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

Kommunestyresalen, Folldal kommunehus
Onsdag, 3. oktober 2018
Kl. 13:00
22 - 28

Til stede på møtet:
Medlemmer:
Kolbjørn Kjøllmoen
Kari Brun Moen
Rolf Ulsletten
Andre:
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra Revisjon Fjell IKS:
Fra administrasjon:

Forfall:

Norvald Veland
Leidulf Skarbø
Rådmann Torill Tjeldnes
Enhetsleder barnehage Hanna Beate T. Bekken
(sak 26/18)
Enhetsleder skole/rektor Stian Tørhaug
(sak 26/18)

Merknader:
Sak 26/18 ble i møtet flyttet frem før øvrige saker etter godkjenning sakliste og innkalling.
Møtet ble avsluttet kl. 15.30

Folldal, 03.10.18

Norvald Veland
Norvald Veland
Møtesekretær

Neste møte er onsdag 5. desember kl. 13:00 i Folldal kommunehus
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22/2018

Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 03.10.18 godkjennes.
Behandling:
Sekretariatets forslag vedtas. Sak 26/18 Orientering fra rådmann/enhetsleder behandling
mobbing i skolen og barnehage flyttes frem til behandling etter godkjenning sakliste og
innkalling, sak 22/18
Kontrollutvalgets vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 03.10.18 godkjennes med endring rekkefølge sak 26/18
som tas etter sak 22/18

23/2018

Godkjenning av protokoll fra møte 20.06.18

Sekretariatets forslag til vedtak:
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.06.18 godkjennes.
Behandling:
Protokollen ble utsendt pr. mail og det ble gjort noen endringer i forslag utsendt.
Sekretariatets forslag vedtas.
Kontrollutvalgets vedtak:
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.06.18 godkjennes.

24/2018

Budsjett 2019 for kontrollutvalget

Sekretariatets forslag til innstilling:
Kontrollutvalget vedtar det framlagte forslag til budsjett for 2019. Saken oversendes
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2019 for kontroll- og
tilsynsfunksjonen i Folldal kommune med en ramme på kr 476.000.
Behandling:
Kontrollutvalget gjennomgikk budsjett og forslag fra sekretariatet.
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret vedtar det fremlagte forslag til budsjett 2019 for kontroll- og
tilsynsfunksjonen i Folldal kommune med en ramme på kr 476.000.
Kommunestyrets vedtak:
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25/2018

Forvaltningsrapport – Oppfølging av samhandlingsreformen i pleie- og omsorgstjenestene

Sekretariatets forslag til innstilling:
Forvaltningsrevisjonsrapporten "Oppfølging av samhandlingsreformen i pleie- og
omsorgstjenesten " tas til etterretning.
Rådmannen bes sørge for at revisjons anbefalinger gjennomføres som følger:
 Folldal kommune arbeider aktivt med lukking av de avvikene mellom
avtalebestemmelser og praksis om er blitt påpekt i rapporten
 Folldal kommune søker etter å avtalefeste samhandlingsområder som ikke i
tilstrekkelig grad er regulert i dagens avtaleverk
Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.02.2019.
Kontrollutvalget ber om at rådmann i tillegg gjør en nærmere gjennomgang og redegjør
for de betydelige økte kostnader fra 2012 – 2017 som påpekt i rapporten.
Behandling:
Revisor gjennomgikk hovedtrekkene i rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget under
gjennomgangen. Rådmann kommenterte også rapporten og fordeling kostnader fra
KOSTRA rapporteringen og mulige feilkilder.
Kontrollutvalget henstiller at revisor møter i kommunestyret og redegjør for rapporten og
dens konklusjoner.
Kontrollutvalgets innstilling:
Rådmannen bes sørge for at revisjonens anbefalinger gjennomføres som følger:
 Folldal kommune arbeider aktivt med lukking av de avvikene mellom
avtalebestemmelser og praksis som er blitt påpekt i rapporten
 Folldal kommune søker etter å avtalefeste samhandlingsområder som ikke i
tilstrekkelig grad er regulert i dagens avtaleverk
Rådmannen bes rapportere til kontrollutvalget om iverksatte tiltak innen 01.04.2019.
Kontrollutvalget ber om at rådmann i tillegg gjør en nærmere gjennomgang og redegjør
for de betydelige økte kostnader fra 2012 – 2017 som påpekt i rapporten.
Kommunestyrets vedtak:

26/2018

Orientering fra rådmann/enhetsleder behandling
mobbing i skolen og barnehage

Sekretariatets forslag til vedtak:
Vedtak gjøres av kontrollutvalget i etterkant av orientering som er blitt gitt i møte.
Kontrollutvalgets behandling og vedtak:
Enhetsleder barnehage gjennomgikk etablerte rutiner, hva de har gjort og resultat av
«erting» i barnehagen med gode resultat på undersøkelse for barnehagen i Folldal.
Enhetsleder svarte på spørsmål fra utvalget knyttet til gjennomgangen.
Enhetsleder skole/rektor gjennomgikk etablerte rutiner, årshjul med aktiviteter gjennom
året både mot elever, ansatte og foreldre. Videre ble det gjennom rutiner gått resultat
elevundersøkelser.
Kontrollutvalget tok presentasjoner og gjennomganger av rutiner til orientering.
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27/2018

Orienteringssaker

Orienteringssaker





Melding om politisk vedtak – Folldal kommunestyre den 21.06.18, sak 30/18
Behandling årsmeldinger fra PP-tjenesten, Tynset opplæringssenter og
barnevernet der Tynset kommune er vertskommune
Årsmeldingen for PP-tjenesten
Årsmeldingen for Tynset opplæringssenter
Årsmeldingen for barnevernet

Sekretariatets forslag til vedtak:
Orienteringssaker tas til orientering.
Kontrollutvalgets behandling og vedtak:
Orienteringssaker tas til orientering.

28/2018

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:
Ingen ting ble tatt opp under eventuelt.
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