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MØTEUTSKRIFT
Til stede:
Kontrollutvalget:

Anne-Karin Hyværinen, leder
Arne Basso, medlem
Lars Einar Karlsen, medlem
Stål Abrahamsen, vara for Bjørnar Pettersen

Andre:

KUSEK IKS: Rådgiver / sekretær Jan Henning Fosshaug

Forfall:

Bjørnar Pettersen, p.g.a. reise (innkalt vara John Tore Svendsen)
John Tore Svendsen p.g.a. arbeid (innkalt vara Stål Abrahamsen)
Anne K. Haug p.g.a. arbeid (ikke lyktes i få tak i vara)

Tid:
Sted:

Onsdag den 17. mars 2010 kl. 11.00 – 15.35
Nordkapp Rådhus, kommunestyresalen

Saksliste:
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak

01/2010
02/2010
03/2010
04/2010
05/2010
06/2010

Orienteringer
Godkjenning av protokoll fra møte den 9. desember 2009
Innregulerte branntekniske anlegg i Sarnesområdet. Er vedtak fulgt opp?
Kontrollutvalgets årsmelding for 2009
Rapport - Selskapskontroll ved Finnmark Miljøtjeneste AS
Referater

Leder Anne-Karin Hyværinen åpnet møtet og ønsket velkommen.
Innkallingen ble godkjent uten merknader.
Sakslisten med sakene 1/2010 t.o.m.6/2010 ble godkjent enstemmig.
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Sak 01/2010 Orienteringer
Sekretariatet orienterte fra deltakelse i NKRFs kontrollutvalgskonferanse hvor styrket egenkontroll i
kommuner var vektlagt. Sekretariatet orienterte om at et utvalg på oppdrag fra Kommunal- og
Regionaldepartementet har utarbeidet en rapport med 85 tilrådinger for styrket egenkontroll i
kommunene. Sekretariatet var spesielt innom tilrådinger i rapporten som berører kontrollutvalget.
Kontrollutvalget tok sekretariatets opplysninger til orientering.

Sak 02/2010 Godkjenning av protokoll fra møte den 9. desember 2009
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 9. desember 2009 var tidligere sendt ut til kontrollutvalgets
medlemmer og varamedlemmer. Det er ikke fremkommet merknader til utsendt protokoll.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet den 9. desember 2009 godkjennes.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet den 9. desember 2009 godkjennes.

Sak 03/2010 Innregulerte branntekniske anlegg i Sarnesområdet. Er vedtak
fulgt opp?
Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Sak 04/2010 Kontrollutvalgets årsmelding for 2009
Sekretariatets forslag til vedtak:
Fremlagte utkast til årsmelding fastsettes som kontrollutvalgets årsmelding for 2009.
Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2009 til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
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Fremlagte utkast til årsmelding fastsettes som kontrollutvalgets årsmelding for 2009.
Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2009 til orientering.

Sak 05/2010 Rapport - Selskapskontroll ved Finnmark Miljøtjeneste AS
Sekretæren orienterte om rapporten og svarte på spørsmål.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar rapporten ”Selskapskontroll ved Finnmark Miljøtjeneste AS” til etterretning
og slutter seg til anbefalingene i denne. Kontrollutvalget ber sekretariatet orientere utvalget om
status etter kommunestyrets behandling av rapporten.
Rapporten legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rapporten Selskapskontroll ved Finnmark Miljøtjeneste AS til
etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens Kap. 7.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar rapporten ”Selskapskontroll ved Finnmark Miljøtjeneste AS” til etterretning
og slutter seg til anbefalingene i denne. Kontrollutvalget ber sekretariatet orientere utvalget om
status etter kommunestyrets behandling av rapporten.
Rapporten legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar rapporten Selskapskontroll ved Finnmark Miljøtjeneste AS til
etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens Kap. 7.

Sak 06/2010 Referater
Følgende referater forelå:
1. Nordkapp og Porsanger Havn IKS; E-post datert 9. mars 2010 vedlagt protokoller fra
Havnerådsmøter den 15.02.09, 12.10.09 og 28.01.10, Regnskap og årsberetning for årene
2008 og for 2009 samt revisjonsberetning.
2. Nordkapp kommune; E-post datert 9. mars 2010 vedlagt delegasjonsreglement – høringsutkast
og følgeskriv.
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I tillegg til referatene orienterte leder om kommunestyrevedtak i k.sak 8/10 Oppfølging av
forvaltningsrevisjonsprosjekt Oppfølging av politiske vedtak.
Sekretariatets tilrådning:
Referatsakene tas til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Møtet hevet kl. 15.35.

Anne-Karin Hyværinen / sign.
leder
Jan Henning Fosshaug / sign.
sekretær for kontrollutvalget
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