Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frosta kommune
Møtedato/tid:

14.02.2019 kl 09:00

Møtested:

Kommunestyretsalen

Møtende medlemmer:
Frode Revhaug
Olav Galtvik
Dagfinn Sørheim
Vigdis Juterud Lein
Lars Bjørn Moksnes
Forfall:
Brit-Ranveig Nielsen Hernes
Andre møtende:
Paul Ivar Stenstuen
Revisjon Midt-Norge SA

Arkivsak:
Merknader:
Sakliste:
Saksnr.
01/19
02/19
03/19
04/19
05/19
06/19
07/19

Saktittel
Referatsaker
Selskapskontroll knyttet til Innherred Renovasjon IKS
Sivilombudsmannens uttalelse om lukking av møter i Frosta
Kontrollutvalgets budsjett 2019
Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll

Sak 01/19 Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
14.02.2019

Saknr
01/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Følgende ble referert i møtet:
1. Kommunestyrets sak 21/19
2. En henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Kulturskolen
3. En henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Sveplassveien
4. Høringsnotat – Kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften
5. Kontrollutvalgskonferansen 2019, NKRF
6. Kronikk – Løft blikket, Ole Petter Pedersen, Kommunal Rapport
7. En henvendelse til kontrollutvalget vedrørende Kransarvika
Referatsak nr. 1
Frode Revhaug tok spørsmålet om sin habilitet vedr. referatsak nr. 1.
Frode Revhaug fratrådte. Olav Galtvik overtok lederrollen. Frode Revhaug ble kjent inhabil, jf.
forv.l. §6 2. ledd.
Avstemming
Enstemmig.
Frode Revhaug ga en orientering om kommunestyrets sak 21/19.
Forslag til vedtak i møtet
Referat nr. 1 tas orientering.
Avstemming
Enstemmig.
Frode Revhaug tiltrådte utvalget.
Referatsak nr. 2
Forslag til vedtak i møtet
Referat nr. 2 tas til orientering.
Avstemming
Enstemmig
Referatsak nr. 3
Frode Revhaug tok opp spørsmålet om sin habilitet knyttet til dette referatet.
Frode Revhaug ble kjent inhabil, jf. forv.l. 6 nr. 2.
Avstemming
Enstemmig.
Forslag til vedtak i møte:
Kontrollutvalget tar referat nr. 3 til orientering og ber sekretær om å legge fram en sak vedr.
Sveplassveien.

Avstemming
Enstemmig
Frode Revhaug tiltrådte utvalget.
Referatsak nr. 4
Forslag til vedtak i møte:
Kontrollutvalget tar referat nr. 4 til orientering og ber sekretær foreberede høringsvar på vegne
av kontrollutvalget, og å avklare med ordfører om hvilket organ som er delegert myndighet til å
avgi høringssvar på vegne av kommunen og om kontrollutvalget kan gjøre dette.
Avstemming
Enstemmig.
Referatsak nr. 5
Forslag til vedtak i møte:
Referat nr. 5 tas til orientering.
Avstemming
Enstemmig.
Referatsak nr. 6
Forslag til vedtak i møte:
Referat nr. 6 tas til orientering.
Avstemming
Enstemmig.
Referatsak nr. 7
Forslag til vedtak i møte:
Kontrollutvalget referat nr. 7 tas til orientering og avventer resultatet av den offentlige høring
om Kransarvika.
Avstemming
Enstemmig.

Vedtak:
1. Referat nr. 1 tas orientering.
2. Referat nr. 2 tas til orientering.
3. Kontrollutvalget tar referat nr. 3 til orientering og ber sekretær om å legge fram en
sak vedr. Sveplassveien.
4. Kontrollutvalget tar referat nr. 4 til orientering og ber sekretær foreberede
høringsvar på vegne av kontrollutvalget, og å avklare med ordfører om hvilket organ
som er delegert myndighet til å avgi høringssvar på vegne av kommunen og om
kontrollutvalget kan gjøre dette.
5. Referat nr. 5 tas til orientering.
6. Referat nr. 6 tas til orientering.
7. Kontrollutvalget tar referat nr. 7 til orientering og avventer resultatet av den
offentlige høring om Kransarvika.

