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IPAD TIL KONTROLLUTVALGETS MEDLEMMER
Vedlagte dokumenter: Kontrollutvalgets sak 5/2018 Ipad til kontrollutvalgets medlemmer
Ikke vedlagte dokumenter: Liste over budsjettregulering i det interne arbeidsbudsjettet.
Hjemmel for behandling: Kommunelovens § 45, nr. 2
Saksopplysninger:
Kontrollutvalget har i møte 08.03.2018, sak 5/2018 gjort slik vedtak:
Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:Kommunestyre vedtar
å kjøpe inn 5 Ipad og 6 Fluix abonement til kontrollutvalget

Bakgrunn for saken fremkommer at saksutredningen i vedlagte kontrollutvalgssak 5/2018.
Vurdering:
Innkjøp av 5 Ipader vil koste ca. kr 20.000 + kostnadene med Fluix-abonnementet kommer på kr 400,pr. Ipad. Totalt anskaffelseskostnad vil komme på kr 22.000,-.
Vi kan ikke se at det er midler som kan omdisponeres innenfor den totale rammen som kontrollutvalget har til disposisjon i 2018 på ansvar 1100 Kontrollutvalg – netto utgift kr 164.645.
Imøtekommes kontrollutvalgets innstilling, må ansvar 1100 Kontrollutvalg tilføres kr 22.000 og det
anbefales at dette finansieres ved bruk av disposisjonsfondet.
Rådmannens forslag til innstilling:
1. Høylandet kommunestyret bevilger kr 22.000 til innkjøp av 5 Ipader med Fluix-abonnement. til
kontrollutvalgets disposisjon. Bevilgningen finansieres bruk av disposisjonsfondet 2.5699.801
Inntektsregulerende fond.
2. Inneværende års budsjett endres slik:
Budsjettskjema 1A endres slik:
Bruk av ubundne fond økes med kr 22.000 fra kr 2.659.978 til kr 2.681.978
Til fordeling drift økes med kr 22.000 fra kr 104.268.073 til kr 104.290.073
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Budsjettskjema 1B endres slik:
Netto driftsramme rammeområde 1 Sentraladministrasjon økes med kr 22.000 fra kr 14.484.782 til
kr 14.506.782
Sum fordelt netto til drift økes med kr 22.000 fra kr 104.268.073 til kr 104.290.073

Behandling/vedtak i Høylandet formannskap den 13.04.2018 sak 18/18
Behandling:
Karen Mo Røli (Sp) la frem følgende forslag:
«Ber om at administrasjonen utarbeider en overordna plan for bruk av ipader i kontrollutvalget
og andre politiske utvalg. Innspilte behov fra kontrollutvalget utsettes og spilles inn i
budsjettarbeidet for 2019».
Mo Rølis forslag ble satt opp mot rådmannens forslag til vedtak.
Mo Rølis forslag ble enstemmig vedtatt.
Høylandet formannskaps innstilling:
«Ber om at administrasjonen utarbeider en overordna plan for bruk av ipader i kontrollutvalget og
andre politiske utvalg. Innspilte behov fra kontrollutvalget utsettes og spilles inn i budsjettarbeidet for
2019
Innstillingen enstemmig vedtatt.

Behandling/vedtak i Høylandet kommunestyre den 26.04.2018 sak 14/18
Behandling:
Høylandet kommunestyres vedtak:
«Ber om at administrasjonen utarbeider en overordna plan for bruk av ipader i kontrollutvalget og
andre politiske utvalg. Innspilte behov fra kontrollutvalget utsettes og spilles inn i budsjettarbeidet for
2019
Enstemmig vedtatt.
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