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Orienteringer
Godkjenning av protokoll fra møte den 18. november 2009
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Rapport fra eierskapskontroll, Finnmark Miljøtjeneste AS
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Leder Arne Bjørnå åpnet møtet og ønsket velkommen. Sekretæren var forsinket til kl. 12.00 på
grunn av kolonnekjøring og møtte etter sak 1/2010. Leder ivaretok sekretærfunksjonen i påvente
av sekretæren.
Innkallingen ble godkjent uten merknader.
Sakslisten med sakene 1/2010 t.o.m.6/2010 ble godkjent enstemmig.
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Sak 01/10 Orienteringer
Orientering fra helse- og sosialsektoren
Helse- og sosialsjef Ann Jorunn Stock møtte og ga kontrollutvalget en muntlig orientering om
sektoren. Hun var innom følgende områder:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Barnevern
o Organiseres under oppvekst- og kultursektoren
NAV/Sosialtjenesten
o Sosialtjenesten organisert inn i NAV
o Utfordringer i forhold til EDB-verktøy
Fysioterapi
Legestasjonen
Hjemmetjeneste
o Elektronisk journalføring (IPLOS/KOSTRA)
Samhandlingsreform trer i kraft fra 2012
Kjøkkentjeneste
Budsjettsituasjonen
o Budsjettet synes nå å være realistisk i forhold til behov.
Bedriftshelsetjeneste
o Pålagt ordning fra 1.1.2010
o Det arbeides med å få dette på plass

Kontrollutvalget konkluderte avslutningsvis med følgende:
Informasjon fra helse- og sosialsjef tas til orientering.

Sak 02/10 Godkjenning av protokoll fra møte den 18. november 2009
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 18. november 2009 var tidligere sendt ut til kontrollutvalgets
medlemmer og varamedlemmer. Det fremkom ingen merknader til utsendt protokoll.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 18. november 2009 godkjennes.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 18. november 2009 godkjennes.

Sak 03/10 Kontrollutvalgets årsmelding for 2009
Sekretariatets forslag til vedtak:
Fremlagte utkast til årsmelding fastsettes som kontrollutvalgets årsmelding for 2009.
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Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2009 til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
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.

Sak 04/10 Rapport – Selskapskontroll ved Finnmark Miljøtjeneste AS
Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar rapporten ”Selskapskontroll ved Finnmark Miljøtjeneste AS” til etterretning
og slutter seg til anbefalingene i denne.
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.
Kontrollutvalget ber sekretariatet orientere utvalget om status etter kommunestyrets behandling av
rapporten.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar rapporten ”Selskapskontroll ved Finnmark Miljøtjeneste AS” til etterretning
og slutter seg til anbefalingene i denne.
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.
Kontrollutvalget ber sekretariatet orientere utvalget om status etter kommunestyrets behandling av
rapporten.

Protokoll fra møte 1-2010 i kontrollutvalget den 11. mars 2010
Side 3 av 5

Kontrollutvalget i Måsøy kommune

Sak 05/10 Drøftingssak: Aktuelle problemstillinger om kontrollutvalgets
arbeid m.m.
I tillegg til tema i saksfremlegget orienterte sekretariatet innledningsvis om at KUSEK nå utarbeider
egen internettside hvor det også åpnes mulighet for å synliggjøre de enkelte kontrollutvalg som
ønsker dette med bl.a. møteplaner, møteinnkallinger, sakslister og protokoller.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Saken var lagt frem uten innstilling.
Behandling:
Kontrollutvalget drøftet rundt tema i saksfremlegget og i tillegg spørsmålet om synliggjøring av
utvalget på sekretariatets hjemmeside.
Kontrollutvalget fremmet følgende felles forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget ønsker i forbindelse med sin løpende tilsynsrolle å være oppdatert på status
vedrørende oppfølging av kommunestyrevedtak.
Kontrollutvalget ber sekretariatet til hvert møte å innhente oversikt fra rådmannen om status
på oppfølging av kommunestyrevedtak.
2. Kontrollutvalget stiller seg positivt til sekretariatets initiativ om å synliggjøre utvalget på
KUSEKs hjemmeside med bl.a. møteplan, møteinnkallinger med sakslister og
møteprotokoller. Det er ønskelig at det blir lagt link til siden fra Måsøy kommunes
hjemmeside.
Kontrollutvalgets fellesforslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget ønsker i forbindelse med sin løpende tilsynsrolle å være oppdatert på status
vedrørende oppfølging av kommunestyrevedtak.
Kontrollutvalget ber sekretariatet til hvert møte å innhente oversikt fra rådmannen om status
på oppfølging av kommunestyrevedtak.
2. Kontrollutvalget stiller seg positivt til sekretariatets initiativ om å synliggjøre utvalget på
KUSEKs hjemmeside med bl.a. møteplan, møteinnkallinger med sakslister og
møteprotokoller. Det er ønskelig at det blir lagt link til siden fra Måsøy kommunes
hjemmeside.

Sak 06/10 Referater
Følgende referater forelå:
1. Brev fra Måsøy kommune datert 17.12.2009; Melding om vedtak K.sak 54/09 –
Kontrollutvalgets gjennomgang vedr. pålegg Gnr. 10 Bnr. 18 - orientering.
2. Kopi av brev fra Skatteetaten datert 15.02.2010; Kontrollrapport 2009 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i Måsøy kommune.
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Sekretariatets forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatene tas til orientering.

Møtet hevet kl. 13.55.
Arne Bjørnå /sign.
leder
Jan Henning Fosshaug / sign.
sekretær for kontrollutvalget
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