Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Melhus kommune
Møtedato/tid:

14.11.2019 kl 14:00 – 16:15

Møtested:

Rådhuset, Formannskapssalen

Møtende medlemmer:
Gunn Inger Tevik Løvseth, leder
Svein Evjen, nestleder
Eirik Engan
Heidi Evjen
Rune Sunnset
Møtende varamedlemmer:
Arild Blekesaunet
Kirsti Nygård Hårstad
Ola Huke
Åge Ofstad
Andre møtende:
Katrine Lereggen, rådmann
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Arkivsak: 19/286
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sakliste:
Saksnr.
33/19
34/19
35/19
36/19

Saktittel
Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte

Det var en kort presentasjon av medlemmer, varamedlemmer og rådmann i starten av
møtet.
Det ble stilt spørsmål om iPad til medlemmer og varamedlemmer og om påmelding til
samling for kontrollutvalg 20. november.

Sak 33/19 Kontrollutvalget - funksjon, oppgaver og rolle
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
14.11.2019

Saknr
33/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:
Oppdragsansvarlig sekretær ga 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 34/19 Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
14.11.2019

Saknr
34/19

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. 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.
4. 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.
5. Den som er påsatt eller valgt som ordfører eller varaordfører, har ikke noe «stillingsvern» når
det gjelder omfanget av vervet og godtgjøringen.
6. Det nyvalgte flertallet i nye Fjord kommune vil forandre på enighet i intensjonsavtalen.
Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt sier at det må de gjerne.
7. En søkerliste skal settes opp snarest etter søknadsfristens utløp.
8. 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.
9. Kan kommunens administrasjon forberede sak om valg av sekretariat til kontrollutvalget?
10. Det står ikke noe i kommuneloven om at rådmannen ikke kan være daglig leder i et
kommunalt foretak. Er det da greit?
11. Kostnader til overvann og slokkevann kan dekkes gjennom gebyr, men det forutsetter at
kostnadene er knyttet til behov for tiltak på ledningsnettet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.

Sak 35/19 Eventuelt

Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
14.11.2019

Saknr
35/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:
Kontrollutvalgets møter:
Møtet som er berammet til 9. desember kl. 14:00 går som planlagt.
Kontrollutvalget ønsker å avholde sine møter på torsdager kl. 09:00 fra og med 2020.

Vedtak:
Kontrollutvalgets møter:
Møtet som er berammet til 9. desember kl. 14:00 går som planlagt.
Kontrollutvalget ønsker å avholde sine møter på torsdager kl. 09:00 fa og med 2020.

Sak 36/19 Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
14.11.2019

Saknr
36/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 14.11.2019, godkjennes.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 14.11.2019, godkjennes.

