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Kontrollutvalget i Nes kommune 
MØTERPROTOKOLL  

 

 

 SAKSKART 

 

Drøftings- og orienteringssak:  

 Drøftingsmøte vedrørende samarbeid politisk og administrativt teknisk nivå 

 
 
Andre tilstede i møtet: 

 Revisjonssjef Åge Sandsengen 
 Ordfører Tore Haraldseth 
 Rådmann Torbjørn Hansen  
 Kommunalsjef Svein Magne Bråten Juvhaugen, personalsjef Aud Helen Solberg og avd.leder 

teknisk, byggsak og oppmåling Anders Helland 
 Rune Ihle – H, Frode Aaslid – uavhengig og Helge Rustand – Sp 
 Utvalgsleder TU Nils Rodegård 

 
 
Innkallingen: 
Kontrollutvalgsleder innledet møtet med gjennomgang av innkalling. Det var ingen merknader til 
denne. 
 
 
Drøftings-/orienteringssak 

 Drøfting av samarbeid mellom politisk og administrativt nivå innen teknisk drift 
 
 
Lukking av møte: 
Utvalget drøftet inngående om møte skulle lukkes ifht om gjennomgangen ville komme inn på 
personforhold eller – opplysninger. Utvalget kom frem til at møtet skulle gå for åpne dører, og 
presiserte at alle deltakere i møtet må påse at drøftingene ikke omhandlet personalmessige forhold 
med faglige vurderinger på jobbutførelse mm.   
 
Vedtak: Møtet ble enstemmig vedtatt ikke lukket, men vurderes løpende.  
 
I møtet: 
De tilstedeværende diskuterte samarbeidsklimaet mellom politikere og administrasjonen 
Frode Aaslid, Helge Rustand og Rune Ihle la frem dokumentasjon på påstander fremsatt i notatet 
vedr. sak 15/2017 i TU. 
 

Møte dato/tid      Onsdag 19. april 2017, kl. 08.30 – 12.00 

Møtested Møterom «Kommunestyresalen», Kommunehuset på Nes 

Medlemmer/varamedlemmer 
til stede i møtet 

Leder Bård Heio 
Medlem Lars Brattested          
Varamedlem Reidar Løkken                    

Forfall Nestleder Magne Medgard                              

Andre til stede i møtet  Ifølge nedenstående liste 

Sekretariat Hanne Heen Wengen 

Behandlet saker  
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Kontrollutvalget i Nes kommune 
MØTERPROTOKOLL  

 

 
Punktene som ble gjennomgått og utfordringer i samarbeidet ble diskutert av de tilstedeværende, 
bl.a. saksutredning, handlingsrom, sakslister, befaringer. 
Både politikerne og administrasjonen fikk luftet sine synspunkter om samarbeidet og det fremkom 
konstruktive innspill og punkter om arbeidsmetoder, dialog, prosess og prosedyrer og forbedrings-
potensial det kan jobbes videre med.   
Det var bred enighet om problemstillingene og arbeidsprosessen videre. 
 
Dagens samtale og dokumentasjonen, som ble lagt frem i møtet, er nok informasjon til at politikere 
og administrasjon har funnet et felles grunnlag til å utarbeid retningslinjer vedr. prosess og 
prosedyre, for politisk og adm. arbeid. De enstemmige vedtakene i sak 15 + 16/17 i Teknisk utvalg vil 
være et utgangspunkt for utarbeidelsen av retningslinjene. 
 
Retningslinjer/delegeringsreglement vedrørende system- og saksbehandlingsregler utarbeides i 
første omgang for teknisk avdeling. Med målsetting om å få innarbeidet disse retningslinjene i 
kommunens delegeringsreglement på sikt. 
 
De tilstedeværende var svært positive til resultatet av dagens møte og samtlige har nå et felles 
standpunkt om prosessen videre med å finne gode løsninger, forbedre dialogen begge veier og bygge 
opp tilliten, samt at det er meget viktig at ansatte, administrasjonen og politikere nå får arbeidsro. 
 
Kontrollutvalget vil følge opp temaet videre og gir i oppgave til rådmann å utarbeide en skisse på 
retningslinjer, som skal videreutvikles i samråd med begge parter, før endelig utkast foreligger. 
Videre fremdrift vil bli diskutert i møte med formannskap og gruppeledere i morgendagens 
orienteringsmøte. 
 
 
Annet: 
-  Neste møte: 20.04.2017 
-  Skjema møtegodtgjørelse: Alle medlemmer har fått utdelt skjema i møtet 
 
 
 
 
 
Nes, 19.04.2017 
 
 
 
 
 
_______________________  _______________________     _______________________ 
Bård Heio    Magne Medgard      Lars Brattested     
leder      nestleder       medlem   
 
 
 
Møteprotokollen er sendt: Utvalgsmedlemmer, Nes kommune, ordfører, rådmann, Kommunerevisjon IKS 
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