Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frosta kommune
Arkivsak:
Møtedato/tid:

06.06.2019 Kl 09:00

Møtested:

Kommunestyresalen

Møtedeltakere:
Frode Revhaug
Olav Galtvik
Brit-Ranveig Nielsen Hernes
Dagfinn Sørheim
Vigdis Juterud Lein
Forfall:
Andre møtende:
Ordfører
Paul Ivar Stenstuen

Kopi: Ordfører, rådmannen og revisor

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Paul Stenstuen på telefon 900 39 065, eller e-post: paul.ivar.stenstuen@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim/Steinkjer, 24.05.2019

Frode Revhaug (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Paul Stenstuen
Seniorrådgiver, Konsek
Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
14/19
15/19
16/19
17/19
18/19

Sakstittel
Referatsaker
Orientering fra ordfører vedrørende ansettelsesprosessen for ny rådmann
Kompetansebehov, kompetanseplan og rekrutering - Kontrollutvalgets
innfallsvinkel til temaet
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll

Referatsaker

Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Paul Ivar Stenstuen
FE - 033, TI - &17
19/160-1

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Gjenstående ressurser til forvaltningsrevisjon
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Gjenstående ressurser til forvaltningsrevisjon på Frosta

Møtedato
06.06.2019

Saksnr
14/19

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Tor Arne Stubbe <tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no>
23. mai 2019 08:59
Paul Ivar Stenstuen
SV: Gjenstående ressurser på Frosta

Hei Paul
Frosta har dessverre ikke ressurser tilgjengelig til FR i 2019. Dette pga både prosjekter og bistand til
varslingssaker i 2018.
Ha en fin dag!
Med vennlig hilsen
Tor Arne Stubbe

Fagleder forvaltningsrevisjon
M +47 98608070 | Skype for business <sip:tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no>

Revisjon Midt-Norge SA, Postboks 2565, 7735 Steinkjer
W www.revisjonmidtnorge.no <http://www.revisjonmidtnorge.no/> | M +47 907 30 300

Fra: Paul Ivar Stenstuen <paul.ivar.stenstuen@konsek.no <mailto:paul.ivar.stenstuen@konsek.no>>
Sendt: onsdag 22. mai 2019 13.00
Til: Tor Arne Stubbe <tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no <mailto:torarne.stubbe@revisjonmidtnorge.no>>
Emne: Gjenstående ressurser på Frosta

Iht. bestillingsplan skal det bestilles et prosjekt vedr. Kvalitet i omsorgstjenestene.
Hvor mye gjenstår av ressurser til forvaltningsrevisjon på Frosta?

Orientering fra ordfører vedrørende ansettelsesprosessen for ny
rådmann
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
06.06.2019

Saknr
15/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/5 - 19
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget ønsker å holde seg orientert om ansettelsesprosessen for ny rådmann og
om ledelsen av kommunen og har anmodet ordføreren om en orientering.
Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Kompetansebehov, kompetanseplan og rekrutering Kontrollutvalgets innfallsvinkel til temaet
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
06.06.2019

Saknr
16/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
19/100 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
Saksutredning
Kontrollutvalget ønsker å diskutere kontrollutvalgets inngang/vinkling på en sak i
septembermøte vedr. kommunens arbeid med å kartlegge kommunens kompetansebehov
og fremtidig rekrutering mv.
Saken legges med dette fram for diskusjon i møtet.
Vurdering
Kommunens ansatte, deres kunnskap og kompetanse utgjør samlet kommunens viktigste
ressurs. Denne ressursen må imidlertid både pleies og vedlikeholdes slik at den ikke forvitrer
og forfaller. I tillegg vil kommunens image i arbeidsmarkedet avgjøre kommunens evne til å
tiltrekke seg og å beholde de beste kandidatene.
Kommunen er i ferd med å rekrutere ny rådmann, og det må påregnes at det nødvendigvis
vil gå litt tid før den nye rådmannen har satt sitt preg på organisasjonen. Ved å sette temaet
på dagsorden vil den nye rådmannen tidlig bli klar over at utvalget mener at dette er viktig.
Det har med jevne mellomrom dukket opp spørsmål knyttet til rekruteringer. Kontrollutvalget
har primært systemvurderinger som sitt mandat og arbeidsfelt. Kontrollutvalget kan imidlertid
se på enkeltsaker for å vurdere system og mulig systemsvikt.
Kontrollutvalget kan imidlertid ikke og skal ikke ta stilling til utøvelsen av det såkalte frie
skjønn. Det er derfor viktig at utvalget er tydelig på dette.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
06.06.2019

Saknr
17/19

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/160 - 2

Saksutredning
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom utvalget ønsker å treffe vedtak knyttet til et
tema som tas opp i møtet, må egen sak om dette settes på sakslisten.

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frosta kommune

Møtedato
06.06.2019

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/160 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen fra dagens møte godkjennes.

Saksutredning
Protokollen fra dagens møte vil bli opplest for godkjenning i møtet.

Saknr
18/19

