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PROTOKOLL FRA MØTET 07.03.2017
KONTROLLUTVALGET I VEFSN
Tid:
Sted:
Tilstede:

07.03.2017 KL 08.30 – 11.00
«Fredlundskogen» (avd. for demente), møterommet
Odd Langvatn
(leder)
Per Hansen
(nestleder)
Toril Joakimsen
(medlem)
Hallvor Tverå
(medlem)
Ingelin Langseth
(medlem)

Forfall:
For øvrig møtte:
Knut Soleglad

(KU-sekretær)

Før møtet ble åpnet, gav avdelingsleder Hilde Rosvold en orientering og omvisning av
«Fredlundskogen». KU var meget tilfreds med orienteringen der det bl.a. fremkom at alle
ansattegrupper deltok ved planleggingen av «Fredlundskogen», og videre at bygningsmasse,
inventar og utstyr ble planlagt under ett for å sikre en formålstjenlig drift ved avdelingen.

Odd Langvatn åpnet møtet og innhentet følgende status:
- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent med ettersendt tilleggssak 007/17.
- Deltakere: 5 av 5 møtte og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 008/17

Godkjenning av protokoll fra møtet 17.01.2017
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møtet 17.01.2017.

Sak 009/17

Oppfølging av tidligere KU-vedtak
Møtebehandling:
Med referanse til tidligere KU-sak 035/16 (der KU ber om en orientering fra
barnevernsavdelingen høsten 2017), ønsker også KU å høre avdelingens mening
om «Kongsberg-modellen», dvs. der storfamilien aktiveres i barnevernarbeidet.
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
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Vedtak:
Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er iverksatt eller
under iverksettelse.

Sak 010/17

Kommunikasjon/dialog med revisor
Møtebehandling:
I møtet ble følgende dokumenter delt ut:
- Kopi av brev datert 21.02.2017 fra KomRev Trøndelag IKS og Revisjon MidtNorge IKS (vedr. utredning av sammenslåing mellom de to selskapene).
- Innholdsfortegnelse i ovennevnte brevs vedlegg «Beslutningsgrunnlag med
vedlegg».
Som del av prosessen med sammenslåing av de to revisjonsselskapene, må
kommunen formelt sett velge det nye selskapet som kommunens revisor.
KU ber sekretær forberede egen sak fra KU til kommunestyret vedr. valg av det
sammenslåtte selskapet som kommunens nye revisor.
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen i kommunikasjonen/dialogen med revisor til
orientering.

Sak 011/17

Vedr. renovasjonsplikt, fritidsboliger.
Møtebehandling:
KU ønsker å oversende sak til kommunestyrets møte den 19.04.2017 uten
innstilling til vedtak. Saken skal belyse kommunestyrets mulige handlingsrom
vedr. fritidsrenovasjon da saken «Endring av SHMILs renovasjonsforskrift» ble
vedtatt i kommunestyresak 27/16.
Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Sekretær bes forberede egen sak fra KU til kommunestyret der mulige svakheter
ved saksutredning i tidligere kommunestyretsak 27/16 belyses.
En endelig sak fra KU til kommunestyret behandles i ekstraordinært møte i uke 13
pr. mail og/eller pr. telefon.»
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Sekretær bes forberede egen sak fra KU til kommunestyret der mulige svakheter
ved saksutredning i tidligere kommunestyretsak 27/16 belyses.
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En endelig sak fra KU til kommunestyret behandles i ekstraordinært møte i uke 13
pr. mail og/eller pr. telefon.

Eventuelt

Følgende sak/forhold ble drøftet:
Vedr. arbeide i kommunens politiske utvalg.
KU ønsker å få belyst fra rådmannen om – og eventuelt på hvilken måte –
arbeidet/funksjonen i kommunens politiske utvalg er blitt påvirket etter at
antallet medlemmer i kommunens ulike utvalg ble redusert etter siste
kommunevalg.

__________________________
Odd Langvatn (leder)

___________________________
Per Hansen (nestleder))

__________________________
Toril Joakimsen (medlem)

___________________________
Hallvor Tverå (medlem)

__________________________
Ingelin Langseth (medlem)
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