KONTROLLUTVALET I
SKODJE KOMMUNE

MØTEBOK

Møtedato: 27.09.2017, kl. 16.30
Møtestad: Skodje rådhus
Møtet vart leia av Rolf Liebich.
Elles til stades: Inge Øye og Pål Aarsæther.
Janne Gommesen og Arnstein Sæthre hadde forfall.
= 3 voterande
Frå kontrollutvalsekretariatet møtte dagleg leiar Harald Rogne.
Frå kommunen møtte ordførar Dag Olav Tennfjord.
Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste.
Det vart meldt inn ei ekstrasak.

SAK 17/17
GODKJENNING AV MØTEBOK FRÅ MØTE 29.05.2017

Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:
Møtebok frå møte 29.05.2017 blir godkjent.

SAK 18/17
DATILSYNET- VARSEL OM VEDTAK TIL SKODJE KOMMUNE, B-SAK
Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 20.09.2017
Etter framlegg frå leiar vart møtet lukka med heimel i kommunelova § 31 nr. 2. Dette vart
samrøystes vedteke. Møtet vart opna under voteringa.
Ordførar opplyste at han hadde vore i kontakt med Datatilsynet som opplyste at dei ville legge
saka vekk ettersom dokumenta var fjerna frå Facebook-sida.
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Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:
Saka blir utsett i påvente av eventuell sluttkorrespondanse mellom kommunen og
Datatilsynet.

SAK 19/17
VEDKOMANDE BUDSJETT 2018 – SKODJE KONTROLLUTVAL
Saksdokument frå kontrollutvalsekretariatet datert 20.09.2017
Kontrollutvalet sitt samrøystes vedtak:
Kontrollutvalet sitt budsjett til kurs og reiseaktivitet for 2018 blir sett til kr 25.000,00.

SAK 20/17
OPPFØLGING AV TIDLEGARE SAKER (Saka kom opp under eventuelt)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Kontrollutval,, samansetning og funksjonalitet
Solnørvika, ordfører vil orientere
Furlia, tidsplan for Årim/tiltak
Helgesen, kva gjer utvalet
Status konflikt med familie
Etterlysing av eigarskapsmelding.
Revisjonsrapport – forvaltningsrevisjon-fondsforvaltning/sjølvkost 2016

Vedk. 1.
Mangel på suppleringsval av medlem som ikkje har møtt vart etterlyst. Forøvrig vil temaet bli
løpande vurdert.
Vedk. 2
Ordførar har bedt om administrasjonens syn på saka om støy i Solnørvika. Det blir starta
dialog.
Vedk. 3
Det har ikkje skjedd nærare avklaring sidan sist temaet var oppe.
Vedk. 4

Kontrollutvalet er ikkje klageorgan på politiske/skjønnsmessige vedtak, og finn
ikkje at dei tema Helgesen oversendte kontrollutvalet ligg i det mandatet
kontrollutvalet har. Svar til Helgesen blir å sende.
Vedk. 5.
Saka som gjeld skade på elev er avklara i følgje ordførar. Familien vil ikkje lenger forfølge
saka.

2

Vedk. 6.
Utarbeiding av eigarskapsmelding vil bli gjort inn mot storkommunen.
Vedk. 7.
Ein selskapskontroll/forvaltningsrevisjonsrapport om ÅRIM IKS ligg no ute til høyring og vil
bli behandla når dette er mulig. For øvrige forvaltningsrevisjonar vil kontrollutvalet ha
skriftleg orientering frå revisjonen om status, vidare framdrift og avslutning.

Rolf Liebich
leiar
(sign.)

Inge Øye
nestleiar
(sign)

Pål Aarsæther
medlem
(sign.)
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