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MØTEUTSKRIFT
Til stede:
Kontrollutvalget:

Alfon Holmgren, leder
Kjell K. Bårdsen
Ruth Johnsen
Harry Pettersen

Tid:

Fra Kvalsund Kommune: Rådmann Oddbjørn Nilsen
Fra Vefik IKS: Ass revisjonssjef Olav W. Svanholm
Fra KUSEK IKS: Daglig leder/ sekretær Tor-Otto Gamst
Ole Harald Fredriksen, medlem og Hildur S. Israelsen, medlem
Asbjørn Svendsen, varamedlem
Torsdag 27. januar 2011.

Sted:

Kvalsund Rådhus, møterom

Andre:

Meldt forfall:

Saker til behandling:
Sak
Sak
Sak
Sak
Sak

01/2011
02/2011
03/2011
04/2011
05/2011

Godkjenning av protokoll fra møte 29. september 2010
PØ- sak 56/10. Skade på vei, vann og avløp i Fægfjord 17. mai 2010. Orientering
Rapport 85 tilrådingar for st yrkt eigenkontroll i kommunane
Møteplan 2011
Referater

Leder Alfon Holmgren åpnet møtet og ønsket velkommen.
Innkalling og saksliste med sakene 01/2010 t.o.m.05/2011 ble godkjent uten merknader
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Sak

01/2011

Godkjenning av protokoll fra møte 29. september 2010

Protokoll fra møte 29. september var sendt ut etter møtet og det var ikke kommet merknader til
protokollen. Protokollen ble i tillegg sendt ut i forkant av dette møtet.
Sekretariatets tilrådning:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. september 2010 godkjennes
Behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning.
Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. september 2010 godkjennes

02/2011

Sak

PØ- sak 56/10. Skade på vei, vann og avløp i Fægfjord 17. mai 2010. Orientering

Til behandling av saken forelå Sekretariatets saksfremlegg med vedlegg Personal – og
økonomiutvalgets sak 56/10, Skade på vei, vann og avløp i Fægfjord. 17. mai 2010, som var
sendt til kontrollutvalget.
Rådmannen var bedt om å møte i kontrollutvalget for å redegjøre for saken.
Sekretariatets tilrådning:
Sekretariatet la frem saken uten tilrådning.
Behandling:
Kontrollutvalget tok rådmannens informasjon til orientering og orienteringen som noe av
grunnlaget for videre behandling i utvalget.
Kontrollutvalget vedtok nå enstemmig å se nærmere på PØ- sak 56/10 utfra følgende
problemstillinger.
•
•
•
•
•
•

Hvor mye av kommunens midler ble brukt i reparasjonskostnader i forbindelse med
skade omtalt i PØ- sak 56/2010.
Hvilke økonomiske grenser gir kommunens delegasjonsreglement i forhold til hva
rådmannen har rett til å bestemme i slike saker.
Har kommunen retningslinjer for privat og offentlig ansvar når det gjelder bygdeveier.
Hvilke kostnader har kommunen tidligere dekket for omtalte bru og vei i Fægfjord og
for hvilket tidsrom.
Er der forsikringsordninger som kan dekke skaden i tilfelle det er å regne som
kommunal vei.
Hvem er ansvarlig saksbehandler for kommunen og finnes det i denne sammenheng
noe som kan svekke tilliten til saksbehandler i forhold til brukere av veien

Kontrollutvalget ønsker at Vest-Finnmark kommunerevisjon skal se på saken utfra ovenstående
problemstillinger.
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Vedtak:
Saken oversendes Vest- Finnmark Kommunerevisjon med bestilling på avklaring av følgende
problemstillinger:
•
•
•
•
•
•

Hvor mye av kommunens midler ble brukt i reparasjonskostnader i forbindelse med
skade omtalt i PØ- sak 56/2010.
Hvilke økonomiske grenser gir kommunens delegasjonsreglement i forhold til hva
rådmannen har rett til å bestemme i slike saker.
Har kommunen retningslinjer for privat og offentlig ansvar når det gjelder bygdeveier.
Hvilke kostnader har kommunen tidligere dekket for omtalte bru og vei i Fægfjord og
for hvilket tidsrom.
Er der forsikringsordninger som kan dekke skaden dersom det er å regne som
kommunal bru og vei.
Hvem er ansvarlig saksbehandler for kommunen og finnes det i denne sammenheng
noe som kan svekke tilliten til saksbehandler i forhold til brukere og eventuell privat
eier av veien.

Kontrollutvalget ønsker problemstillingene rapportert fra revisjonen snarest og helst innen 14.
mars 2011.

Sak 03/2011

Rapport 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane

Sekretariatet orienterte kort om KRDs rapport som også har vært nevnt i kontrollutvalget
tidligere og kom med forslag til behandling av rapporten i kontrollutvalget.
Sekretariatets tilrådning:
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.
Behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning.
Vedtak:
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.
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Sak 04/2011

Møteplan 2011

Sekretariatet fremla følgende forslag til møteplan for 2011 for Kvalsund kommunes
kontrollutvalg:
1. halvår
Torsdag
Torsdag
Torsdag

27. januar (uke 04)
24. mars (uke 12)
09 juni.

2. halvår
Torsdag
Torsdag

29. september (uke 39)
24. november (uke 47)

Behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning til møteplan for
kontrollutvalget i 2011.01.26.
Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2011:
Torsdag
Torsdag
Torsdag

27. januar (uke 04)
24. mars (uke 12)
09 juni.

2. halvår
Torsdag

29. september (uke 39)

Torsdag

24. november (uke 47)

Sak 05/2011

Referater

Følgende referatsaker ble fremlagt i møtet foreligger:
1. Brev Kvalsund kommune datert 29.12.2010. Melding om vedtak i
kommunestyresak 56/10. Plan for forvaltningsrevisjon periode 2010 – 2012.
2. Brev fra Kvalsund kommune datert 13.10.2010: Melding om vedtak i
kommunesst yresak 14/10. Rapport forvaltningsrevisjon 2010 –
Eiendomsforvaltning og bygningsmessig vedlikehold.
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3. Sekretariatets svarbrev på oversendelse av Personal – og økonomiutvalgets
sak 56/10, Skade på vei, vann og avløp i Fægfjord 17 . mai 2010.
4. Kvalsund kommunes møteplan 2011 .
Sekretariatets tilrådning:
Referatsakene tas til orientering .
Behandling:
Kontrollutvalget fulgte sekretariatets tilrådning enstemmig.
Vedtak:
Referatsakene, tas til orientering.

Møtet hevet kl. 13:00
Kvalsund 27. januar 2011
Alfon Holmgren
Leder i kontrollutvalget
Tor-Otto Gamst
sekretær
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