Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Namdalseid kommune
Arkivsak:
Møtedato/tid:

01.02.2018 Kl 09:00

Møtested:

Namdalseid Rådhus - Dåapma

Møtedeltakere:
Per Arve Lie
Tom-Arve Hågensen
Ina Egenes Brørs
Forfall:

Kopi:
Revisjon Midt-Norge SA, ordfører, rådmann
Sak 006/17 - Forvaltningsrevisjonsrapport - Elevenes psykososiale miljø
(ettersendes om tilleggssak når den er oversendt fra revisor)
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Einar Sandlund på telefon 938 97 555, eller e-post: einar.sandlund@konsek.no.

Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Steinkjer, 22.01.2018

Per Arve Lie (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Einar Sandlund
Kontrollsekretær
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Sakliste
Saksnr.
01/18
02/18
03/18
04/18
05/18

Sakstittel
Referatsaker
Orientering fra rådmannen
Oppfølging av saker
Kontrollutvalgets årsrapport 2017
Besøk ved enhet helse og åpen omsorg
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namdalseid kommune

Møtedato
01.02.2018

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/48 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Saksutredning
Følgende referatsaker presenteres i møtet:
1. Nye Namsos – Protokoll Fellesnemnda 17.11.17
2. Namdalseid kst. 14.12.17 – Stadfesting av vedtekter Namdal Regionråd
3. -----------"---------------- - Valg av revisor
4. -----------"---------------- - Budsjett 2018 og ØKP 2018 - 2019
5. Revisjon Midt-Norge SA – Etablering av nytt selskap
6. Nye Namsos – Handlingsprogram 2020 - 2021
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Saknr
01/18

Orientering fra rådmannen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namdalseid kommune

Møtedato
01.02.2018

Saknr
02/18

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/49 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling:
Den gitte informasjon tas til orientering
Vedlegg
Riksantikvarens kommuneundersøkelse
Saksutredning
Kontrollutvalget har invitert rådmannen, eller de han bemyndiger, til å gi kontrollutvalget i
møte den 01.02.18 orienteringer om følgende temaer:



Kommunens bruk av vikarbyrå



Status og utfordringer vedr. kommunens vannforsyning

Kommunens
arbeid
kommuneundersøkelse.

med

kulturminner;

viser

til

riksantikvarens

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Om ikke kontrollutvalget selv ut fra de orienteringer som er gitt kommer til noe annet,
anbefales det at den gitte informasjon tas til orientering.
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Oppfølging av saker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namdalseid kommune

Møtedato
01.02.2018

Saknr
03/18

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/16 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling:

Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
SAKER TIL OPPFØLGING 2017
Saksutredning

Kontrollutvalget har ansvar for å følge opp egne vedtak, og det legges således fram
oversikt for 2017 over de sakene som er aktuelle for videresending/oppfølging. Med
bakgrunn i listen får kontrollutvalget mulighet til å se på hvordan sakene er fulgt opp.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalget anbefales å ta saken til orientering.
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SAKER TIL OPPFØLGING 2017 – NAMDALSEID KONTROLLUTVALG
Dato
20.01

23.03

18.05

21.07

Sak – nr og tittel
002/17
Kontrollutvalgets årsrapport
2016

Vedtak
1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport
for 2016 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik
innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for
2016 til orientering.
007/17
1. Kontrollutvalget tar Skatteoppkreverens årsrapport
Skatteoppkreverfunksjonen
2016 Namdalseid kommune til orientering.
2016
2. Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport 2016
vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Namdalseid
kommune til orientering.
3. Saken oversendes kommunestyret med slik innstilling:
1. Kommunestyret tar Skatteoppkreverens årsrapport
2016 Namdalseid kommune til orientering.
2. Kommunestyret tar Skatteetatens kontrollrapport 2016
vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Namdalseid
kommune til orientering
009/17
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse til
Kontrollutvalgets uttalelse til
årsregnskapet for kommunes årsregnskap for 2016.
kommunens årsregnskap 2016
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret – med
kopi til formannskapet – for fremleggelse i forbindelse
med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar ”Årsberetning for Namdalseid
kommune for 2016” til orientering
011/17
Kontrollutvalget innstiller på at KomRev Trøndelag IKS velges
Innstilling på valg av revisor til som revisor for fellesnemnda for Namsos , Namdalseid og
til fellesnemnda sammenslåing Fosnes kommuner.
av Namsos, Namdalseid og
Fosnes kommuner
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Oppfølging
Kommunestyrets
behandling:
Vedtatt som innstillingen

Kommunestyrets
behandling:
Vedtatt som innstillingen

Oversendt
kommunestyret 19.05.17

Oversendt
kommunestyret 22.07.17

Merknad

21.09

014/17
Budsjett 2018 for kontroll og
tilsyn

22.11

009/17
Valg av revsior

22.11

020/17
Kontrollutvalgets årsplan
2018

1.

Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag
til driftsbudsjett for 2018 for kontroll- og
tilsynsvirksomheten i kommunen, med en total
ramme på kr. 605 000.-. Budsjettforslaget tar ikke
høyde for ekstraordinære ressursbehov i
kontrollsammenheng.
2. Forslaget oversendes rådmannen for videre
behandling i samsvar med § 18 i forskrift om
kontrollutvalg
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret i
førstkommende møte med slik innstilling:
Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for kommunen fra
01.01.2018.
1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til møteplan /
årsplan for 2018.
2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til
orientering.
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Oversendt rådmannen
22.09.17

Oversendt
kommunestyret 23.11.17

Oversendt
kommunestyret til
orientering

Kontrollutvalgets årsrapport 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namdalseid kommune

Møtedato
01.02.2018

Saknr
04/18

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/64 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling:
1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 til orientering.
Vedlegg
Kontrollutvalgets årsrapport for 2017
Saksutredning
Ifølge kommunelovens § 76 har kommunestyret det øverste tilsyn med den kommunale
forvaltning. Til å forestå det løpende tilsynet på sine vegne, velger kommunestyret et kontrollutvalg, jfr. kommuneloven § 77.Kontrollutvalgets arbeid og rapportering er nærmere regulert i
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Det følger av departementets
merknader til denne at kontroll-utvalget ikke er underlagt annen instruksjonsmyndighet enn
kommunestyrets, og at all rapportering tilbake skal skje direkte til kommunestyret.
Kontrollutvalget vurderer fortløpende hvilken informasjon og hvilke saker som vil være
aktuelle å presentere for kommunestyret. Kontrollutvalget har hatt den praksis at forhold som
kontrollinstansen avdekker, løses på lavest mulig nivå, og bare unntaksvis resulterer i
rapporter til kommunestyret, jfr. forskriftens § 4:
Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og gitt
mulighet til å drøfte eventuelle tiltak”.
Kontrollutvalgets årlige rapport vil derfor være en oppsummering av utvalgets arbeid i løpet
av året og vil derfor være viktig informasjon til kommunestyret om det tilsyn utvalget utøver
på kommunestyrets vegne. Alle møteinnkallinger med saksdokumenter er sendt ordfører, og
rådmann. Dette fungerer som en fortløpende informasjon til kommunen og det politiske
miljøet. Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.
Vurdering
Ut fra tidligere praksis er det også for 2017 utarbeidet en årsrapport til kommunestyret der
det er redegjort for sentrale deler av kontrollutvalgets virksomhet og aktivitet i 2015.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
En anbefaler kontrollutvalget å godkjenne utkastet til årsrapport 2017 og at den oversendes
kommunestyret til orientering
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Kontrollutvalgets årsrapport
2017
Namdalseid kommune
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1 INNLEDNING

Kommunestyret i Namdalseid valgte 15.10.2015 et kontrollutvalg på 3 faste medlemmer og 3
varamedlemmer for perioden 2016 – 2019.
Faste medlemmer:
Leder
Per Arve Lie
Nestleder
Tom Arve Hågensen
Medlem
Ina Moe Egenes Brørs

Varamedlemmer (i rekkefølge):
1. Monika Mehlum
2. Bodil Rømo
3. Sveinung Godø.

Ina Moe Egenes Brørs og Tom Arve Hågensen sitter i kommunestyret.