Sak 02/19 Selskapskontroll knyttet til Innherred Renovasjon IKS
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
14.02.2019

Saknr
02/19

Kontrollutvalgssekretariatets forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret for videre
behandling.
Kontrollutvalgssekretariatets forslag til innstilling til kommunestyret
1. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide eierskapsmelding i tråd med KS sine
anbefalinger fra og med 2020, og samtidig sørge for å påse at eierskapsmeldingen
rulleres helst hvert år - men minimum annet hvert år.
2. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide rutiner som sikrer at politisk nivå blir orientert
om aktuelle saker i Innherred Renovasjon IKS.
3. Kommunestyret forventer at Innherred Renovasjon IKS rapporterer ensartet og med
likt detaljnivå på de ulike selvkostområdende og at grunnlaget for gebyrene på de ulike
selvkostområdene synliggjøres og ber sine eierrepresentanter følge dette opp.
4. Kommunestyret forventer at Innherred Renovasjon IKS utarbeider og oversender en
etterkalkyle for de ulike selvkostområdene hvor det orienteres om prinsippene for
kostnadsfordeling til kommunen og ber sine eierrepresentanter følge dette opp.
5. Kommunestyret ber rådmannen påse at etterkalkylen legges ved som note i
kommunens årsregnskap.
6. Kommunestyret ber Innherred Renovasjon IKS informere om hvilke områder av
veilederen for beregning av kommunale avfallsgebyr som ikke følges og hvorfor.
7. Kommunestyret ber eierrepresentanten sørge for at Innherred Renovasjon IKS
utarbeider separate søknadsskjema for henholdsvis fritak og reduksjon av gebyr.
8. Kommunestyret berømmer arbeidet som gjøres i Innherred Renovasjon IKS for å møte
fremtidig krav og utfordringer.
9. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om status og
oppfølging av rapporten og vedtakets punkt 1-8 innen utgangen av 2020.
10. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Behandling:
Revisor ga en orientering og svarte på spørsmål.
Frode Revhaug fikk perimisjon fra 10:30 til 10:45. Olav Galtvik overtok som møteleder i Frode
Revhaugs fravær.
Avstemming
Enstemmig

Vedtak:
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og oversender den til kommunestyret for videre
behandling.

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
1. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide eierskapsmelding i tråd med KS sine
anbefalinger fra og med 2020, og samtidig sørge for å påse at eierskapsmeldingen
rulleres helst hvert år - men minimum annet hvert år.
2. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide rutiner som sikrer at politisk nivå blir orientert
om aktuelle saker i Innherred Renovasjon IKS.
3. Kommunestyret forventer at Innherred Renovasjon IKS rapporterer ensartet og med
likt detaljnivå på de ulike selvkostområdende og at grunnlaget for gebyrene på de ulike
selvkostområdene synliggjøres og ber sine eierrepresentanter følge dette opp.
4. Kommunestyret forventer at Innherred Renovasjon IKS utarbeider og oversender en
etterkalkyle for de ulike selvkostområdene hvor det orienteres om prinsippene for
kostnadsfordeling til kommunen og ber sine eierrepresentanter følge dette opp.
5. Kommunestyret ber rådmannen påse at etterkalkylen legges ved som note i
kommunens årsregnskap.
6. Kommunestyret ber Innherred Renovasjon IKS informere om hvilke områder av
veilederen for beregning av kommunale avfallsgebyr som ikke følges og hvorfor.
7. Kommunestyret ber eierrepresentanten sørge for at Innherred Renovasjon IKS
utarbeider separate søknadsskjema for henholdsvis fritak og reduksjon av gebyr.
8. Kommunestyret berømmer arbeidet som gjøres i Innherred Renovasjon IKS for å møte
fremtidig krav og utfordringer.
9. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget tilbakemelding om status og
oppfølging av rapporten og vedtakets punkt 1-8 innen utgangen av 2020.
10. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

