Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.11.2020

Saknr
50/20

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
20/135 - 7
Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten
"Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.
Vedlegg
Saker for videre oppfølging
Kommunestyret 20.10.2020
Kommunestyret 22.09.2020 Tilleggssak
Kommunestyret 22.09.2020
Formannskapet 27.10.2020
Formannskapet 13.10.2020
Formannskapet 29.09.2020 Tilleggssak
Formannskapet 29.09.2020
Formannskapet 15.09.2020 Tilleggssak
Formannskapet 15.09.2020
Formannskapet 01.09.2020
Utvalg for helse, oppvekst og kultur 16.10.2020
Utvalg for helse, oppvekst og kultur 09.09.2020
Utvalg for teknikk og miljø 14.10.2020
Utvalg for teknikk og miljø 10.09.2020
Utrykt vedlegg
Tertialrapport 2-2020

Saksopplysninger
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre
tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift
om kontrollutvalg frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til
behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir
fulgt opp.
I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 41/2017 Kontrollutvalgets arbeidsform, legger
kontrollutvalgets sekretariat frem kopi av sakslistene fra møtene i utvalgene som er avholdt
etter utsending av sakspapirer til kontrollutvalget møte 10.09.2020. Kontrollutvalgets
sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.
Kommunestyrets vedtak pkt. 3 i sak 62/20 er lagt inn i oppfølgingslisten, dette punktet er
relevant for kontrollutvalget med tanke på utvalgets ansvar når det gjelder kontroll
med forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper.
Kontrollutvalget har fordelt oppfølging av utvalgene på følgende måte:
Kommunestyret: Rune og Eirik
Formannskapet: Gunn Inger og Svein
Administrasjonsutvalget: Heidi
Utvalg for helse, oppvekst og kultur: Arild
Utvalg for teknikk og miljø: Kirsti

Tidligere saker til oppfølging
I den grad det er skjedd utvikling i sakene som står oppført på oppfølgingslisten, som
kontrollutvalgets sekretariat er kjent med, er dette kommentert i tilknytning til saken.
Saker til oppfølging i perioden
Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter,
saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens
fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme.
Konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av utvalgenes vedtak. Saker som er
satt til særskilt oppfølging fremgår av vedlegget "Saker for videre oppfølging".

