Kontrollutvalget i Alta kommune
Møte nr. 5/2010
den 1. november 2010

Arkivkode
4/1 01
Journalnr.
2010/11019-10

MØTEUTSKRIFT
Tilstede:
Else Nyby, nestleder
Kari Berg
Geir E. Kolstad
Alf Bjørnar Eriksen
Rolf Steinar Heggeli, leder

Meldt forfall:

innkalt vara Kari Berg

Alex Bjørkmann,
innkalt varamedlem Geir E. Kolstad

Ottar Grimstad,
innkalt varamedlem Cecilie Hyld Mella, men meldt forfall

Torgeir Dahle,
innkalt varamedlem Alf Bjørnar Eriksen

Andre fremmøtte:

Fra Vefik IKS: Fagansvarlig forvaltningsrevisor Bente Willumsen og
forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann
Fra KUSEK IKS: Rådgiver/sekretær Jan Henning Fosshaug

Tid:
Sted:

Mandag 1. november 2010 kl. 10.00 – 10.30
Alta Rådhus, formannskapssalen

Saksliste:
Sak
Sak
Sak
Sak

27/2010
28/2010
29/2010
30/2010

Orienteringer
Godkjenning av protokoll fra møtet den 13. september 2010
Oppstart forvaltningsrevisjonsprosjekt Tilpasset opplæring og tidlig innsats
Møteplan for 2011
Referater

Nestleder Else Nyby ledet møtet. Hun åpnet møtet og ønsket velkommen.
Innkallingen ble godkjent uten merknader.
Saksliste:
Nestleder foreslo at sak Orienteringer utgår da kun er ett av de faste medlemmene var tilstede.
Sakslisten med endring som foreslått av nestleder ble godkjent enstemmig.
Side 1av 4

Kontrollutvalget i Alta kommune

Sak 27/10 Godkjenning av protokoll fra møtet den 13. september 2010
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet den 13. september 2010 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 13. september 2010 godkjennes.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet den 13. september 2010 godkjennes.

Sak 28/10 Oppstart forvaltningsrevisjonsprosjekt Tilpasset opplæring og
tidlig innsats
Fagansvarlig forvaltningsrevisor Bente Willumsen orienterte om saken.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet Tilpasset
opplæring og tidlig innsats:
1. Har Alta kommune som skoleeier et forsvarlig system for å sikre at opplæringslovens krav
om tilpasset opplæring og tidlig innsats ivaretas?
2. Er rutiner og praksis ved utvalgte skoler (og barnehager) i Alta kommune i samsvar med
lokale og sentrale retningslinjer og krav til tilpasset opplæring og tidlig innsats?
Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle
tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet Tilpasset
opplæring og tidlig innsats:
1. Har Alta kommune som skoleeier et forsvarlig system for å sikre at opplæringslovens krav
om tilpasset opplæring og tidlig innsats ivaretas?
2. Er rutiner og praksis ved utvalgte skoler (og barnehager) i Alta kommune i samsvar med
lokale og sentrale retningslinjer og krav til tilpasset opplæring og tidlig innsats?
Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle
tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene.

Protokoll fra møte 5-2010 i kontrollutvalget den 1. november 2010.
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Sak 29/10 Møteplan for 2011
Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2011:
1. halvår:
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag

17. januar
7. mars
2. mai
30. mai

2. halvår:
Mandag
Mandag

5. september (uke 36)
14. november (uke 46)

( uke 3 )
(uke 10)
(uke 18)
(uke 22)

Eventuelle endringer fastsettes etter behov av leder i samråd med sekretariatet.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2011:
1. halvår:
Mandag
Mandag
Mandag
Mandag

17. januar
7. mars
2. mai
30. mai

2. halvår:
Mandag
Mandag

5. september (uke 36)
14. november (uke 46)

( uke 3 )
(uke 10)
(uke 18)
(uke 22)

Eventuelle endringer fastsettes etter behov av leder i samråd med sekretariatet.

Sak 30/10 Referater
Følgende referater forelå:
1. Brev m/ vedlegg fra Alta kommune datert 6.10.2010; Svar – anmodning om oversendelse
av eierskapsmelding. (Vedlagt eierskapsmelding for Alta kommune vedtatt av
kommunestyret 20.09.10).

Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tar referatsaken til etterretning.
Kontrollutvalget ser det som meget positivt at kommunestyret nå har vedtatt en eierskapsmelding
med eierstrategier for selskap Alta kommune har eierskap i. For kontrollutvalget vil
eierskapsmeldingen være vesentlig som premissgiver ved utvalgets selskapskontroller.
Protokoll fra møte 5-2010 i kontrollutvalget den 1. november 2010.
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Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar referatsaken til etterretning.
Kontrollutvalget ser det som meget positivt at kommunestyret nå har vedtatt en eierskapsmelding
med eierstrategier for selskap Alta kommune har eierskap i. For kontrollutvalget vil
eierskapsmeldingen være vesentlig som premissgiver ved utvalgets selskapskontroller.
Møtet hevet kl. 10.30
Else Nyby /s
nestleder/møteleder
Jan Henning Fosshaug
sekretær for kontrollutvalget
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