Tilleggsinnkalling - Kontrollutvalget i Høylandet kommune
Arkivsak:
Møtedato/tid:

08.03.2018 Kl 09:00

Møtested:

Helsesentret i kommunen

Møtedeltakere:
Laura Sve Øie
Rita Rosendal
Johannes Aun Okstad
Ole Flakken
Lars Otto Okstad
Forfall:
Kåre Georg Grongstad

Kopi:
Revisjon Midt-Norge BA
Rådmann
Ordfører
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Jorunn Sund på telefon 959 85 828, eller e-post: jorunn.sund@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim/Steinkjer, 07.03.2018

Laura Sve Øie (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Jorunn Sund
Rådgiver, Konsek Trøndelag
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Sakliste
Saksnr.
05/18

Sakstittel
IPad til kontrollutvalgets medlemmer
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IPad til kontrollutvalgets medlemmer
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Høylandet kommune

Møtedato
08.03.2018

Saknr
05/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/198 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å kjøpe inn 5 iPad og 6 Fluix abonnement til kontrollutvalget.
Saksutredning
Det er ønskelig at kontrollutvalget blir med på ordningen kommunestyre har med iPad for
elektronisk utsending av sakspapirer. Det vil lette arbeidet for kommunen når kontrollutvalget
får tilsendt sakspapirer fra kommunestyre, formannskap utvalg, og eget utvalg.
Hvis man installerer samme løsning som kommunestyre har installert på sin iPad, og gir
kontrollutvalget de tilganger som er nødvendig, har kommunen løst sakspapirflyten
elektronisk. Kontrollutvalget vil inntil videre få tilsendt sakspapirer fra eget sekretariat på mail
/ iPad. Kontrollutvalget har behov for tilsammen 5 stk iPad (4 stk til faste medlemmer og 1 til
1.vara) Kontrollutvalget trenger 6 tilganger av Fluix abonnement. (5 Fluix til KU`s iPad og 1
Fluix til sekretærenes egen iPad for å administrere Fluix for KU.)
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Ber kontrollutvalget innstille på at kommunestyret vedtar å kjøpe inn iPad til kontrollutvalget.
Dette fordi det er enklere løsning for alle, kostnadseffektivt på sikt. Man sparer tid, papir og
porto utgifter. Men også positivt i et miljøperspektiv.
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