Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Selbu kommune
Arkivsak:

20/454

Møtedato/tid:

18.11.2020 kl 17:00-21:00

Møtested:

Kommunestyresalen, rådhuset

Møtende medlemmer:
Arnstein Trøite
Elin Wiggen Dahl
Brit Mari Langseth
Ole Einar Aashaug
Gunnar Olav Balstad
Andre møtende:
Stig Roald Amundsen, kommunedirektør (sak 25, 24)
Marius Sørensen, leder for bygg og eiendom (sak 24)
Monika Sundt, regnskapsrevisor (sak 26, 27)
Per Røsseth, gruppeleder for Senterpartiet (sak 24)
Helene Hvidsten, Konsek Trøndelag IKS
Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 25, 26, 24, 27-34

Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Sakliste:
Saksnr.
24/20
25/20
26/20
27/20
28/20
29/20
30/20
31/20
32/20
33/20
34/20

Saktittel
Ny orientering om valg av energikilde til Selbu ungdomsskole
Orientering om oppfølging av offentlige anskaffelser
Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser
Status og strategi for revisjon av årsregnskapet 2020
Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Forslag til plan for eierskapskontroll 2020-2024
Virksomhetsbesøk 2021
Årsplan for kontrollutvalget 2021
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll 18.11.20

Sak 24/20 Ny orientering om valg av energikilde til Selbu ungdomsskole
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
18.11.2020

Saknr
24/20

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:
Kontrollutvalget lot gruppeleder for Senterpartiet, Per Røsseth, legge frem bakgrunnen for
henvendelsen til utvalget.
Kommunedirektør Stig Roald Amundsen og leder for bygg og eiendom, Marius Sørensen,
orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.
Kontrollutvalget diskuterte saken.
Forslag til vedtak: Enstemmig nedstemt.
Det ble fremmet to alternative forslag til vedtak:
Forslag fra Trøite:
Kontrollutvalget mener at det opprinnelige vedtaket i kommunestyret fra april 2017 ga en føring
om at det skulle være flisfyring som energikilde for ny ungdomsskole. Framlegging av
skisseprosjektet 5/3 2018 peker på alternativer, men det forelå på dette tidspunktet ingen
økonomisk beregning. Kommunedirektøren mener dette var en melding til kommunestyret om at
vedtaket fra 2017 ikke nødvendigvis ville bli fulgt i den forstand at flisfyring skulle være
hovedenergikilde. Kommunedirektøren ser i dag at dette kunne vært bedre kommunisert til
kommunestyret. Kontrollutvalget mener også at det fra kommunestyret kunne vært reist spørsmål
om energikilde ved denne anledningen, noe som ikke ble gjort. Kontrollutvalget mener at det ble
vanskelig for kommunestyret å gjøre et valg av energikilde sommeren 2020, da det underveis
klart at det ville koste ca. 1,5 millioner å gå bort fra kommunedirektørens valg av energikilde.
Kontrollutvalget tar ikke stilling til kostnadsspørsmål ved ulike valg av energikilde.
Nedstem med fire mot en stemme. Trøite (SV) stemte for. Langseth (SP) , Dahl (H/Krf), Aashaug
(SP) og Balstad (AP) stemte mot.
Forslag fra Langseth:
Det antas at vedtak av 24.04.17 (sak 12/17) hadde en annen intensjon enn det som ble det
endelige vedtaket. Etter en orientering fra administrasjonen og fra Senterpartiet kan
kontrollutvalget likevel ikke se at det er gjort feil i saksbehandlingen. Saken viser at administrativt
og politisk nivå kan bli tydeligere i kommunikasjonen.
Vedtatt med fire mot en stemme. Langseth (SP), Dahl (H/Krf), Aashaug (SP) og Balstad (AP)
stemte for, Trøite (SV) stemte mot.

Vedtak:
Det antas at vedtak av 24.04.17 (sak 12/17) hadde en annen intensjon enn det som ble det
endelige vedtaket. Etter en orientering fra administrasjonen og fra Senterpartiet kan
kontrollutvalget likevel ikke se at det er gjort feil i saksbehandlingen. Saken viser at administrativt
og politisk nivå kan bli tydeligere i kommunikasjonen.

