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

Møterom Mjuken, Rennebu kommunehus
Onsdag, 29. november 2017
Kl. 11:00
28 - 35

Til stede på møtet:
Medlemmer:
Tora Husan
Olav Aasmyr
John-Erik Sandaker

Forfall:

Varamedlem:
Andre:
Fra Kontrollutvalg Fjell IKS:
Fra Revisjon Fjell IKS:
Fra administrasjonen:

Norvald Veland
Merete Lykken
Leder barnevernet Ivar Bøe (sak 30/17)
Økonomisjef Karl Petter Gustafsson (sak 31/17)

Annet:

Møtet ble avsluttet kl. 14.45

Onsdag, 29. november 2017
Norvald Veland
møtesekretær

Neste ordinære møte: onsdag 31. januar 2018 kl. 11:00 i Rennebu kommunehus
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28/2017

Godkjenning av saksliste og innkalling

Sekretariatets forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 29.11.17 godkjennes.
Behandling:
Sekretariatets forslag vedtas.
Kontrollutvalgets vedtak:
Sakliste og innkalling til møte 29.11.17 godkjennes.

29/2017

Godkjenning av protokoll fra møte 19.09.17

Sekretariatets forslag til vedtak:
Vedlagt møteprotokoll fra møte 19.09.17 godkjennes.
Behandling:
Sekretariatets forslag vedtas. Protokoll har tidligere vært utsendt pr. e-mail og alle har
bekreftet at protokoll godkjennes. Protokoll er deretter blitt lagt ut på kommunens
hjemmeside.
Kontrollutvalgets vedtak:
Møteprotokoll fra møte 29.09.17 godkjennes.

30/2017

Barnevernet –orientering om arbeidet

Sekretariatets forslag til vedtak:
Administrasjonens orientering om Barnevernet i Rennebu kommune og dets arbeid og
tjeneste som utøves og følges opp tas til orientering.
Behandling:
Leder for barnevernstjenesten Oppdal/Rennebu orienterte utvalget og svarte på spørsmål
fra utvalgets medlemmer underveis.
Barnevernet med Oppdal som vertskommune ble etablert fra 01.01.2010. Elektronisk
arkiv på tidligere saker ligger fortsatt i gamle system i Rennebu og det er tvil om disse
fortsatt er lesbare på gammel server.
Kontrollutvalgets vedtak:
Administrasjonens orientering om Barnevernet i Rennebu kommune og dets arbeid og
tjeneste som utøves og følges opp tas til orientering.
Kontrollutvalget ber rådmann om å gi tilbakemelding til kontrollutvalget innen
01.02.2018 hvordan elektronisk arkiv barnevernssaker tidligere enn 2010 er ivaretatt og
hvordan disse kan hentes fram ved en eventuell sak som krever dokumentasjon for tiden
før 2010. Det samme kan også gjelde saker knyttet til skolene.
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31/2017

Tertialregnskap Rennebu kommune 2. terital
2017

Sekretariatets forslag til vedtak:
Orientering fra administrasjonen om tertialregnskap 2. tertial 2017 tas til orientering.
Kontrollutvalgets behandling:
Økonomisjef gjennomgikk hovedpunktene fra tertialmeldingen for 2. tertial 2017 samt
svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer underveis.
Vedtak
Orientering fra administrasjonen om tertialregnskap 2. tertial 2017 tas til orientering.

32/2017

Møteplan 2018

Sekretariatets forslag til vedtak:
Sekretariatet legger saken fram for avgjørelse i kontrollutvalget med slik tilrådning for
møter i 2018:




Møtene starter kl. 11:00
Møtestedet er fortrinnsvis Rennebu kommunehus
Møtedatoene er:
o Onsdag 30.01.18
o Onsdag 14.03.18
o Onsdag 02.05.18
o Onsdag 19.09.18
o Onsdag 21.11.18

Årsplan for 2018 godkjennes.
Behandling:
Kontrollutvalget gikk kort igjennom sekretariatets forslag til møteplan for 2018. Møte
foreslått den 14.03.18 ble foreslått endret til 11.04.18 for dermed å sikre at årsregnskap
og årsmelding 2017 var klart for behandling.
Kontrollutvalgets vedtak:
Sekretariatet legger saken fram for avgjørelse i kontrollutvalget med slik tilrådning for
møter i 2018:




Møtene starter kl. 11:00
Møtestedet er fortrinnsvis Rennebu kommunehus
Møtedatoene er:
o Onsdag 31.01.18
o Onsdag 11.04.18
o Onsdag 02.05.18
o Onsdag 19.09.18
o Onsdag 21.11.18

Årsplan for 2018 godkjennes
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33/2017 Forvaltningsrevisjon 2018 – prosjektplan
gebyr og behandlingstid
Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet
"Kommunens fastsetting av gebyrer og behandlingstid for tjenestene
oppmålingsforretninger og byggesak” slik den foreligger.
Behandling:
Revisor gjennomgikk forslag til prosjektbeskrivelse av forvaltningsprosjekt og svarte
utfyllende på spørsmål underveis.
Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner den framlagte prosjektbeskrivelsen av forvaltningsprosjektet
"Kommunens fastsetting av gebyrer og behandlingstid for tjenestene
oppmålingsforretninger og byggesak” slik den foreligger.

34/2017 Orienteringssaker
Orienteringssaker


Taushetsplikt gjelder enkeltopplysninger – vedlagt orientering om hva som er
taushetsbelagt i forbindelse med klage eiendomsskatten. Hovedregel er at klage
er offentlig, også skattegrunnlag. Øvrige personopplysninger er unntatt
offentlighet



KS – Ytringsfrihet og varsling - veileder for kommuner og fylkeskommuner følger
som vedlegg til orientering



NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2018 avholdes på Gardemoen 7. og 8. februar.
Det er nå åpnet for påmelding. Program vedlagt.
Påmelding skjer på hjemmeside til NKRF: www.nkrf.no.

Sekretariatets forslag til vedtak:
Orienteringssaker tas til orientering.
Kontrollutvalgets behandling og vedtak:
Kontrollutvalget diskuterte deltakelse på NKRS’s kontrollutvalgskonferanse og vurderer
heller deltakelse på nyttårsmøte 2018 i regi av Midt-Norge kommunerevisjon i Trondheim
23. – 24.01.2018.
Orienteringssaker tas til orientering.

35/2017

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:
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.
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