Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune
Møtedato/tid:

07.11.2019 kl 09:30 – 13:50

Møtested:

Rådhuset, IT rommet 2. etg.

Møtende medlemmer:
Kari Anne Endal, leder
Odd Øie, nestleder
Kirsti Schult
Rune Folgerø
Lise Sundli
Forfall:
Andre møtende:
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge SA (sak 37)
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 19/269
Merknader: Ingen merknader
Sakliste:
Saksnr.
35/19
36/19
37/19
38/19
39/19
40/19
41/19

Saktittel
Kontrollutvalget- funksjon, oppgaver og rolle
Årsplan 2020 for kontrollutvalget
Revisjonsstategi - orientering fra revisor
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Brit Dragåshaug, økonomisjef, orienterte om kommunens reise- og godtgjøringssystem
etter møteslutt (kl.13:50 til 14:20)

Sak 35/19 Kontrollutvalget- funksjon, oppgaver og rolle
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.11.2019

Saknr
35/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:
Oppdragsansvarlig sekretær foretok en kort presentasjon av KonSek Trøndelag IKS, og ga
deretter en orientering om kontrollutvalgets funksjon, oppgaver og rolle.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 36/19 Årsplan 2020 for kontrollutvalget
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.11.2019

Saknr
36/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2020 for kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2020:
• 5. mars
• 30. april
• juni
• 17. september
• 26. november
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg
nødvendig.
3. Kontrollutvalget ønsker at det i 2020 tilrettelegges for besøk ved:
xxxxxx

Behandling:
Kontrollutvalget ønsker å ha torsdag som sin møtedag, møtene starter klokken kl. 08:30.
Marsmøtet flyttes til 27. februar, junimøtet flyttes til tirsdag 2. juni, de andre datoene er OK.
Kontrollutvalget ønsker å invitere næring, plan og forvaltning til kontrollutvalgets møte i juni.
Kontrollutvalget ønsker en orientering om enheten for å gjøre seg kjent med deres arbeid.
Kontrollutvalget ønsker å besøke Snurruhagen på sitt møte i november, utvalget ønsker en
orienteirng om deres arbeid på de ulike lokasjonene.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget slutter seg til årsplan 2020 for kontrollutvalget.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2020:
• 27. februar
• 30. april
• 2. juni
• 17. september
• 26. november
Møtene starter klokken kl. 08:30
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg
nødvendig.

3. Kontrollutvalget ønsker at det i 2020 tilrettelegges for besøk ved Snurruhagen i november,
samt at enhet for næring, plan og forvaltning inviteres til kontrollutvalgets møte i juni.

Sak 37/19 Revisjonsstategi - orientering fra revisor
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.11.2019

Saknr
37/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen
uavhengighet.

Behandling:
Wenche Holt fra Revisjon Midt-Norge IKS, ga en presentasjon av Revisjon Midt-Norge IKS og en
orientering om revisjonsoppgavene de utfører for Midtre Gauldal kommune.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen
uavhengighet.

Sak 38/19 Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.11.2019

Saknr
38/19

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:
Kontrollutvalget ønsker å fordele styrer og utvalg mellom seg:
Kommunestyret følges opp av Lise
Formannskapet følges opp av Kirsti
Utvalg for helse, oppvekst og kultur følges opp av Kari Anne
Utvalg for Næring, plan og miljø følges opp av Rune og Odd
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 39/19 Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.11.2019

Saknr
39/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Behandling:
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
1. Ailin Aastvedt, forsker ved Telemarksforsking, mener langsiktig tenkning, og nytenkning, er
nøkkelen til en sunn og god kommuneøkonomi.
2. Når du har tatt imot valg til kommunestyret eller det folkevalgte organet som arbeidsutvalget
er en del av, har du også samtykket til å ta imot valg til disse organene.
3. Ingen kan forby folkevalgte eller borgere å kontakte ansatte i kommuneadministrasjonen. Jan
Fridthjof Bernt er klar på at det ikke finnes lovhjemmel for å nekte folkevalgte å kontakte
ansatte.
4. Det er bare de folkevalgte, samt tilsatte som har ansvar for den eller de sakene som skal
behandles som kan være i rommet når møtet i er lukket.
5. Den som er påsatt eller valgt som ordfører eller varaordfører, har ikke noe «stillingsvern» når
det gjelder omfanget av vervet og godtgjøringen.
6. En søkerliste skal settes opp snarest etter søknadsfristens utløp.
7. Utgangspunktet må være at det er ledelsen ved den enkelte barnehage som sier ja eller nei til
besøk fra utenforstående, men rådmannen kan kreve å få ta stilling til saken.
8. Det står ikke noe i kommuneloven om at rådmannen ikke kan være daglig leder i et
kommunalt foretak. Er det da greit?
9. Kan kommunens administrasjon forberede sak om valg av sekretariat til kontrollutvalget?
10. Kostnader til overvann og slokkevann kan dekkes gjennom gebyr, men det forutsetter at
kostnadene er knyttet til behov for tiltak på ledningsnettet.
11. De kommunale arkivtjenestene får nye oppgaver, det omstilles, digitaliseres og endres, men
det følger ikke alltid ekstra ressurser med. Arkivverket mener situasjonen er svært alvorlig for
mange arkiv.
12. Grunnleggende systemsvikt er mer enn et etisk problem som kan løses med å stramme opp
moralen, sier Erik Magnus Boe, professor emeritus ved UiO.
13. Det nyvalgte flertallet i nye Fjord kommune vil forandre på enighet i intensjonsavtalen.
Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt sier at det må de gjerne.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 40/19 Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:
Ingen saker
Vedtak:
Ingen vedtak.

Møtedato
07.11.2019

Saknr
40/19

Sak 41/19 Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.11.2019

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 07.11.2019, godkjennes.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 07.11.2019, godkjennes.

Saknr
41/19

