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KONTROLLUTVALGET I NES KOMMUNE 
MØTEINNKALLING 

 SAKLISTE  

 
 
Medlemmer: Bård Heio, Magne Medgard, Lars Brattested 
 

Møtetid:  Torsdag 28. september 2017, kl. 08.30-10.30 

Møtested: Kommunehuset på Nes 

Behandling:  Sak 08/2017 

 
 
 
SAKER TIL BEHANDLING 

 Godkjenning av innkalling 
 
 
Sak 08/2017 Utarbeidelse av retningslinjer, vedr. samarbeidsklima politikere og  

administrasjonen og forvaltningsrevisjon av teknisk avdeling – videre behandling
  

 

Annet 
- Neste møte: 
- Saker neste møte: 
- Skjema møtegodtgjørelse: 
 
 
 
 
 
 
Nes, 27.09.2017 
 
 
 
 
___________________ 
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 08/2017 Utarbeidelse av retningslinjer, vedr. samarbeidsklima politikere og  
administrasjonen og forvaltningsrevisjon av teknisk avdeling – 
videre behandling 

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

Dokumenter: 

Saksopplysninger: 

I kontrollutvalgsmøte 19. og 20. april 2017 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. 
 
I møte 24.05.2017 vedtok kontrollutvalget enstemmig flg.:   

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsrapport av Kommunerevisjonen IKS som skal: 

 utrede saksbehandlingen i konkrete saker på teknisk avdeling  

 se nærmere på praksisen rundt utbyggingsavtaler og reguleringsplaner 

 gjennomføre samtaler med tidligere TU-medlemmer, konsulenter og utbyggere, om 
dette anses som nødvendig i utredningen 

 
Kontrollutvalget vil følge opp og arbeide videre med saken og arbeidet deles inn i to trinn: 
Trinn 1:  - Kontrollutvalgets retningslinjer, utarbeidelse og ferdigstillelse, fremlegges innen 
     10. juli 2017. 
Trinn 2:  - Forvaltningsrevisjon – foreløpig revisjonsrapport fremlegges, om mulig, innen                  
     10. juli 2017. 

 
Sak 08/2017 «Utarbeidelse av retningslinjer, vedr. samarbeidsklima politikere og  
administrasjonen og forvaltningsrevisjon av teknisk avdeling» viderefører arbeidet med 
samarbeidsklimaet politikere og administrasjon, og saken er fortsatt under behandling. 
Forvaltningsrevisjonsrapporten er ikke ferdigbehandlet og revisjonsarbeidet pågår fortsatt. 

I møtet 05.09.2017: 
Forvaltningsrevisor Dagny Thon Hovrud informerte om status i forvaltningsrevisjonsarbeidet. 
Kontrollutvalget drøftet forskjellige spørsmål og problemstillinger som skal undersøkes i 
forbindelse med revisjonsarbeidet. 
 
Det ble ikke fattet vedtak i saken 
 
Til dagens møte: 
Kontrollutvalget fortsetter arbeidet med gjennomgang og oppfølgingen av saken. 
 
Forslag til vedtak: 
Det fattes ikke vedtak i møtet. 
 
Behandling i møte: 
 
Vedtak: 
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