KONTROLLUTVALGET I RENNESØY
PROTOKOLL

Utvalg:
Kontrollutvalget i Rennesøy

Møtenr.:
2

Møtedato:
Utvalgssaksnr.:
26. juni 2009
9/09 - 12/09

Innkalt:
Forfall:
Jostein Eiane
Aina Hodnefjell Østerhus møtte ikke.
Harald Fauskanger møtte etter sak 9
Aina Hodnefjell Østerhus
Inger Årsheim
Audun Stornes
Andre tilstede:
Fra kommunen møtte: Rådmann Knut Underbakke møtte til sak 9 og 10. Økonomisjef
Anne Line Aarland møtte til sakene 9
Fra Rogaland Revisjon IKS møtte: Cicel Aarrestad og Rune Eskeland
Fra Rogaland Kontrollutvalgssekretariat møtte: Per Kåre Vatland

Møtet startet kl 08.30 og varte til kl 10.15.

Innkallingen ble godkjent uten merknader.
Sakslisten ble endret, sak 13 godkjenning av protokoll ble føyd til som siste sak

9/09

Tertialrapport Rennesøy kommune pr 30.04.09

Økonomisjefen orienterte om tertialrapporten.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kontrollutvalget i Rennesøy tar tertialrapporteringen pr 1. tertial til orientering.

10/09

Rapport forvaltningsrevisjon: Plan- og byggesaker, utbyggingsområder og
utbyggingsavtaler

For å sikre at kontrollutvalget får rapporter med det samme de blir offentliggjort, vil
sekretariatet videresende rapportene elektronisk til medlemmene når disse mottas fra
revisjonen.
Revisjonen presenterte rapporten.

Kontrollutvalget vedtok i sin behandling å anbefale kommunestyret å slutte seg til følgende
anbefalinger:
Kommunen bør vurdere å utarbeide serviceerklæringer for plan- og byggesaker
Kommunen bør legge ut informasjon om utbyggingsavtaler på kommunens nettsider,
f.eks. under teknisk avdeling. Gjelder forutsigbarhetsvedtaket.
Kommunen bør vurdere å bruke mal for utbyggingsavtaler slik som det framgår av
KRD sin veileder om bruk av utbyggingsavtaler.
Kommunen bør ved utbyggingsavtaler kreve bankgarantier av utbygger for
opparbeidelsen
Leder framsatte forslag til nytt punkt 2 i vedtaket. ”Kommunestyret vil ved gjennomgang av
boligpolitikken vurdere om virkemidlene som brukes er tilstrekkelige til å nå vedtatt mål.”
Forslag til vedtak med tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Kommunestyret i Rennesøy slutter seg til de kommentarer og de 4 første
kulepunktene i revisjonens anbefalinger, som går fram av forvaltningsrevisjonsrapporten ”Plan- og byggesaker, Utbyggingsområder og utbyggingsavtaler”.
2. Kommunestyret vil ved gjennomgang av boligpolitikken vurdere om
virkemidlene som brukes, er tilstrekkelige til å nå vedtatt mål.
3. Kontrollutvalget påser at kommunestyrets vedtak i tilknytning til rapporten
følges opp ca 6 måneder etter vedtak i kommunestyret.

11/09

Budsjettoppfølging kontroll og tilsyn Rennesøy pr 30.04.09

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
1. Kontrollutvalget tar Budsjettoppfølging for kontroll og tilsyn i Rennesøy pr
30.04.09 til etterretning
2. Kontrollutvalget ber kommunestyret om en tilleggsbevilgning på kr 30.000,- til
å styrke revisjonens budsjett til lovpålagt regnskapsrevisjon.

12/09

Oversikt over status prosjekter og kontroller

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kontrollutvalget i Rennesøy tar oversikt over status prosjekter og kontroller – juni
2009 til orientering.

13/09

Godkjenning av protokoll fra møtet 26.06.09

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
VEDTAK:
Kontrollutvalget godkjenner protokollen fra møtet 26.06.09

MELDINGER
Periode:
Nr.
6/09
7/09
8/09
9/09
10/09
11/09
12/09
13/09

27. mars 2009 - 12. juni 2009
Arkivsak
Referatsakstittel
200800192-20 Møtebok - Regnskap 2008 for Rennesøy kommune
200800100-10 Møtebok - Årsplan 2009 for Rennesøy kontrollutvalg
200800031-13 Møtebok - Årsmelding 2008 for Rennesøy kontrollutvalg
200800192-21 Møtebok - Årsmelding 2008 for Rennesøy kommune
200800027-1 Møtebok - Regjeringens tiltakspakke til kommunesektoren
200800027-2 Møtebok - fullmakt til å inngå forhandlinger om tomtekjøp
200800072-7 Klagesaker etter plan- og bygningsloven i 2008
200800072-8 Tilsynsrapport: Kommunes oppgaver som barnehagemyndighet

Meldingen ble tatt til orientering

EVENTUELT
Ingen saker under eventuelt

Underskrifter
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar med det
som ble vedtatt på møtet

Leder av kontrollutvalget
Sekretær for kontrollutvalget