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2017
2.1 MØTER
Kontrollutvalget har i 2017 holdt 6 møter og behandlet 22 saker, se vedlegg. Tilsvarende tall
for 2016 var 5 møter og 22 saker.
Kontrollutvalgets møter er åpne. Kommunens revisor deltar med møte- og talerett. De er i all
hovedsak til stede i møtene i 2017.
Ordføreren har møte- og talerett i kontrollutvalget og har benyttet seg av den i 2017. Både
ordfører og rådmann får tilsendt møteinnkalling og møteprotokoll.
2.2 BEHANDLING AV KOMMUNENS REGNSKAP
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget uttale seg
om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Uttalelsen går til kommunestyret, men
kopi skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette
organet avgir sin innstilling til kommunestyret, jfr. forskriftens § 7.
I møte 18.05.2017 ga kontrollutvalget uttalelse til kommunestyret om kommunens årsrapport
og årsregnskap for 2016, sak 009/17.
2.3 FORVALTNINGSREVISJON
Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019 ble behandlet av kontrollutvalget 16.03.2016, sak
011/16, og vedtatt av kommunestyret 21.04.2016.
Kontrollutvalgets uprioriterte liste over forvaltningsrevisjonsprosjekter 2016 – 2019 er:
• Elevenes psykososiale miljø
• Helse og omsorg
• Organisasjonsendringer og kvalitet i saksbehandlingen
Prosjektplan forvaltningsrevisjon «elevenes psykososiale miljø» ble vedtatt i sak 010/17 den
18.05.17. Rapporten forventes ferdig vinteren 2018.
2.4 SELSKAPSKONTROLL.
Plan for selskapskontroll 2016 – 2019 ble behandlet av kontrollutvalget 02.06.2016, sak
014/16, og av kommunestyret 24.06.2016.
Følgende selskaper er prioritert for selskapskontroll i perioden 2016 – 2019:
1. Kommunens generelle eierstyring
2. Midtre Namdal Avfallsselskap IKS
3. Midtre Namdal Vekst AS
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Det ble ikke igangsatt selskapskontroll i 2017.
2.5 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLER
Rapport etter revisjonens gjennomgang av møteprotokoller fra kommunestyret og
formannskapet tas som ledd i revisors ordinære statusrapportering. Hensikten med
gjennomgangen av saksframlegg og vedtak er å kontrollere at de er i tråd med lov, forskrift,
regelverk og overordnede planer. Saker av vesentlig økonomisk betydning er prioritert.
2.6 TILSYN MED REVISJONEN
Gjennom behandling av revisjonsstrategier og statusrapporter fra revisjonen fører utvalget
tilsyn med at revisjonsarbeidet er à jour og foregår i samsvar med god kommunal revisjonsskikk. Oppdragsansvarlige revisorer skal årlig avgi en erklæring om sin uavhengighet, jfr.
forskrift om revisjon § 15. Disse ble lagt fram for kontrollutvalget i møtet den 22.09.2016, sak
018/16.
2.7 ORIENTERING FRA KOMMUNENS ADMINISTRASJON M.V.
Rådmannen og økonomisjef orienterte den 23.03.17, sak 005/17, om at Midtre Namdal
samkommune har felles fakturamottak, rutinene rundt dette og betydningen for innbyggerne.
Ordfører orienterte den 23.03.17, sak 006/17, om sammenslåingen av kommunene
Namdalseid, Fosnes og Namsos til nye Namsos kommune i 2020
2.8 BEFARING/BESØK
Planlagt besøk ved åpen omsorg i 2017 ble utsatt og gjennomføres 1. kvartal2018.
2.9 DELTAKELSE I KURS/KONFERANSER
Ina Moe Egenes Brørs og Per Arve Lie deltok på NKRF`s kontrollutvalgskonferanse på
Gardermoen 01.- 02.02.2017.

3

AVSLUTNING

Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret - som har det øverste ansvaret - for på dets
vegne å føre tilsyn med øvrige folkevalgte organer og administrasjonen.
Den årlige meldingen er viktig informasjon om det tilsyn kontrollutvalget utøver på vegne av
kommunestyret. Kontrollutvalget ser positivt på og vil gjerne ha innspill fra kommunestyret i
form av forslag på oppgaver det vil være ønskelig at utvalget ser nærmere på.

Namdalseid, 01.02.2018

Per Arve Lie
leder

Tom-Arve Hågensen
nestleder

Ina Moe Egenes Brørs
medlem
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VEDLEGG – OVERSIKT OVER KONTROLLUTVALGETS SAKER I 2017
Møteda Saksnr. Sakstittel
to
09.02
001/17
Referatsak
002/17
Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til kommunestyret
003/17
Besøk i kommunal avdeling/institusjon i 2017
23.03

004/17
005/17
006/17
007/17

Referatsaker
Orientering fra administrasjonen
Orientering fra ordføreren – kommunesammenslåing
Skatteoppkreverfunksjonen 2016

18.05

008/17
009/17
010/17

Referatsaker
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2016
Prosjektplan forvaltningsrevisjon – Elevenes psykososiale miljø

21.07

011/17
012/17

Innstilling på valg av revisor til til fellesnemnda sammenslåing av Namsos,
Namdalseid og Fosnes kommuner
Kontrollutvalgets funksjon – Fellesnemnda

21.09

013/17
014/17
015/17
016/17

Referatsaker
Forslag til driftsbudsjett for kontroll og tilsyn 2018
Oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetsvurderinger
Revisjonsstrategi 2017

22.11

017/17
018/17
019/17
020/17
021/17
022/17

Referatsaker
Orientering fra revisor
Valg av revisor
Årsplan 2018
Oppfølging av saker
Avvikling av besøk i kommunal avdeling/institusjon i 2017
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Besøk ved enhet helse og åpen omsorg
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namdalseid kommune

Møtedato
01.02.2018

Saknr
05/18

Saksbehandler Einar Sandlund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/63 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling

Kontrollutvalget tar besøket til foreløpig orientering.
Saksutredning

Kontrollutvalget fattet i sak 022/17 den 22.11.17 slikt vedtak :
Saksbehandler i samråd med KU-leder avklarer nærmere med sektorleder aktuell
besøksdato 1. kvartal 2018.

Vurdering
En anbefaler at kontrollutvalget tar besøket til foreløpig orientering og at det evt.
utarbeides et internt referat fra besøket til kontrollutvalget for senere behandling i
kontrollutvalget.
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