
 

 
 

Kontrollutvalget 
Sør - Varanger kommune Kontrollutvalgan IS  

 Saksbehandler: Lene Harila 

 

 

MØTEPROTOKOLL        Arkiv 420.5.4 
 
Dato: 21. mai 2019  Tid: Kl. 10 - 13 
Sted: Rådhuset, møterom Viksjøen.   Pause 11 – 11.15 
 
 
Disse møtte i utvalget 
Staal Nilsen,  Anne Flaatten og Wenche Randal 
Jan Kurt Kristiansen meldt forfall og ingen vara er innkalt på kort varsel 
Ole K. Josefsen møtte ikke. 
 
Ellers møtte 
Bård Larsson, Aud Opgård og John Vidar Nordseth møtte fra Vefik IKS  
Fra sekretariatet møtte Lene Harila 
 
Innkalling 
Innkalling ble sendt ut 7. mai. 
 
Saksliste 
Saksliste og saker sendt ut fortløpende fram til 10. mai da siste sak gikk ut fra sekretariatet.  
 
SAKER TIL BEHANDLING 
 
Orienteringer 
 

1. Vedr forvaltningsrevisjon Barnevern 
2. Vedtak sak 04/19 – KU årsrapport 2019 
3. Vedtak sak 08/19 – Undersøkelse av kjøp av tjenester 
4. Vedtak sak 03/19 – bestilling av forvaltningsrevisjon 

samhandlingsreformen 
 

 
Sak nr. Sak 
10/19 Godkjenning av innkalling og saksliste  
11/19 Godkjenning av protokoll fra 22. januar 
12/19 Godkjenning av protokoll fra 15. februar 
13/19 Rapport fra forvaltningsrevisjon: Ressursbruk og kvalitet i pleie- og omsorg 
14/19 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2018 
15/19 Kontrollutvalgets uttalelse til Barentshallene KF’s særregnskap 
16/19 Oppdragsansvarlig for forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet 
17/19 Vedrørende bestilling av forvaltningsrevisjon på samhandlingsreformen 
18/19 Eventuelt 
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Sak 10/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte den 21. mai 2019 godkjennes. 
 
Vedtak, enstemmig 
Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte den 21. mai godkjennes.  
 
 
Sak 11/19  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte 22. januar 2019 godkjennes. 
 
Vedtak, enstemmig 
Protokoll fra møte 22. januar 2019 godkjennes. 
 
 
Sak 12/19  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte 15. februar 2019 godkjennes. 
 
Vedtak, enstemmig 
Protokoll fra møte 15. februar 2019 godkjennes. 
 
 
Sak 13/19 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT RESSURSBRUK OG KVALITET I 

PLEIE OG OMSORG  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget viser til rapporten «Kvalitet i pleie og omsorg» 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 
«Kvalitet i pleie og omsorg» til orientering og slutter seg til rapportens anbefalinger. 
 
Kommunestyret ber rådmannen sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger 

 
 
Vedtak, enstemmig; 

1. Kontrollutvalget viser til rapporten «Kvalitet i pleie og omsorg» 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 
«Kvalitet i pleie og omsorg» til orientering og slutter seg til rapportens anbefalinger. 
 
Kontrollutvalget viser til anbefalingene fra revisor, og da spesielt anbefaling om at rutiner 
som sikrer at arbeidet med individuell plan og koordinering av tjenester skjer i henhold til 
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regelverket. Kontrollutvalget vil her anbefale at koordinering av tjenester sikres i henhold 
til regelverket. 
 

Kommunestyret ber rådmannen sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger.» 
 

 
Sak 14/19 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL KOMMUNENS 

ÅRSREGNSKAP FOR 2018 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM SØR – VARANGER KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING FOR 2018 

 
Kontrollutvalget har i møte 21. mai 2019, sak 14/19, behandlet Sør – Varanger kommunes 
årsregnskap for 2019. 

Vest – Finnmark kommunerevisjon IKS har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og 
god kommunal revisjonsskikk og avlagt revisjonsberetning 15. april 2019. 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. 31.12.2018. Regnskapet gir også inntrykk av en 
betryggende regnskapsførsel og god overordnet kontroll med kommunens økonomi. 

 

Vedtak, enstemmig; 
Som forslag til vedtak. 
 
 
Sak 15/19 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL BARENTSHALLENE KF SITT  
  SÆRREGNSKAP FOR 2018 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL BARENTSHALLENE KF SITT SÆRREGNSKAP 
FOR 2018 
 
Kontrollutvalget har i møte den 21. mai gitt en uttalelse til særregnskapet for Barentshallene KF for 
2018.  
 

·      Driftsregnskapet viser vesentlig budsjettavvik når det gjelder driftsutgifter. Det foreligger 
ikke særbudsjett for investeringer i det avlagte særregnskap. Uinndekket i 
investeringsregnskapet fra 2017 står fortsatt i foretakets balanse pr 31.12.18. Uinndekket i 
investering skal dekkes inn på neste års budsjett. 

 
·      Årsberetningen tilfredsstiller ikke alle krav som stilles i kommunelovens § 48 nr. 5. 

 Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Barentshallene KFs særregnskap for 
2018 og anbefaler kommunestyret å godkjenne særregnskapet slik det foreligger. 

  
Vedtak, enstemmig; 
Som forslag til vedtak. 
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Sak 16/19 OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTINGSREVISORS EGENVURDERING AV 
UAVHENGIGHET 

 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlige forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet i 
forhold til Sør-Varanger kommune til orientering. 
 
Vedtak, enstemmig; 
Som forslag til vedtak. 
 
 
Sak 17/19 VEDRØRENDE BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON PÅ 

SAMHANDLINGSREFORMEN 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Saken legges fram uten forslag til vedtak.  
 
Vedtak, enstemmig; 
Kontrollutvalget trekker denne bestillingen og overlater til det nye kontrollutvalget etter valget til å 
fatte vedtak om hvilke forvaltningsrevisjoner som gjennomføres framover. 
 
Sak 18/19 EVENTUELT 
 
Aud orienterte om Vefik og selskapsavtalen som skal ligge til grunn for Vefik. Denne 
selskapsavtalen skal vedtas likelydende i samtlige medlemskommuner som kommunestyresak. Det 
er sendt ut en ny selskapsavtale til alle kommuner etter et representantskapsmøte 30. april. Videre 
ble det også orientert litt om forvaltningsrevisjon og rutiner i forhold til dette.  
 
Neste møtedato er satt til 18. juni.   
 
 
 
 
 
 
 

Staal Nilsen 
Kontrollutvalgsleder 

 
Lene Harila 

sekretariatet 


