
Kontrollutvalget
Sør - Varanger kommune Kontrollutvalgan IS 

Saksbehandler: Lene Harila

MØTEPROTOKOLL Arkiv 420.5.4

Dato: 28. november. 2019 Tid: 10.00 – 14.00
Sted: Rådhuset, møterom Viksjøen Pause: 12.25 – 12.30
 
Disse møtte i utvalget
Knut Mortensen, Arne Liaklev, Anne Flaatten og Gunn Inger Svane
Morten Galaasen meldt forfall og ingen varamedlem er oppnevnt for han.

Ellers møtte
Fra sekretariatet møtte Lene Harila og Kari Mette Fosslund
Fra rådmannen møtte Arnulf Ingerøyen under orienteringssak nr 2
Fra Vefik IKS møtte Aud Oppgård og May Nilsen

Publikum og presse

Innkalling
Innkalling ble sendt ut 15. november 2019.

Saksliste
Saksliste og saker ble sendt ut 20. november 2019 

SAKER TIL BEHANDLING

Orienteringe
r

1. Orientering fra sekretariatet – velkommen til nytt kontrollutvalg
2. Orientering fra rådmann – oppfølging av kommunestyrevedtak i 

forvaltningsrevisjon barnevern.
3. Orientering fra Vefik IKS om Vefik IKS
4. Vedtak i sak 30/19 Budsjett 2020 for kontroll tilsyn budsjett 2020 kontroll 

og tilsyn oversendt kommunestyret
5. Vedtak sak 31/19 – bytte av revisjonsselskap oversendt kommunestyret
6. Til ordfører vedr budsjett 2020 for kontrollutvalget Sør-Varanger 

kommune

Sak nr. Sak
33/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
34/19 Godkjenning av protokoll fra møte 2. oktober
35/19 Orientering fra revisor om revisjonsstrategi
36/19 KU årsplan 2020
37/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering
38/19 Uavhengighetsvurdering for oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 
39/19 Eventuelt

Orienteringer



2. Orientering fra rådmannen ved kommunalsjef Arnulf Ingerøyen i forhold til vedtak i 
kommunestyrets sak 45/19 – oppfølging av forvaltningsrevisjon av personaladministrasjon i 
barnevernet

Kommunestyrets vedtak i sak 45/19:
«Sør-Varanger kommune må:

 - Vurderer i hvilken grad barnevernstjenestens bemanningsnivå gjør den i stand til å yte forsvarlige 
tjenester, med rom for at fagpersonell kan gjennomføre nødvendig etter- og videreutdanning. 

- Sikrer at omorganisering skjer i henholdt til regelverk, avtaleverk og anbefalt praksis, herunder: - 
Gjennomfører en forsvarlig utredning før omorganisering iverksettes, 

- Dokumenterer behovet for omorganisering 
- Kartlegger risiko og mulige konsekvenser for arbeidsmiljøet og planlegger og gjennomfører tiltak for

å redusere mulige uheldige konsekvenser for arbeidsmiljøet i samarbeid med representanter for de 
ansatte 

- Behandler omorganiseringer i arbeidsmiljøutvalget 
- Tar verneombud med på råd under planlegging og gjennomføring av omorganiseringer 
- Informerer, drøfter og tar de tillitsvalgte med på råd så tidlig som mulig. 
- Ivaretar arbeidstakeres behov for trygghet gjennom åpne planprosesser 
- Lar arbeidstakere følge oppgavene sine dersom stillingen i vesentlig grad blir videreført i ny 

organisasjon, og 
- Inngår avtale med arbeidstaker eller foretar endringsoppsigelse dersom endring av arbeidsoppgaver 

innebærer endring av stillingens grunnpreg. 

• Behandler interne henvendelser i samsvar med varslingsrutinene når innholdet er av en slik karakter 
at henvendelsen kan kategoriseres som ett varsel. 

• Innfører rutiner som sikrer at den det varsles om ikke har noen innflytelse på hvordan varslet skal 
håndteres. 

• Gjennomfører og dokumenterer dialogmøter med sykemeldte. 
• Deltar på dialogmøter med sykemeldte i regi av NAV.
 • Benytter seg av rettighetene etter IA-avtalen når dette anses hensiktsmessig. Kommunestyret tar 

situasjonen i barnevernet på høyeste alvor. Kommunestyret ber rådmannen igangsette en prosess og 
ber om at det iverksettes tiltak for å gjenopprette tilliten, og et fullt forsvarlig arbeidsmiljø som gir 
grunnlag for gode tjenester for barn og unge i Sør-Varanger kommune. Rådmannen må i samarbeid 
med partene komme frem til tiltak for å løse konflikten og utvikle organisasjonen. Kommunestyret 
ber rådmannen sørge for oppfølging av rapportens anbefalinger, og ber 9 rådmann rapportere til 
kontrollutvalget om arbeidet.

 Sør- Varanger kommune må innhente ekstern kompetanse til konflikthåndtering.»

Kommunalsjef orienterte i forhold til dette vedtaket og tiltak som er gjort i forhold til dette. 
Kontrollutvalget kommenterte og kom med utdypende spørsmål til kommunalsjefen. Blant ble det 
stilt spørsmål om arbeidet og rapport som HEMIS har laget og orientert kommunestyret om. 

