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MØTEUTSKRIFT
Tilstede:

Rolf Steinar Heggeli, leder
Else Nyby, nestleder
Ottar Grimstad, medlem
Torgeir Dahle, medlem

Forfall:

Alex Bjørkmann, akutt p.g.a arbeidssituasjon. Ingen vara innkalt.

Andre:

Fra Vefik IKS: Fagansvarlig forvaltningsrevisor Bente Willumsen
Fra KUSEK IKS: Rådgiver/sekretær Jan Henning Fosshaug

Tid:
Sted:

Mandag 7. juni 2010 kl. 10.00 – 11.20
Alta Rådhus, kommunestyresalen

Saksliste:
Sak 16/2010
Sak 17/2010
Sak 18/2010

Godkjenning av protokoll fra møte den 3. mai 2010
Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2011-2012
Referater

Leder Rolf Steinar Heggeli åpnet møtet og ønsket velkommen.
Innkallingen ble godkjent uten merknader.
Sakslisten med sakene 16/2010 t.o.m.18/2010ble godkjent enstemmig.

Sak 16/10 Godkjenning av protokoll fra møte den 3. mai 2010
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 3. mai 2010 var tidligere sendt ut til kontrollutvalgets
medlemmer og varamedlemmer. Det fremkom ingen merknader til utsendt protokoll.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 3. mai 2010 godkjennes.
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Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 3. mai 2010 godkjennes.

Sak 17/10 Plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2011-2012
Fagansvarlig forvaltningsrevisor Bente Willumsen redegjorde for saken, herunder tilhørende
risiko- og vesentlighetsanalysen som er foretatt som grunnlag for planforslaget.
Forslag til vedtak:
Følgende områder prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon 2010-2012:
1. Byggesaksbehandling
2. Tilpassa opplæring og tidlig innsats
3. Samordning av tjenester i barn- og ungetjenesten
4. Flyktningtjenesten
5. Kommunens anskaffelser av varer og tjenester
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden
dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.
Behandling:
Sekretariatet fremmet følgende tilrådning:
Nytt avsnitt foran innstillingens første setning:
Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:
Første avsnitt i innstillingen endres til:
Kommunestyret godkjenner den fremlagte Plan for forvaltningsrevisjon 2010-2012.
Følgende områder prioriteres i planperioden:
Kontrollutvalget fremmet følgende felles endringsforslag:
Pkt. 4 endres til: Sykefravær og arbeidsnærvær.
Innstillingen med sekretariatets tilrådning og kontrollutvalgets endring ble vedtatt enstemmig.

Vedtak:
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret godkjenner den fremlagte Plan for forvaltningsrevisjon 2010-2012.
Følgende områder prioriteres i planperioden:
1. Byggesaksbehandling
2. Tilpassa opplæring og tidlig innsats
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3. Samordning av tjenester i barn- og ungetjenesten
4. Sykefravær og arbeidsnærvær
5. Kommunens anskaffelser av varer og tjenester
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden
dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.

Sak 18/10 Referater
Følgende referater forelå:
1. Budsjett- og regnskapsrapport for 1. kvartal 2010, Alta kommune.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Referatsaken tas til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsaken tas til orientering.

Møtet hevet kl. 11.20.

Rolf Steinar Heggeli / sign.
leder
Jan Henning Fosshaug
sekretær for kontrollutvalget
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