Møte nr. 4/13

KARMØY KONTROLLUTVALG
PROTOKOLL
Onsdag 12. juni 2013 ble det avholdt møte i Karmøy kontrollutvalg under ledelse av utvalgets
fungerende leder Ernst Morgan Endresen.
MØTESTED:

Karmøy Rådhus, møterom 140 v/teknisk etat

MØTESTART/MØTESLUTT:

kl. 17.30 – kl. 19.55

MØTENDE MEDLEMMER:

Ernst Morgan Endresen (H), Brit Astrid Grønning (H),
Gunn Elise Aarsand Dale (A), Eli M. Rovik (Frp) og
Kenneth Lodden (FrP)

MØTENDE VARAMEDLEMMER:

Simon Næsse (A) og Berit Toskedal Kvilhaug (KrF)

FORFALL:

Eivind Djønne (A) og Jakob Eng (KrF)

FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, Haugaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS

FRA REVISJONEN MØTTE:

Revisor/partner Else Holst-Larsen, Deloitte AS

ANDRE SOM MØTTE:

Formannskapssekretær Kristine Tveit i sak 19/13 og
oppvekst- og kultursjef Ørjan Røed i sak 20/13

MERKNADER TIL INNKALLING:

Ingen

MERKNADER TIL SAKLISTE:

Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:
18/13

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.05.13

Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra møte i kontrollutvalget 15.05.13 godkjennes.
Behandling i kontrollutvalget 12.06.13:
Kontrollutvalget hadde ingen merknader til protokollen.
Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 12.06.13:
Protokollen fra møte i kontrollutvalget 15.05.13 godkjennes.
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19/13

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 12.06.13

18. Permisjon, fritak og forfall for folkevalgte v/formannskapssekretær Kristine Tveit
19. Kommunerevisoren nr. 3-13 «Antikorrupsjon i kommunene – mer enn kontroll»
20. FKTs kontrollutvalgskonferanse 5. og 6. juni 2013 – program og deltaking
21. Statusoversikt pr. juni 2013
Behandling i kontrollutvalget 12.06.13:
Formannskapssekretær Kristine Tveit gikk igjennom sitt notat, utsendt 06.06.13, om
kommunens praktisering av regelverk for permisjon, fritak og melding om forfall. Dagens
praktisering er basert på tillit. Utvalget drøftet om det var behov for mer objektive
kontrollsystemer. På bakgrunn av diskusjonen takket formannskapssekretæren for innkomne
innspill.
Sekretær orienterte om ny håndbok om antikorrupsjon, som ligger ute på KS sine nettsider og
fra konferansen.
Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 12.06.13:
Referatsakene 18- 21 blir tatt til orientering.

20/13

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN - OPPVEKST- OG KULTURETATEN

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar oppvekst- og kultursjefens redegjørelse til orientering.
Behandling i kontrollutvalget 12.06.13:
Oppvekst- og kultursjef Ørjan Røed orienterte. Etaten skiftet navn fra 01.01.11. Skiftet ble
gjort for å markere at læring varer hele livet. Kommunen har 25 skoler med ca. 5700 elever,
35 barnehager (hvorav 25 private og 9 kommunale) med ca. 2700 barn. I årsverk utgjør det ca.
700 årsverk innen skole-, ca. 220 årsverk innen barnehage- og ca. 37 årsverk innen
kulturetaten.
Minste kommunale skole har nå 120 elever. Kommunen er 3. størst i antall barn blant
landkommuner etter Bærum og Asker. Kommunen. har hatt nedgang i andel spesialundervisning fra 10 % til 8 % av elevmassen siste år. Etaten har store utfordringer med tildelt
ramme og har som følge av dette bl.a. lagt ned 5 skoler de siste årene. Karmøy har 99 %
barnehagedekning og de statlige overføringene til kommunen er ikke tilpasset slik dekningsgrad. Kulturetat dekker både drift av kulturhus, bibliotek, idrettshaller og anlegg og natur- og
friluftsområder
Han gikk gjennom oppgavene til de forskjellige avdelingene på en svært engasjerende måte
og utvalget kom med mange spørsmål. Leder takket på vegne av utvalget for presentasjonen.
Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 12.06.13:
Kontrollutvalget tar oppvekst- og kultursjefens redegjørelse til orientering.
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21/13

ØKONOMIRAPPORT PR VEDR BUDSJETT 2013

Sekretariatets innstilling:
Kontrollutvalget tar rådmannens økonomirapport pr april vedr. budsjett 2013 til orientering.
Behandling i kontrollutvalget 12.06.13:
Sekretær gikk gjennom saksframlegget. Utvalget sluttet seg til at det var greit å følge med på
de rapporter som framlegges når det gjelder økonomistyring.
Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 12.06.13:
Kontrollutvalget tar rådmannens økonomirapport pr april vedr. budsjett 2013 til orientering.

Eventuelt
Neste møte
Møtedato blir onsdag 21. august kl.17.30. Helse- og omsorgssjefen vil orientere ifølge
vedtatt plan.
Karmøy, 12. juni 2013

Ernst Morgan Endresen (sign.)
Fung. kontrollutvalgsleder
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Toril Hallsjø
utvalgssekretær
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