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Godkjenning av protokoll fra møtet i kontrollutvalget den 23. januar 2012
Forslag til reglement for kontrollutvalget i Alta kommune

Leder Knut Klevstad åpnet møtet og ønsket velkommen.
Forhåndsvarsel om dette ekstramøtet var sendt ut den 31. januar d.å., med påfølgende ordinær
innkalling med saksdokumenter den 9. februar d.å..
Innkallingen ble godkjent uten merknader.
Sakslisten med sakene 5/2012 t.o.m. 6/2012 ble godkjent enstemmig.

Sak 5/2012
Godkjenning av protokoll fra møte den 23. januar 2012
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 23. januar 2012 var tidligere sendt ut til kontrollutvalgets
medlemmer og varamedlemmer. Det fremkom ingen merknader til utsendt protokoll.
Sekretariatets tilrådning:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 23. januar 2012 godkjennes.
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Behandling:
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 23. januar 2012 godkjennes.

Sak 6/2012
Forslag til reglement for kontrollutvalget i Alta kommune
Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer hadde sammen med innkallingen fått tilsendt
saksfremlegg med utkast til reglement som drøftingsgrunnlag. Utkastet er vedlagt protokollen som
utrykt bilag.
Sekretariatets tilrådning:
Sekretariatet legger til grunn saksfremlegget med utkast til reglement som et drøftingsgrunnlag for
kontrollutvalget, og avventer for øvrig kontrollutvalgets diskusjon i møtet.
Behandling:
Etter gjennomgang og drøfting av sekretariatets utkast til reglement fremkom en omforent positiv
holdning i utvalget til åpne møter i kontrollutvalget, men da etter en forberedende fase i utvalget
før dette eventuelt innføres.
Utvalget fremmet følgende fellesforslag til vedtak i saken:
Kontrollutvalget vedtar sekretariatets utkast som kontrollutvalgets forslag til reglement for
kontrollutvalget i Alta kommune.
Kontrollutvalgets forslag til reglement oversendes kommunestyret til realitetsbehandling.

Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar sekretariatets utkast som kontrollutvalgets forslag til reglement for
kontrollutvalget i Alta kommune.
Kontrollutvalgets forslag til reglement oversendes kommunestyret til realitetsbehandling.

Møtet hevet kl. 11.15.

Knut Klevstad / sign.
leder
Jan Henning Fosshaug
sekretær for kontrollutvalget

Protokoll fra møte 2/2012 i kontrollutvalget den 14. februar 2012.
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