Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Nærøy kommune
Møtedato/tid:

18.11.2019 kl 14.00 – 15.45

Møtested:

Nærøy kommunehus, formannskapssalen

Møtende medlemmer:
Trond Sandnes
Brynhild Laugen Løeng
Birger Brandtzæg møtte ikke.
Andre:
Per Helge Genberg, Konsek Trøndelag IKS
Eirik Gran Seim, Revisjon Midt-Norge SA (sak 12 og
13/19)

Arkivsak:
19/305
Merknader:
Sakliste:
Saksnr.
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19

Saktittel
Referatsaker 18.11.2019
Forvaltningsrevisjonsrapport Grunnskole
Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet
Kontrollutvalgets årsrapport for 2019
Godkjenning av møteprotokoll

Sak 12/19 Referatsaker 18.11.2019
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Nærøy kommune

Møtedato
18.11.2019

Saknr
12/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Forslag i møtet:
Tillegg:
Kontrollutvalget viser til fylkesmannens rapport om Nærøy kommunes arbeid med tilsyn med
miljørettet helsevern i barnehager og skoler, og forutsetter at administrasjonen i Nærøysund
kommune følger opp de påpekte lovbrudd.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Kontrollutvalget viser til fylkesmannens rapport om Nærøy kommunes arbeid med tilsyn med
miljørettet helsevern i barnehager og skoler, og forutsetter at administrasjonen i Nærøysund
kommune følger opp de påpekte lovbrudd.

Sak 13/19 Forvaltningsrevisjonsrapport Grunnskole
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Nærøy kommune

Møtedato
18.11.2019

Saknr
13/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.
2. Rapporten Grunnskole oversendes Nærøysund kommunestyre,
med denne innstillingen:
Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber administrasjonen følge opp
anbefalingen i kap. 4 i rapporten.

Behandling:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget tar rapporten til orientering.
2. Rapporten Grunnskole oversendes Nærøysund kommunestyre,
med denne innstillingen:
Kommunestyret tar rapporten til orientering, og ber administrasjonen følge opp anbefalingen
i kap. 4 i rapporten.

Sak 14/19 Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Nærøy kommune

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling.

Møtedato
18.11.2019

Saknr
14/19

Behandling:
Forslag i møtet:
Kontrollutvalget har stilt kritiske spørsmål til hvordan den kommunale virksomheten drives, og
det har bidratt til å skape tillit til at forvaltningen skjer korrekt og i samsvar med politiske vedtak.
Det hadde vært ønskelig at kontrollutvalget var mer synlig i "det offentlige rom".
Kommunikasjonen og informasjonsflyten mellom kontrollutvalget og kommunestyret har fungert
bra.
Samarbeidet mellom kontrollutvalget og sekretariat og revisjon har vært svært godt og kunne
neppe vært bedre. Arbeidsforholdet mellom kontrollutvalgets medlemmer har fungert svært
godt.
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har stilt kritiske spørsmål til hvordan den kommunale virksomheten drives, og
det har bidratt til å skape tillit til at forvaltningen skjer korrekt og i samsvar med politiske vedtak.
Det hadde vært ønskelig at kontrollutvalget var mer synlig i "det offentlige rom".
Kommunikasjonen og informasjonsflyten mellom kontrollutvalget og kommunestyret har fungert
bra.
Samarbeidet mellom kontrollutvalget og sekretariat og revisjon har vært svært godt og kunne
neppe vært bedre. Arbeidsforholdet mellom kontrollutvalgets medlemmer har fungert svært
godt.

Sak 15/19 Kontrollutvalgets årsrapport for 2019
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Nærøy kommune

Møtedato
18.11.2019

Saknr
15/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsrapport for 2019.
2. Kontrollutvalget oversender årsrapporten til Nærøysund kommunestyre og innstiller på at
kommunestyret vedtar:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering.

Behandling:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget vedtar Kontrollutvalgets årsrapport for 2019.
2. Kontrollutvalget oversender årsrapporten til Nærøysund kommunestyre og innstiller på at
kommunestyret vedtar:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering.

Sak 16/19 Godkjenning av møteprotokoll
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Nærøy kommune

Møtedato
18.11.2019

Saknr
16/19

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 18.11.2019, godkjennes.

Behandling:
Enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 18.11.2019, godkjennes.

