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Kontrollutvalget i Nes kommune 
MØTERPROTOKOLL  

 

 

 SAKSKART 

                                                                    SAKER TIL BEHANDLING 

 

Diskusjonssak vedr. videre undersøkelser i sak 06/2017 

 
 
Innkallingen og sakslisten: 
Kontrollutvalgsleder innledet møtet med gjennomgang av innkalling og saksliste. Det var ingen 
merknader til disse. 
 
 
Protokoll godkjenning og signering: 
Protokoll fra møtet 10.05.2017 ble formelt godkjent og signert. 
 
 
 

Diskusjonssak: 
Møtet ble vedtatt lukket med hjemmel i koml. § 31 nr. 3 og 4, jf. offl. § 24 
 
Dokumenter: 
Ingen 
 
Saksopplysninger: 
Vedr. kontrollutvalgssak 06/2017 «Utarbeidelse av retningslinjer, vedr. samarbeidsklima politikere og 
administrasjonen» vil utvalget diskutere og planlegge videre undersøkelser i saken, herunder møter 
med bl.a.: 

 TU-medlemmer perioden 2011-2015 

 Sentrale utbyggere i Nes kommune 

 Konsulentselskaper innen regulerings- og planarbeidet i Nes. 
 

 
Behandling/vurdering i møtet: 
Kontrollutvalget drøftet videre undersøkelser og mulige tiltak i saken. 
Herunder ble bl.a. følgende drøftet: 

 Kontrollutvalgets retningslinjer, som er under utarbeidelse, bør gis tid til å bli innarbeidet 
både hos politikere og administrasjonen, samt at begge parter gis muligheten til å etterleve 
disse.  
 
 

Møte dato/tid      Fredag 19. mai 2017, kl. 09.30 – 12.00 

Møtested Møterom «Teknisk», Kommunehuset på Nes 

Medlemmer/varamedlemmer 
til stede i møtet 

Leder Bård Heio, nestleder Magne Medgard                             
medlem Lars Brattested                             

Forfall  

Andre til stede i møtet   

Sekretariat Hanne Heen Wengen 

Behandlet saker  
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 Rådmann vil i nærmeste fremtid stille i alle møter i TU, men bør anmodes om å prioritere 
møtedeltagelse i alle TU-møter i inneværende kommunestyreperioden. 

 Ut i fra sakens tyngde og betydning for Nes kommune drøftet utvalget muligheten for å 
bestille en forvaltningsrevisjon av teknisk avdeling for å sikre at videre undersøkelser utføres 
med rett fagkompetanse. 

 
Konklusjon i møtet: 
- Nytt møte fastsettes til onsdag 24. mai 2017. 
- Sak 06/2017 «Utarbeidelse av retningslinjer, vedr. samarbeidsklima politikere og 

administrasjonen» settes på sakskartet den 24.05.2017 for ny behandling.  
- En evt. bestilling av forvaltningsrevisjon, fra Kommunerevisjonen IKS, vedr. teknisk avdeling i Nes 

kommune og hva bestillingen skal omfatte settes opp som egen sak i ovennevnte møte. 
 

 
  

Annet: 
-  Neste møte: 24.05.2017 
-  Saker neste møte: 
-  Skjema møtegodtgjørelse: Alle medlemmer har fått utdelt skjema i møtet 
 
 
 
 
 
Nes, 19.05.2017 
 
 
 
 
 
 
_______________________  _______________________     _______________________ 
Bård Heio    Magne Medgard      Lars Brattested     
leder      nestleder       medlem   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møteprotokollen er sendt: Utvalgsmedlemmer, Nes kommune, ordfører, rådmann, Kommunerevisjon IKS 
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