
Kontrollutvalget i Nes kommune
MøTERPROTOKOLL

Møte dato/tid Onsdag 10. mai 2OL7,k1.08.30 - 13.00

Møtested Møterom «Veslesalen>», Kommunehuset på Nes

M ed lemmer/va ramed lemmer
til stede i møtet

Leder Bård Heio, nestleder Magne Medgard
medlem Lars Brattested

Forfall

Andre til stede i møtet Revisjonssjef Åge Sandsengen (Kommunerevisjon IKS),

Ordfører Tore Haraldseth
Rådmann Torbjørn Hansen

Tjenesteleder Anders Halland (deltok frem til lukking av møte)
Teknisk konsulent Arnstein Matheson (deltok frem til lukking av

møte)
Sekretariat Hanne Heen Wengen

Behandlet saker 06/2OL7

SAKSKART

SAKER TIL BEHANDLING

06l2Ot7 Utarbeidelse av retningslinjer, vedr. samarbeidsklima politikere og administrasjonen

lnnkallingen og sakslisten:
Kontrollutvalgsleder innledet møtet med gjennomgang av innkalling og saksliste. Det var ingen

merknader til disse.

Protokoll eodkienning og sisnering:
Protokoller fra møte 03.04., 79.O4. og20.O4.2017 ble formelt godkjent og signert.

Møtet ble diskutert vedtatt åpent eller lukket.
Kontrollutvalget vedtok enstemmig å holde mØte åpent, lukkes evt. senere i møtet.

Drøft inFs- oF orienteringssaker:
Rådmannen orienterte kort om kommunalsjefens private byggesak og gjødselspredning på hans

eiendom og henvendelser til kommunen i denne forbindelse.

Giødselsprednine:
Teknisk konsulent Arnstein Matheson orientert om en henvendelse vedr. kommunalsjefens
spredning av naturgjødsel og saksbehandling og habilitet i denne forbindelse:

o Kommunen fikk en henvendelse ijuli 2016 vedr. gjØdselspredning på kommunalsjefens
eiendom.

o Henvendelsen kom 6 dager etter gjødselspredningen, og da var gjødsel allerede

blandet/moldet ned ijorden. Kommunen kunne ikke fysisk selv sjekke saken.

o Tok opp saken med kommunalsjefen for å høre hans versjon og gitt en formaning.
o Grunnet ferieawikling tok Matheson kontakt med Gol kommune for å diskutere saken, og

kom til at saken ikke skulle forf6lges videre.
o Bønder skal ha gjødslingsplan og loggføring av spredning.

Mellom 1. februar og 1. september kan det spres gjødsel, da iflg. gjØdslingsplanen.

GjØdselen skal moldes ned ijorden innen 18 timer.
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Etter 1. september er reglene strengere og det må det søkes om dispensasjon.

Spredning etter 1. september gir trekk i tilskudd, om ikke det er gitt dispensasjon

Landsbruksdirektoratet gir rammene for trekk av tilskudd og kommunen bruker
fylkesmannen på generelle saker.

Kommunalsjefen har fått samme behandling i denne saken på lik linje med enhver innbygger.

Bvggesak:

Tjenesteleder Anders Halland informerte utvalget om kommunalsjefens byggesak, saksbehandlingen

og habilitet.
Halland informerte om bl.a. følgende:

o Det ble søkt om oppføring av en driftsbygning/redskapshus i desember 2010.
o Kommunalsjefen har ikke vært saksbehandler i saken, dette er også sjekket ut i

journalsystemet og det finnes ingen spor om at kom.sjefen har vært inne i saken.

. Byggesaken ble sendt til Gol kommune ijanuar 2Ot1-, ogsaken ble her behandlet og tiltak
anbefalt.

o Ut ifra område-fotografering, som i utgangspunktet gjøres hvert 3 år, er bygget plassert noe

annerledes enn det som er søkt om.
o Kommunalsjefen har søkt om ferdigattest, og også endringsmelding grunnet byggets

plassering.
o To gebyrer er betalt i forbindelse med byggesaken. En for byggesaken og en for

endringsmelding. Dette er gjeldende praksis.

r Rådmannen har signert endringsmeldingen og ferdigattesten.
o Kommunalsjefen har blitt saksbehandlet på lik linje med enhver innbygger.

