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PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE 21.06.2018
KONTROLLUTVALGET I GRANE
Tid:
Sted:
Tilstede:

21.06.2018 kl 10.00-11.30.
Grane rådhus, formannskapssalen
Monica Hoff
(nestleder)
Torild Midtlien
(medlem)
Tormod Thuseth
(medlem)
Martin Kolberg,
(vara for Eriksen)
Forfall:
Kolbjørn Eriksen
(leder),
John Kappfjell
(medlem), vara var forhindret fra å møte
For øvrig møtte:
Knut Soleglad
(KU-sekretær)

Monica Hoff åpnet møtet og innhentet følgende status:
- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 4 av 5 møtte, og møtet er beslutningsdyktig.
I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 020/18

Henvendelse til KU vedr. lovbrudd i forhold til motorferdselsloven
Møtebehandling:
Til møtet var følgende dokumenter ettersendt pr. mail den 18.06.2018:
- Brev datert 18.12.2017 fra Fylkesmannen i Nordland til Grane kommune,
vedr. «Praktisering av motorferdselverket – ber om orientering – Grane
kommune».
- Brev datert 22.12.2017 fra Grane kommune til Fylkesmannen i Nordland,
vedr. «Praktisering av motorferdselregelverket i Grane kommune».
- Brev datert 11.04.2018 fra Grane kommune til Fylkesmannen i Nordland,
vedr. «Praktisering av § 5 første ledd bokstav e) i motorferdselsforskriften.
Til møtet var følgende dokument ettersendt pr. mail den 20.06.2018:
- Mail datert 19.06.2018 fra Øksne (henvender) til Soleglad (KU-sekretær),
vedr. «Saken i kontrollutvalget 21.06».
Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«1. Kontrollutvalget forutsetter at kommunen innretter seg etter de
veiledninger som fremgår av Fylkesmannens korrespondanse med
kommunen datert 18.12.2017 og 19.03.2018.
2. Kontrollutvalget ber administrasjonen gi en muntlig orientering i
kontrollutvalgets neste møte om hva kommunen planlegger av tiltak for å
innrette seg etter Fylkeskommunens veiledninger.
3. I forbindelse med den allerede bestilte forvaltningsrevisjonen innen
«Saksbehandling i administrasjonen og i politiske organer», vil
kontrollutvalget be revisjonen – med utgangspunkt i vedtak om
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snøscootertillatelser - foreta undersøkelser av saksbehandlingen med
hensyn til:
- behandlingen av klagesaker,
- etterlevelse av kommunens delegasjonsreglement,
- habilitetsvurderinger.»
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget forutsetter at kommunen innretter seg etter de veiledninger
som fremgår av Fylkesmannens korrespondanse med kommunen datert
18.12.2017 og 19.03.2018.
2. Kontrollutvalget ber administrasjonen gi en muntlig orientering i
kontrollutvalgets neste møte om hva kommunen planlegger av tiltak for å
innrette seg etter Fylkeskommunens veiledninger.
3. I forbindelse med den allerede bestilte forvaltningsrevisjonen innen
«Saksbehandling i administrasjonen og i politiske organer», vil
kontrollutvalget be revisjonen – med utgangspunkt i utvalgte vedtak om
snøscootertillatelser - foreta undersøkelser av saksbehandlingen med hensyn
til:
- behandlingen av klagesaker,
- etterlevelse av kommunens delegasjonsreglement,
- habilitetsvurderinger.

________________________
Monica Hoff (nestleder)

_________________________
Tormod Thuseth (medlem)

________________________
Torild Midtlien (medlem)

________________________
Martin Kolberg (vara for Eriksen)

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

