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MØTEUTSKRIFT
Til stede:
Kontrollutvalget:

Dan Kåre Nilsen, leder
Renate Kilaas Olsen, nestleder (under dagsorden pkt. 1)
Bjørnar Pettersen, medlem
Heidi Andreassen, medlem

Andre:

Kusek IKS: Rådgiver/sekretær Jan Henning Fosshaug

Under dagsordens
pkt. 1 (opplæring)
deltok også:

Varamedlemmene:
Sirpa L. Jensen (H), Alette Elde (H), Jon Hilmar Hansen (SV) og
Jorun Severinsen (SV)

Tid:

Mandag, den 13. februar 2012:
Dagsordens pkt. 1 Opplæring: kl. 11.00 – 14.00
Dagsordens pkt. 2 Ordinære saker: kl. 14.00 – 14.35

Sted:

Nordkapp Rådhus, kommunestyresalen

Dagsorden:
1. Orientering/opplæring:
Kontrollutvalgets sekretariat gir en gjennomgang for kontrollutvalgets medlemmer og
varamedlemmer om kontrollutvalgets roller og oppgaver ut fra kommunelov og tilhørende
forskrift. Dette i form av et «minikurs» etter et opplegg utarbeidet av Norsk
Kommunerevisorforbund (NKRF).
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2.

Ordinære saker:

Saksliste:
Sak
Sak
Sak

1/2012
2/2012
3/2012

Referater
Protokoll fra kontrollutvalgets møte den 26. september 2011
Møteplan 2012

Leder Dan Kåre Nilsen åpnet møtet og ønsket velkommen.
Innkallingen ble godkjent uten merknader.
Dagsorden ble enstemmig godkjent.
Etter forslag fra sekretariatet vedtok kontrollutvalget at protokollen godkjennes ved signering ved
møtets slutt.

Orientering/opplæring:
De fremmøtte varamedlemmene som vist innledningsvis tiltrådte møtet.
Møtet fortsatte med et ”minikurs” v/ sekretariatet om kontrollutvalgets roller og oppgaver.
Opplæringssekvensen varte frem til kl. 14.00, og varamedlemmene fratrådte.
Renate Kilaas Olsen innvilget permisjon.
Møtet fortsatte med 3 av kontrollutvalgets medlemmer til stede, og var således beslutningsdyktig.

Ordinære saker:
Sak 1/2012
Referater
Følgende referatsak forelå:
1. Brev datert 19.5.2011 fra rådmannen i Nordkapp kommune; Vedr. henvendelse til rådmannen
vedrørende oppfølging av KRDs rapport 85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane.
Sekretariatets tilrådning:
Referatsaken tas til orientering.
Behandling:
Kontrollutvalget fremmet følgende tillegg:
Kontrollutvalget ønsker i førstkommende møte en muntlig orientering fra rådmannen om status i
forhold til de punkt som er nevnt i referatsaken.
Sekretariatets tilrådning med kontrollutvalgets tillegg ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Referatsaken tas til orientering. Kontrollutvalget ønsker i førstkommende møte en muntlig
orientering fra rådmannen om status i forhold til de punkt som er nevnt i referatsaken.

Sak 2/2012
Godkjenning av protokoll fra møte den 26. september 2011
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 26. september 2011 var tidligere sendt ut til kontrollutvalgets
daværende medlemmer og varamedlemmer, og var i tillegg sendt ut ved møteinnkallingen.
Det var ikke fremkommet noen merknader til utsendt protokoll.
Sekretariatets tilrådning:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 26. september 2011 godkjennes.
Behandling:
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 26. september 2011 godkjennes.

Sak 3/2012
Møteplan for 2012
Sekretariatets tilrådning:
Følgende møteplan vedtas for kontrollutvalget i 2012:
1. halvår:
Mandag
Mandag
Mandag

13. februar
26. mars
30. april

(uke 7)
(uke 13)
(uke 18)

2. halvår:
Mandag
Mandag

17. september (uke 38)
22. oktober (uke 43)

Eventuelle endringer fastsettes etter behov av leder i samråd med sekretariatet.

Behandling:
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Følgende møteplan vedtas for kontrollutvalget i 2012:
1. halvår:
Mandag
Mandag
Mandag

13. februar
26. mars
30. april

(uke 7)
(uke 13)
(uke 18)

2. halvår:
Mandag
Mandag

17. september (uke 38)
22. oktober (uke 43)

Eventuelle endringer fastsettes etter behov av leder i samråd med sekretariatet.

Møtet hevet kl. 14.35

Godkjenning av protokoll ved signering:

Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er i samsvar med det som fremkom i møtet.

……………………..……..
Dan Kåre Nilsen / sign
Leder

…………………………
Bjørnar Pettersen / sign

………………………….……
Heidi Andreassen / sign

………………………………..
Jan Henning Fosshaug
sekretær for kontrollutvalget
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