NORDREISA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget
Møtested: Halti
Møtedato: Fredag 15.9.2017
Varighet: 11.30 – 13.30
Møteleder:
Sekretær:

John Karlsen
Bjørn H. Wikasteen

Faste medlemmer
John Karlsen (Frp) - leder
Tore Yttregaard (H) - nestleder
Margit Myrvang (H)

Varamedlemmer
Harald W. Henriksen (Frp)
Dag Roar Stangeland (H)
Hermod Larssen (H)
Svetlana Thomassen (Frp)
Anita Lilleberg (Frp)
Jon Alfred Bråstad (H)

Laila Bjerke (Ap)
Arne Martin Kristiansen (Sp)

Kirsti Hansen Krone (Sv)
Rolf Bakkeslett (Ap)
Tonje Holm (Sv)
Lill Bakke (Ap)

Fra utvalget møtte:
John Karlsen
Arne Martin Kristiansen
Laila Bjerke
Margit Myrvang
Harald W. Henriksen

Fast medlem
Fast medlem
Fast medlem
Fast medlem
Vara

Forfall:
Fra politisk ledelse møtte:
Fra administrasjonen møtte:
Fra KomRev NORD IKS møtte:
Fra K-Sekretariatet IKS møtte:
Seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen

Behandlede saker:
Ingen merknader til saksliste og innkalling.
Saknr Tittel
27/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 6.6.2017
28/17 Budsjettramme 2018 for kontroll og tilsyn
29/17 Oppfølgning – Etatsbesøk Sonjatun - referat
30/17 Referatsaker
31/17 Eventuelt

U.off.
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Sak 27/17
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 6.6.2017
Innstilling til v e d t a k:
Protokollen fra møte 6.6.2017 godkjennes.
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Protokollen fra møte 6.6.2017 godkjennes.
Sak 28/17

BUDSJETTRAMME 2018 – KONTROLL OG TILSYN
Innstilling til v e d t a k:
1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2018 vedtas med netto driftsutgifter på til
sammen kr 1.124.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og
skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i
Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling
av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som
beskrevet her.
Behandling:
Innstillingen enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2018 vedtas med netto driftsutgifter på til
sammen kr 1.124.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og
skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i
Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling
av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som
beskrevet her.
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Utskrift fra saksprotokoll sendt 18. september 2017 til:
- Nordreisa kommune v/ rådmann.
- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Sak 29/17
OPPFØLGNING SAK 24/17 - ETATSBESØK SONJATUN - REFERAT
Innstilling til v e d t a k:
(Saken fremmes med åpen innstilling)
Behandling:
Felles forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget godkjenner referat fra etatsbesøk ved Sonjatun helsesenter av 15.
september 2017.
2. Kontrollutvalget oversender referat til rådmann med anmodning om svar på følgende
forhold:
1. Hva er status for sykefravær ved de besøkte enhetene hittil i 2017?
2. Hva er status for arbeidet med avviksmeldinger ved de besøkte enhetene?
3. Har kommunen iverksatt eller tatt initiativ til forbedring av trivselstiltak ved de
besøkte enhetene, herunder samarbeid opp mot frivillighet?
4. Kontrollutvalget ber om tilbakemelding innen 3 uker fra 18.9.2017.
Kontrollutvalget minner om at det er viktig at frist overholdes av hensyn til videre
behandling i kontrollutvalg og kommunestyret.
Forslag enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget godkjenner referat fra etatsbesøk ved Sonjatun helsesenter av 15.
september 2017.
2. Kontrollutvalget oversender referat til rådmann med anmodning om svar på følgende
forhold:
1. Hva er status for sykefravær ved de besøkte enhetene hittil i 2017?
2. Hva er status for arbeidet med avviksmeldinger ved de besøkte enhetene?
3. Har kommunen etter besøket ble gjennomført iverksatt eller tatt initiativ til
forbedring av trivselstiltak ved de besøkte enhetene, herunder samarbeid opp mot
frivillighet?
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4. Kontrollutvalget ber om tilbakemelding innen 3 uker fra 18.9.2017.
Kontrollutvalget minner om at det er viktig at frist overholdes av hensyn til videre
behandling i kontrollutvalg og kommunestyret.
Utskrift fra saksprotokoll sendt 18. september 2017 til:
- Nordreisa kommune v/ rådmann
- Nordreisa kommune v/ ordfører
- Sonjatun (besøkte enheter)
- KomRev NORD ved oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
Sak 30/17
REFERATSAKER
Innstilling til v e d t a k:
Kontrollutvalget tar sakene til orientering.
Behandling:
Følgende saker ble referert:
A.

KOMMUNESTYRET
- Møte 22.6.2017

B.

FORMANNSSKAPET
- Møter 15.6 og 17.8.2017

Felles forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget ber om innsyn i følgende saker:
-

Kommunestyrets sak RS 43/17 (fiber).
Formannskapet sak RS 64/17 (veterinærtjenester) og 67/17 (barnevern).

2. Kontrollutvalget tar sakene for øvrig til orientering.
Forslaget enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget ber om innsyn i følgende saker:
-

Kommunestyrets sak RS 43/17 (fiber).
Formannskapet sak RS 64/17 (veterinærtjenester) og 67/17 (barnevern).

2. Kontrollutvalget tar sakene for øvrig til orientering.
Utskrift fra saksprotokoll sendt 18. september 2017 til:
- Nordreisa kommune v/ rådmann
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Sak 31/17
EVENTUELT
Innstilling til v e d t a k:
(Saken fremmes med åpen innstilling)
Behandling:
Felles forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet ta kontakt med rådmann og innhente nærmere
opplysninger fra rådmann om bolig politisk handlingsplan.
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet ta kontakt med administrasjonen og innhente nærmere
opplysninger fra rådmann om bolig politisk handlingsplan.
Utskrift fra saksprotokoll sendt 18. september 2017 til:
- Nordreisa kommune v/ rådmann

****

Rett utskrift:
Tromsø 18.9.2017

Bjørn Halvor Wikasteen
Seniorrådgiver
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