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MØTEUTSKRIFT
Til stede:
Kontrollutvalget:

Forfall meldt:
Andre:

Jon Erik Hansen, leder
Solbjørg Olsen, nestleder
Anne Line Nora, medlem
Leif Arne Asphaug Hansen, medlem
Svein Tore Jakobsen, medlem

Fra Hammerfest kommune, Rådmann Leif Vidar Olsen
Fra VEFIK IKS, oppdragsansvarlig revisor forvaltningsrevisor Kjerstin
Andersen
Fra KUSEK IKS, daglig leder Tor-Otto Gamst

Tid:

Torsdag 28. februar 2013, kl 11:00 - 13:15

Sted:

Sjøgata 25, 4. etg.

Saker til behandling:
Sak
01/2013
Orientering
Sak
02/2013
Referater
Sak
03/2013
Godkjenning av protokoll fra møte den 29. november 2013
Sak
04/2013
Forvaltningsrevisjonsrapport – «Anskaffelser av varer og tjenester»
Sak
05/2013
Kontrollutvalgets årsmelding 2012
Sak
06/2013
Orientering fra kontrollutvalgskonferansen 2013
Kontrollutvalgets leder, Jon Erik Hansen åpnet møtet og ønsket velkommen.
Innkalling og saksliste med sakene 01/2013 t.o.m.06/2013 ble godkjent uten merknader.
Rådmann Leif Vidar Olsen orienterte i starten av møtet og før man startet på sakslista om
de mediaomtalte omsorgsboligene hvor kommunen hadde tapt 5,6 mill. i tilskudd fra Husbanken.
Videre orienterte rådmannen om forhold omkring Hammerfest Eiendom KF og omtalt leie av
gamle Postbygget for KF’et.

Protokoll fra møte 01/2013, den 28. februar 2013.
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Kontrollutvalget i Hammerfest kommune

Sak

1/2013

Orientering

Sekretariatet ved Tor-Otto Gamst orienterte om opphevelse av kommunelovens § 77 nr.8 som
gav kontrollutvalget adgang til å holde møter for lukkede dører. Endelig lovmessig avklaring
kom i desember 2012, men bestemmelse om ikrafttredelse kom som en pressemelding datert 8.
februar 2013 og lovens opphevelsesdato er satt til 1. juli 2013.
Kontrollutvalgets behandling:
Kontrollutvalget diskuterte konsekvenser ved at møtene nå skal være åpne og bestemte at
endringen for Hammerfest kommunes kontrollutvalg skal skje fra neste møte.
Vedtak:
Hammerfest kommunes kontrollutvalg holder åpne møter fra og med møte som etter møteplanen
avholdes 25. april 2013.

Sak

02/2013

Referater

Følgende referatsaker forelå:
Ref. sak 1 – 2013. Orientering fra VEFIK IKS om informasjon om plan for
Forvaltningsrevisjonsprosjekt sendt til fylkesmannen.
Ref. sak 2 – 2013. Kommunestyrets vedtak i kontrollutvalgets sak 39/2012. Plan for
Selskapskapskontroll 2013 - 2016
Ref. sak 3 – 2013. Kommunestyrets vedtak i kontrollutvalgets sak 38/2012. Oppfølging av
forvaltningsrevisjonsrapport – Økonomistyring i pleie og omsorg.
Sekretariatets tilrådning:
Referatsakene tas til orientering:
Kontrollutvalgets behandling:
Referatsakene 1 – 3, 2013 tas til orientering.
Vedtak:
Referatsakene 1 – 3, 2013 tas til orientering

Sak

03/2013

Godkjenning av protokoll fra møte 29. november 2013

Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 29. november 2013 er tidligere tilsendt kontrollutvalgets
medlemmer. Det er ikke fremkommet merknad til protokollen.
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 29. november 2013 godkjennes.
Behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til forslaget til vedtak.
Vedtak:
Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 29. november 2013 godkjennes.
Protokoll fra møte 01/2013, den 28. februar.
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Sak

04/2013

Forvaltningsrevisjonsrapport – «Anskaffelser av varer og tjenester»

Prosjektansvarlig forvaltningsrevisor Kjerstin Andersen orienterte innledningsvis om
forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Sekretariatets tilrådning:
1. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten
«Anskaffelser av varer og tjenester» til orientering og slutter seg til rapportens anbefalinger.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten «Anskaffelser
av varer og tjenester» til orientering og ber rådmannen sørge for at rapportens følgende
anbefalinger blir fulgt opp:
avvising av leverandører(tilbydere) som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene
overholdelse av kravene ti l tidsfrister
at det føres anskaffelsesprotokoll med det innhold som anskaffelsesforskriften krever
Behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning
Vedtak:
1. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten
«Anskaffelser av varer og tjenester» til orientering og slutter seg til rapportens anbefalinger.
2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten «Anskaffelser
av varer og tjenester» til orientering og ber rådmannen sørge for at rapportens følgende
anbefalinger blir fulgt opp:
avvising av leverandører(tilbydere) som ikke oppfyller kvalifikasjonskravene
overholdelse av kravene til tidsfrister
at det føres anskaffelsesprotokoll med det innhold som anskaffelsesforskriften krever

Sak

05/2013

Kontrollutvalgets Årsmelding 2013

Sekretariatets tilrådning:
Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for Hammerfest kommunes
kontrollutvalg for 2012.
Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2012 til orientering.
Behandling:
Det fremlagte forslag til årsmelding ble gjennomgått av sekretariatet, med påfølgende drøfting i
utvalget.
Sekretariatets tilrådning ble deretter enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for Hammerfest kommunes
kontrollutvalg for 2012.
Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2012 til orientering.

Sak

06/2013

Orientering fra kontrollutvalgskonferansen 2013

Kontrollutvalgs leder Jon Erik Hansen orientert fra kontrollutvalgskonferansen som ble avviklet
på Gardermoen i regi av Norges kommunerevisorforbund 1. og 2. februar 2012.
Vedtak:
Orienteringen tas til orientering.

Møtet hevet kl. 13:15

Hammerfest 28. februar 2013

Jon Erik Hansen
Leder av kontrollutvalget
Tor-Otto Gamst
Sekretær
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