Kontrollutvalget i Lødingen kommune

MØTEPROTOKOLL
Møtested: Rådhuset, møterommet
Møtedato: 18.12.2014
Varighet: 10.00 – 11.10

Møteleder:
Sekretær:

Atle Andersen
Tage Karlsen

Faste medlemmer

Varamedlemmer

Atle Andersen (leder)
Grete Pettersen
Steve Strøm

Sonja Jeremiassen
John Sverre Bakken
Elin Magnussen

Fra utvalget møtte:
Atle Andersen (leder)
Grete Pettersen
Steve Strøm
Meldt forfall:

Fra den politiske ledelse møtte:

Fra administrasjonen møtte:

Fra KomRev NORD IKS møtte:
Forvaltningsrevisor Åse Skavdal

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:
rådgiver Tage Karlsen
Merknader til innkalling og sakliste:
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Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Behandlede saker:

SAKSLISTE
24/14
25/14
26/14
27/14
28/14
29/14

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 16.10.2014
Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring og økonomisk internkontroll
Salg av kommunens areal og kai - Rødholmen
Drøfting og bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt – Forebyggende
arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten
Kontrollutvalgets årsplan for 2015
Eventuelt

Sak 24/14
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE
16.10.2014
Innstilling:
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 16.10.2014 godkjennes.
Behandling:
Enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.
Vedtak:
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 16.10.2014 godkjennes.
(oversendt til ordføreren – med kopi til rådmannen 19.12.2014)

Sak 25/14
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ØKONOMISTYRING OG
ØKONOMISK INTERNKONTROLL
Innstilling til vedtak:
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i
forvaltningsrevisjonsrapportens pkt. 9.
2. Rådmannen rapporterer av eget tiltak resultatet av oppfølgingen til
kontrollutvalget innen 30.11.2015.
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Behandling:
Forvaltningsrevisor Åse Skavdal presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten.
Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.
Vedtak:
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak:
1. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i
forvaltningsrevisjonsrapportens pkt. 9.
2. Rådmannen rapporterer av eget tiltak resultatet av oppfølgingen til
kontrollutvalget innen 30.11.2015.
(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen, jfr. komml. § 77 nr. 6,
19.12.2014)

Sak 26/14
SALG AV KOMMUNENS AREAL OG KAI - RØDHOLMEN
Innstilling til vedtak:
1. Kontrollutvalget finner ikke at utvalget oppnevnt av kommunestyret ved vedtak
av 7.5.2013 (kommunstyresak 20/13), med fullmakt å forhandle avtale og
gjennomføre salg av gnr. 28 bnr. 36 i Lødingen kommune, har handlet ut over
sin fullmakt i henhold til kommunstyrets vedtak ved å gi prisavslag på kr.
1.638.000.-.
2. Utskrift av møteprotokollen og saksframlegget til kontrollutvalget oversendes til
kommunestyret som kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret.
Behandling:
Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget finner ikke at utvalget oppnevnt av kommunestyret ved vedtak
av 7.5.2013 (kommunstyresak 20/13), med fullmakt å forhandle avtale og
gjennomføre salg av gnr. 28 bnr. 36 i Lødingen kommune, har handlet ut over
sin fullmakt i henhold til kommunstyrets vedtak ved å gi prisavslag på kr.
1.638.000.-.
2. Utskrift av møteprotokollen og saksframlegget til kontrollutvalget oversendes til
kommunestyret som kontrollutvalgets rapportering til kommunestyret.
(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen og ordføreren, jfr. komml. § 77 nr.
6, 19.12.2014)

Sak 27/14
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DRØFTING OG BESTILLING AV NYTT
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – FOREBYGGENDE ARBEID,
SAKSBEHANDLING OG INTERNKONTROLL I BARNEVERNTJENESTEN
Innstilling til vedtak:
Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt omhandlende Forebyggende
arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten basert på sekretariatets
forslag til bestilling.
Behandling:
Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.
Vedtak:
Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt omhandlende Forebyggende
arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten basert på sekretariatets
forslag til bestilling.
(utskrift av møteprotokollen oversendt til KomRev NORD 19.12.2014)

Sak 28/14
KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN MED MØTEPLAN FOR 2015
Innstilling til vedtak:
Kontrollutvalgets årsplan for 2015 vedtas i samsvar med de synspunkter som er fremsatt
og har fått tilslutning under behandlingen i kontrollutvalget.
Behandling:
Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.
Vedtak:
Kontrollutvalgets årsplan for 2015 vedtas i samsvar med de synspunkter som er fremsatt
og har fått tilslutning under behandlingen i kontrollutvalget.

Sak 29/14
EVENTUELT
Steve Strøm deltar på NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2015.

