
 

 
 

Kontrollutvalget 
Sør - Varanger kommune Kontrollutvalgan IS  

 Saksbehandler: Mette Rushfeldt 

 

 

MØTEPROTOKOLL        Arkiv 420.5.4 
 

Dato: 8. mai 2018  Tid: Kl. 12.00 -14.10. 

Sted: Rådhuset, møterom Garsjøen.   

 

 

Disse møtte  

Staal Nilsen, Ole K. Josefsen, Wenche Randal, Anne Flaatten og Jan Kurt Kristiansen.   

 

Ellers møtte 

Ranveig Olaussen fra Vefik IKS.  

Fra administrasjonen møtte økonomisjef Svanhild Apeland-Lande og Inger Fremstad.  

Fra sekretariatet møtte Mette Rushfeldt. 

 

Innkalling til møtet ble sendt ut 27. april 2018. 

 

Saksliste 

Saksliste og sakspapirer unntatt sak 05/18 og 08/18 ble sendt sammen med innkalling. De nevnte 

sakene ble sendt ut 03, mai.  

Sak 09/18 ble endret til Notat fra Vefik IKS 25. april 2018. Status og framdrift angående pågående 

forvaltningsrevisjon «Personalforvaltning i barnevernstjenesten» og Eventuelt fikk sak nr. 10/18. 
 

SAKER TIL BEHANDLING 

Sak nr. Sak 

 Referat og orienteringer 

01/18 Godkjenning av innkalling og saksliste  

02/18 Godkjenning av protokoll 

03/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 

04/18 Kontrollutvalgets årsplan 2018 

05/18 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2017 

06/18 Revisorbrev  

07/18 Overordnet revisjonsstrategi 2018 – informasjon fra revisor 

08/18 Forslag til reglement for Kontrollutvalget i Sør-Varanger kommune 

09/18 Notat fra Vefik IKS av 25. april 2018 Status og framdrift angående pågående 

forvaltningsrevisjon «Personalforvaltning i barnevernstjenesten» 

10/18 Eventuelt 
 

 
ORIENTERINGER  
 

Orienteringer 

Vedtak fra kontrollutvalget: 

 Nummerert brev nr. 1 

 Overordnet analyse og plan for selskapskontroll 2017-2020 

 Budsjett 2018 Kontroll og tilsyn 
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Vedtak, enstemmig 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 01/18 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte den 8. mai 2018 godkjennes. 

 

Vedtak, enstemmig 

Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte den 8. mai 2018 godkjennes med de endringer som 

er gjort i møte.  
 

 

 

Sak 02/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 29. november 2017 godkjennes. 

 

Vedtak, enstemmig 

Protokoll fra møte 29. november 2017 godkjennes. 

 

 

SAK 03/18 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2017 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Den fremlagte utkastet til årsrapport fastsettes som kontrollutvalgets årsrapport for 2017. 

Årsrapporten oversendes kommunestyret for endelig behandling. 

 Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak: 

  

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering 

 

Vedtak, enstemmig 

Den fremlagte utkastet til årsrapport fastsettes som kontrollutvalgets årsrapport for 2017. 

Årsrapporten oversendes kommunestyret for endelig behandling. 

 Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak: 

  

 Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 tas til orientering 

 

 

SAK  04/18 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2018 
 

Kontrollutvalget gjordet endringer i Årsplanen i møte som er lagt inn i årsplan for 2018.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

 Det fremlagte forslag til årsplan for 2018 fastsettes som kontrollutvalgets årsplan for 2018. 

Årsplanen oversendes kommunestyret for endelig behandling. 

 Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret å gjøre slikt vedtak: 

  

 Kontrollutvalgets årsplan for 2018 tas til orientering.  
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Vedtak, enstemmig 

 Det fremlagte forslag til årsplan for 2018 fastsettes som kontrollutvalgets årsplan for 2018. 

Årsplanen oversendes kommunestyret for endelig behandling. 

 Kontrollutvalget innstiller til kommunestyret å gjøre slikt vedtak: 

  

 Kontrollutvalgets årsplan for 2018 tas til orientering.  

 
 

SAK 05/18 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL KOMMUNENS ÅRSREGNSKAP FOR 
                          2017 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM SØR – VARANGER KOMMUNES 

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2017 

 

Kontrollutvalget har i møte 8. mai 2018, sak 05/18, behandlet Sør – Varanger kommunes 

årsregnskap for 2017. 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte regnskapet, rådmannens beretning og 

revisjonsberetningen datert 14. april 2018.   

Revisor har supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger under 

behandlingen i kontrollutvalget. Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter som 

de har bedt om. 

Sør – Varanger kommunes driftsregnskap viser en sum til fordeling drift på kr. 678 132 884 og et 

regnskapsmessig resultat i balanse. 

Kontrollutvalget vil likevel påpeke følgende:  

Revisor har tatt følgende forbehold i revisjonsberetningen.  

 Investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettavvik. Budsjettavviket er redegjort for i 

kommunens årsrapport.  

 

Vest – Finnmark kommunerevisjon IKS har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og 

god kommunal revisjonsskikk og avlagt revisjonsberetning 14. april 2018. Revisor har avgitt sin 

beretning med et forbehold om budsjettavvik i investeringsregnskapet.  

