Møte nr. 6/18

KARMØY KONTROLL- OG KVALITETSUTVALG
PROTOKOLL
Onsdag 26. september 2018 ble det avholdt møte i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg under
ledelse av utvalgets nestleder Svein Andreas Næsse.
MØTESTED:

Karmøy Rådhus, rom 307

MØTESTART/MØTESLUTT:

kl. 17.30 – kl. 18.55

MØTENDE MEDLEMMER:

Svein Andreas Næsse (Ap), Brit Astrid Grønning
(H), Wenche Lindtner (Sp), Øyvind Meistad (KrF)
og Solrun Gjerdevik (V)

MØTENDE VARAMEDLEM:

Ingen

FORFALL:

Einar R. Endresen (FrP) og 1.vara og 2. vara FrP

IKKE MØTT:

Per Inge Sjurseth (FrP)

FRA SEKRETARIATET:

Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø,
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

FRA REVISJONEN:

Revisor/partner Roald Stakland, KPMG AS
Forvaltningsrevisor Håkon Lindberg og
forvaltningsrevisor Magnus Heggen i sak 33/18

FRA ADMINISTRASJONEN:

Kommunalsjef/ass. rådmann Ørjan Røed

ANDRE SOM MØTTE:

Daglig leder Britt Helen Aasbø, Krisesenter Vest
IKS i sak 32/18

MERKNADER TIL INNKALLING:

Ingen

MERKNADER TIL SAKSLISTE:

Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:
SAK 31/18

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 29.08.18

Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 29.08.18 godkjennes.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.09.18:
Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.09.18:
Protokollen fra møtet i Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg den 29.08.18 godkjennes.
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SAK 32/18

ORIENTERING OM KOMMUNALE SELSKAPER – KRISESENTER
VEST IKS

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar daglig leder Britt Helen Aasbøs redegjørelse om selskapet
Krisesenter Vest IKS til orientering.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.09.18:
Daglig leder Britt Helen Aasbø presenterte selskapet. Det er i dag 37 kommunale krisesentre
rundt i landet. Selskapet eies av 17 kommuner, og har en omsetning på ca. 10 mill. kr. De 20
ansatte på 12,7 årsverk har tverrfaglig kompetanse på høyskolenivå. De har drevet i 37 år, da
med frivillige vakter, mens tilbudet nå er lovpålagt siden 2010. De er et lavterskeltilbud for
voldsutsatte (fysisk og psykisk) i nære relasjoner.
De drifter 2 avdelinger, med bygg i Haugesund og Stord med tils. 30 senger. Snitt botid er 30
døgn. Kapasiteten har vært sprengt i 2017 (69 kvinner, 71 barn og 1 mann), men de avviser
ingen. De ser at de siste årene har det vært en økning av beboere fra Øst-Europa.
Til sammen har det vært over 1000 kvinner med barn fra 18 nasjoner som har benyttet
tilbudet i perioden 2011-2017. De har også tilbud for menn (egen boavdeling som også brukes
til møterom og annet) og dagtilbud for utflyttede beboere som trenger bistand. De varsler
konsekvent barnevernet dersom beboer flytter tilbake til samboer/ektefelle.
Bygningsmessig har de utfordringer, da det er gamle bygg som mangler lydisolering og det er
små rom. Representantskapet har nå gitt styret mandat til å starte et forprosjekt for å bygge et
samlokalisert krisesenter i regionen for voldsutsatte, inkludert sårbare grupper og de med
tilleggsproblematikk. De har nettopp begynt å presentere sin nye logo og visuell identitet, og
går spennende tider i møte.
Utvalget kom med spørsmål som ble besvart, bl.a. om hvordan de fikk gjort tilbudet kjent. De
hadde god kontakt med politi, barnevern, voksenopplæringen og voldskoordinatoren i
kommunene. De var også på sosiale medier og samarbeidet om prosjektet TRYGG i
kommunene.
Nestleder takket for orienteringen og ønsket dem lykke til med det viktige arbeidet.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.09.18:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg tar daglig leder Britt Helen Aasbøs redegjørelse om selskapet
Krisesenter Vest IKS til orientering.
SAK 33/18

VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT

Sekretariatets innstilling:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber revisjonsselskapet KPMG AS om å legge fram
prosjektmandat på prosjekt om ………………til neste møtet 31.10.18.
Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.09.18:
Ass. rådmann Ørjan Røed orienterte utvalget om at kommunen nå var midt i en
omorganisering av flyktningarbeidet (NAV-flykning og voksenopplæringen), slik at en
gjennomgang av dette området nå, ville være å vurdere noe som de skal bort fra.
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Han mente derfor at prosjekt nr. 2 om tilbudet til flykninger (iflg. prioritert plan) ikke lenger
var så aktuelt. Utvalget støttet hans syn og ville sette prosjektet på vent.
Nestleder foreslo et prosjekt om hvordan kommunen sikrer seg mot ekstremværet som stadig
kommer oftere og kan føre til skade og påfølgende sårbarhet. Det gjaldt både på kort sikt
gjennom vind, nedbør og et lengre perspektiv med hensyn til klimatilpasning og planlegging
av nye bolig- og industriområder. Dette temaet var ikke med i planen.
Wenche Lindtner mente forslaget var et godt innspill og svært aktuelt. Hennes forslag til
prosjekt var det som gjelder Samhandlingsreformen. Hun mente det var viktig å vurdere
hvordan kommunen hadde ivaretatt de nye oppgavene etter innføring av reformen. Prosjektet
var med i planen under de uprioriterte temaene.
Utvalget støttet Lindtners forslag til valg av prosjekt og ønsket forslag til prosjektmandat til
neste møte. Revisorene noterte seg innspill. Nestleders forslag ønsket utvalget ble tatt inn i
planen ved senere revidering.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.09.18:
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ber revisjonsselskapet KPMG AS om å legge fram
prosjektmandat på prosjekt om «Ivaretakelsen av ny oppgaver etter Samhandlingsreformen» til
neste møtet 31.10.18.
Karmøy kontroll- og kvalitetsutvalg ønsker å ta inn i forvaltningsrevisjonsplanen blant de
uprioriterte prosjektene: Hvordan jobber kommunen med sikring mot ekstremvær, på kort og lang
sikt?
SAK 34/18
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 26.09.18

Statusoversikt pr. september 2018
Komm.styresak 24.09.18, sak 84/ Budsjettoppfølging pr juli 2018 – sammendrag
Komm.styrevedtak 24.09.18, sak 104 - Oppfølging av rapport «Innkjøp»
Leder i Haugesunds Avis 05.09.10 - « Her må vi ha kontroll»
Møteprotokoll 29.05.18 – Årsmøtet for Forum for kontroll og tilsyn
Komm. rapport - Kraftig fall i skatteinntektene, men fortsatt skattegevinst for kommunene
Oppfølging av sakskart/møteprotokoller:
Kommunestyret
Formannskapet
Administrasjonsutvalget
Hovedutvalg teknisk og miljø
Hovedutvalg helse og omsorg
Hovedutvalg oppvekst og kultur
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
og eldreråd

24.09.18
10.09.18
19.09.18
19.09.18

Behandling i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.09.18:
Utvalgssekretær orienterte. Nestleder og Gjerdevik gjorde oppmerksom på at de hadde byttet
utvalg. Utvalget hadde ellers ingen merknader til sakene eller sakskart/protokoller.
Enstemmig vedtak i kontroll- og kvalitetsutvalget 26.09.18:
Referatsakene 41 – 47 blir tatt til orientering.
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Eventuelt
Jobbrotasjon
Wencke Lindtner hadde spørsmål knyttet til en sak i administrasjonsutvalget. Ass. rådmann
viste til at det var ønskelig med samme regelverk i hele kommunen. I mandagens
kommunestyremøte var det også stilt spørsmål til samme sak og han viste derfor til at det vil
komme svar. Utvalget ville da avvente saken.
Forsinket protokoll
Utvalgssekretær opplyste at denne protokoll ville først bli sendt ut om en uke da hun bortreist
de kommende dagene. Utvalget hadde ikke merknader til forsinkelsen.
Neste møte
Etter vedtatt møteplan er neste møte onsdag 31. oktober kl.17.30.
Foreløpige saker: orientering fra administrasjonen om de nye læreplanene og om generelt om
kommunens barnehager, prosjektmandat for nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt om
Samhandlingsreformen, revisjonsplan for 2018 og møteplan for 2019.
Karmøy, 26. september 2018

Svein Andreas Næsse (sign.)
nestleder

Toril Hallsjø (sign.)
utvalgssekretær
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