Kontrollutvalget

MØTEINNKALLING
Møtedato: 19.01.2017
Møtetid: Kl. 09.30
Møtested: Namdalshagen - KammeGreif
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 åpent

SAKLISTE_______________________________________________________________
Sak nr. Sakstittel
001/17
Referatsaker
002/17
Orientering om barnevernstjenesten
003/17
Orientering fra revisor
004/17
Kontrollutvalgets årsrapport 2016
005/17
Oppfølging av saker

Steinkjer 13.01.16

Per Arve Lie s/
leder

Einar Sandlund
kontrollsekretær
E-post: einar.sandlund@komsek.no
Mob.

938 97 555

SAK 001/17
REFERATSAKER
Saksgang
Kontrollutvalget

Møtedato
19.01.2017

Saksbehandler
Einar Sandlund

Saksnr.
001/17

Arkiv
434-1799-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.

Referat
Nr Fra/Til
1
KomRev Trøndelag
IKS

Tittel på dokumentet
Regnskapsavslutningen 2016

Vedlagt/Ikke
Vedlagt

SAK 002/17
ORIENTERING OM BARNEVERNSTJENESTEN
Saksgang
Kontrollutvalget

Møtedato
19.01.2017

Saksbehandler
Einar Sandlund

Saksnr. Arkiv
002/17 434-1799-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering
2. Kontrollutvalget …….

Vedlegg
Ingen
Ikke trykte vedlegg
Ingen

Saksopplysninger
Kontrollutvalget har i sist valgperiode hatt tett og jevnlig fokus på samkommunens
barnevernstjeneste i siste valgperiode med orienteringer fra tjenesten selv og besøk hos
tjenesten. Årsakene til det har vært flere, blant annet av det som frem av fylkesmannens tilsyn
i 2013, deltakerkommunenes behov for tjenesten og at tjenesten er den største enheten i
samkommunen.
Det er viktig at det nyvalgte kontrollutvalget får orientering om status og utfordringer i
barnevernstjenesten. Således er administrasjonssjefen, eller den han bemyndiger ga slike
orienteringer i kontrollutvalget i både 2015 og 2016.

Vurdering
Saksbehandler anbefaler kontrollutvalget å ta den gitte informasjon til orientering og ut fra det
vurdere hvordan utvalget videre skal følge opp tjenesten.

SAK 003/17
ORIENTERING FRA REVISOR
Saksgang
Kontrollutvalget

Møtedato Saksbehandler
19.01.2017 Einar Sandlund

Saksnr. Arkiv
003/17 434-1799-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Vedlegg
Ingen
Ikke trykte vedlegg
Ingen

Saksopplysninger
Revisor vil evt. orientere om revisjonsarbeidet.
Denne orienteringen kan bli gitt slik at møtet lukkes, jfr. Koml. § 31 nr. 2 og Fvl. § 13.

SAK 004/17
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2016 TIL MIDTRE NAMDAL
SAMKOMMUNESTYRE
Saksgang
Kontrollutvalget
Samkommunestyret

Møtedato
19.01.2017

Saksbehandler
Einar Sandlund

Saksnr. Arkiv
004/17 434-1799-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:
1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 vedtas.
2. Årsrapporten oversendes samkommunestyret med slik innstilling til vedtak:
Midtre Namdal Samkommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 til
orientering.
Vedlegg
Kontrollutvalgets årsrapport 2016 til samkommunestyret
Ikke trykte vedlegg
Kontrollutvalgets årsplan 2016

Saksopplysninger
Ifølge kommunelovens § 76 har samkommunestyret det øverste tilsyn med den kommunale
forvaltning. Til å forestå det løpende tilsynet på sine vegne, velger samkommunestyret et
kontrollutvalg, jfr. kommuneloven § 77.Kontrollutvalgets arbeid og rapportering er nærmere
regulert i Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Det følger av
departementets merknader til denne at kontroll-utvalget ikke er underlagt annen
instruksjonsmyndighet enn kommunestyrets, og at all rapportering tilbake skal skje direkte til

samkommunestyret. Kontrollutvalget vurderer fortløpende hvilken informasjon og hvilke
saker som vil være aktuelle å presentere for samkommunestyret. Kontrollutvalget har hatt den
praksis at forhold som kontrollinstansen avdekker, løses på lavest mulig nivå, og bare
unntaksvis resulterer i rapporter til samkommunestyret, jfr. forskriftens § 4:
Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og
gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak”.
Kontrollutvalgets årlige rapport vil derfor være en oppsummering av utvalgets arbeid i løpet
av året og vil derfor være viktig informasjon til samkommunestyret om det tilsyn utvalget
utøver på kommunestyrets vegne.Alle møteinnkallinger med saksdokumenter er sendt
ordfører, og administrasjonssjef. Dette fungerer som en fortløpende informasjon til
samkommunen og det politiske miljøet.Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalgets
møter.
Vurdering
Ut fra tidligere praksis er det også for 2016 utarbeidet en årsrapport til samkommunestyret der
det er redegjort for sentrale deler av kontrollutvalgets virksomhet og aktivitet i 2016.

SAK 005/17
OPPFØLGING AV SAKER FRA KONTROLLUTVALGET
Saksgang
Kontrollutvalget

Møtedato
19.01.2017

Saksbehandler
Einar Sandlund

Saksnr. Arkiv
005/17 434-1799-5.3

Saksbehandlers forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.

Vedlegg
Oversikt over kontrollutvalgets oppfølgingssaker i 2016.
Ikke trykte vedlegg
Ingen

Saksopplysninger
Kontrollutvalget har ansvar for å følge opp egne vedtak, og det blir lagt fram oversikt for 2016
over de sakene som er aktuelle for videresending/oppfølging. Orienteringssaker er ikke tatt
med. Med bakgrunn i listen får kontrollutvalget mulighet til å se på hvordan sakene er fulgt
opp.

