STEINKJER KOMMUNE

Kontrollutvalget

Møteinnkalling
TID:
24.10.2006 KL. 11.00 (MERK TID!)
STED: RÅDHUSET, MØTEROM ”OLVE”, 3. ETG (MERK STED!)
Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er
inhabil i noen av sakene, må melde fra så snart som mulig til Per Morten Bjørgum,
telefon 74 11 14 74 / 470 28 400
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale/i tråd med tidligere praksis.
Sakliste med saksdokumenter sendes også ordfører og rådmann.
Møtet holdes for lukkede dører jfr. Kommunelovens § 77 pkt 8.
SAKLISTE:
Sak nr. Sakstittel
027/06
028/06

Orientering fra administrasjonen:
Innkjøp av traktor til avdeling for kommunaltekniske tjenester
Orientering fra revisor
Eventuelt
- Neste møte i kontrollutvalget

Steinkjer 07.12.2007

Torfinn Aas (sign)
Leder

Per Morten Bjørgum
Kontrollsekretær
Dir.tel. 74 11 14 74 / Mobil 470 28 400
per.morten.bjorgum@komsek.no

STEINKJER KOMMUNE

Kontrollutvalget

SAK 027/06

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN:
KJØP AV TRAKTOR TIL AVDELING FOR KOMMUNALTEKNISKE TJENESTER
Saksgang:
Kontrollutvalget i Steinkjer

Møtedato:
24.10.06

Saksbehandler:
Per Morten Bjørgum

Saksnr.:
027/06

Arkiv:
S 06

Saksbehandlers forslag til vedtak:
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
Vedlegg
Ingen
Saksopplysninger:
I Hovedutvalg teknisk, miljø- og naturforvaltning sitt møte 19.04.06 ble følgende vedtatt:
Avdeling for kommunaltekniske tjenester forespør på pris på anleggstraktor. Traktoren vil i hovedsak
bli benyttet til vegvedlikehold, men også bli brukt i andre sammenhenger i avdelingen, spesielt innen
drift av parker og idrettsanlegg.
Kjøp av ny anleggstraktor, til en kostnad på ca kr 850.000,-. Kjøpet dekkes gjennom omdisponering fra
opprusting av brannstasjonen til maskininvesteringer

Utvalgsleder har mottatt signaler på at de kan ha oppstått feil ved vurdering av anbud og
antakelse av leverandør av omtalte traktor. Det er derfor bedt om en orientering fra
administrasjonen ang hvordan innkjøpet er håndtert fra kommunens side.
Rådmannen møter og orienterer iht. til dette.
Saksbehandlers vurdering:
Saksbehandlers vurdering og anbefaling legges fram etter at orienteringen er gitt.

STEINKJER KOMMUNE

Kontrollutvalget

SAK 028/06

ORIENTERING FRA REVISJONEN
Saksgang:
Kontrollutvalget i Steinkjer

Møtedato:
24.10.06

Saksbehandler:
Per Morten Bjørgum

Saksnr.:
027/06

Arkiv:
S 06

Saksbehandlers forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar orienteringen til etterretning.
Vedlegg
Prosjektplan forvaltningsrevisjonsprosjekt ”Kontraktsoppfølging og bygningsmassen”
Saksopplysninger:
I tråd med vedtatt plan for forvaltningsrevisjon er prosjektet ”Kontraktsoppfølging og
bygningsmassen” igangsatt. Utarbeidet prosjektplan legges fram til orientering.
Revisjonen vil gi en kort orientering om prosjektet.

