Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune
Møtedato/tid:

19.11.2018 kl 10:00 – 12:30

Møtested:

Rådhuset, Kommunestyresalen

Møtende medlemmer:
John Geir Stølan, leder
Arild Monsen, nestleder
Siv Hege Krüger
Oddvar M. Lian
Jostein Selnes, 2. vara
Forfall:
Merja Korkman
Jens Selnes, 1. vara
Andre møtende:
John Lernes, ordfører (sak 30)
Mildrid Værnes Mæhle, kommunalsjef Helse og mestring (sak 28)
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge SA (sak 28-30)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 18/442
Merknader: Ingen merknader.
Sakliste:
Saksnr.
28/18
29/18
30/18
31/18
32/18
33/18
34/18
35/18
36/18

Saktittel
Psykiatriplan 2017-2020, ny orientering til kontrollutvalget
Den finansielle revisjonen i Snillfjord kommune - Orientering fra revisor
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Tilsynsrapport - Arkivorganisering og elektronisk arkivdanning
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Forslag til møteplan for 1. halvår 2019
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 28/18 Psykiatriplan 2017-2020, ny orientering til kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
19.11.2018

Saknr
28/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:
Mildrid Værnes Mæhle, kommunalsjef Helse og mestring, orienterte og svarte på spørsmål fra
kontrollutvalget.
Veiledning av arbeidstakere i bedrifter
Bedriftene må sende en henvisning til Psykisk helse for at kommunen kan gi veiledning. Ingen
som har samtaler pr. nå.
Samarbeid med NAV
NAV må sende henvisning til Psykisk helse, ingen henvisninger er kommet fra Nav.
Frivillig arbeid vedr. psykisk helse
Kommunen har hatt møte med Frivilligsentralen og prøvd å få til et samarbeid, de som er der pr.
nå har mer enn nok å holde på med. Det er en utfordring å få tak i nye personer som ønsker å
jobbe i/for frivilligsentralen.
Det er ikke tatt kontakt med lag og organisasjoner.
Opplysnings- og informasjonsarbeid
Psykiatriplanen ligger ut på hjemmesiden. Snillfjord kommune prøver å profilere psykisk helse så
godt som mulig.
Bjørn Aage Garberg, leder psykisk helse, er med i samarbeidsteam og kriseteam i kommunen.
Ungene i skolen har god kontakt med Garberg. Leder psykisk helse har kontor på SOS og møter
også de som bruker/er på SOS.
Snillfjord kommunen har styrket aktiviteter for barn og unge, tilbudet har blitt bedre og bedre.
Kommunen kan alltids gjøre mer mtp. Informasjon ut til innbyggerne, men synes de gjør det
ganske så bra pr. i dag.
Likemannsarbeid/mental helse
Dette punktet må sees i sammenheng med punktet frivillig arbeid.
Orkdal kommune har en frivillig organisasjon som heter Mental helse, Snillfjord har ikke en slik
organisasjon pr. i dag. Hvis en slik organisasjon skal opprettes i Snillfjord kommune så må man
kartlegge behovet først.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 29/18 Den finansielle revisjonen i Snillfjord kommune - Orientering
fra revisor
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
19.11.2018

Saknr
29/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen
uavhengighet.

Behandling:
Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Revisor orienterte også kort om fordeling av eiendommer mellom de tre nye kommunene.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen
uavhengighet.

Sak 30/18 Status kommunesammenslåing - orientering til
kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
19.11.2018

Saknr
30/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:
John Lernes, ordfører, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Det er jobbet med budsjett og økonomiplan for Orkland, og forslaget skal legges frem for
Fellesnemnda 21. november. Næringssjefen i Orkland slutter nå til jul, de sammenslående
kommunene har diskutert om de skal ansette en ny næringssjef i fellesskap.
Vertskommuneavtale med Hitra fra og med 1. januar 2019 for Bolig Sunde.
Det kan bli vertskommuneavtale med Hitra fra og med høsten 2019 for Hemnskjela skole.
Ordfører orienterte også litt om veibygging, gangvei, lysløype og innbyggermøter.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 31/18 Tilsynsrapport - Arkivorganisering og elektronisk arkivdanning
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
19.11.2018

Saknr
31/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en orientering vedr. gjennomføring av påleggene som er gitt av
Arkivverket. Orienteringen gis på utvalgets første møte i 2019.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en orientering vedr. gjennomføring av påleggene som er gitt av
Arkivverket. Orienteringen gis på utvalgets første møte i 2019.

