VERRAN KOMMUNE
Kontrollutvalget

MØTEINNKALLING
Dato: Torsdag 4.august 2016
Tid: Kl. 09.00
Sted: Verran servicekontor, møterom Fosdalen
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.
Kontrollutvalgets møter er åpne.
SAKLISTE_______________________________________________________________
Sak nr. Sakstittel
012/16
Orientering fra administrasjonen - barnevernstjenesten

Steinkjer 26.07.2016

Dag Ivar Borg
leder

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

KomSek Trøndelag IKS, postboks 2564, 7735 STEINKJER, tlf: 74 11 14 76, e-post: post@komsek.no,

SAK 012/16
ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – BARNEVERNSTJENESTEN
Saksgang
Kontrollutvalget

Møtedato
04.08.2016

Saksbehandler
Per Helge Genberg

Saksnr.
012/16

Arkiv
419-1724-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Saksopplysninger
Gjennom medieoppslag 15.07.2016 ble kontrollutvalget kjent med at alle ansatte i barnevernstjenesten i Verran har sagt opp stillingene sine. Bare noen uker tidligere var den samme
tjenesten kåret til «landets beste på barnevern» av Kommunebarometeret 2016.
Utvalget er opptatt av at kommenen til enhver tid skal ha en velfungerende barnevernstjeneste, og holder ekstraordinært møte for å få en orientering fra rådmannen om situasjonen
og planene framover.

SAK 013/16
JEKTA AS - GJENNOMGANG
Saksgang
Kontrollutvalget

Møtedato
04.08.2016

Saksbehandler
Per Helge Genberg

Saksnr.
013/16

Arkiv
419-1724-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak
Kontrollutvalget ber KomRev Trøndelag IKS utføre en gjennomgang av kommunens eierstyring i saken knyttet til ansettelse av daglig leder i selskapet Jekta AS, og legge fram en plan
for dette arbeidet til utvalgets møte 05.09.2016.

Vedlegg
Melding om vedtak i Verran kommunestyres sak 46/16
Saksopplysninger
Verran kommunestyre behandlet i møte 30.06.2016, sak 46/16, kapitalforhøyelse i Jekta AS,
og vedtok:
1. Verran kommunestyre slutter seg til ovenstående uttalelse.
2. Kommunestyret beklager at tidligere styrer i Jekta AS gjorde vedtak om fast ansettelse
av ny daglig leder i en periode hvor ordinær daglig leder var tilkjent permisjon med
en forutsetning om å tiltre sin tidligere stilling etter at vervet som ordfører i
kommunen opphørte. Dette har ført selskapet inn i en vanskelig økonomisk situasjon,
som kunne ha vært unngått hvis styrene hadde håndtert saken på en annen og bedre
måte.
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3. Kommunestyret vil beklage at tidligere generalforsamlinger ved flere anledninger har
godtatt at bedriften har operert med to fast ansatte daglige ledere. Dette er en
uakseptabel form for eierstyring.
4. Saken oversendes kontrollutvalget som pålegges å iverksette en gjennomgang av
saken.
5. I den situasjonen Jekta AS for tiden befinner seg, pålegges styret i Jekta AS uten
opphold å ta kontakt med Steinkjer kommune og styret i Stas AS for å be om
forhandlinger med sikte på sammenslåing av de to vekstbedriftene.
6. Kommunestyret er innstilt på å sikre tilstrekkelig likviditet i selskapet i perioden fram
til eventuell sammenslåing finner sted. Tilført likviditet skal først og fremst sikre en
god sammenslåingsprosess.
7. Kommunestyret vil om nødvendig gå inn med kapital i det sammenslåtte selskapet i det
en legger til grunn at oppgaver kan videreføres lokalt og at brukere og annen
bemanning i størst mulig grad fortsatt kan arbeide i Verran.
Ettersom kommunestyrevedtaket ikke var kjent for kontrollutvalgets sekretær før i dag, blir
denne saken sendt ut på epost og lagt fram som ekstrasak i kontrollutvalgets møte 04.08.2016.
En «gjennomgang» i regi av kontrollutvalget vil i realiteten si at utvalget ber KomRev
Trøndelag IKS gå inn i saken og komme med en uttalelse/et notat som klargjør faktiske
forhold, ev. feil, systemsvikt og ansvar. Det vil neppe være aktuelt for kontrollutvalget å
definere denne gjennomgangen som en såkalt gransking.
For et kommunalt selskap vil kontrollutvalget (og den som utfører gjennomgangen) måtte
begrense seg til å se på eierfunksjonen, fordi styrets virksomhet ligger utenfor kontrollutvalgets tilsynsrolle. I utvalgsmøtet 5. september bør KomRev Trøndelag IKS legge fram en
plan for arbeidet.
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