STEINKJER KOMMUNE
Kontrollutvalget

MØTEINNKALLING
Møtedato:
Møtetid:
Møtested:

Mandag 22. november 2010
Kl. 10.00
Fylkets Hus, møterom Mastu

De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er
inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til KomSek Trøndelag IKS.
Varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale eller innkalling.
Møtet er lukket, jfr. kommunelovens § 77 nr. 8.

SAKLISTE_______________________________________________________________
Sak nr. Sakstittel
026/10
Orientering fra administrasjonen
027/10
Oppfølging av tidligere kommunestyrevedtak
028/10
Besøk ved kommunale avdelinger

Steinkjer 15.11.2010

Odd-Leiv Thun
leder
(sign)

Per Helge Genberg
kontrollsekretær
Telefon: 74 11 14 73
Mobil: 41 68 99 12
E-post: per.helge.genberg@komsek.no

KomSek Trøndelag IKS, Fylkets hus, 7735 STEINKJER, tlf: 74 11 14 76, e-post: post@komsek.no,

SAK 026/10
ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN
Saksgang
Kontrollutvalget

Møtedato
22.11.2010

Saksbehandler
Per Helge Genberg

Saksnr.
026/10

Arkiv
412-1702-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksopplysninger
Rådmannen er bedt om å orientere om økonomistyring og oppfølging av politiske vedtak
knyttet til konkrete saker i Kommunaltekniske tjenester.

SAK 027/10
OPPFØLGING AV TIDLIGERE KOMMUNESTYREVEDTAK
Saksgang
Kontrollutvalget

Møtedato
22.11.2010

Saksbehandler
Per Helge Genberg

Saksnr.
027/10

Arkiv
412-1702-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget vil oppfordre administrasjonen til å legge fram en årlig rapport om status for
oppfølging av kommunestyrevedtak.

Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal drive ”løpende tilsyn med den kommunale forvaltning” (§ 77 i
kommuneloven), og behandler som et ledd i dette revisjonens rapporter etter gjennomgang av
møteprotokoller fra kommunestyre og formannskap. Disse rapportene er en formell kontroll
av saker av ”vesentlig økonomisk betydning”, og innebærer ikke noe tilsyn med om administrasjonen har fulgt opp de politiske vedtakene.
Kommunestyret gjør gjennom året en del vedtak der administrasjonen konkret blir pålagt å
utrede spørsmål, sette i verk tiltak eller legge fram en sak innen en viss tidsfrist. Noen
kontrollutvalg – inkl. Steinkjer kontrollutvalg i sak 07/10 - har etter hvert innført en praksis
med å velge ut en del 1-2 år gamle kommunestyrevedtak og be administrasjonen svare på
hvordan og når vedtakene er gjennomført.
I stedet for disse stikkprøvene fra kontrollutvalgets side vil det være ønskelig at administrasjonen systematisk legger fram en rapport til kommunestyret hvert år om hvordan kommunestyrevedtak er fulgt opp.
Vurdering
Med mange arbeidsoppgaver som skal utføres og stadig nye aktuelle saker, kan oppfølgingen
av tidligere kommunestyrevedtak i visse tilfeller bli utsatt eller nedprioritert. Men administrasjonens rolle som politisk sekretariat skal sikre at de folkevalgtes vedtak blir realisert, og at
KomSek Trøndelag IKS, Fylkets hus, 7735 STEINKJER, tlf: 74 11 14 76, e-post: post@komsek.no,

kommunestyret får nødvendig tilbakemelding om oppfølgingen, også hvis nye faktorer gjør
det vanskelig å sette vedtaket ut i livet. Det bør derfor innføres en fast, årlig rapportering til
kommunestyret.

SAK 028/10
BESØK VED KOMMUNALE AVDELINGER
Saksgang
Kontrollutvalget

Møtedato
22.11.2010

Saksbehandler
Per Helge Genberg

Saksnr.
028/10

Arkiv
412-1702-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget ønsker å besøke ………………………. Besøket legges til (dato) 2010.

Saksopplysninger
Steinkjer kontrollutvalg gjennomførte 02.12.2009 besøk ved Strandvegen boliger og Skjeftejordet bofellesskap og hadde samtaler med ledelse, ansatte og brukere. Denne formen for
kontakt og ”markedsføring" av kontrollutvalget fungerte godt, og det vil nå være aktuelt å
følge opp med besøk i en annen avdeling eller institusjon, etter samme mønster.
Slik kontrollutvalgene og KomSek Trøndelag IKS har definert formålet og opplegget for
denne typen besøk, skal deltakerne fra kommunen kjenne seg trygge på at (kritiske) uttalelser
ikke i ettertid kan knyttes til den enkelte person. Det blir derfor ikke skrevet offisielle referat
fra besøkene.
Samtidig er det viktig at kontrollutvalgene bruker informasjonen fra besøkene til læring og
forbedring for den enkelte avdeling/institusjon og kommunen generelt. For Steinkjers del
skjedde dette etter besøket i 2009 i form av konkrete spørsmål til rådmannen – i kontrollutvalgssak 02/10.
Kontrollutvalget kan også vurdere forvaltningsrevisjon på grunnlag av informasjon som er
kommet fram ved besøk i en eller flere kommunale avdelinger/institusjoner.

KomSek Trøndelag IKS, Fylkets hus, 7735 STEINKJER, tlf: 74 11 14 76, e-post: post@komsek.no,

