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MØTEUTSKRIFT
Tilstede:

Rolf Steinar Heggeli, leder
Else Nyby, nestleder
Alex Bjørkmann, medlem
Ottar Grimstad, medlem
Alf Bjørnar Eriksen, varamedlem for Torgeir Dahle

Meldt forfall:

Torgeir Dahle, medlem. Innkalt varamedlem Alf Bjørnar Eriksen

Andre:

Fra Nordlysbadet IKS: Styreleder Jan H. Pettersen og daglig leder Jens
Nilsen i forbindelse med sak 1/2011
Fra Vefik IKS: 1. revisor Ranveig Olaussen
Fra KUSEK IKS: Rådgiver/sekretær Jan Henning Fosshaug

Tid:
Sted:

Mandag 24. januar 2011 kl. 10.00 – 12.30
Alta Rådhus, møterom Kåfjord 3. etg.

Saksliste:
Sak 01/2011
Sak 02/2011
Sak 03/2011

Referater/Orienteringer
Godkjenning av protokoll fra møtet den 1. november 2010
Kontrollutvalgets årsmelding for 2010

Leder Rolf Steinar Heggeli åpnet møtet og ønsket velkommen.
Innkallingen ble godkjent uten merknader.
Sakslisten med sakene 1/2011 t.o.m. 3/2011 ble godkjent enstemmig.

Sak 01/2011 Referater / Orienteringer
Orientering fra sekretariatet:
Sekretær Jan Henning Fosshaug ga en generell orientering om rapporten 85 tilrådingar for styrkt
eigenkontroll i kommunane som er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Kommunal- og
regionaldepartementet.
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Kontrollutvalget besluttet etter orienteringen følgende:
Kontrollutvalget ønsker å ta en gjennomgang og mulig oppfølging av KRDs arbeidsgruppes
rapport 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane. Sekretariatet bes lage et opplegg for
gjennomgangen med mulig oppfølging mot de aktuelle instansene anbefalingene retter seg mot.
Referater:
Følgende referatsak forelå:
1. Henvendelse pr. e-post datert 2.1.2010 fra Alta Høyre v/kommunestyremedlem Laila
Davidsen; Sak til kontrollutvalget.
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tilrådes å ta opplysningene som fremkommer i foretakets orientering med i
vurderingene om eventuell videre oppfølging av referatsaken.
Behandling:
Ved sakens start reiste medlem Alex Bjørkmann spørsmål om egen habilitet da hans søster er gift
med bror til styreleder i Nordlysbadet KF. Han fratrådte under behandling av habilitetsspørsmålet.
Kommunens advokat Kari Jørgensen var før møtet konsultert i anledning spørsmålet.
Kontrollutvalget drøftet habilitetsspørsmålet og besluttet at Alex Bjørkmann er habil til å delta i
behandlingen.
Alex Bjørkmann tiltrådte møtet.
Styreleder og daglig leder i Nordlysbadet KF, Jan H. Pettersen og Jens Nilsen møtte og ga
kontrollutvalget en muntlig redegjørelse rundt de forhold som omtales i referatsaken.
Styreleder ba innledningsvis om avklaring fra kontrollutvalget om dets rolle i forhold til KF, og
fikk avklaring på dette fra sekretariatet.
Styreleder og daglig leder redegjorde for de aktuelle avtalene som er inngått mellom Nordlysbadet
KF og henholdsvis Actic i januar 2010 og Rica i november 2010. Kommunestyrets vedtak som
lukket muligheten for ordninger med rabatterte billetter til badeanlegget ble fattet den 13.
desember 2010, og dermed etter at ovennevnte avtaler ble inngått. Styreleder påpekte at
kommunestyrets vedtak forhindrer Nordlysbadet KFs mulighet til å tilby kvantumsrabatterte
billetter for andre aktører selv om dette i utgangspunktet kunne være interessant for foretaket.
Rabatterte billetter har heller ikke blitt gitt etter at det aktuelle vedtaket i kommunestyret ble fattet.
Styreleder og daglig leder i Nordlysbadet KF fratrådte møtet etter sin orientering.
I orienteringen fra foretaket fremkom det at styret i Nordlysbadet AS hadde fremforhandlet og
signert avtalen med Actic, og som senere ble godkjent av styret i Nordlysbadet KF. Alex
Bjørkmann tok med utgangspunkt i denne opplysningen på nytt opp sin habilitet, da styreleder i
aksjeselskapet er hans svigerbror.
Han fratrådte under kontrollutvalgets behandling av habilitetsspørsmålet.
Kontrollutvalget erklærte Alex Bjørkmann til å være inhabil i videre behandling av saken. Alex
Bjørkmann fratrådte under resten av behandlingen av denne sak. Fire medlemmer tilstede.

Protokoll fra møte nr. 1-2011, den 24. januar 2011.
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Kontrollutvalget drøftet referatsaken med bakgrunn i henvendelsen fra Alta Høyre og
orienteringen fra styreleder og daglig leder i Nordlysbadet KF, og fremmet følgende fellesforslag:
Med bakgrunn i saksforløpet og orienteringen fra styreleder og daglig leder i Nordlysbadet KF
registrerer kontrollutvalget at det er inngått avtaler med henholdsvis Actic og Rica som innebærer
rabattordninger. Dette var før kommunestyrets vedtak i desember 2010 som utelukker
konkurransevridende avtaler. På bakgrunn av tidspunktet for inngåelse av de ovennevnte avtalene
finner ikke kontrollutvalget disse å være i strid med kommunestyrets vedtak. Kontrollutvalget
finner ikke grunnlag for videre behandling av saken.
Særutskrift av saken sendes kommunestyret til orientering.
Kontrollutvalgets fellesforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Med bakgrunn i saksforløpet og orienteringen fra styreleder og daglig leder i Nordlysbadet KF
registrerer kontrollutvalget at det er inngått avtaler med henholdsvis Actic og Rica som innebærer
rabattordninger. Dette var før kommunestyrets vedtak i desember 2010 som utelukker
konkurransevridende avtaler. På bakgrunn av tidspunktet for inngåelse av de ovennevnte avtalene
finner ikke kontrollutvalget disse å være i strid med kommunestyrets vedtak. Kontrollutvalget
finner ikke grunnlag for videre behandling av saken.
Særutskrift av saken sendes kommunestyret til orientering.

Sak 02/2011 Godkjenning av protokoll fra møtet den 1. november 2010
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 1. november 2010 var tidligere sendt ut til kontrollutvalgets
medlemmer og varamedlemmer. Det fremkom ingen merknader til utsendt protokoll.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet den 1. november 2010 godkjennes.
Behandling:
Kontrollutvalgets forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.
Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøtet den 1. november 2010 godkjennes.

Sak 03/2010 Kontrollutvalgets årsmelding for 2010
Sekretariatets forslag til vedtak:
Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for Alta kommunes kontrollutvalg
for 2010.
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Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2010 til orientering.
Behandling:
Kontrollutvalget gjennomgikk fremlagt forslag til årsmelding for 2010.
Sekretariatets forslag til vedtak ble enstemmig bifalt.
Vedtak:
Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for Alta kommunes kontrollutvalg
for 2010.
Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2010 til orientering.

Møtet hevet kl. 12.30.
Rolf Steinar Heggeli
leder
Jan Henning Fosshaug
sekretær for kontrollutvalget
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