BØ KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget
Møtested: Rådhuset, kommunestyresalen
Møtedato: 19.3.2014
Varighet: 12.00 – 13.40
Møteleder:
Sekretær:

Rolf Hugo Eriksen
Tage Karlsen

Faste medlemmer

Varamedlemmer

1. Rolf Hugo Eriksen (SV)
2. Siv Nilsen (AP/H)
3. Pål B. Johansen (AP/H)
4. Bente Berg (SP)
5. Svein Helge Martinussen (V)

Vara for 1-4:
Frode Pettersen (AP/H)
Anne Lise Johnsen (AP/H)
Bente Lockert (AP/H)
Gørild Karlsen (SV)
Vara for 5
Bjørn Magne Willumsen (V)
Carina Skagtun (FRP)
Viggo Willassen (FRP)
Svein Tobiassen (SP)

Fra utvalget møtte:
Rolf Hugo Eriksen
Siv Nilsen
Pål B. Johansen
Meldt forfall:
Svein Helge Martinussen
Fra administrasjonen møtte:

Fra KomRev NORD IKS møtte:

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:
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rådgiver Tage Karlsen

Møtet ble holdt for lukkede dører.

Merknader til innkalling og sakliste:
Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Valgt til å underskrive protokollen:
Rolf Hugo Eriksen og Siv Nilsen
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Behandlede saker:

SAKSLISTE
Saknr.

11/14
12/14
13/14
14/14
15/14
16/14
17/14

Tittel

Orienteringer
Overordnet budsjettskisse – arbeidsmiljø og sykefravær innen pleie og
omsorgssektoren
Lån til aksjekjøp – VEVA Holding AS
Årsmelding for 2013 for skatteoppkreveren
Kontrollrapport 2013 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Bø kommune
Rapportering og regulering - investeringsbudsjettet
Eventuelt
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Sak 11/14
ORIENTERINGER
Saken gjelder:
1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 11.2.2014
2. Nergård Havfiske AS – vedtak om oppheving av industrivilkår i
konsesjonsbetingelsene
3. Pågående rettstvister som kommunen er part i
Innstilling:
Saken tas til orientering.
Behandling:
Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 12/14
OVERORDNET BUDSJETTSKISSE – ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR
INNEN PLEIE OG OMSORGSSEKTOREN
Innstilling:
Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet
arbeidsmiljø og sykefravær innen pleie og omsorgstjenesten og ber KomRev NORD
gjennomføre prosjektet
Behandling:
Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.
Vedtak:
Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet
arbeidsmiljø og sykefravær innen pleie og omsorgstjenesten og ber KomRev NORD
gjennomføre prosjektet

Sak 13/14
LÅN TIL AKSJEKJØP – VEVA HOLDING AS
Innstilling:
(saken fremmet uten innstilling til vedtak)
Behandling:
Det ble lagt fram nye dokumenter i møtet.
Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:
«Saken ferdigbehandles i neste møte.»
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Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken ferdigbehandles i neste møte.

Sak 14/14
ÅRSMELDING FOR 2013 FOR SKATTEOPPKREVEREN
Innstilling:
Kontrollutvalget tar skatteoppkreverens årsmelding for 2013 til orientering.
Behandling:
Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar skatteoppkreverens årsmelding for 2013 til orientering.

Sak 15/14
KONTROLLRAPPORT 2013 VEDRØRENDE
SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN I BØ KOMMUNE
Innstilling:
Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport til orientering.
Behandling:
Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport til orientering.

Sak 16/14
RAPPORTERING OG REGULERING - INVESTERINGSBUDSJETTET
Innstilling:
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å treffe slikt vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide forslag til administrative rutiner, evt.
endringer i bestående rutiner, som ivaretar følgende:
1. Sluttrapport med total økonomisk oversikt over investeringsprosjekter skal
rutinemessig fremlegges for kommunestyret.
2. Budsjettvedtaket gjelder bare for budsjettåret. Investeringsprosjekter som ikke
avsluttes i løpet av budsjettåret må være gjenstand for ny budsjettbehandling
påfølgende år.
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3. Forslag til budsjettreguleringer må være basert på en oversikt over påløpte og
forventede kostnader som utgjør et tilstrekkelig og realistisk grunnlag for
kommunestyrets behandling.
4. Ved overføring av udisponerte lånemidler fra et investeringsprosjekt til et annet
må overføring, så lenge som Bø kommune står på ROBEK-lista, godkjennes av
Fylkesmannen.
Behandling:
Rolf Hugo Eriksen foreslo følgende endringer:
ordlyden i pkt. 1 endres til:
«Sluttrapport med total økonomisk oversikt over hvert enkelt investeringsprosjekt skal
rutinemessig fremlegges for kommunestyret.»
I pkt. 2 - 4 byttes må ut med skal.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å treffe slikt vedtak:
Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide forslag til administrative rutiner, evt.
endringer i bestående rutiner, som ivaretar følgende:
1. Sluttrapport med total økonomisk oversikt over hvert enkelt investeringsprosjekt
skal rutinemessig fremlegges for kommunestyret.
2. Budsjettvedtaket gjelder bare for budsjettåret. Investeringsprosjekter som ikke
avsluttes i løpet av budsjettåret skal være gjenstand for ny budsjettbehandling
påfølgende år.
3. Forslag til budsjettreguleringer skal være basert på en oversikt over påløpte og
forventede kostnader som utgjør et tilstrekkelig og realistisk grunnlag for
kommunestyrets behandling.
4. Ved overføring av udisponerte lånemidler fra et investeringsprosjekt til et annet
skal overføring, så lenge som Bø kommune står på ROBEK-lista, godkjennes av
Fylkesmannen.

Sak 17/14
EVENTUELT
Ingen saker meldt.

Rolf Hugo Eriksen
utvalgsleder

Siv Nilsen
utvalgsmedlem
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