Møte nr. 4/17

HAUGESUND KONTROLLUTVALG
PROTOKOLL
Tirsdag 6. juni 2017 ble det avholdt møte i Haugesund kontrollutvalg under ledelse av utvalgets
leder Gudvin Selsås.
MØTESTED:

Haugesund Rådhus, formannskapssalen

MØTESTART/MØTESLUTT:

Kl. 08.00 – kl. 09.30

MØTENDE MEDLEMMER:

Gudvin Selsås (H), Lise Haukås (SV),
Thorleif Thormodsen (H), Karin Westerlund (Ap),
Svein Inge Huseby (Frp) og Svein Skrunes (Krf)

FORFALL:

Heidi Kolstø (H) - på reise for utvalget

MØTENDE VARAMEDLEMMER:

Lene Svanberg Jakobsen (H)

FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Rådgiver Odd Gunnar Høie,
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

FRA REVISJONEN MØTTE:

Regnskapsrevisor Roald Stakland - KPMG AS

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:

Kommunaldirektør Tore Haaland og skolesjef
Lisbeth Bakkevig i sak 15

MERKNADER TIL INNKALLING:

Ingen

MERKNADER TIL SAKLISTE:

Sakene ble behandlet i denne rekkefølgen:
15, 13 og 14

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:
SAK 13/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL 09.05.17
Sekretariatets innstilling:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 09.05.17 godkjennes.
Behandling i kontrollutvalget 06.06.17:
Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.06.17:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 09.05.17 godkjennes.
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SAK 14/17 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 06.06.17
24. Statusrapport pr. juni 2017
25. Generalforsamling 12.06.17 - Haugland Kraft AS
26. «Opp med servicen» - lederartikkel i Jobb og næring nr. 4, mai 2017
Behandling i kontrollutvalget 06.06.17:
Leder gikk gjennom referatsakene. Utvalgssekretær gjorde rede budsjettsituasjon, og forbruk så
langt i 2017. Budsjettet tillater ikke å ferdigstille en ny rapport i år. Utvalget kan velge nytt
prosjekt tidlig på høsten, slik at arbeidet kan starte opp, for å bli ferdigstilt tidlig i 2018.
Thorleif Thormodsen vil delta som observatør på generalforsamlingen til Haugaland Kraft AS.
Leder gjorde rede for oppfølgingsmøte med administrasjonen vedrørende rapporten om
«Internkontroll og byggesaksbehandling». Han leste opp presentasjonen han hadde forberedt til
bystyrebehandlingen. Medlemmene drøftet innholdet, og med noen mindre justeringer, sluttet de
seg til forslaget. Leder ville, i samarbeid med Svein Skrunes, utforme den endelige versjonen.
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.06.17:
Referatsakene 24 – 26 blir tatt til orientering.

SAK 15/17 OPPFØLGING AV RAPPORT – «OPPLÆRINGSTILBUDET
TIL MINORITETSSPRÅKLIGE ELEVER»
Sekretariatets innstilling:
Haugesund bystyret tar tilbakemelding om oppfølging av Deloitte AS sin rapport
«Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige elever» til orientering.
Behandling i kontrollutvalget 06.06.17:
Skolesjef Bakkevig orienterte om tilbakemeldingen. Hun gjorde kort rede for bakgrunnen for
rapporten, litt om rapportens innhold og anbefalingene. I den skriftlige tilbakemeldingen, som
var vedlagt saken, var det punktvis gjort rede for oppfølgingen av de syv anbefalingene
revisjonen hadde kommet med.
Skolesjefen og kommunaldirektør Haaland svarte på spørsmål om blant annet antall elever i
mottaksskolen på Breidablik, valg av nærskole eller mottaksskole og flere spørsmål knyttet til
FAU, SU og SMU. Skolesjefen svarte at det var vanskelig å opprette slike fora på mottaksskolen
der de fleste elevene kun var en kort periode. Fylkesmannen var blitt kontaktet og bedt om å
avklare lovkravet på dette området.
Enstemmig vedtatt i kontrollutvalget 06.06.17 og innstilling til bystyret:
Haugesund bystyret tar tilbakemelding om oppfølging av Deloitte AS sin rapport
«Opplæringstilbudet til minoritetsspråklige elever» til orientering.
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EVENTUELT
Ingen saker ble meldt.
Neste møte: tirsdag 29.08.17, kl. 08.00
Foreløpige saker: budsjettfremlegg for 2018, orientering fra administrasjonen
«administrasjon og service» og valg av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt.

om

Haugesund/Aksdal, 06.06.17

Gudvin Selsås
Kontrollutvalgsleder

Odd Gunnar Høie
Utvalgssekretær
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