Møte nr. 1/21

UTSIRA KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL
Fredag 12. februar 2021 ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av leder Lodvar
Mathiassen.
MØTESTED:

Allrommet, Siratun

MØTESTART/MØTESLUTT:

kl.12.30 – kl. 14.00

MØTENDE MEDLEMMER:

Lodvar Mathiassen (BL), Kai Børresen (FL),
A Thi Kim (BL), Bjørg Skålnes (FL) og
Rune Kvalvik (FL)

FORFALL:

Ingen

FRA SEKRETARIATET MØTTE:

Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø,
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

FRA REVISJONEN MØTTE:

Ingen fra Deloitte AS (etter avtale)

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:

Miljø- og jordbrukssjef Atle Grimsby i sak 2/21

ANDRE SOM MØTTE:

Ordfører Marte Eide Klovning (FL)

MERKNADER TIL INNKALLING

Ingen

MERKNADER TIL SAKSLISTE:

Ingen

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET:
SAK 1/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 13.11.20
Sekretariatets innstilling:
Protokollen fra møtet i Utsira kontrollutvalg den 13.11.20 godkjennes.
Behandling i kontrollutvalget 12.02.21:
Utvalget hadde ingen merknader til protokollen.
Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 12.02.21:
Protokollen fra møtet i Utsira kontrollutvalg den 13.11.20 godkjennes.
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SAK 2/21 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – MILJØ- OG JORDBRUKSSJEFEN
Sekretariatets innstilling:
Utsira kontrollutvalg tar miljø- og jordbrukssjefens gjennomgang om sitt arbeids- og
ansvarsområde til orientering.
Behandling i kontrollutvalget 12.02.21:
Miljø- og jordbrukssjef Atle Grimsby orienterte om det han omtalte som «verdens beste jobb».
Han startet i kommunen for 29 år siden, først som miljøvernkonsulent og senere ble stillingen
utvidet til miljø- og plansjef, og nå som miljø- og jordbrukssjef. Han er utdannet agronom og
har naturforvaltning fra høyskolen i Bø.
Innen landbruket bistår han de seks bøndene med søknader om SMIL-tilskudd innen bl.a.
kystlyngbrenning og grøfting. Kommunen samarbeider med Karmøy vedr statlig myndighet,
men han har ansvar for den lokale forvaltningen av jordloven. Kommunen er nå inne i sin tredje
behandling av kommuneplanens arealdel. I 2004 ble de viktigste valgene tatt mht. fredede
områder og planer for framtidig bebyggelse. Det jobbes nå med ny revidering og planen er at
den skal ferdigstilles til høsten. Han jobbet tett med næringssjefen og mente det var mye
spennende på gang, som det må tas hensyn til i planen.
Han er også kultursekretær, og det avholdes to samrådsmøter med kultur- og foreningsliv på
øya. Det er også en årlig fordeling av kulturmidler. Aktuell sak til kommunestyret i mars er
plassering av en dagsturhytte. Hyttene har blitt en stor suksess i Vestland fylke og nå har tilbudet
kommet til kommunene i Rogaland. De er på 15 m2 og har en verdi til 0,5 mill. kr. og vil bli et
flott bidrag til Utsirasamfunnet.
Det jobbes også med ny hjemmeside for Utsira. Den nye siden er tenkt bli mer kreativ opp mot
reiseliv, enn dagens hjemmeside, som vil bli mer rendyrket mot kommunale tjenester. Han
hadde også ansvar for kommunens virtuelle robot Kommune-Kari som kan svare på spørsmål
via kommunens nettside.
Utvalget hadde spørsmål om offentliggjøring om utdeling av støtte til landbruksmidler og om
dyrevern. Utvalgsleder gav skryt til kommunen om digitalisering av gamle bilder. Andre
kommuner var ikke kommet så godt i gang som Utsira.
Utvalget ønsket å bytte om på neste orientering, slik at helse- og omsorgssjef kom til utvalget i
neste møte. Ordfører støttet forslaget, spesielt på tanke om at hun har signalisert at hun vil fratre
for aldersgrense.
Hun opplyste også at det vil bli holdt et digitalt folkemøte hvor det ville bli informert om
endringer knyttet til «First responder»- og bakvaktordningen og prosjektet «Leve hele livet».
Omlegging skjer som følge av statlige vedtak og samordning i Helse Fonna. Sms-melding om
møtet ville bli sendt alle innbyggerne på mandag.
Utvalgsleder takket for god orientering.
Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 12.02.21:
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Utsira kontrollutvalg tar miljø- og jordbrukssjefens gjennomgang om sitt arbeids- og
ansvarsområde til orientering.
Utsira kontrollutvalg ønsker at helse- og omsorgssjefen tar sin gjennomgang om sitt arbeids- og
ansvarsområde i neste møte 7. mai og at barnehagestyrer da tar sin orientering til høsten.
SAK 3/21

