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

Formannskapssalen, Tynset Rådhus
Tirsdag 5. september 2017 (utsatt møte 01.06.17)
Kl. 13:00
16 - 22

Til stede på møtet:
Medlemmer:
Forfall:
Odd Erik Resell
Atle Fiskvik (vara Thomas Svee kunne ikke møte)
Ketil Leteng
Marit Motrøen
Signe Marit Lium (sakene 16/17 – 20/17)
Merknader:
Ingrid Lium ble i kommunestyremøte den 29.08.17 sak 75/17 fritatt for politiske verv og Atle
Fiskvik ble valgt inn som ny nestleder med Thomas Svee som varamedlem.
Andre:
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra administrasjonen:

Norvald Veland
Økonomisjef Arild Vik (sak 19/17)

Møtet ble avsluttet kl. 14.45

Tynset, 20. april 2017

Norvald Veland
Norvald Veland
møtesekretær

Neste møte: Torsdag 19. oktober 2017
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16/2017

Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 05.09.17 godkjennes.
Behandling:
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 05.09.17 godkjennes.

17/2017

Protokoll fra møte 20.04.17

Sekretariatets forslag til vedtak:
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.04.17 godkjennes.
Behandling:
Sekretariatets forslag enstemmig vedtatt.
Kontrollutvalgets vedtak:
Den vedlagte møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 20.04.17 godkjennes.

18/2017

Valg av leverandør forvaltningsrevisjon
Unnt. off. jfr. Off.loven §15

Sekretariatets forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak fra sekretariatet.
Behandling:
Kontrollutvalget besluttet med hjemmel i Offentlighetsloven §15 å lukke møtet ved
behandling av saken.
Kontrollutvalget gjennomgikk sammenstilling og evalueringsrapport fra Abakus AS samt de
aktuelle anbud, 5 tilbydere der en var blitt avvist.

Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget besluttet å velge PwC (PricewaterhouseCoopers AS) som leverandører av
forvaltningsrevisjon av investeringsprosjekt ny brannstasjon i henhold til innstilling fra
Abakus AS.

19/2017

Tertialregnskap Tynset kommune 1. tertial 2017

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tok økonomisjef sin gjennomgang av tertialrapport 1. tertial 2017 til
orientering.
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Behandling:
Økonomisjef gjennomgikk hovedpostene i tertialregnskapet og avvik for enhetene mot
budsjett samt svarte på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer underveis.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget tok økonomisjef sin gjennomgang av tertialrapport 1. tertial 2017 til
orientering.

20/2017

Reglement for kontrollutvalget

Sekretariatets forslag til vedtak:
Utkast legges frem på nytt som diskusjonsgrunnlag uten innstilling fra sekretariatet.
Behandling:
Kontrollutvalget diskuterte og gjennomgikk forslaget til reglement for kontrollutvalget.
Kontrollutvalgets vedtak:

Kontrollutvalget innstiller ovenfor kommunestyret at forslag til reglement for kontrollutvalget
blir gjort gjeldende fra vedtaksdato.
21/2017

Orienteringssaker

Saksdokumenter:


Møteplan – ajourført følger vedlagt



Melding om politisk vedtak, kommunestyret sak 44/17 den 23.05.17
Tilstandsrapport for grunnskolen i Tynset 2016-2017
Vedtak:
Tilstandsrapporten for grunnskolen i Tynset kommune 2016/17 tas til orientering.
Kommunestyret understreker at det er et viktig mål å opprettholde de god
resultatene i grunnskolene. Dette forutsetter en skole i kontinuerlig utvikling med
fokus på et godt læringsmiljø.
Kommunestyret henstiller til ordfører/formannskapet om å ta initiativ til at komite
for oppvekst fra og med skoleåret 2017 igangsetter utredningsarbeid i forhold til
hvordan kommunen på en bedre måte og mer aktiv måte kan ivareta sin rolle som
skoleeier i den hensikt å bidra til å sikre målsettingen om
A. Faglige skoleresultater i toppsjiktet på landsbasis
B. Et trygt og inkluderende lærings- og arbeidsmiljø for alle – elever så vel som
ansatte
C. At alle elever fullfører grunnskole og videregående skole
D. Engasjement og involvering fra foreldre og nærmiljø i saker som angår den
lokale skolen
Tilstandsrapporten følger vedlagt.



Revisors egenvurdering av uavhengighet
Vedlagt følger egenvurdering av revisors uavhengighet, datert 07.08.17, jfr.
Forskrift om revisjon § 15 undertegnet av Siv Karlsen Moa, statsautorisert revisor



Melding om politisk vedtak: kommunestyret sak 75/17 den 29.08.17
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Ingrid Lium flytter fra Tynset kommune og ikke lenger valgbar som medlem til
kontrollutvalget.
Nytt medlem til kontrollutvalget ble i nevnte kommunestyre valgt:
Atle Fiskvik, nestleder og Thomas Svee som personlig varemedlem.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Saker tas til orientering.
Kontrollutvalgets behandling og vedtak:







Møteplan ble gjennomgått og vedtatt. Neste møtedato ble endret fra 28.09.17 til nytt
møtetidspunkt 19.10.17 kl 13.00
Kontrollutvalget gjennomgikk hovedtrekkene fra tilstandsrapporten og
kommunestyrets behandling. Kontrollutvalget besluttet å invitere utdanningssjef i
kommunen til neste møte for å få en orientering om Tynset kommune sin håndtering
og fastsatte rutiner når det gjelder mobbing i skolene.
Revisors egenvurdering uavhengighet, brev datert 07.08.17 ble tatt til orientering.
Kommunestyrets vedtak sak 75/17 der Ingrid Lium fritas for politiske verv herunder
medlem i kontrollutvalget og Atle Fiskvik ble valgt som nytt medlem i
kontrollutvalget med Thomas Svee som personlig varamedlem ble tatt til orientering.

22/2017

Åpen post

Kontrollutvalgets behandling og vedtak:
Ingen saker ble behandlet.
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