Sak 03/19 Sivilombudsmannens uttalelse om lukking av møter i Frosta
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
14.02.2019

Saknr
03/19

1. Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget opphever vedtaket om å lukke møtet i sak 21/18 "Orientering fra
rådmannen".
2. Kontrollutvalget opprettholder vedtaket om å lukke møtet i sak 25/18 "Henvendelser til
kontrollutvalget" med hjemmel i kommuneloven §31-2 jf. forvaltningsloven § 13-1.
3. Kontrollutvalget opprettholder vedtaket om å lukke møtet i sak 28/18 "Referatsaker"
med hjemmel i kommuneloven §31-2 jf. forvaltningsloven § 13-1.
Behandling:
Avstemming
Enstemming

Vedtak:
1. Kontrollutvalget opphever vedtaket om å lukke møtet i sak 21/18 "Orientering fra
rådmannen".
2. Kontrollutvalget opprettholder vedtaket om å lukke møtet i sak 25/18 "Henvendelser til
kontrollutvalget" med hjemmel i kommuneloven §31-2 jf. forvaltningsloven § 13-1.
3. Kontrollutvalget opprettholder vedtaket om å lukke møtet i sak 28/18 "Referatsaker"
med hjemmel i kommuneloven §31-2 jf. forvaltningsloven § 13-1.

Sak 04/19 Kontrollutvalgets budsjett 2019
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
14.02.2019

Saknr
04/19

Saksbehandlers forslag til vedtak

1. Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2019.
Art
10800
10804
10990
11002
11152
11209
11500
11602
13751
13752

Beskrivelse
Godtgjørelse folkevalgte
Tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Faglitteratur/tidsskrifter
Bevertning
Andre driftsutgifter
Kursavgifter og oppholdsutgifter
Reise og diettgodtgjørelse folkevalgte
Kjøp av tjenester fra Konsek Trøndelag
IKS
Kjøp av tjenester fra Revisjon Midt-Norge
SA

2 019
44 000
8 000
7 400
2 000
3 400
3 000
30 000
5 000
186 000

Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon
110)

739 800

451 000

2. Kontrollutvalget ber rådmannen om å foreta de nødvendige budsjettekniske
registreringer.
Behandling:
Avstemming
Enstemming
Vedtak:

1. Kontrollutvalget vedtar følgende detaljbudsjett for kontroll og tilsyn for 2019.
Art
10800
10804
10990
11002
11152
11209
11500
11602
13751
13752

Beskrivelse
Godtgjørelse folkevalgte
Tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Faglitteratur/tidsskrifter
Bevertning
Andre driftsutgifter
Kursavgifter og oppholdsutgifter
Reise og diettgodtgjørelse folkevalgte
Kjøp av tjenester fra Konsek Trøndelag
IKS
Kjøp av tjenester fra Revisjon Midt-Norge
SA

2 019
44 000
8 000
7 400
2 000
3 400
3 000
30 000
5 000
186 000

Sum ramme - kontroll og tilsyn (funksjon

739 800

451 000

110)

2. Kontrollutvalget ber rådmannen om å foreta de nødvendige budsjettekniske
registreringer.

Sak 05/19 Kontrollutvalgets årsrapport 2018
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
14.02.2019

Saksbehandlers forslag til vedtak
1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets
kommunestyret” vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.

Saknr
05/19

årsrapport

for

2018

Saksbehandlers forslag til innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til kommunestyret” til
orientering..
Behandling:
Avstemming
Enstemmig
Vedtak:

1. Det fremlagte forslag til ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til
kommunestyret” vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret.
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret
Kommunestyret tar ”Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til kommunestyret” til
orientering..

Sak 06/19 Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Behandling:
Det var ingen referatsaker.

Møtedato
14.02.2019

Saknr
06/19

til

Sak 07/19 Godkjenning av møteprotokoll
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Behandling:
Avstemming
Enstemmig
Vedtak:
Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Møtedato
14.02.2019

Saknr
07/19

