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MØTEUTSKRIFT
Til stede:
Kontrollutvalget:

Egon Leonhardsen, leder
Georg Mathisen, nestleder

Andre:

Måsøy kommune: Rådmann Aina Borch ifb. med sak 24/2010
KUSEK IKS: Rådgiver/sekretær Jan Henning Fosshaug

Forfall:

Inger Marie Strande, pga. sykdom
Meldt 22. november før møtestart, varamedlem ikke innkalt

Tid:
Sted:

Mandag den 22. november 2010 kl. 11.00 - 13.20
Måsøy Rådhus, møterom ved teknisk etat

Saksliste:
Sak 24/2010

Sak 25/2010
Sak 26/2010
Sak 27/2010

Orienteringer
- Rådmannen orienterer om status for oppfølging av politiske vedtak.
- Gjennomgang av kontrollutvalgets generelle oppgaver med utgangspunkt i
kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften.
- Kort orientering fra sekretariatet vedrørende KRDs rapport 85 tilrådingar for
styrkt eigenkontroll i kommunane. Drøfting: Ønsker kontrollutvalget å ta en
gjennomgang av tilrådingene?
Godkjenning av protokoll fra møte den 22. september 2010
Møteplan for 2011
Referater

Leder Egon Leonhardsen åpnet møtet og ønsket velkommen.
Innkallingen ble godkjent uten merknader.
Sakslisten med sakene 24/2010 t.o.m. 27/2010 ble godkjent enstemmig.
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Sak 24/2010 Orienteringer
Rådmann Aina Borch møtte under saken og redegjorde om status på oppfølging av politiske vedtak.
Redegjørelsen ble gitt med støtte i ajourført rapportskjema i tråd med kontrollutvalgets tidligere
vedtak i sak 05/2010.
Sekretariatet ga en gjennomgang av kontrollutvalgets oppgaver med utgangspunkt i
Kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften. Underveis i gjennomgangen deltok kontrollutvalget
aktivt med spørsmål og diskusjon.
Sekretariatet ga avslutningsvis en kort muntlig orientering vedrørende rapporten 85 tilrådingar for
styrkt eigenkontroll i kommunane, utarbeidet av arbeidsgruppe for Kommunal- og
Regionaldepartementet.
Kontrollutvalget besluttet etter drøftinger følgende:
•
•
•

Rådmannens redegjørelse om status på oppfølging av politiske vedtak tas til orientering.
Sekretariatets gjennomgang av kontrollutvalgets oppgaver tas til orientering.
Kontrollutvalget ønsker å ta en gjennomgang av KRDs arbeidsgruppes rapport 85
tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane. Gjennomgangen fordeles i høvelige
bolker med utvalg av aktuelle kapitler i rapporten. I neste møte ønsker utvalget å ha en
gjennomgang av anbefalingene som omhandler kontrollutvalget.

Sak 25/2010 Godkjenning av protokoll fra møtet den 22. september 2010
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte nr. 3/2010, den 22. 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 kontrollutvalgsmøte den 22. september 2010 godkjennes.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 22. september 2010 godkjennes.

Sak 26/2010 Møteplan for 2011
Sekretariatets forslag til vedtak:
Følgende møteplan vedtas for kontrollutvalget for 2011:
1. halvår:

Torsdag 17. februar
Torsdag 12. mai

(uke 7)
(uke 19)
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2. halvår:

Torsdag 22. september
Torsdag 17. november

(uke 38)
(uke 46)

Eventuelle endringer fastsettes etter behov av leder i samråd med sekretariatet.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Følgende møteplan vedtas for kontrollutvalget for 2011:
1. halvår:

Torsdag 17. februar
Torsdag 12. mai

(uke 7)
(uke 19)

2. halvår:

Torsdag 22. september
Torsdag 17. november

(uke 38)
(uke 46)

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

Sak 27/2010 Referater
Følgende referater forelå:
1. eINFO 10/10 fra NKRF: Kontrollutvalget har rett til å være til stede i møter for lukkede
dører.
2. eINFO 10/16 fra NKRF: Kontrollutvalgenes rett til innsyn i arkiver.
3. eINFO 10/19 fra NKRF: Endringer i kommuneloven om møteoffentlighet
4. eINFO 10/23 fra NKRF: Åpne møter i kontrollutvalg.
5. eINFO 10/25 fra NKRF: Innstillingsrett for kontrollutvalget i saker hvor det rapporterer
om resultatet av arbeidet sitt.
6. Brev fra Måsøy kommune datert 28.10.2010; Melding om vedtak i k.sak 46/10 – Plan for
forvaltningsrevisjon i perioden 2010 – 2012.
7. Brev fra Måsøy kommune datert 27.10.2010; Melding om vedtak i k.sak 40/10 - Søknad
om entledigelse fra kommunalt verv. Innvilget entledigelse for Arne Bjørnå. I samme
vedtak var Egon Leonhardsen valgt som nytt medlem og leder for kontrollutvalget.
8. Brev fra Måsøy kommune datert 28.10.2010; Melding om vedtak i k.sak 39/10 – Reglement
for kontrollutvalget i Måsøy.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
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Møtet hevet kl. 13.20.
Egon Leonhardsen /sign.
Kontrollutvalgets leder

Jan Henning Fosshaug
sekretær for kontrollutvalget
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