Kontrollutvalget mener at regnskap og årsberetning, med unntak av revisors forbehold, gir et riktig 

bilde av kommunens økonomiske stilling pr. 31.12.2017. Regnskapet gir også inntrykk av en 

betryggende regnskapsførsel og god overordnet kontroll med kommunens økonomi. 

 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskap og årsberetning for 2017 slik de er 

avlagt. 

 

Vedtak, enstemmig 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM SØR – VARANGER KOMMUNES 

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2017 

 

Kontrollutvalget har i møte 8. mai 2018, sak 05/18, behandlet Sør – Varanger kommunes 

årsregnskap for 2017. 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte regnskapet, rådmannens beretning og 

revisjonsberetningen datert 14. april 2018.   
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Revisor har supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger under 

behandlingen i kontrollutvalget. Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter som 

de har bedt om. 

Sør – Varanger kommunes driftsregnskap viser en sum til fordeling drift på kr. 678 132 884 og et 

regnskapsmessig resultat i balanse. 

Kontrollutvalget vil likevel påpeke følgende:  

Revisor har tatt følgende forbehold i revisjonsberetningen.  

 Investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettavvik. Budsjettavviket er redegjort for i 

kommunens årsrapport.  

 

Vest – Finnmark kommunerevisjon IKS har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og 

god kommunal revisjonsskikk og avlagt revisjonsberetning 14. april 2018. Revisor har avgitt sin 

beretning med et forbehold om budsjettavvik i investeringsregnskapet.  

Kontrollutvalget mener at regnskap og årsberetning, med unntak av revisors forbehold, gir et riktig 

bilde av kommunens økonomiske stilling pr. 31.12.2017. Regnskapet gir også inntrykk av en 

betryggende regnskapsførsel og god overordnet kontroll med kommunens økonomi. 

 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskap og årsberetning for 2017 slik de er 

avlagt. 

 
 
SAK 06/18 NUMMERERT BREV NR 1 

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget viser til nummerert brev 1 av 13.04.18 angående Barentshallene KF`s sin 

innbetaling til skattetrekkskonto, og ber daglig leder svare kontrollutvalget innen 1.7.18, med 

gjenpart til revisjonen. 

 

Når svaret foreligger fra daglig leder, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret snarest fra 

revisjonen.  

 

Vedtak, enstemmig 

Kontrollutvalget viser til nummerert brev 1 av 13.04.18 angående Barentshallene KF`s sin 

innbetaling til skattetrekkskonto, og ber daglig leder svare kontrollutvalget innen 1.7.18, med 

gjenpart til revisjonen. 

 

Når svaret foreligger fra daglig leder, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret snarest fra 

revisjonen.  

 

 

SAK 07/18  OVERORDNET REVISJONSSTRATEGI 2018 – INFORMASJON FRA REVISOR 
 
Møtet ble lukket da informasjon fra revisor ble gitt i henhold til KL (Kommuneloven) § 31 nr. 5, 

KL § 78 nr. 7 jf. Offentleglova § 24. 

 

Vedtak, enstemmig 

Kontrollutvalget tar informasjon fra revisor til orientering.  
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SAK 08/18 REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget har i møte den 8. mai 2018 behandlet forslag til reglement for kontrollutvalget i 

Sør- Varanger kommune. Reglementet sendes til kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Framlagt reglement for kontrollutvalget i Sør-Varanger kommune vedtas.  
 
 
Vedtak, enstemmig 

Kontrollutvalget har i møte den 8. mai 2018 behandlet forslag til reglement for kontrollutvalget i 

Sør- Varanger kommune. Reglementet sendes til kommunestyret med følgende innstilling: 

 

Framlagt reglement for kontrollutvalget i Sør-Varanger kommune vedtas.  
 
 
 

SAK 09/18  NOTAT FRA VEFIK IKS AV 25. APRIL 2018 STATUS OG FRAMDRIFT 
ANGÅENDE PÅGÅENDE FORVALTNINGSREVISJON 
PERSONALFORVALTNING I BARNEVERNSTJENESTEN» 

 
Kontrollutvalget løftet notatet fra Vefik IKS fra orientering til sak i møte.  

 

Vedtak, enstemmig 

VEfik IKS har i notat av 25. april 2018 orientert kontrollutvalget om den pågående 

forvaltningsrevisjonen «Personalforvaltning i barnevernstjenesten», som er bestilt av 

kontrollutvalget i møte i april 2017. Rapporten forventes ferdigstilt i oktober 2018.  

 

Kontrollutvalget fikk informasjon fra Vefik IKS om den bestilte forvaltningsrevisjonen i 

barnevernet i Sør-Varanger i møte 29. november 2017. Da forventet Vefik IKS å ha en ferdig 

rapport i mars 2018. 

 

 

SAK 10/18 EVENTUELT 
 

Vedtak, enstemmig 

Kontrollutvalget har under behandling av kommunens årsregnskap for 2017 fått informasjon om at 

det utarbeides et oppsummeringsbrev. I oppsummeringsbrevet som går til administrasjonen påpeker 

revisjonen forhold som de ønsker at kommunen skal forbedre. Forholdene er ikke av vesentlig 

karakter men bør likevel endres. 

 

Kontrollutvalget ønsker for framtiden å få kopi av oppsummeringsbrevene som går til Sør-Varanger 

kommune. 

 

 

 

Staal Nilsen 

Kontrollutvalgsleder 
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