Tjenesteleder Anders Halland og teknisk konsulent Arnstein Matheson forlater møtet.

Konklusion:
Kontrollutvalget tor orienteringen til etterretning og ber rådmannen påse ot ansatte i kommunen er
påposselige med å følge gjeldende ploner og regelverk.
Soker som gjelder onsotte må tas videre til nærmeste leder, dette for å unngå enhver mistonke om

forskjellsbeh a n d li ng og korru psjo n.

Påposselighet i ovennevnte forhold er svært viktig for å sikre positiv omdømmebygging i kommunen.

GiØdselssok:

Kontrollutvalget onser saken for å være behandlet og fottet på rett grunnlog.

Utvalget vil besvore henvendelsen til utvolget fro Frode Aoslid, datert 77.03.2077, vedr.

gjødselspredning.

Bvoqesok:
Kontrollutvolget tar informosjonen til orientering.
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Lukkins av mØtet:
Kontrollutvalget diskuterer om møtet bør lukkes under sakOGl2OtT, da personopplysninger vil
komme opp i møtet.
Vedtak: Enstemmigvedtas å lukke møtet men hensyn til personvernet, med hjemmel i koml. § 31 nr.

3 og4,jf. offl. § 24.

SakOG|2OLT I Utarbeidelse av retningslinjer, vedr. samarbeidsklima politikere og

en

Dokumenter:
lngen

SaksopplvsninEer:
I kontrollutvalgsmøte 19. og 20. april 2Ot7 ble det mellom politikere og administrasjonen funnet et

felles grunnlag til å utarbeid retningslinjer vedr. prosess og prosedyre, system- og

saksbehandlingsregler for politisk og adm. arbeid.

Kontrollutvalget vil følge opp temaet og ga i oppgave til rådmann å utarbeide en skisse på

retningslinjer, som skal videreutvikles i samråd med begge parter, før endelig utkast foreligger.

Denne skissen oversendes av rådmann til medlemmene av «Utvalg for gjennomgang av politisk

reglement og delegeringsreglement», kontrollutvalget og Kommunerevisjonen IKS for uttalelse og

innspill.

Det er viktig at alle parter har fått medvirke til innholdet.

Det foreløpige utkastet skal kontrollutvalget jobbe videre med i dagens møte, med et delmål om å få

på plass et solid dokument med retningslinjer som aller parter kan støtte, forholde seg til og arbeid

etter. Retningslinjene utarbeides i første omgang for teknisk avdeling, og skal gi klare føringer som

både administrasjonen og politikerne skal kunne forholde seg til.

H,ovedmålet er på sikt å få innarbeidet disse retningslinjene i det politiske reglementet og i

kommunens delegeringsreglementet, slik at det vil være retningslinjer for hele administrasjonen.

Sluttproduktet av retningslinjene vil bli oversendt fra rådmann til formannskapet for politisk

behandling, når kontrollutvalget gir klarsignal for dette.

Forslas til vedtak:

Behandlins/vurderins i møtet:
Kontrollutvalget, revisjonssjefen, ordfører og rådmann diskuterer situasjonen og utviklingen i

samarbeidsklimaet mellom politikere og administrasjon og hvilke tiltak som bør $øres.
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Ordfører forlater møtet.

De gjenværende deltakerne fortsetter drøftingen og diskuterer fremdrift, videre arbeid og

utarbeidelse av retningslinjer.

Rådmann forlater møtet.

Kontrollutvalget lager utkast til retningslinjer i møtet, som inneholder TU sine vedtatte 8 pkt., samt
punkter utarbeidet av KU.

I dagens møte gjøres det ikke vedtak i saken.

Saken vil komme opp til ny behandling i åpent møte, hvor vedtak vil fattes.

Annet:
- Neste møte:
- Saker neste møte:
- Skjema møtegodtgjørelse: Alle medlemmer har fått utdelt skjema i møtet

Nes, 10.05.2017

ffi,#,
Bård Heio
leder

Møteprotokollen er sendt: lJtvalgsmedlemmer, Nes kommune, ordfgrer, rådmann, Kommunerevision IKS
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