Sak 25/20 Orientering om oppfølging av offentlige anskaffelser
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Forslag til vedtak

Møtedato
18.11.2020

Saknr
25/20

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling:
Kommunedirektør Stig Roald Amundsen orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 26/20 Forenklet etterlevelseskontroll - offentlige anskaffelser
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
18.11.2020

Saknr
26/20

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for
økonomiforvaltningen til orientering.

Behandling:
Regnskapsrevisor Monika Sundt orienterte og svarte på spørsmål fra utvalget.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for
økonomiforvaltningen til orientering.

Sak 27/20 Status og strategi for revisjon av årsregnskapet 2020
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
18.11.2020

Saknr
27/20

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Behandling:
Regnskapsrevisor Monika Sundt orienterte om strategi for revisjon av årsregnskapet, og svarte
på spørsmål fra utvalget.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.

Sak 28/20 Forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
18.11.2020

Saknr
28/20

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, og legger planen fram for
kommunestyret med innstilling:

Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, med følgende områder:
1. Eiendomsforvaltning
2. Kvalitet i helse og omsorg – avviksoppfølging
3. Barnevern
4. Næring
5. Arkiv
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller omprioriteringer i planen
dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- eller vesentlighetsbildet.

Behandling:
kontrollutvalget drøftet hvilke områder de ønsker å sette opp i plan for forvaltningsrevisjon.
Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, og legger planen fram for
kommunestyret med innstilling:
Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, med følgende områder:

1. Kvalitet i helse- og omsorgsarbeidet i Selbu kommune. Stikkord: Behov,
organisering og resultat, unge, uføre, utenforskap.
2. Næring
3. Barnevern
4. Arkiv
5. Eiendomsforvaltning
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller omprioriteringer i planen
dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- eller vesentlighetsbildet.

Vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, og legger planen fram for
kommunestyret med innstilling:
Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024, med følgende områder:

1. Kvalitet i helse- og omsorgsarbeidet i Selbu kommune. Stikkord: Behov,
organisering og resultat, unge, uføre, utenforskap.
2. Næring
3. Barnevern
4. Arkiv
5. Eiendomsforvaltning
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller omprioriteringer i planen
dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- eller vesentlighetsbildet.

Sak 29/20 Forslag til plan for eierskapskontroll 2020-2024
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
18.11.2020

Saknr
29/20

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med
følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets

prioriteringer i planen:
1. Selbu Vekst AS
2. Selbu næringsselskap KF
3. Eierstyring i Selbu kommune
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer eller omprioriteringer i planen
dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- og vesentlighetsbildet.

Behandling:
Kontrollutvalget drøftet hvilke områder de ønsker å sette opp i plan for eierskapskontroll.
Omforent endringsforslag til vedtak:
Pkt. 3 "Eierstyring i Selbu kommune" settes som pkt. 1 i planen.
Endringsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget legger fram plan for eierskapskontroll 2020-2024 for kommunestyret med
følgende forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar plan for eierskapskontroll 2020-2024 og slutter seg til kontrollutvalgets
prioriteringer i planen:

1. Eierstyring i Selbu kommune
2. Selbu Vekst AS
3. Selbu næringsselskap KF
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å gjøre endringer eller omprioriteringer i planen
dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- og vesentlighetsbildet.

Sak 30/20 Virksomhetsbesøk 2021
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
18.11.2020

Saknr
30/20

Forslag til vedtak
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling:
Saken utsettes.
Vedtak:
Ingen vedtak fattet.

Sak 31/20 Årsplan for kontrollutvalget 2021
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
18.11.2020

Saknr
31/20

Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslaget til årsplan for sin virksomhet i 2020.

2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslaget til årsplan for sin virksomhet i 2020.

2. Kontrollutvalgets årsplan oversendes kommunestyret til orientering.

Sak 32/20 Referatsaker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
18.11.2020

Saknr
32/20

Møtedato
18.11.2020

Saknr
33/20

Forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 33/20 Eventuelt
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Forslag til vedtak
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:
Ingen saker fremmet.
Vedtak:
Ingen vedtak fattet.

Sak 34/20 Godkjenning av møteprotokoll 18.11.20
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
18.11.2020

Saknr
34/20

Forslag til vedtak
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 18.11.2020, godkjennes.

Behandling:
Omforent forslag til vedtak:
Protokollen godkjennes på e-post i etterkant av møtet.

Vedtak:
Protokollen godkjennes på e-post i etterkant av møtet.

