Oppdal kommune
MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget
------------------------------------------------------------------------------------------------Møtested:
Møtedato:
Tid:
Saknr.

Kullsjøen, Oppdal Rådhus
Mandag 30 januar 2017
Kl. 12:00
01 - 09

Til stede på møtet:
Medlemmer:
Leder Palmer Gotheim
Nestleder Asbjørn Liberg
Inger Lise Toftaker
Elisabeth Gulaker
Ketil Jacobsen

Andre:
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra Revisjon Fjell IKS:
Fra Oppdal kommune:

Ikke møtt:

Norvald Veland
Merete Lykken
Ivar Bøe (sak 06/17)

Møtet ble avsluttet kl.15.15
Mandag 30. januar 2017

Norvald Veland
Norvald Veland
Møtesekretær

Neste ordinære møte: mandag 20.03.17 kl. 12:00,
endret i møte 30.01. til 3. april 17 kl. 12.00
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01/2017

Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 30.01.17 godkjennes.
Behandling:
Sekretariatets vedtak enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 30.01.17 godkjennes.

02/2017

Godkjenning av protokoll fra møte 12.12.16

Sekretariatets forslag til vedtak:
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.12.16 godkjennes.
Behandling:
Sekretariatets forslag vedtas.
Kontrollutvalgets vedtak:
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 12.12.16 godkjennes.

03/2017

Årsmelding 2016 for kontrollutvalget

Sekretariatets forslag til vedtak:
Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.
Behandling:
Sekretariatet gjennomgikk utkast til årsmelding 2016 for kontrollutvalget.
Kontrollutvalgets vedtak:
Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret. Kontrollutvalget ønsker at
årsmeldingen gjennomgås av leder eller nestleder fra kontrollutvalget i kommunestyret.

4/2017

Vurdering av selskapskontroll 2017

Sekretariatets forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.

Behandling:

Kontrollutvalget foretok en gjennomgang av aktuelle selskap som det kan foretas
selskapskontroll i.
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Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget besluttet å gjennomføre eierskapskontroll i Oppdal Næringshus AS i
2017. Revisjon Fjell IKS engasjeres og gjennomfører eierskapskontrollen.

05/2017

Vurdering av revisors uavhengighet

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av
04.11.16.
Behandling:

Revisor orienterte om uavhengighetserklæringen
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring av
04.11.16.

06/2017

Orientering om Barnevernet og dets arbeid i Oppdal
kommune

Sekretariatets forslag til vedtak:
Administrasjonens orientering om Barnevernet i Oppdal kommune og dets arbeid og
tjeneste som utøves og følges opp tas til orientering.
Behandling:
Leder for barnevernet felles for Oppdal og Rennebu orienterte om samarbeidet med
Rennebu kommune (Oppdal kommune er vertskapskommune) og arbeidet som gjøres i
barnevernet samt gav en oversikt over antall saker og foretatte brukerundersøkelser.
Kontrollutvalgets medlemmer stilte spørsmål under gjennomgangen som leder for
barnevernet besvarte.
Kontrollutvalgets vedtak:
Administrasjonens orientering om Barnevernet i Oppdal kommune og dets arbeid og
tjeneste som utøves og følges opp tas til orientering.

07/2017

Forslag til prosedyrer virksomhetsbesøk

Sekretariatets forslag til vedtak:
Prosedyrer for virksomhetsbesøk vedtas.
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Behandling:
Kontrollutvalget gikk igjennom forslag til prosedyrer for virksomhet. Videre diskuterte
utvalget å gjennomføre virksomhetsbesøk i 2017.
Kontrollutvalgets vedtak:
Prosedyrer for virksomhetsbesøk vedtas. Kontrollutvalget ønsker å foreta
virksomhetsbesøk på Oppdal Museum i neste møte samt at møtet utsettes til mandag
den 3. april for at samtlige deltakere skal kunne delta.

08/2017

Orienteringssaker

Det orienteres om følgende saker for kontrollutvalget:


Forvaltningsrapport utfør av Fylkesmannen – sak avsluttet
Viser til sak 42/16 i kontrollutvalget den 12.12.16 - orienteringssak 3 om
gjennomført forvaltingsrapport fra Fylkesmannen.
Vedlagt kopi av brev fra Fylkesmannen datert 13.12.16 som bekrefter at de ikke
lenger har spesielle merknader til svar gitt fra Oppdal kommune og at saken
dermed avsluttes fra deres side.

Sekretariatets forslag til vedtak:
Saken ble tatt til orientering.
Kontrollutvalgets behandling og vedtak:
Saken ble tatt til orientering.

09/2017

Eventuelt

Saksutredning:
Hensikten med denne saken er at utvalgets medlemmer kan drøfte og fremme innspill til
saker og forhold som kontrollutvalget bør/kan/må ta tak i.
På grunn av sakens karakter, kan det være mulig at møtet må lukkes dersom det skal
behandles taushetsbelagte opplysninger, jf Offentlighetslovens § 13.
Kontrollutvalgets behandling og vedtak:
Kontrollutvalget diskuterte valg av forvaltningsrevisjon for 2017. Med bakgrunn i flere
saker fra andre kommuner som er kommet frem gjennom media ønsker kontrollutvalget
å foreta en forvaltningsrevisjon som gjennomgår Oppdal kommune sin håndtering av
mobbesaker i grunnskolen, dvs. fra 1. til 10. trinn i skolen.
Bestilling gjøres til Revisjon Fjell IKS som bes fremlegge forslag til prosjektbeskrivelse til
neste møte i kontrollutvalget.
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