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MØTEUTSKRIFT
Kontrollutvalget:

Laila Somby Sandvik, leder
Tore-Jan Gjerpe, medlem
Toralf Henriksen, medlem
Anders Somby Jr., varamedlem

Andre:

VEFIK IKS: Revisjonssjef Tove Mathisen
Karasjok kommune: Rådmann, Lisbeth Faltin
KUSEK IKS: Daglig leder / sekretær Tor-Otto Gamst

Forfall:
Ikke møtt:
Tid:
Sted:

Ingvald Laiti, nestleder, Anne Ravna Gaup, medlem og Aile Javo, varam.
Marit Kirsten Anti Gaup, varamedlem
Torsdag 14. mars kl. 12:00 – 14:00
Karasjok Rådhus, møterom

Saksliste:
Sak 01/2013
Sak 02/2013
Sak 03/2013
Sak 04/2013
Sak 05/2013

Rådmannens orientering
Referater
Godkjenning av protokoll fra møte den 22. november 2012
Kontrollutvalgskonferansen 2013.orientering.
Avslutning av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Tilpasset opplæring og tidlig
innsats. Saken trukket.
Sak 06/2013 Kontrollutvalgets årsmelding 2012
Sak 07/2012 Orientering fra sekretariatet.
Sak 08/2012 Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Tilpasset opplæring og tidlig innsats.

Leder Laila Somby Sandvik åpnet møtet og ønsket velkommen.
Innkallingen ble godkjent uten merknader.
Sakslisten: Etter informasjon fra sekretariatet og revisjonen vedtok kontrollutvalget å godkjenne
og trekke saken 05 – 2013.
Ny sak, sak 08 – 2013 Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Tilpasset opplæring og tidlig
innsats ,- ble vedtatt oppført på sakskartet.
Sakslisten for øvrig ble enstemmig godkjent.
Laila Somby Sandvik, forlot møtet med gyldig forfall, etter sak 06 – 2013. Sekretæren fungerte
som ordstyrer under sak 07 og 08/ 2013.
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Sak 01/2013 Rådmannens orientering
Funderende Rådmann Lisbeth Faltin orientert kort i henhold til bestilling vedrørende:
-

Regnskap for 2012
Rådmannsansettelsen
Nedbemanningsprosessen som har versert i media
Hvordan rådmannen ser på den økonomiske situasjonen for 2013 og på endringene i
innsparingsprosessen
Den administrative situasjonen i kommunen

Vedtak:
Rådmannens orientering tas til orientering. Enstemmig.

Sak 02 - 2013

Referater

Følgende referater forelå:
1. – 2013 Oversendelse av Kontrollutvalgets sak 47 og 48 – 2012 til kommunestyret
2. – 2013 E. post utveksling med rådmannen vedrørende behandling av kontrollutvalgets sak 47 og 48 – 2012, samt valg av nytt kontrollutvalgsmedlem etter Anna Ravna Gaup.
Sekretariatets tilrådning:
Referatsakene tas til orientering.
Behandling:
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig bifalt.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 03/2013

Godkjenning av protokoll fra møte den 22. november 2012

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 22. november 2012 er tidligere sendt ut til kontrollutvalgets
medlemmer og varamedlemmer. Det er ikke fremkommet merknader til utsendt protokoll.
Sekretariatets tilrådning:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 22. november 2012 godkjennes.
Behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning.
Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 22.november 2012 godkjennes.
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Sak 04/2013 Kontrollutvalgskonferansen 2013 – Orientering
Kontrollutvalget i Karasjok har deltatt i Kontrollutvalgskonferansen 2013, med to deltakere;
Ingvald Laiti og Thoralf Henriksen. Thoralf Henriksen gjennomgikk temaene som hadde vært
oppe på konferansen,
Behandling:
Kontrollutvalget stilte spørsmål til deltakeren og tok informasjonen enstemmig til orientering.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjon fra kontrollutvalgskonferansen 2013 til orientering.

Sak 05/2013 Avslutning av forvaltningsrevisjonsprosjekt – tilpasset opplæring
og tidlig innsats
Saken som var sendt inn av kommunerevisjonen ble trukket i forkant av møtet.

Sak 06/2013 Kontrollutvalget årsmelding 2012
Sekretariatets tilrådning:
Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for Karasjok 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.
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.
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Sak 07/2013 Orientering fra sekretariatet
Sekretariatets daglige leder informerte om enkelte endringer i kommuneloven som har
konsekvenser for kontrollutvalget.
Blant annet lovendring om åpne møter i kontrollutvalgene fra 1. juli 2013.
Sekretariatets tilrådning:
Informasjonen tas til etterretning.
Behandling:
Kontrollutvalget diskuterte enkelte konsekvenser ved endringen til åpne møter i kontrollutvalget
og sluttet seg deretter til sekretariatets tilrådning.
Vedtak:
Informasjonen tas til etterretning.

Sak 08/2013 Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt- Tilpasset opplæring og
tidlig innsats
Revisjonssjef Tove Mathisen orienterte om prosjektet og la frem revisjonens saksfremlegg.
Sekretariatets tilrådning:
1. Kontrollutvalget vedtar følgende to hovedproblemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet Tilpasset opplæring og tidlig innsats.:
1. Har Karasjok kommune som skoleeier et forsvarlig system for å sikre at
opplæringslovens krav om tilpasset opplæring og tidlig innsats ivaretas?
2. Er rutiner og praksis ved skolen i Karasjok kommune i samsvar med lokale og
sentrale retningslinjer og krav til tilpasset opplæring og tidlig innsats?
2. Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger i
til de nevnte hovedproblemstillingene
Sekretariatets tilrådning:

tilknytning

Behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning og ønsket prosjektet
gjennomført etter de fremlagte problemstillingene. Manglende samarbeidsvilje fra etaten
aksepteres ikke som grunnlag for å avslutte prosjektet.
Vedtak:
1) Kontrollutvalget vedtar følgende to hovedproblemstillinger for
forvaltningsrevisjonsprosjektet Tilpasset opplæring og tidlig innsats.:
1. Har Karasjok kommune som skoleeier et forsvarlig system for å sikre at
opplæringslovens krav om tilpasset opplæring og tidlig innsats ivaretas?
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2. Er rutiner og praksis ved skolen i Karasjok kommune i samsvar med lokale og
sentrale retningslinjer og krav til tilpasset opplæring og tidlig innsats?
2) Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger i
tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene.

Møtet hevet kl. 14:30.

Laila Somby Sandvik
Leder av kontrollutvalget
Tor-Otto Gamst
Sekretær for kontrollutvalget
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