Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune
Møtedato/tid:

25.02.2019 kl 14:00 – 15:40

Møtested:

Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:
Aud H. Kvalvik, leder
Eirik Grøset Sund, nestleder
Sidsel Bodsberg
Ingrid Gangås Opedal, vara for Wehn
Ikke møtt:
Anne Marte Høgsnes
Forfall:
Morten Wehn
Andre møtende:
Gunnar Krogstad, ordfører (sak 1-7)
Mona Parow, avdelingsleder Helsestasjon- og skolehelsetjenesten (sak 1)
Inger Marie Jektvik Aarstad, enhetsleder enhet for Familie og forebygging (sak 1)
Jorunn Lervik, fagleder Helsestasjon- og skolehelsetjenesten (sak 1)
Signy R. Overbye, rådgiver Plan (sak 2)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 19/1
Merknader: Kontrollutvalgets leder ba, i starten av møtet, medlemmene om å melde fra hvis
de ønsket sin habilitet vurdert når det gjelder dagens saker.
Sakliste:
Saksnr.
01/19
02/19
03/19
04/19
05/19
06/19
07/19
08/19
09/19

Saktittel
Forvaltningsrevisjonsrapport skolehelsetjenesten - rådmannens oppfølging av
vedtak, ny orientering
Orientering til kontrollutvalget - status på næringsarbeidet
Forvaltningsrevisjon Innbyggerkommunikasjon - revidert prosjektplan
Kontrollutvalgets årsmelding 2018
Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
Oppfølging av henvendelse til kontrollutvalget
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Sak 01/19 Forvaltningsrevisjonsrapport skolehelsetjenesten rådmannens oppfølging av vedtak, ny orientering
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.02.2019

Saknr
01/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:
Mona Parow, avdelingsleder Helsestasjon- og skolehelsetjenesten, Inger Marie J Aarstad,
enhetsleder enhet for Familie og forebygging og Jorunn Lervik, fagleder Helsestasjon- og
skolehelsetjeneste, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Følgende skal gjennomføres i 2019: Brukerundersøkelser i skolene, utarbeidelse av ROS
analyse, utarbeide tiltaksplan til kompetanseplan med bl.a. fokus på psykisk helse.
Kontrollutvalgets leder fremmet følgende forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget anbefaler rådmannen å bruke
budsjettarbeidet til å forsøke å lukke påviste avvik i forhold til norm for helsesykepleier på skolene
i kommunen. Kontrollutvalget anser at utvalgets oppfølging av forvaltningsrevisjon for
skolehelsetjenesten 2016-2017 kan avsluttes.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. Kontrollutvalget anbefaler rådmannen å bruke
budsjettarbeidet til å forsøke å lukke påviste avvik i forhold til norm for helsesykepleier på skolene
i kommunen. Kontrollutvalget anser at utvalgets oppfølging av forvaltningsrevisjon for
skolehelsetjenesten 2016-2017 kan avsluttes.

Sak 02/19 Orientering til kontrollutvalget - status på næringsarbeidet
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.02.2019

Saknr
02/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:
Signy R. Overbye, rådgiver Plan, orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 03/19 Forvaltningsrevisjon Innbyggerkommunikasjon - revidert
prosjektplan
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.02.2019

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar revidert prosjektplan til orientering.

Saknr
03/19

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar revidert prosjektplan til orientering.

Sak 04/19 Kontrollutvalgets årsmelding 2018
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.02.2019

Saknr
04/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2018 og legger saken frem for kommunestyret
med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2018 til orientering.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2018 og legger saken frem for kommunestyret
med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2018 til orientering.

Sak 05/19 Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.02.2019

Saknr
05/19

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

Behandling:
Medlemmene i kontrollutvalget orienterte fra sitt ansvarsområde.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

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

Sak 06/19 Oppfølging av henvendelse til kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:

Møtedato
25.02.2019

Saknr
06/19

Lukking av møtet ble vurdert etter følgende bestemmelser: Kommuneloven §31 nr. 2, jf.
Forvaltningsloven §13 (1), samt Kommuneloven § 31 nr. 4
Følgende omforent avgjørelse om lukking av møtet ble fattet:
Møtet lukkes jf. Kommuneloven §31 nr. 2, jf. Forvaltningsloven §13 (1), samt Kommuneloven §
31 nr.4.
Kontrollutvalgets leder orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 07/19 Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.02.2019

Saknr
07/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
1. Kommunestyrets vedtak i sak 8/19 Forvaltningsrevisjonsrapport håndtering av habilitet i
folkevalgte organ - korrigert rapport.
2. Kan fylkesmannen omgjøre et kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven og treffe et
nytt vedtak i stedet, eller kan fylkesmannen bare oppheve det ugyldige vedtaket?
3. Har man ikke gyldig grunn til å takke nei, må man godta å bli valgt inn i kommunale råd og
utvalg.
4. Det er ikke lov med indirekte oppnevninger til IKS-enes representantskap, påpeker Jan
Fridthjof Bernt.
5. Kan rådmannen fortelle om arbeidet med budsjettforslaget til utvalgte grupper?
6. Flere av bruddene dreier seg om rettighetsdokumentasjon som berører enkeltpersoner.
7. En skole har plikt til å undersøke om sosiale og faglige problemer kan skyldes mobbing,
konkluderer Inntrøndelag tingrett.
8. Oppsummering av Fylkesmannens dialogmøter i Trøndelag høsten 2018
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 08/19 Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.02.2019

Saknr
08/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:
Buen sykehjem
Leder orienterte om en muntlig henvendelse fra en innbygger som omhandlet personer med stort
omsorgsbehov. Det er flere personer med stort omsorgsbehov på en avdeling med lav

bemanning.
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status på de ulike avdelinger, samt en
vurdering av ressurssituasjonen ved Buen sykehjem.
Orienteringen gis på utvalgets møte 6. mai 2019.
Digitalt abonnement på Trønderbladet
Kontrollutvalget ber om at abonnement for kontrollutvalgets medlemmer innarbeides i
kontrollutvalgets budsjett for 2020.
FKT fagkonferanse og årsmøte 2019 4.-5. juni i Kristiansand
Invitasjon er sendt til utvalgets medlemmer, meld fra til sekretariatet innen 8. april hvis man
ønsker å delta.

Vedtak:
Buen sykehjem
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status på de ulike avdelinger, samt en
vurdering av ressurssituasjonen ved Buen sykehjem.
Orienteringen gis på utvalgets møte 6. mai 2019.
Digitalt abonnement på Trønderbladet
Kontrollutvalget ber om at abonnement for kontrollutvalgets medlemmer innarbeides i
kontrollutvalgets budsjett for 2020.

Sak 09/19 Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
25.02.2019

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 25.02.2019, godkjennes.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 25.02.2019, godkjennes.

Saknr
09/19

