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

Møterom helsesenter, Tynset Rådhus
Tirsdag 21. februar 2017
Kl. 13:00
1-8

Til stede på møtet:
Medlemmer:
Odd Erik Resell
Ingrid Lium
Signe Marit Lium
Ketil Leteng
Marit Motrøen

Forfall:

Merknader:
Andre:
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:

Norvald Veland

Møtet ble avsluttet kl. 14.45.

Tynset, 21. februar 2017

Norvald Veland
Norvald Veland
møtesekretær

Neste møte: Torsdag 20. april 2017
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01/2017

Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 21.02.17 godkjennes.
Behandling:
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 21.02.17 godkjennes.

02/2017

Protokoll fra møte 29.11.16

Sekretariatets forslag til vedtak:
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 29.11.16 godkjennes.
Behandling:
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 29.11.16 godkjennes.

03/2017

Årsmelding for kontrollutvalget 2016

Sekretariatets forslag til vedtak:
Årsmeldingen vedtas og legges fram for kommunestyret.
Behandling:
Utkast til årsmelding for kontrollutvalgets virksomhet i 2016 ble gjennomgått av
sekretariatet ved Norvald Veland. Det ble gjort 2 korreksjoner under gjennomgangen.
Kontrollutvalgets vedtak:
Årsmelding vedtas etter korreksjoner og legges fram for kommunestyret til orientering.

04/2017

Vurdering og valg av forvaltningsrevisjons prosjekt
2017

Sekretariatets forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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Behandling:
Kontrollutvalget diskuterte rekkefølge av forvaltningsrevisjon. Kontroll av
investeringsprosjekter med mye omtalte etablering ny brannstasjon vurderes som svært
aktuell å få nærmere gjennomgått.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre forvaltningsrevisjon på investeringsprosjekter
knyttet til etablering av ny brannstasjon. Abakus AS bes lyse ut prosjektet på anbud
snarest og samt ber om prosjektbeskrivelse.

05/2017

Vurdering av selskapskontroll 2017

Sekretariatets forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
Behandling:
Kontrollutvalget gjennomgikk aktuelle selskap som det kan gjennomføres
selskapskontroll i.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget vedtok å gjennomføre selskapskontroll i FARTT. Øvrige 4 eierkommuner
inviteres til å bli med i felles prosjekt. Sekretariatet sender forespørsel til de øvrige 4
kommuner.

06/2017

Valg leverandør Sekretariat for perioden 2017 –
2020
(unnt. off)

07/2017

Orienteringssaker

Saksdokumenter:


Melding om politisk vedtak, kommunestyret sak 6/17 den 24.01.17
Overordnet analyse forvaltningsrevisjon 2016-2019 med følgende vedtak:
Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 vedtas, med følgende prioriterte
prosjekter:
1. Ledelse, organisering og ressursbruk innenfor pleie og omsorg i alle sektorer
og på alle nivå.
2. Psykisk helse blant unge
3. Kontroll av investeringsprosjekter
Forvaltningsrevisjon i perioden utlyses på anbud gjennom Abakus AS som Tynset
kommune er medeier i som forestår anbudsprosessene for kommunen.
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Kontrollutvalget gir myndighet til å foreta endringer i planperioden, samt å
prioritere ressurser mellom gjennomføring av forvaltningsrevisjon og i selskaper.


Melding om politisk vedtak, kommunestyret sak 7/17 den 24.01.17
Plan for selskapskontroll i perioden 2016-2019 med følgende vedtak:
Kommunestyret ber om at det gjennomføres selskapskontroll med:
1. IKT Fjellregionen IKS (FARTT)
2. Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS



EY Norge, konsulentfirma, har gjennomført en forvaltningsrevisjon for MidtHedmark brann- og redningsvesen etter bestilling fra representantskapets
ordfører og brannsjef av selskapet etter 10 års drift. Rapporten er datert
9.11.2016 med anbefalinger/forbedringsområder. Sekretariatet har fått
oversendt rapporten fra annen eierkommune som og følger vedlagt til orientering.

Saksframlegg:
Saker tas til orientering.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Saker tas til orientering
Kontrollutvalgets behandling og vedtak:
Kontrollutvalget ønsker at lokal brannleder gir en nærmere orientering om
forvaltningsrevisjon i neste møte.
Øvrige orienteringssaker tas til orientering.

08/2017

Åpen post

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalgets ønske:
Kontrollutvalget ønsker å invitere ordfører til dialogmøte i neste møte i kontrollutvalget
der det bla. gis en nærmere orientering om kontrollutvalgets funksjon.
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