
 

 
 

Kontrollutvalget 
Sør - Varanger kommune Kontrollutvalgan  

 Saksbehandler: Sissel Mietinen 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Dato: 22. februar 2016 Tid: Kl. 11.00- 13.00 
Sted: Møterom Ellenvatn  
 
Disse møtte  
Staal Nilsen, Jan Kurt Kristiansen Ole K. Josefsen, Harald Nilsen for Elin Mathisen, Wenche Randal møtte 
ikke. Vara Bror Sundstrøm møtte etter eget ønske 
 
Ellers møtte 
Sissel Mietinen fra Kontrollutvalgan .  
 
Innkalling 
Innkallingen til møtet var sendt ut 12. februar 2016. 
 
Saksliste 
Saksliste og sakspapirer ble sendt ut med innkallingen.  
 
SAKER TIL BEHANDLING 
Sak nr. Sak 
01/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 
02/16 Godkjenning av protokoll 
03/16 Orientering om revisjonsordning og revisor 
04/16 Engasjementsbrev Vefik IKS 
05/16 Uavhengighetserklæring 
06/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015 
07/16 Kontrollutvalgets årsplan 2016 
08/16 Eventuelt 
 
 
Sak 01/16 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte den 22. februar godkjennes. 
 
Vedtak, enstemmig 
Som sekretariatets forslag til vedtak, med en liten korrigering på utsendelsesdato. 

Sak 02/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 21. oktober 2015 godkjennes. 
 
Vedtak, enstemmig 
Som sekretariatets forslag til vedtak, med følgende tillegg: 



 
 

 2 

Det må legges frem sak om budsjettregulering, da kontrollutvalgets forslag i sak 31/15 – budsjett og 
tilsyn, har en forutsetning om tre medlemmer, mens kommunestyret, etter valget høsten 2015, 
valgte et utvalg på 5 medlemmer. Det utarbeides en budsjettreguleringssak til neste møte. 

Sak 03/16 ORIENTERING OM REVISJONSORDNING OG REVISOR 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Sekretariatet orienterte om overgangen til nytt revisjonsfirma for kommunen og hvordan en tenker seg at 
fortsettelsen til fullverdig medlem i Vefik IKS skal foregå.  
 
Vedtak, enstemmig 
Utvalget tar orienteringen til etterretning og ber om at sekretariatet undersøker om kommunen har 
sendt en formell henvendelse til Vefik IKS om å bli tatt opp som deltakerkommune i IKSèt, jf 
kommunestyrets vedtak sak av 18.11.2015, sak 68/15.  
 
Sak 04/16 ENGASJEMENTSBREV  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget har gjennomgått Engasjementsbrev Sør – Varanger kommune. Dokumentet legges 
til grunn for Vest – Finnmark kommunerevisjon IKS sitt revisjonsoppdrag for kommunen. 
 
 Engasjementsbrev oversendes ordfører og rådmann til orientering. 
 
Vedtak, enstemmig 
Som sekretariatets forslag til vedtak. 

Sak 05/16 OPPDRAGSANSVARLIG REVISORS UAVHENGIGHET 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisors egenvurdering av uavhengighet i forhold til Sør – 
Varanger kommune til orientering 
 
Vedtak, enstemmig 
Som sekretariatets forslag til vedtak. 
 
Sak 06/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2015 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

• Det fremlagte forslag til årsrapport for 2015 fastsettes som kontrollutvalgets årsrapport for 
2015. Årsrapporten oversendes kommunestyret for endelig behandling. 

• Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret å gjøre slikt vedtak: 
  
 Kontrollutvalgets årsrapport for 2015 tas til orientering.  

Sak 07/16 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2016  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

• Det fremlagte forslag til årsplan for 2016 fastsettes som kontrollutvalgets årsplan for 2016. 
Årsplanen oversendes kommunestyret for endelig behandling. 

• Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret å gjøre slikt vedtak: 
  
 Kontrollutvalgets årsplan for 2016 tas til orientering.  
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Sak 08/16 EVENTUELT  
 
Utvalget diskuterte om utvalgets møter, i tillegg til å offentliggjøres på kommunens hjemmeside 
også skulle utlyses i lokalavisen. Dette som et ledd i å synliggjøre utvalget. Fra neste møte ble det 
sendes utvalgets innkalling og saksliste til lokalavisene – ikke for å trykkes i avisen men som en 
orientering til avisens journalist om at møtet skal avholdes og er åpent. 
 
Plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll ble diskutert. En gjennomgang viser at de 
prioriterte områdene i planene bare delvis er gjennomført i perioden. 
 
Plan for forvaltningsrevisjon/ - selskapskontroll, herunder overordnet analyse settes opp som sak på 
neste møte.  
 
Møtet avsluttet kl. 13.00 
 
Neste møte er foreløpig fastsatt til 20. april 2016.  
 
 
 
 
  _______________________   
  Staal Nilsen 

leder kontrollutvalget          
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