Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune
Arkivsak:

20/262

Møtedato/tid:

29.04.2020 kl 18:00 – 19:50

Møtested:

Microsoft Teams

Møtende medlemmer:
Arnstein Trøite
Elin Wiggen Dahl
Brit Mari Langseth
Ole Einar Aashaug
Gunnar Olav Balstad
Nils Olav Stokke (møtt for Aashaug i sak 7)
Andre møtende:
Stig Roald Amundsen, kommunedirektør (sak 7-9)
Anne Grete Stokmo, økonomisjef (sak 7-9)
Ingrid Rolseth Holt, rådgiver (sak 7-9)
Thomas Engan, styreleder, Selbu Næringsselskap KF (sak 7)
Monica Sundal, daglig leder, Selbu Næringsselskap KF (sak 7)
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge SA (RMN) (sak 7-8)
Monika Sundt, RMN (sak 7-8)
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag IKS

Merknader: Møteinnkalling og sakliste godkjennes. Kontrollutvalgets leder bemerket at møtet
var annonsert i Selbyggen, men med feil dato. Fremtidige møter annonseres via servicetorget og
kontrollutvalgets hjemmeside.
Sakliste:
Saksnr.
07/20
08/20
09/20
10/20
11/20
12/20

Saktittel
Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 - Selbu Næringsselskap KF
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2019
Orientering om svarfrister og avvikskontroll
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll

Sak 07/20 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet 2019 - Selbu
Næringsselskap KF
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
29.04.2020

Saknr
07/20

Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse for årsregnskap 2019 for Selbu
Næringsselskap KF
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for
fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

3. Kontrollutvalget tar årsberetning Selbu Næringsselskap KF 2019 til orientering.

Behandling:
Ole Einar Aashaug satt i styret i Selbu Næringsselskap KF i 2019 og ba om å få vurdert sin
habilitet. Kontrollutvalget fant Aashaug inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd bokstav e
pkt. 2.
Nils Olav Stokke tiltrådte som vara for Aashaug i saken.
Styrets leder, Thomas Engan, orienterte om regnskapet for 2019.
Regnskapsrevisor Wenche Holt orienterte om revisjonsarbeidet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse for årsregnskap 2019 for Selbu
Næringsselskap KF
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for
fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3. Kontrollutvalget tar årsberetning Selbu Næringsselskap KF 2019 til orientering.

Sak 08/20 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2019
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
29.04.2020

Saknr
08/20

Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse for kommunes årsregnskap for 2019.
2. Kontrollutvalget merker seg at det uten gyldig vedtak er regnskapsført avsetning til
ubundne investeringsfond og bruk av ubundne investeringsfond.
3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for
fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

4. Kontrollutvalget tar Årsberetning for Selbu kommune for 2019 til orientering.

Behandling:
Økonomisjef Anne Grete Stokmo orienterte om Selbu kommunes årsregnskap for 2019.
Regnskapsrevisor Monika Sundt orienterte om revisjonsarbeidet.

Økonomisjef og revisor svarte på spørsmål fra utvalget.
Følgende forslag ble fremmet fra Ole Einar Aashaug:
Nytt avsnitt før siste avsnitt i kontrollutvalgets uttalelse: "Kontrollutvalget konstaterer at
revisjonen ikke har funnet feil eller avvik som gir grunnlag for spesielle merknader, dette
bemerkes som svært positivt."
Innstillingen og tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget vedtar vedlagte forslag til uttalelse for kommunes årsregnskap for
2019.
2. Kontrollutvalget merker seg at det uten gyldig vedtak er regnskapsført avsetning til
ubundne investeringsfond og bruk av ubundne investeringsfond.
3. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for
fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
4. Kontrollutvalget tar Årsberetning for Selbu kommune for 2019 til orientering.
5. Nytt avsnitt før siste avsnitt i kontrollutvalgets uttalelse: "Kontrollutvalget konstaterer at
revisjonen ikke har funnet feil eller avvik som gir grunnlag for spesielle merknader,
dette bemerkes som svært positivt."

Sak 09/20 Orientering om svarfrister og avvikskontroll
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
29.04.2020

Saknr
09/20

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:
Kommunedirektør Stig Roald Amundsen orienterte om kommunens svarfrister i
forvaltningssaker.
Rådgiver Ingrid Rolseth Holt orienterte om kommunens avvikssystem.
Amundsen og Holt svarte på spørsmål fra utvalget.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 10/20 Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Referatsakene ble tatt til orientering.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Møtedato
29.04.2020

Saknr
10/20

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 11/20 Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
29.04.2020

Saknr
11/20

Forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:
Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets møte den 16. august flyttes til 9. september.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalgets møte den 16. august flyttes til 9. september.

Sak 12/20 Godkjenning av møteprotokoll
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
29.04.2020

Saknr
12/20

Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 29.04.2020, godkjennes.

Behandling:
Omforent forslag til vedtak:
Sekretær sender utkast av protokoll til utvalgets medlemmer for godkjenning.
Forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Sekretær sender utkast av protokoll til utvalgets medlemmer for godkjenning.

