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UTSIRA KONTROLLUTVALG 
 

 

PROTOKOLL 

 

Mandag 16. desember 2013 ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av 

utvalgsleder Anders Klovning.   

 

MØTESTED: Siratun, studierommet 

  

MØTESTART/MØTESLUTT: kl.12.30 – kl. 14.30  

  

MØTENDE MEDLEMMER: Anders Klovning (F), Sølvi Austrheim (F) og Hege 

Asbjørnsen (F) 

  

MØTENDE VARAMEDLEM: Ingen 

  

FORFALL: Ingen 

  

FRA SEKRETARIATET MØTTE: Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, 

Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS   

  

FRA REVISJONEN MØTTE: Ingen fra BDO AS  

  

ANDRE SOM MØTTE: Rådmann Bjørn Aadnesen i sak 16/13 og 

 15/13 – pkt. 26 og 31  

  

MERKNADER TIL INNKALLING:  Ingen 

  

MERKNADER TIL SAKLISTE: Ingen 

 

Utvalgssekretær gratulerte utvalgsleder med valget som ny leder og de to andre med gjenvalg.  

 

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET: 
 

SAK 14/13  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 20.09.13 

 

Sekretariatets innstilling: 

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 20.09.13 godkjennes. 

 

Behandling i kontrollutvalget 16.12.13: 

Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.  
 

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 16.12.13: 

 

Protokollen fra møte i kontrollutvalget 20.09.13 godkjennes. 
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SAK 15/13 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 16.12.13 

  

23. Valg av nytt kontrollutvalg – kommunestyret 28.11.13, sak 74/13  

24. Kontrollutvalgets ansvar og oppgaver – oppdaterte nettsider www.kontrollutvalgene.no  

25. Brev og rapport - fylkesmannens tilsyn med samfunnssikkerhet og beredskap 03.09.13 

26. Oppfølgingsplan – tilsyn beredskap 2013 – kommunens brev av 09.12.13 

27. Høstkonferansen 2013 – Forum for kontrollutvalg i Rogaland  

28. NKRF-konferansen 2014 – program 

29. Spørsmål om habilitet i AS og IKS – svar fra departementet 

30. Kommunestyresak 71/13 – Feil praksis vedr. innkreving av husleie i komm. boliger  

31. Videre framdrift knyttet til forvaltningsrevisjon i Helseavd. – e-post fra BDO AS 

 

Behandling i kontrollutvalget 16.12.13: 

23-24: Sekretær poengterte utvalgets ansvar å ha et våkent og kritisk blikk, på vegne av 

innbyggerne, sett i lys av Utsiras politiske system og til administrasjonen som velferds-

produsent. Spesielt viktig nå med bare tre medlemmer i utvalget og bare en liste representert. 

25-26: Rådmannen utdypet nærmere om hva som skulle gjøres for å bedre øyas sårbarhet. 

Utvalget mente dette var viktig og ønsket videre oppfølging.  

27-29: Sekretær orienterte. Utvalget mente det var vanskelig å delta på konferanser. 

30: Administrasjonen hadde ryddet greit opp etter at det ble oppdaget bruk av feil praksis. 

31: BDO har vist til at forsinket rapport skyldes sykefravær, men bare delvis rett. Rådmannen 

orienterte om sitt igangsatte arbeidsmiljøprosjekt med bruk av innleid psykolog. Han legger 

stor vekt på omdømmebygging. Utvalget etterlyste mer press på revisor for å få en ferdig 

rapport. 

 

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 16.12.13: 

 

Referatsakene 23-31 blir tatt til orientering.  

 

Kontrollutvalget ber å holde seg informert om oppfølging av avvikene og hva som skjer med 

planverk og øvelser innen beredskap. 

 

16/13 UTSIRA KOMMUNES BUDSJETT 2014 OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 – 

RÅDMANNENS FORSLAG MED FORMANNSKAPETS INNSTILLING 

 

Sekretariatets innstilling: 

 

Kontrollutvalget i Utsira tar rådmannens forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan 2014- 

2017 til orientering.  

 

Behandling i kontrollutvalget 16.12.13: 

Rådmannen gjorde greie for hovedpunkter i rådmannens budsjettforslag og formannskapets 

innstilling. Han framhevet de store investeringene som må gjøres innen vann og avløp de 

kommende år. Opparbeidet fondsmidler er ikke store nok og innbyggerne må innstille seg på 

tilknytningsavgift (maks 1G) slik andre kommuner har. Det samme gjelder innføring av 

eiendomsavgift. Tildeling fra fylkesmannens skjønnsmidler kan stå i fare dersom ikke alle 

inntektsmuligheter er benyttet. 

 

 

 

 

http://www.kontrollutvalgene.no/
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Rådmannen framhevet hvor viktig det var å få til etablering av arbeidsplasser og videre arbeid 

med dette og vedtatt boligpolitisk plan.  

 

Blant nedskjæringer har de politiske vist vei ved å redusere ordførerstilling og nedleggelse av 

utvalg. Han informerte også om mulig bosetting av flyktningfamilie og en ressurskrevende 

bruker neste år som vil kunne få konsekvenser for budsjett og økonomiplan. 

Neste år ønsket han å få til en felles presentasjon av budsjettet for kontrollutvalget og 

kommunestyret. 
 

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 16.12.13: 

 

Kontrollutvalget i Utsira tar rådmannens forslag og formannskapets innstilling til budsjett for 

2014 og økonomiplan 2014- 2017 til orientering.  

 
17/13 OPPFØLGING AV SELSKAPSKONTROLL I INTERKOMMUNALT ARKIV 

ROGALAND IKS  

 

Sekretariatets innstilling: 

Utsira kommunestyre tar tilbakemeldingen fra selskapet på oppfølging av selskapskontroll i 

Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS til orientering.  

 

Behandling i kontrollutvalget 16.12.13: 

Sekretær orienterte. Utvalget hadde ingen merknader.   

 

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 16.12.13 og innstilling til kommunestyret: 

 

Utsira kommunestyre tar tilbakemeldingen fra selskapet på oppfølging av selskapskontroll i 

Interkommunalt Arkiv Rogaland IKS til orientering.  

 

19/13 MØTEPLAN FOR 2014  

 

Sekretariatets innstilling: 

Kontrollutvalget i Utsira godkjenner følgende møteplan for 2014: 

fredagene 21.02.01, 09.05, 19.09 og14.11 kl. 12.30. 

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov. 

 

Behandling i kontrollutvalget 16.12.13: 

Utvalgsleder opplyste at han ikke kunne møte i ukene 19-21 og høsten var usikker. 

Asbjørnsen meldte forfall 9. og 23. mai. Sekretær gjorde oppmerksom på at kontrollutvalget 

må avgi sin innstilling til årsregnskapet før formannskapets behandling. Utvalget ble enig om 

å vedta en foreløpig plan.    

 

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 16.12.13: 

 

Kontrollutvalget i Utsira godkjenner følgende foreløpig møteplan for 2014: 

 

21.02, 12.05, 19.09 og 14.11 kl. 12.30. 

 

Utvalgssekretær kan i samråd med leder endre møtedato ved behov. 
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Eventuelt 

Ingen saker meldt. 

 

Neste møte 

Etter møteplan er neste møte satt til fredag 21.02.14 med møtestart kl. 12.30.  

 

 

Utsira, 16.12.13 

 

 

 

Anders Klovning(sign.)      Toril Hallsjø 

Utvalgsleder                                          utvalgssekretær 

 


