136/19
KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I VALGPERIODEN 2015 - 2019
Vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport til orientering.
Enstemmig.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport til orientering.
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137/19
KONTROLLUTVALGETS SVAR PÅ HENVENDELSE FRA NEI TIL VINDKRAFTVERK PÅ FRØYA
Vedtak:
1.
2.
3.

Kommunestyret ber rådmann sørge for at temaet habilitet systematisk blir tema for de
folkevalgte gjennom valgperioden
Kommunestyret ber den enkelte folkevalgte melde fra i god tid om mulige forhold som medfører
at han/hun kan bli kjent inhabil
Der en folkevalgt ikke har meldt fra om forhold som kan gjøre vedkommende inhabil, ber
kommunestyret om at rådmann, dersom han/hun er kjent med forholdene, gjør organet
oppmerksom på dem

Enstemmig.
Kommunestyrets behandling i møte 24.10.19:
Rep. Heidi Taraldsen ba om vurdering av sin habilitet da navnet hennes er nevnt i saksbehandlingen.
Rep. Heidi Taraldsen ble enstemmig vurdert habil.
Rep. Ann Kristin Kristoffersen ba om vurdering av sin habilitet da navnet hennes er nevnt i saksbehandlingen.
Rep. Ann Kristin Kristoffersen ble enstemmig vurdert habil.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
I.
2.
3.

Kommunestyret ber rådmann sørge for at temaet habilitet systematisk blir tema for de folkevalgte
gjennom valgperioden
Kommunestyret ber den enkelte folkevalgte melde fra i god tid om mulige forhold som medfører at
han/hun kan bli kjent inhabil
Der en folkevalgt ikke har meldt fra om forhold som kan gjøre vedkommende inhabil, ber
kommunestyret om at rådmann, dersom han/hun er kjent med forholdene, gjør organet oppmerksom på
dem

138/19
BUDSJETT FOR KONTROLLARBEIDET 2020
Vedtak:
1.

Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2020 med en ramme på kr
1.173.500
2. Kontrollutvalgets budsjett er utarbeidet etter dagens reglement
3. Kontrollutvalgets leder skal fortsatt ha godtgjørelse tilsvarende andre utvalgsledere,
dette for å framheve viktigheten av kontrollutvalget arbeid.
4. Kommunestyret ber rådmannen endre kontrollutvalgets budsjett i henhold til punkt
to.
Enstemmig.
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Fors]ag ti] vedtak:
1.
2.
3.
4.

Kommunestyret vedtar budsjett for kontrollarbeidet for 2020 med en ramme på k r
1.173.500
Kontrollutvalgets budsjett er utarbeidet etter dagens reglement
Kontrollutvalgets leder skal fortsatt ha godtgjørelse tilsvarende andre utvalgsledere, dette
for å framheve viktigheten av kontrollutvalget arbeid.
Kommunestyret ber rådmannen endre kontrollutvalgets budsjett i henhold til punkt to.
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