VALG AV NYTT FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT I 2021

Sekretariatets innstilling:
Utsira kontrollutvalg velger å sette i gang forvaltningsrevisjon innen temaet ……………….
Utsira kontrollutvalg ber revisor fra ………………. om å legge fram prosjektmandat til neste
møte 07.05.21 innen valgt prosjekt …………………..
Utvalget har følgende innspill til spørsmål/problemstillinger: ……………….
Behandling i kontrollutvalget 12.02.21:
Sekretær innledet og opplyste at forvaltningsrevisor var tilgjengelig pr telefon ved behov.
Rune Kvalvik sette fram forslag om å velge temaet «Prosjektstyring, leverandør- og
kontraktsoppfølging», da han var usikker på om kommunen har nok folk og kompetanse til å
følge opp store investeringer. Han lurte på om det fantes verktøy som kan benyttes eller om
slikt arbeid burde bli satt bort eksternt. Det ble vist til kommunene Kvitsøy og Bokn. Utvalget
trakk fram enøk-prosjektet på Siratun, taket på Sirakompasset og de nye kommunale boligene
som store prosjekt.
Utvalget mente at temaet var viktige for kommunen og at det her kunne finnes læringspunkter.
Det ble òg vist til uttrykket «Det er dyrt å være fattig».
Utvalgsleder mente Deloitte AS skulle bli bedt om å komme med forslag til aktuelle
problemstillinger, og så fikk utvalget ta stilling til videre bestilling eller velge annen
arbeidsmetode i neste møte. Utvalget sluttet seg til forslaget.
Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 12.02.21:
Utsira kontrollutvalg velger å sette i gang forvaltningsrevisjon innen temaet «Prosjektstyring,
leverandør- og kontraktsoppfølging i Utsira kommune»
Utsira kontrollutvalg ber revisor fra Deloitte AS om å legge fram prosjektmandat med aktuelle
problemstillinger til neste møte 07.05.21 innen valgt prosjekt.
SAK 4/21

KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2020

Sekretariatets innstilling:
Utsira kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2020 (med evt. endringer/ tillegg).
Utsira kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering.
Behandling i kontrollutvalget 12.02.21:
Sekretær gikk kort igjennom meldingen. Nestleder gjorde oppmerksom på at under kap. 2
manglet det «styre» i ordet «kommunerepresentant». Sekretær oppdaget også feil om møte- og
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talerett vedr. om at utvalgsleder kan overlate den til andre i utvalget. Ellers sluttet utvalget seg
til innholdet slik det var framlagt.
Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 12.02.21:
Utsira kontrollutvalg godkjenner årsmeldingen for 2020.
og innstilling til kommunestyret:
Utsira kommunestyre tar kontrollutvalgets årsmelding for 2020 til orientering.
SAK 5/21
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 12.02.21

Statusoversikt pr. februar 2021
Kommunestyrevedtak 17.12.20, sak 55 – Evaluering av skolematordningen
Kommunestyrevedtak 17.12.20, sak 56 – Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2024
Kommunestyrevedtak 17.12.20, sak 57 – Plan for eierskapskontroll 2020-2024
Møteplan 2021- KST, FKS og KU
Budsjett 2021 – revisjon og kontrollutvalg
Haugaland Brann og redning IKS – representantskapsmøte 05.02.21
Kommunal rapport 15.12.20 – Kommunale kontrollutvalg – lokaldemokratiets vaktbikkje

Behandling i kontrollutvalget 12.02.21:
Utvalgssekretær gjorde greie for referatsakene. Utvalget hadde ingen særskilte merknader til
sakene.
Tilsetting av ny rådmann/kommunedirektør May Britt Jensen ble kommentert og utvalget mente
det var et godt valg. Rådmann Bjørn Aadnesen fratrer 30.04.21. Hans siste kommunestyremøte
vil være 29. april. Usikkert om ny kommunedirektør har tiltrådt eller om assisterende rådmann
møter i neste møte. (Nå avklart at hun tiltrer 5.mai.)
Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 12.02.21:
Referatsaker 1-8/21 blir tatt til orientering.
Eventuelt
Ingen saker ble meldt.
Neste møte: fredag 7. mai 2021
Foreløpige saker: orientering fra helse- og omsorgssjef, årsregnskapet for 2020 og
etterlevelseskontroll 2020, tilbakemelding om plan for reservevannforsyningen og
prosjektmandat
for
forvaltningsrevisjon
om
«Prosjektstyring,
kontraktsog
leverandøroppfølging»
Utsira, 16. februar 2021
Lodvar Mathiassen (sign.)
Leder

Toril Hallsjø (sign.)
Utvalgssekretær
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