Leder i kontrollutvalget orienterte om en skriftlig henvendelse fra ansatte i barnevernet gjort til 
leder og sekretariat. Denne er ikke videreformidlet til kontrollutvalget da leder og sekretariat ikke 
ser den i forhold til oppfølging av vedtak i kommunestyret. 

Kontrollutvalget ønsker i neste møte en ny orientering om denne saken, og oppfølging av denne.

1. I orienteringssak nr 1snakket sekretariatet om kontrollutvalgets arbeid og ansvar. Det ble 
delt ut foredragsark.  Disse blir sendt ut til varamedlemmer og medlem som har meldt forfall
etter møtet.

2. Aud Oppgård, daglig leder i Vefik IKS orienterte om Vefik IKS 

5. Leder av kontrollutvalget orienterte litt om bakgrunn av for orienteringssak 5. Dette vedtaket
har, så langt som kontrollutvalget ser, ikke vært behandlet i kommunestyret. Kontrollutvalget 
ønsker orientering om dette i neste møte fra rådmannen.
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Resten av orienteringssakene tatt til etterretning.

Sak 33/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Sekretariatets forslag til vedtak:
Orienteringer 1. Orientering fra sekretariatet – velkommen til nytt 

kontrollutvalg
2. Orientering fra rådmann – oppfølging av 

kommunestyrevedtak i forvaltningsrevisjon barnevern.
3. Orientering fra Vefik IKS om Vefik IKS
4. Vedtak i sak 30/19 Budsjett 2020 for kontroll tilsyn 

budsjett 2020 kontroll og tilsyn oversendt 
kommunestyret

5. Vedtak sak 31/19 – bytte av revisjonsselskap oversendt 
kommunestyret

Sak nr. Sak
33/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
34/19 Godkjenning av protokoll fra møte 2. oktober
35/19 Orientering fra revisor om revisjonsstrategi
36/19 KU årsplan 2020
37/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering
38/19 Uavhengighetsvurdering for oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor 
36/19 Eventuelt

Innkalling og saksliste til møte 28. november godkjennes

Vedtak, enstemmig:

Orienteringer 1. Orientering fra sekretariatet – velkommen til nytt 
kontrollutvalg
2. Orientering fra rådmann – oppfølging av 

kommunestyrevedtak i forvaltningsrevisjon barnevern.
3. Orientering fra Vefik IKS om Vefik IKS
4. Vedtak i sak 30/19 Budsjett 2020 for kontroll tilsyn 

budsjett 2020 kontroll og tilsyn oversendt 
kommunestyret

5. Vedtak sak 31/19 – bytte av revisjonsselskap oversendt 
kommunestyret

Sak nr. Sak
33/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
34/19 Godkjenning av protokoll fra møte 2. oktober
35/19 Orientering fra revisor om revisjonsstrategi
36/19 KU årsplan 2020
37/19 Bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering
38/19 Uavhengighetsvurdering for oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisor 

3



39/19 Eventuelt

Innkalling og saksliste til møte 28. november godkjennes.

Sak 34/19 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 2. OKTOBER

Sekretariatets forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 2. oktober 2019 godkjennes.

Vedtak, enstemmig
Protokoll fra møte 2. oktober 2019 godkjennes.

SAK  35/19 ORIENTERING FRA REVISOR - REVISJONSSTRATEGI

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

Vedtak, enstemmig
Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

SAK  36/19 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2020

Sekretariatets forslag til vedtak:
 Det fremlagte forslag til årsplan for 2020 fastsettes som kontrollutvalgets årsplan for 2020. 

 Kontrollutvalget sender «Årsplan for kontrollutvalget 2020» til kommunestyret til 
orientering.

Vedtak, enstemmig:
 Det fremlagte forslag til årsplan for 2020 fastsettes som kontrollutvalgets årsplan for 2020. 

 Kontrollutvalget sender «Årsplan for kontrollutvalget 2020» til kommunestyret til 
orientering.

Sak 37/19 BESTILLING AV RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING SOM GRUNNLAG 
FOR PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av Sør-Varanger kommune sin virksomhet
og virksomheter i kommunens selskaper i tråd med kommunelovens § 23-1 fra Vefik IKS. 

Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at kontrollutvalget holdes løpende 
orientert i analyseprosessen.

Vedtak, enstemmig:
Kontrollutvalget bestiller risiko- og vesentlighetsanalyse av Sør-Varanger kommune sin virksomhet
og virksomheter i kommunens selskaper i tråd med kommunelovens § 23-1 fra Vefik IKS. 

4



Analysen forventes levert i løpet av våren 2020. Det forventes at kontrollutvalget holdes løpende 
orientert i analyseprosessen.

Sak 38/19 OPPDRAGSANSVARLIG REGNSKAPSREVISORS UAVHENGIGHETSERKLÆRING

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet i forhold 
til Sør-Varanger kommune til orientering. 

Vedtak, enstemmig:
Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet i forhold 
til Sør-Varanger kommune til orientering. 

SAK 39/19 EVENTUELT

Sekretariatet informerte om at det planlegges en lokal konferanse i Kirkenes i februar 2020 for 
kontrollutvalg i Øst-Finnmark.

Knut Mortensen
Kontrollutvalgsleder

Lene Harila
sekretariatet
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