Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune
Møtedato/tid:

04.06.2019 kl 10:00 – 12:30

Møtested:

Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:
Arild Monsen, nestleder
Merja Korkman
Oddvar M. Lian
Forfall:
John Geir Stølan, leder
Siv Hege Krüger
Jens Selnes, 1. vara for Stølan
Jostein Selnes, 2. vara for Stølan
Astrid Krogset, 3. vara for Stølan
Wenche Wuttudal, 4. vara for Stølan
Atle Berg, 1. vara for Krüger
Åshild Johanne Lian, 2. vara for Krüger
Gerd Mary Fegstad, 3. vara for Krüger
Arnstein Klungervik, 4. vara for Krüger
Laila Selven, 5. vara for Krüger
Andre møtende:
John Lernes, ordfører (sak 15)
Birger Helland, rådmann (sak 14)
Mildrid V. Mæhle, Helse- og mestringssjef (sak 13)
Roar Arne Reinhaug, økonomisjef (sak 14)
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge SA (sak 14)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 19/94
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sakliste:
Saksnr.
13/19
14/19
15/19
16/19
17/19
18/19
19/19
20/19
21/19

Saktittel
Orientering til kontrollutvalget om oppfølging av helse- og mestringsplan 20162026
Regnskap og revisjonsberetning 2018 Snillfjord kommune - Kontrollutvalgets
uttalelse
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Valg av revisjonsordning og revisor for Heim kommune
Referatsaker
Eventuelt
Forslag til møteplan for 2. halvår 2019
Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 13/19 Orientering til kontrollutvalget om oppfølging av helse- og
mestringsplan 2016-2026
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2019

Saknr
13/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:
Mildrid Værnes Mæhle, kommunalsjef Helse og mestring, orienterte og svarte på spørsmål fra
kontrollutvalget.
Dagsenter 1 gang pr. uke, de fleste brukerne er de som bor i huset, de som bor hjemme bruker
gjerne onsdagskaffen.
Aktivitør en gang pr. uke, miljøarbeider en gang pr. uke. Kommunen har prøvd dagsenter for
demente, kun en bruker som ønsket å delta.
Jobber mye med rehabilitering, har ikke kommet så langt med hverdagsrehabilitering. Det er
ansatt ergoterapeut.
Omsorgssenteret blir organisert under Orkland hjemmetjeneste, de som bor på omsorgssenteret i
dag får bo der livet ut.
Ansatte som er stedbunden (omsorgssenteret) blir der de er og de som er ansatt i
hjemmetjenesten får jobbe der de har ytret ønske om å jobbe.
Det er gjennomført flere informasjonsmøter med ansatte.
Bolig Sunde er overført Hitra kommune fra og med 2019.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 14/19 Regnskap og revisjonsberetning 2018 Snillfjord kommune Kontrollutvalgets uttalelse
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2019

Saknr
14/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Snillfjord kommunes årsregnskap for 2018 oversendes
kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Behandling:
Roar Arne Reinhaug, økonomisjef, ga en orientering om regnskapet for 2018 og svarte på
spørsmål fra kontrollutvalget.
Kjell Næssvold, oppdragsansvarlig revisor, ga en orientering om revisors arbeid vedr.
årsregnskapet for 2018 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Snillfjord kommunes årsregnskap for 2018 oversendes
kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.

Sak 15/19 Status kommunesammenslåing - orientering til
kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2019

Saknr
15/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Behandling:
John Lernes, ordfører og Birger Hellan, rådmann, orienterte og svarte på spørsmål fra
kontrollutvalget.
Enighet om innplassering av ansatte og om fordeling av verdier i Snillfjord kommune. Det er et
mål å få informert ansatte om innplassering nå før sommeren.
Det er ikke så mye politisk arbeid nå, det meste foregår på administrativt nivå.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Sak 16/19 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2019

Saknr
16/19

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

Behandling:
Kommunestyrets sak 42/2016 ansees som fulgt opp, tas ut av oppfølgingslisten.
Kontrollutvalget ønsker en ny orientering, på utvalgets møte i september, om status for
psykiatriplan (kommunestyrets sak 69/2017).
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 17/19 Valg av revisjonsordning og revisor for Heim kommune
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2019

Saknr
17/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering og legger den frem for fellesnemda med følgende
innstilling:
1. Fellesnemnda anbefaler kommunestyret i Heim kommune å delta i et interkommunalt
samarbeid om levering av revisjonstjenester.
2. Fellesnemnda anbefaler at kommunestyret velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor for
Heim kommune.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar saken til orientering og legger den frem for fellesnemda med følgende
innstilling:
1. Fellesnemnda anbefaler kommunestyret i Heim kommune å delta i et interkommunalt
samarbeid om levering av revisjonstjenester.
2. Fellesnemnda anbefaler at kommunestyret velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor for
Heim kommune.

Sak 18/19 Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2019

Saknr
18/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
1. Arkivverket gjennomførte tilsyn med arkivholdet i Snillfjord kommune 12.06.2018, tilsynet er
nå avsluttet.
2. Fellesnemndas vedtak - valg av sekretariat for kontrollutvalget i Heim kommune
3. Fellesnemndas vedtak - valg av sekretariat for kontrollutvalget i Orkland kommune
4. Fellesnemndas vedtak - valg av sekretariat for kontrollutvalget i nye Hitra kommune
5. Fellesnemndas vedtak - valg av revisor for nye Hitra kommune
6. En kommunestyrerepresentant lurer på om ikke rådmannen er forpliktet til å svare.
7. Vedtak om nye tiltak i sammenslåingskommuner bør legges fram for fellesnemnda til
uttalelse.
8. Fellesnemnda har ingen fullmakter når det gjelder personalforholdene i kommuner som skal
slås sammen.
9. Hvilke muligheter har en ordfører til å komme et innbyggerinitiativ i forkjøpet?
10. Saksbehandling i partiene er et internt anliggende for partiet selv.
11. Et kommunestyremedlem ba om innsyn i en konsulentrapport, men fikk avslag selv om
kommunestyret skulle få den utdelt i et senere møte.
12. Kan en kommune vedta at nedlagte skolebygg som selges, ikke skal kunne brukes til
privatskole?
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 19/19 Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:

Møtedato
04.06.2019

Saknr
19/19

Kontrolutvalgets møte 17.juni 2019
Kontrollutvalgets møte som var berammet til 13. mai måtte flyttes til 4. juni pga. at regnskap og
årsmelding 2018 for Snillfjord kommune Ikke ble avgitt rettidig, henholdsvis 26. april og 16. mai
(revisjonsberetning avgitt 27.05.2019). Kontrollutvalget mener det ikke er nødvendig med enda
et møte før sommeren.
Følgende omforent forslag til vedtak ble fattet:
Kontrollutvalgets møte som er berammet til 17. juni utgår.

Vedtak:
Kontrollutvalgets møte 17. juni 2019
Kontrollutvalgets møte som er berammet til 17. juni utgår.

Sak 20/19 Forslag til møteplan for 2. halvår 2019
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2019

Saknr
20/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2019:
August September Oktober November Desember
Kontrollutvalget
23.
18.
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg
nødvendig.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2019:
August September Oktober November Desember
Kontrollutvalget
23.
18.
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg
nødvendig.

Sak 21/19 Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2019

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.06.2019, godkjennes.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.06.2019, godkjennes.

Saknr
21/19

