Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Snåsa kommune
Arkivsak:

21/39

Møtedato/tid:

10.02.2021 kl 10:00 – 12.40

Møtested:

Fjernmøte Teams

Møtende medlemmer:
Dagunn Onsaker Moum, møteleder
Hilde Sjem
Jonny Ånonli
Lars Ketil Aasland
Forfall:
Bjørn Inge Ånonli
Ida Maria Dravland

Andre møtende:
Einar Sandlund, Konsek Trøndelag IKS
Arve Gausen, Revisjon Midt-Norge SA, sak 01/21
Arnt Einar Bardal, ordfører, sak 01 og 04/21
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. Sak 04/21 ble behandlet før sak
02/21. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren i neste møte orientere om utlegging av
dokumenter på postliste og oppfølging av innsendte saker som skal behandles i folkevalgte
organer. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren i kontrollutvalgets junimøte orientere om
hvordan vedtaket i utvalgets sak 17/20 pkt. 2 er fulgt opp.
Sakliste:
Saksnr.
01/21
02/21
03/21
04/21
05/21
06/21
07/21

Saktittel
Prosjektplan forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av Brannvesenet Midt IKS
Rapportering av timer - Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Eksterne tilsyn i kommunen - gjennomgang 2020
Oppfølging av saker
Kontrollutvalgets årsrapport 2020
Referatsaker februar 2021
Godkjenning av protokoll

Sak 01/21 Prosjektplan forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll av
Brannvesenet Midt IKS
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
10.02.2021

Saknr
01/21

Forslag til vedtak
1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplan datert 26.01.21, med tillegg av at rekruttering tas
inn som del av problemstilling nr. 5.
2. Kontrollutvalget legger til grunn at flere av eierkommunene deltar i prosjektet. Til neste møte
ber kontrollutvalget om en sak på beregnet timeressurs og leveringstidspunkt fra revisjonen.
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer
i prosjektplanen.

Behandling:
Revisor presenterte prosjektplanen og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Ut fra presentasjonen og spørsmål ble det innarbeidet enkelte klargjøringer i
problemstillinger og avgrensinger. Dette gjelder akuttoppgaver avgrenses at rene
brannutrykninger ikke tas med, ansatteundersøkelser i deltidsstillingene lokalisert Snåsa
brannstasjon, m.v.
Det ble fremmet slikt omforent forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget godkjenner foreløpig prosjektplan datert 26.01.21, med tillegg av følgende:
- Rekruttering tas inn som del av problemstilling nr. 5.
- Ansatteundersøkelser i deltidsstillingene lokalisert Snåsa brannstasjon
- Akuttoppgaver avgrenses slik at rene brannutrykninger ikke tas med for Snåsa
2. Kontrollutvalget legger til grunn at flere av eierkommunene deltar i prosjektet. Til neste møte
ber kontrollutvalget om en sak på oppdatert prosjektplan med beregnet timeressurs og
leveringstidspunkt fra revisjonen.
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer
i prosjektplanen.

Omforent forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1.Kontrollutvalget godkjenner foreløpig prosjektplan datert 26.01.21, med tillegg av følgende:
- Rekruttering tas inn som del av problemstilling nr. 5.
- Ansatteundersøkelser i deltidsstillingene lokalisert Snåsa brannstasjon
- Akuttoppgaver avgrenses slik at rene brannutrykninger ikke tas med for Snåsa
2. Kontrollutvalget legger til grunn at flere av eierkommunene deltar i prosjektet. Til neste møte
ber kontrollutvalget om en sak på oppdatert prosjektplan med beregnet timeressurs og
leveringstidspunkt fra revisjonen.
3. Kontrollutvalget bes å bli orientert underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer
i prosjektplanen.

Sak 02/21 Rapportering av timer - Forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.

Møtedato
10.02.2021

Saknr
02/21

Behandling:
Enstemmig
Vedtak:
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering

Sak 03/21 Eksterne tilsyn i kommunen - gjennomgang 2020
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
10.02.2021

Saknr
03/21

Forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar til orientering at det i 2020 ikke er gjennomført tilsyn av statlige direktorat
eller fylkesmannen.

Behandling:
Enstemmig
Vedtak:
Kontrollutvalget tar til orientering at det i 2020 ikke er gjennomført tilsyn av statlige direktorat
eller fylkesmannen.

Sak 04/21 Oppfølging av saker
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
10.02.2021

Saknr
04/21

Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget merker seg at enkelte oversendte saker ikke har vært behandlet i
kommunestyret og tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektøren til neste
møte på hva som blir gjort for å sikre at saker oversendt fra kontrollutvalget til
kommunestyret blir behandlet.

Behandling:
Ordfører orienterte om at uteglemte saker nå fremmes for kommunestyret.
Enstemmig
Vedtak:
1. Kontrollutvalget merker seg at enkelte oversendte saker ikke har vært behandlet i
kommunestyret og tar saken til foreløpig orientering.
2. Kontrollutvalget ber om skriftlig tilbakemelding fra kommunedirektøren til neste
møte på hva som blir gjort for å sikre at saker oversendt fra kontrollutvalget til
kommunestyret blir behandlet.

Sak 05/21 Kontrollutvalgets årsrapport 2020
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
10.02.2021

Saknr
05/21

Forslag til vedtak
1. Det framlagte forslaget til kontrollutvalgets årsrapport for 2020 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering

Behandling:
Det ble tatt inn et tillegg vedr. forvaltningsrevisjonsrapport folkehelse.
Enstemmig
Vedtak:
1. Det framlagte forslaget til kontrollutvalgets årsrapport for 2020 vedtas med tillegg
fremkommet i møtet.
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2020 til orientering

Sak 06/21 Referatsaker februar 2021
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Møtedato
10.02.2021

Saknr
06/21

Forslag til vedtak
Referatene tas til orientering

Behandling:
Sak 03 og 04/21 fra hovedutvalg helse, omsorg, velferd og oppvekst, ble sendt til utvalget
før møtet.
Enstemmig
Vedtak:
Referatene tas til orientering

Sak 07/21 Godkjenning av protokoll
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Snåsa kommune

Forslag til vedtak
Protokollen godkjennes

Behandling:
Protokollen gjennomgått i møtet.
Enstemmig
Vedtak:
Protokollen godkjennes

Møtedato
10.02.2021

Saknr
07/21

