
 

 
 

Kontrollutvalget 
Sør - Varanger kommune Kontrollutvalgan IS  

 Saksbehandler: Lene Harila 

 

 

MØTEPROTOKOLL        Arkiv 420.5.4 
 

Dato: 3. juli 2019  Tid  : 10 – 12.10  

Sted: Scandic hotell  Pause: 11 – 11.15   

 

Disse møtte i utvalget 

Staal Nilsen, Anne Flaatten Jan Kurt Kristiansen., Ole K. Josefsen og Jorunn Kallianen for Wenche 

Randal 

 

Ellers møtte 

Viggo Johannesen fra Vefik IKS  

Fra sekretariatet møtte Lene Harila og Kari-Mette Fosslund 

Assisterende rådmann Håvard Lund fra Sør-Varanger kommune 

Publikum  

 

Innkalling 

Innkalling ble sendt ut 4. juli. 

 

Saksliste 

Saksliste og saker ble sendt ut 17. juni.  
 

SAKER TIL BEHANDLING 

 

Orienteringer 

 

1. Oppsummeringsbrev Sør-Varanger kommune regnskap 2018 

2. Vedtak Sak 13/19 – Forvaltningsrevisjon ressursbruk og kvalitet i pleie og 

omsorg 

 

Sak nr. Sak 

19/19 Godkjenning av innkalling og saksliste  

20/19 Godkjenning av protokoll fra 21. mai 

21/19 Rapport fra forvaltningsrevisjon: Personalforvaltning i barnevernstjenesten 

22/19 Eventuelt 

 
 
Sak 19/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte den 3. juli 2019 godkjennes. 

 

Vedtak, enstemmig 

Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte den 3. juli godkjennes.  

 
 

 

 



 

 

2 

 

Sak 20/19  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 21.mai 2019 godkjennes. 

 

Vedtak, enstemmig 

Protokoll fra møte 21. mai 2019 godkjennes. 

 

 

Sak 21/19 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT PERSONALFORVALTNING I 

BARNEVERNSTJENESTEN  

 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget viser til rapporten «Personalforvaltning i barnevernstjenesten» utarbeidet 

av Vest – Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og 

konklusjonen i rapporten til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den. 

 

2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret, med følgende anbefaling til vedtak: 

 

Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten 

«Personalforvaltning i barnevernstjenesten» til orientering og slutter seg til rapportens 

anbefalinger. 

 

Kommunestyret ber rådmannen sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger 

 

Under møtet blir rådmannens uttalelse til rapporten lagt fram over bordet. Sekretariatet fikk mottok 

uttalelse pr epost på morgenen på møtedag. Kommunen ber i denne eposten om at det skal være 

med en representant for kommunen pr telefon. Dette er praktisk ikke mulig å løse på en god måte på 

kort varsel.  

 

Vedtak, enstemmig; 

Kontrollutvalget viser til rapporten «Personalforvaltning i barnevernstjenesten» og utsetter denne 

saken. Utsettelsen har bakgrunn i at rådmannens uttalelse blir lagt på bordet under møtet. 

Kontrollutvalget ønsker å ha bedre tid til rådmannens uttalelse før rapporten sluttbehandles i 

kontrollutvalget og sendes kommunestyret.   

 

 

Sak 22/19 EVENTUELT 
Neste møte settes til 5. august. Til dette møtet inviteres Vefik.  

 

 

 

 

 

Staal Nilsen 

Kontrollutvalgsleder 

 

Lene Harila 

sekretariatet 
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