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MØTEUTSKRIFT
Til stede:
Kontrollutvalget:

Dan Kåre Nilsen, leder
Renate Kilaas Olsen, nestleder
Heidi Andreassen, medlem

Andre:

Nordkapp kommune:
Rådmann Charles Hansen og teknisk sjef Per Ivar Pettersen i forbindelse
med sak 1/2013.
Vefik IKS: Revisjonssjef Tove Mathisen
Kusek IKS: Rådgiver/sekretær Jan Henning Fosshaug

Forfall:

Bjørnar Pettersen.
Varamedlemmene Anne K Haug og Heidi Lindkvist Holmgren kunne ikke møte. Ikke
fått kontakt med varamedlem Espen Mikalsen

Tid:

Torsdag, den 11. april 2013 kl. 12.00 – 13.30

Sted:

Nordkapp rådhus, Rådhussalen

Saksliste:
Sak 1/2013
Sak 6/2013
Sak 7/2013
Sak 8/2013

Redegjørelse fra rådmannen angående kommunens leasing av hjullaster
(Utsatt sak fra forrige møte)
Oppfølging av orienteringssak nr. 5/2013
(Unntatt offentlighet jf Offl. §§ 14.1.ledd og 13.1.ledd jfr. FL § 13 nr.1)
Orientering fra revisjonen
Referater

Møtet ble ledet av kontrollutvalgets leder, Dan Kåre Nilsen. Han åpnet møtet og ønsket
velkommen.
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Godkjenning av innkalling:
Renate Kilaas Olsen har tidligere vært erklært inhabil i forhold til sak 1/2013, og Per Tore
Schjelderup var derfor innkalt som vara for henne til denne konkrete saken, men kunne ikke møte.
Innkallingen ble godkjent uten merknader.

Godkjenning av saksliste:
Sakslisten ble godkjent enstemmig.

Det ble reist spørsmål om revurdering av Renate Kilaas Olsens habilitet til å delta i behandlingen
av sak 1/2013 ut fra kunnskap om sakens karakter og innhold, og kontrollutvalget konkluderte
med at hun vurderes som habil til å delta i saken.

Sak 1/2013
Redegjørelse fra rådmannen angående kommunens leasing av hjullaster
(Utsatt sak fra forrige møte)
Rådmannen ved teknisk sjef Per Ivar Pettersen møtte innledningsvis i saken og ga på vegne av
rådmannen en redegjørelse av saken. Ny rådmann Charles Hansen var også tilstede.
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Utover dette tilrådes det at rådmannens redegjørelse legges til grunn for kontrollutvalgets
vurdering av eventuelt behov ytterligere oppfølging av saken.
Behandling:
Etter den muntlige redegjørelsen reiste det seg noen problemstillinger som kontrollutvalget ønsket
å få nærmere belyst gjennom dokumentasjon vedrørende fullmakter og den konkrete
leasingavtalens status i forhold til investering/drift. Slik dokumentasjon forelå ikke i møtet, og
saken med de nye problemstillinger var dermed ikke å anse som tilstrekkelig belyst for endelig
behandling i dette møtet.
Kontrollutvalget fremmet deretter at sekretariatet fremskaffer nødvendig dokumentasjon fra
rådmannen for å belyse de problemstillinger som fremkom i møtet, og at saken legges frem til
endelig behandling i neste møte.
Sekretariatets tilrådning med kontrollutvalgets tillegg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Sekretariatet bes innhente dokumentasjon fra rådmannen for å belyse de problemstillinger som
fremkom under behandling av saken. Saken legges frem til endelig behandling i neste møte.
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Sak 6/2013
Oppfølging av orienteringssak nr. 5/2013
(Dok. Unntatt offentlighet jf Offl. §§ 14.1.ledd og 13.1.ledd jfr. FL § 13 nr.1)
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget viser til opplysningene i revisjonens saksutredning, og registrerer at undersøkelsen
ikke har avdekket ureglementerte forhold i sakens anledning. Kontrollutvalget finner ut fra dette ikke
grunn til ytterligere oppfølging av saken, som avsluttes med dette.
Behandling:
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget viser til opplysningene i revisjonens saksutredning, og registrerer at undersøkelsen
ikke har avdekket ureglementerte forhold i sakens anledning. Kontrollutvalget finner ut fra dette ikke
grunn til ytterligere oppfølging av saken, som avsluttes med dette.

Sak 7/2013
Orientering fra revisjonen
Revisjonssjef Tove Mathisen orienterte om åpenhetsrapport 2012 for Vefik IKS.
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tar opplysningene fra revisjonen til orientering.
Behandling:
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar opplysningene fra revisjonen til orientering.

Sak 8/2013
Referater
Det forelå ingen ordinære referatsaker.
Sekretariatet orienterte om at riksrevisjonen har levert en rapport, dokument 3:7 (2012-2013)
«Riksrevisjonens undersøking av kommunane si styring og kontroll med tenester med nasjonale
mål», og refererte innholdsoversikten i dokumentet.
Behandling:
Kontrollutvalget tok opplysningene fra sekretariatet til orientering.
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Møtet hevet kl. 13.30

Godkjenning av protokoll ved signering:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er referert og ført i samsvar med det som
fremkom i møtet.

Honningsvåg, den 11. april 2013

……………………..……..
Dan Kåre Nilsen/ sign
Leder / møteleder

…………………………
Renate Kilaas Olsen / sign.

………………………….……
Heidi Andreassen / sign.

……………………………

…………………….…….

………………………………..
Jan Henning Fosshaug
Sekretær for kontrollutvalget
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