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KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE 
MØTEINNKALLING 

 SAKLISTE  

 
 
Medlemmer: Bård Heio, Magne Medgard, Lars Brattested 

 

Møtetid:  Onsdag 01. mars 2017, kl. 08.30-11.30 

Møtested: Møterom «Veslesalen», Kommunehuset på Nes 

Behandling:  Sak 01/2017 

 
 
Kl. 08.30 – 08.45 Informasjon fra ordfører om aktuelle saker/temaer. 

 Møtet vurderes lukket med hjemmel i koml. § 31, jf. offl. § 24. 
 
Kl. 08.45 – 09.00 Informasjon fra rådmann om aktuelle saker/temaer. 

Møtet vurderes lukket med hjemmel i koml. § 31, jf. offl. § 24. 
 
 

SAKER TIL BEHANDLING 
- Godkjenning av innkalling 
- Godkjenning/signering av protokoll fra møte 07.12.2016 
 
Sak 01/2017 Juridiske tvistesaker 
 
Drøftings-/orienteringssaker 
1. Klage vedr. «Søknad om fritak for kommunale tilknytningsavgifter og byggesaksgebyr – De 

Eldres Boligspareklubb».   
2. Avslutning av forvaltningsrevisjon knyttet til brannberedskap og tilsyn. 
3. Prosess- og konsekvensvurdering av varamannsinnkalling.  
4. Melding om vedtak «Lovlighetskontroll av Formannskapets vedtak i møte 02.12.2016».  

 
 

Annet 
- Neste møte 
- Saker neste møte 
- Skjema møtegodtgjørelse 
 
 
 
 
Nes, 17.02.2017 
 
 
 
Bård Heio 
utvalgsleder 
sign. 
 
 
 
Innkalling er sendt: Utvalgsmedlemmer, ordfører, rådmann, Kommunerevisjon IKS, Nes kommune     
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KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE 
MØTEINNKALLING 

 SAKLISTE  

 
  

Sak 01/2017 Juridiske tvistesaker 
  

Dokumenter: 
Eventuell dokumentasjon fremlegges av rådmannen i møtet. 
 
Saksopplysninger: 

Rådmannen anmodes om å redegjøre for og fortrinnsvis dokumentere: 

- Oversikt over alle tvistesaker/potensielle saker med økonomisk risiko som kommunen har 
hatt siste år og saker som kan komme, herunder: 

o Størrelsesorden (intervall) den økonomiske risikoen vurderes å ha. 

o Hva kommunen har gjort for å komme til en minnelig løsning. 

Rådmann må påregne at kontrollutvalget og revisjonen vil drøfte saken/stille oppfølgingsspørsmål til 
rådmannen i møtet. 

 
Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til etterretning. 
 
Behandling i møte: 
 
Vedtak: 
 
 
 
Drøftings-/orienteringssaker: 
1. Klage vedr. «Søknad om fritak for kommunale tilknytningsavgifter og byggesaksgebyr – De 

Eldres Boligspareklubb».  
Dokumenter: 
- Brev fra De Eldres Boligspareklubb til Nes kommune vedr. saksbehandling og begrunnelse for 

avslag fattet på feil grunnlag, samt manglende informasjon om klageadgang. 
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og behandler ikke enkeltsaker, men kan på generelt 
grunnlag se nærmere på saksbehandlingsrutiner og fullmakter. 
 
Rådmann må påregne at kontrollutvalget og revisjonen vil drøfte saken/stille spørsmål til 
rådmann i møtet. 
 

2. Avslutning av forvaltningsrevisjon knyttet til brannberedskap og tilsyn.  
Dokumenter: 
- Brev fra Kommunerevisjonen IKS, vedr. avsluttet revisjon. 
 
Kontrollutvalget anmoder rådmann til å:  

- Besvare rapportens konklusjoner. 
 
Rådmann må påregne at kontrollutvalget og revisjonen vil drøfte saken/stille spørsmål til 
rådmann i møtet. 
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KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE 
MØTEINNKALLING 

 SAKLISTE  

 
 
3. Prosess- og konsekvensvurdering av varamannsinnkalling.  

Dokumenter: 
- Brev, datert 02.01.2017, fra Knut Jakob Larsen til kontrollutvalget. 

Larsen stiller spørsmål om lovlighet av vedtak i formannskapet 24.11.2016, og rutiner ved 
innkalling av vara. 

- Brev fra kontrollutvalget v/Kommunerevisjonen IKS, datert 19.01.2017, til Nes kommune 
v/rådmann, om konsekvensene ved manglende innkalling av vara. Ble kommuneloven og det 
politiske reglementet fulgt i forbindelse med formannskapsmøtet 24.11.16. 

- Brev fra Nes kommune v/rådmann, datert 31.01.17, til Kommunerevisjonen IKS. Rådmannens 
svar på spørsmålene stilt av Kommunerevisjonen IKS.  

 
Rådmann må påregne at kontrollutvalget og revisjonen vil drøfte saken/stille spørsmål til       
rådmann i møtet. 
 

4. Melding om vedtak «Lovlighetskontroll av Formannskapets vedtak i møte 02.12.2016».  
Dokumenter: 
Melding om vedtak fra Nes kommune. 
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