Sak 32/18 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
19.11.2018

Saknr
32/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for
videre oppfølging" etter innspill fremkommet i møtet.

Behandling:
KS sak 69/2017 Psykiatriplan for Snillfjord kommune 2017- 2020, tas med videre i
oppfølgingslisten.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten "Saker for
videre oppfølging" etter innspill fremkommet i møtet.

Sak 33/18 Forslag til møteplan for 1. halvår 2019
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
19.11.2018

Saknr
33/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2019:
Januar Februar
Mars
April
Mai
Juni
Kontrollutvalget
11.
13.
17.
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg
nødvendig.

Behandling:
Kontrollutvalget vil fortsatt ha sine møter på mandager.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2019:
Januar Februar
Mars
April
Mai
Juni
Kontrollutvalget
11.
13.
17.
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg
nødvendig.

Sak 34/18 Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
19.11.2018

Saknr
34/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
1. Selv om det må anses som lovbrudd, har vi ikke noe effektivt tvangsmiddel mot folkevalgte
som nekter å uføre sitt verv ved at de uteblir fra møter i fellesnemnda.

2. At rådmannen kalte inn kommunestyret og tillitsvalgte til seminar ligger klart utenfor
rådmannens kompetanse, mener professor Jan Fridthjof Bernt
3. Styremedlemmer i partilag bør ikke forsøke å få forslagsstillere til å trekke
nominasjonsforslag som styremedlemmene ikke liker
4. Stadig flere kommuner klager over at funksjonshemmede med assistansebehov sprenger
kommunebudsjettene ved å bruke borgerstyrt personlig assistanse (BPA).
5. Det kan ikke gjøres begrensninger i kommunestyremedlemmenes rett til å stille ordføreren
spørsmål.
6. Nær én av tre helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress. Samtidig svarer en av fire
unge at de holder problemene sine for seg selv, viser undersøkelse.
7. Alle som jobber i skolen, har ansvar for å følge med på om barna har et godt skolemiljø.
8. Bruk av alternativ votering kan føre til at man tvinges til å stemme for noe man er imot. Er det
greit?
9. En rekke norske barnehager har for få voksne og pedagoger i forhold til antallet barn, ifølge
tall fra 2017.
10. Sør-Aurdal kommune nekter å gi innsyn i referat fra dialogmøte om økonomiske sparetiltak.
Rådmannen mener det ikke var et kommunestyremøte, men det avviser jussprofessor.
11. Personvernombudet skal ha god forståelse for IT-systemene, informasjonssikkerhet og
personvernbehovene i virksomheten, ifølge Datatilsynet.
12. KS mener innholdet i varslingsreglene fungerer godt. Det er praktiseringen av dem som er
utfordrende.
13. Kontrollutvalget i Tolga mener et uklart regelverk er en av årsakene til at kommunen har
havnet i uføre.
14. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 30.-31. januar 2019 på Gardermoen (ble utdelt i møtet)
Kommentarer til punktene:
Pkt. 14: Ingen påmelding fra kontrollutvalget i Snillfjord kommune. Invitasjonen sendes til medlem
Merja Korkman (forfall til dagens møte) slik at hun får mulighet til å melde seg på konferansen
hvis hun ønsker det.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 35/18 Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:
Ingen saker.
Vedtak:
Ingen vedtak.

Møtedato
19.11.2018

Saknr
35/18

Sak 36/18 Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
19.11.2018

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 19.11.2018, godkjennes.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 19.11.2018, godkjennes.

Saknr
36/18

