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MØTEUTSKRIFT
Til stede:
Kontrollutvalget:

Dan Kåre Nilsen, leder
Renate Kilaas Olsen, nestleder
Bjørnar Pettersen, medlem
Heidi Andreassen, medlem
Per Tore Schjelderup, innkalt vara for Renate Kilaas Olsen til sak 1/2013

Andre:

Nordkapp kommune:
Fung. rådmann Børge Grønlund i forbindelse med sak 2/2013.
Vefik IKS: Ingen tilstede
Kusek IKS: Rådgiver/sekretær Jan Henning Fosshaug

Forfall:

Ingen

Tid:

Torsdag, den 14. februar 2013 kl. 11.00 – 12.15

Sted:

Nordkapp rådhus, Rådhussalen

Saksliste:
Sak 1/2013
Sak 2/2013
Sak 3/2013
Sak 4/2013
Sak 5/2013

Redegjørelse fra rådmannen angående kommunens leasing av hjullaster
Orientering: rådmannen orienterer om kommunens rutiner for behandling av
eksterne tilsynsrapporter og om konkrete tilsynsrapporter av nyere dato
Kontrollutvalgets årsmelding for 2012
Referater
Orienteringssak (Unntatt offentlighet jfr. Off.lov §§ 14 1. ledd, og 13 1. ledd, jfr.
Forv.lov § 13 nr. 1) (Tilleggssak jfr. vedtak nedenfor)

Møtet ble ledet av kontrollutvalgets leder, Dan Kåre Nilsen. Han åpnet møtet og ønsket
velkommen.
Godkjenning av innkalling:
Da det på forhånd var kjent at Renate Kilaas Olsen og Bjørnar Pettersen vil være inhabil i forhold
til sak 1/2013, var varamedlem innkalt for hver av dem til denne konkrete saken, henholdsvis
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Per Tore Schjelderup og Anne K. Haug. Anne K. Haug har meddelt at hun ikke kan møte i
utgangspunktet på grunn av sin arbeidssituasjon, men vil likevel være stand by til å møte dersom
påkrevet i tilfelle manglende beslutningsdyktighet i saken. Per Tore Schjelderup var tilstede ved
møtets begynnelse.
Innkallingen ble godkjent uten merknader.
Godkjenning av saksliste:
Det viste seg at den fra kommuneadministrasjonen som skulle redegjøre for sak 1/2012 ikke var
tilgjengelig. Saken ble derfor på nytt utsatt til neste møte.
Per Tore Schjelderup ble dermed permittert.
Leder bebudet at han har en sak unntatt offentlighet som han ønsker å informere kontrollutvalget
om i møtet, og foreslo at det til dette settes opp en egen orienteringssak med saksnummer 5/2013
som tilleggssak etter de øvrige sakene.
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til leders forslag og godkjente deretter sakslisten med
sakene 2/2013 t.o.m. 5/2013. Sak 5/2013 unntas offentlighet med hjemmel i Off.lov §§ 14 1. ledd
og 13 1. ledd, jfr. Forv.lov § 13 nr. 1.

Sak 2/2013
Orientering: Rådmannen orienterer om kommunens rutiner for behandling av
eksterne tilsynsrapporter og om konkrete tilsynsrapporter av nyere dato
Bakgrunn for saken var kontrollutvalgets vedtatte møte- og aktivitetsplan for 2013 hvor
kontrollutvalget til dette møtet ønsker en orientering fra rådmannen om kommunens rutiner for
behandling av eksterne tilsynsrapporter. Videre bes det om en orientering om konkrete
tilsynsrapporter som foreligger.
Fung. rådmann Børge Grønlund møtte innledningsvis i saken og ga kontrollutvalget en orientering
om ovennevnte. Det fremgikk av rådmannens orientering at eksterne tilsynsrapporter følges opp
administrativt og rapporteres til de respektive politiske fagutvalg. Det er ikke rutiner for å
rapportere eksterne tilsynsrapporter til kommunestyret.
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tar rådmannens opplysninger om kommunens rutiner for behandling av eksterne
tilsynsrapporter, og om de konkrete tilsynsrapporter av nyere dato til orientering.
Behandling:
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens opplysninger om kommunens rutiner for behandling av eksterne
tilsynsrapporter, og om de konkrete tilsynsrapporter av nyere dato til orientering.

Protokoll fra møte 1/2013 i kontrollutvalget den 14. februar 2013.
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Sak 3/2013
Kontrollutvalgets årsmelding for 2012
Sekretariatets tilrådning:
Det fremlagte forslag til årsmelding fastsettes som årsmelding for Nordkapp 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 Nordkapp kommunes
kontrollutvalg for 2012.
Årsmeldingen oversendes kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2012 til orientering.

Sak 4/2013
Referater
Følgende referater forelå:
Ref.sak 1/13: Brev med vedlegg fra Vefik IKS datert 5.2.2013; Saker til behandling i
kontrollutvalget i Nordkapp, herunder orienteringssak om vedtatt plan for
forvaltningsrevisjon 2013-2016 og om oversendt kopi av denne til Fylkesmannen i
Finnmark.
Sekretariatets tilrådning:
Referatsak nr. 1/13 tas til orientering.
Behandling:
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsak nr. 1/13 tas til orientering.

Protokoll fra møte 1/2013 i kontrollutvalget den 14. februar 2013.
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Sak 5/2013
Orienteringssak
Saken unntatt offentlighet, jfr. Off.lov §§ 14, 1. ledd, og 13, 1. ledd, jfr. Forv.lov § 13 nr. 1
Behandling:
Leder orienterte muntlig om saken. Det forelå ingen skriftlig dokumentasjon.
Kontrollutvalget fremmet følgende, som deretter ble enstemmig vedtatt:
«Opplysningene i saken oversendes kommunerevisjonen for videre undersøkelse gjennom den
løpende revisjon. Henvendelsen unntas offentlighet jfr. samme lovhjemler som benyttet i
forbindelse med selve saken.»
Vedtak:
Opplysningene i saken oversendes kommunerevisjonen for videre undersøkelse gjennom den
løpende revisjon. Henvendelsen unntas offentlighet jfr. samme lovhjemler som benyttet i
forbindelse med selve saken.

Møtet hevet kl. 12.15

Godkjenning av protokoll ved signering:
Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er referert og ført i samsvar med det som
fremkom i møtet.

Honningsvåg, den 14. februar 2013

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

…………………………
Renate Kilaas Olsen / sign.

………………………….……
Bjørnar Pettersen /sign

……………………………
Heidi Andreassen / sign.

…………………….…….

………………………………..
Jan Henning Fosshaug
Sekretær for kontrollutvalget
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