Kontrollutvalget i Karasjok kommune

Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi
Møte nr. 2/2010
12.oktober 2010

Arkivkode
4/1 04
Journalnr.
2010/14006-8

MØTEUTSKRIFT
Til stede:
Kontrollutvalget:

Andre:

Brita Kåven, leder
Laila Somby Sandvik, nestleder
Åsmund Samuelsen, medlem
Marit Normyr Utsi, medlem
Bjarne Richardsen, medlem
Karasjok kommune: Rådmann Hilda Vuolab
VEFIK IKS: Revisjonssjef Tove Mathisen
KUSEK IKS: Daglig leder / sekretær Tor-Otto Gamst

Forfall:
Tirsdag 12. oktober, kl. 11:00 – 14:00
Karasjok Rådhus, møterom

Tid:
Sted:

Saksliste:
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Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak
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15/10
16/10

Orienteringer
Godkjenning av protokoll fra møte den 27.05.2010.
Vurdering av oppdragsansvarlige revisorers uavhengighet.
Strategi for regnskapsrevisjon (orientering fra revisjonen)
Plan for forvaltningsrevisjon
Karasjok kommunes budsjett for kontroll og tilsyn 2011
Referater

Leder Brita Kåven åpnet møtet og ønsket velkommen.
Innkallingen ble godkjent uten merknader.
Sakslisten med sakene 10/2010 t.o.m.16/2010 ble godkjent enstemmig.
Protokoll fra møte 2-2010 i kontrollutvalget den 12. oktober 2010.
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Orienteringer

Rådmann Hilda Vuolabb informerte innenfor følgende områder:
•
•

kommunens opplegg for å følge opp politiske vedtak
kommunens økonomiske stilling pr 2. tertial 2010.

Sekretariatet informerte om hvor man kan finne KUSEK IKS hjemmeside og hvilken informasjon
man har tilgang på der.
Kontrollutvalget tok informasjonen til orientering.
Sak
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Godkjenning av protokoll fra møte den 27.05.2010.

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 27. mai 2010 er tidligere sendt kontrollutvalgets medlemmer.
Det er ikke fremkommet merknader til protokollen.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 27. mai 2010 godkjennes.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 27. mai 2010 godkjennes.
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Vurdering av oppdragsansvarlige revisorers uavhengighet.

Revisjonssjef Tove Mathisen orienterte om saken.
Forslag til vedtak:
Oppdragsansvarlige revisorers egenvurdering av uavhengighet i forhold til Karasjok kommune tas
til etterretning.
Behandling:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Oppdragsansvarlige revisorers egenvurdering av uavhengighet i forhold til Karasjok kommune tas
til etterretning.
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Strategi for regnskapsrevisjon (orientering fra revisjonen)

Revisjonssjef/oppdragsansvarlig revisor Tove Mathisen orienterte om saken.
Forslag til vedtak:
Revisjonsstrategien for Karasjok kommune for revisjonsåret 2010 tas til orientering.
Behandling:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Revisjonsstrategien for Karasjok kommune for revisjonsåret 2010 tas til orientering.

Sak
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Plan for forvaltningsrevisjon

Revisjonssjef Tove Mathisen redegjorde for saken, og de prioriteringer som forslaget legger opp til
med basis i de risiko– og vesentlighetsanalyser som revisjonen har foretatt.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag om at plan for forvaltningsrevisjon skal
utarbeides annet hvert år.
Følgende områder prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon 2010 – 2012:
1. Sosialtjenesten
2. Sykefravær
3. Tilpassa opplæring og tidlig innsats
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden
dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.
Kontrollutvalgets behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til revisjonens vurdering og forslag til vedtak.
Kontrollutvalgets innstilling:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag om at plan for forvaltningsrevisjon skal
utarbeides annet hvert år.
Følgende områder prioriteres i plan for forvaltningsrevisjon 2010 – 2012:
4. Sosialtjenesten
5. Sykefravær
6. Tilpassa opplæring og tidlig innsats
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden
dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.
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Karasjok kommunes budsjett for kontroll og tilsyn 2011

Sekretariatets tilrådning:
Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr.723 500,- fastsettes som
kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Karasjok kommune for 2010.
Med henvisning til kontrollutvalgsforskriften § 18 oversender kontrollutvalget budsjettforslaget til
Karasjok formannskap/kommunestyre.
Behandling:
Kontrollutvalget støtter enstemmig sekretariatets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i
Karasjok kommune 2011.
Vedtak:
Fremlagte budsjettoppsett, med en netto driftsramme på kr.723 500,- fastsettes som
kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll og tilsyn i Karasjok kommune for 2010.
Med henvisning til kontrollutvalgsforskriften § 18 oversender kontrollutvalget budsjettforslaget til
Karasjok formannskap/kommunestyre.
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Referater

Det ble ikke fremlagt referatsaker til dette møtet.
Møtet hevet kl.14:00
Brita Kåven
Leder av kontrollutvalget
Tor-Otto Gamst
Sekretær for kontrollutvalget
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