Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Skaun kommune
Møtedato/tid:

12.09.2018 kl 09:00 – 12.30

Møtested:

Kapto AS / møterom Venn, rådhuset

Møtende medlemmer:
Roy Michelsen
Arne Morten Johnsen
Oddrun Husby
Ann-Sølvi Valås Myhr
Hege A. Harbak (vara for Georg Heggelund)
Forfall:
Georg Heggelund
Andre møtende:
Lena Thysnes, Kapto AS (møtt i sak 22)
Jan-Yngvar Kiel, rådmann
Hege Røttereng, rådgiver grunnskole (møtt i sak 24)
Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge SA (møtt i sak 24)
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 18/370
Merknader: Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 22, 21, 23 - 29
Sakliste:
Saksnr.
21/18
22/18
23/18
24/18
25/18
26/18
27/18
28/18
29/18

Saktittel
Godkjenning av møteprotokoll
Enhetsbesøk hos Kapto AS
Forslag til møteplan høsten 2018
Forvaltningsrevisjon - Forebyggende arbeid og oppfølging av det psykososiale
skolemiljøet
Budsjettkontroll - august 2018
Forslag til budsjett for kontrollutvalget 2019 med økonomiplan 2020-2022
Nytt fra utvalgene
Referatsaker
Eventuelt

Sak 21/18 Godkjenning av møteprotokoll
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
12.09.2018

Saknr
21/18

Møtedato
12.09.2018

Saknr
22/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.

Behandling:
Møteprotokollen ble godkjent uten merknader.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Sak 22/18 Enhetsbesøk hos Kapto AS
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:
Daglig leder Lena Thysnes orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 23/18 Forslag til møteplan høsten 2018
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
12.09.2018

Saknr
23/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar følgende møter for høsten 2018:

•
•
•

Onsdag 12. september (erstatter møtet 29. august)
Onsdag 7. november (erstatter møtet 10. oktober)
Onsdag 5. desember (vedtatt tidligere i sak 28/17)

Møtestart er kl. 9.
Leder kan vurdere om det er behov for flere eller færre møter i løpet av høsten.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar følgende møter for høsten 2018:
• Onsdag 12. september (erstatter møtet 29. august)
• Onsdag 7. november (erstatter møtet 10. oktober)
• Onsdag 5. desember (vedtatt tidligere i sak 28/17)
Møtestart er kl. 9.

Leder kan vurdere om det er behov for flere eller færre møter i løpet av høsten.

Sak 24/18 Forvaltningsrevisjon - Forebyggende arbeid og oppfølging av
det psykososiale skolemiljøet
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
12.09.2018

Saknr
24/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjon til orientering, og legger frem følgende
innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av forebyggende arbeid og
oppfølging av det psykososiale skolemiljøet til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å:
a. sikre at satsinger, som f.eks. LP-modellen, blir videreført i sin helhet i
overgangen fra prosjekt til den den ordinære skolehverdagen
b. utnytte sosiometriske verktøy effektivt for å avdekke uønsket adferd i
skolemiljøet tidligst mulig
c. legge til rette for at skolene har den kompetansen som skal til for å møte
nye utfordringer med det psykososiale skolemiljøet
d. gjennomgå rutinene for å skrive aktivitetsplaner med utgangspunkt i
Melding om elevenes skolemiljø, altså meldinger som kommer fra de som
jobber ved skolen
e. vurderer å videreutvikle praksisen omkring skriving av aktivitetsplaner for å
sikre god dokumentasjon, og særlig vurdere rutinene omkring evaluering
3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget om status i
saken i løpet av våren 2019.

Behandling:
Ansvarlig forvaltningsrevisor Anna Ølnes orienterte om forvaltningsrevisjonen og svarte på
spørsmål fra utvalget.
Vedtak:
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjon til orientering, og legger frem følgende
innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av forebyggende arbeid og
oppfølging av det psykososiale skolemiljøet til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å:
a. sikre at satsinger, som f.eks. LP-modellen, blir videreført i sin helhet i
overgangen fra prosjekt til den den ordinære skolehverdagen
b. utnytte sosiometriske verktøy effektivt for å avdekke uønsket adferd i
skolemiljøet tidligst mulig
c. legge til rette for at skolene har den kompetansen som skal til for å møte
nye utfordringer med det psykososiale skolemiljøet
d. gjennomgå rutinene for å skrive aktivitetsplaner med utgangspunkt i
Melding om elevenes skolemiljø, altså meldinger som kommer fra de som
jobber ved skolen
e. vurderer å videreutvikle praksisen omkring skriving av aktivitetsplaner for å
sikre god dokumentasjon, og særlig vurdere rutinene omkring evaluering
3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget om status i
saken i løpet av våren 2019.

Sak 25/18 Budsjettkontroll - august 2018
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
12.09.2018

Saknr
25/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per august 2018 til orientering.

Behandling:
Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen til orientering.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per august 2018 til orientering.

Sak 26/18 Forslag til budsjett for kontrollutvalget 2019 med økonomiplan
2020-2022
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
12.09.2018

Saknr
26/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for 2020-2022.
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og anbefaler at kommunestyret fatter
følgende vedtak:
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2020-2022 og budsjett for 2019, med en ramme på
kr. 1.194.000 til kontrollutvalgets egen drift, kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester for
kontrollutvalget vedtas.

Behandling:
Revisjon Midt-Norge vedtar budsjett for 2019 på sitt årsmøte 1.10.2018. Beløpet i budsjettet for
2019 er derfor basert på representantskapets budsjettvedtak per 26.09.2016 (sak 8/16).
Omforent forslag:
Basert på representantskapets vedtak endres "post 13750 revisjonstjenester" i kontrollutvalgets
budsjett for 2019 fra kr. 808.000 til kr. 780.000.
Utvalget ønsker at kommunerevisoren distribueres elektronisk.
Utvalget ber sekretariatet se på muligheten for elektronisk nyhetsovervåkning.
Innstillingen med omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
"Post 13750 revisjonstjenester" endres fra kr. 808.000 til kr. 780.000 i kontrollutvalgets budsjett
for2019.
Utvalget ønsker at kommunerevisoren distribueres elektronisk.
Utvalget ber sekretariatet se på muligheten for elektronisk nyhetsovervåkning.
Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for 2019 og økonomiplan for 2020-2022.

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og anbefaler at kommunestyret fatter
følgende vedtak:
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2020-2022 og budsjett for 2019, med en ramme på
kr. 1.166.000 til kontrollutvalgets egen drift, kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester for
kontrollutvalget vedtas.

Sak 27/18 Nytt fra utvalgene
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
12.09.2018

Saknr
27/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar de aktuelle sakene fra utvalgene til orientering.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar de aktuelle sakene fra utvalgene til orientering.

Sak 28/18 Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
12.09.2018

Saknr
28/18

Møtedato
12.09.2018

Saknr
29/18

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Sekretariatet orienterte utvalget om referatsakene.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 29/18 Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
Omforent forslag:
Utvalget ønsker en orientering fra rådmannen om nettilgang i Venn.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Utvalget ønsker en orientering fra rådmannen om nettilgang i Venn.

