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17/20  Eventuelt

Varamedlemmer får innkalling til orientering, og møter kun på særskilt innkalling.

Med hilsen

Knut Mortensen

Leder i kontrollutvalget

Dette dokumentet  er  godkjent elektronisk  og derfor uten underskrift
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Kontrollutvalget
Sør  "  Varanger kommune KontrollutvalganIS

Saksbehandler: Lene Harila

SAK  9/20 GODKJENNING  AV  INNKALLING  OG  SAKSLISTE

Bakgrunn
Innkalling og saksliste ble sendt ut 18. mai 2020

Dersom ingen har merknader til innkalling og saksliste anbefales den godkj ent.

Sak nr. Sak

9/20 Godkjenning av innkalling og saksliste
10/20 Godkjenning av protokoll fra møte 17. februar  2020
11/20 Orienteringer:

1. Vedtak sak 5/20 Årsmelding for KU
2. Melding om vedtak i kommunestyret  — Årsmelding 2019 for

kontrollutvalget

3. Vedtak sak 6/20 Oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjoner
4. Melding om vedtak fra kommunestyret  -  Oversikt over gjennomførte

forvaltningsrevisjoner 2017 — 2019

5. Vedtak sak 7/20 Valg av revisjon for Sør-Varanger kommune

6. Melding om vedtak i kommunestyret  —  Val g av revisjon for Sør-
Varanger kommune

7. Melding om vedtak i kommunestyret  —  ajourførte vedtekter for

Kontrollutvalgan IS

8. E-post fra kommune vedrørende dialog mellom rådmann og

kontrollutvalgets leder i enkeltsaker og spørsmål

12/20 Risiko- og vesentlighetsvurderin for Sør-Varanger kommune
13/20 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2019
14/20 Kontrollutvalgets uttalelse til Barentshallen KF sitt særregnskap 2019
15/20 Kontrollutvalgets uttalelse til Kirkenes Havn Sør-Varanger KF sitt særregnskap

2019 (ETTERSENDES)

16/20 Skatteregnskapet 2019 for Sør—Varanger kommune
1 7/20 Eventuelt

Sekretariatets forsla til vedtak
Innkalling og saksliste til møte 26. mai 2020 godkj ennes.
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Kontrollutvalget
Sør -Varanger kommune Kontrollutvalgan IS

Saksbehandler: Lene Harila

Sak  10/20 GODKJENNING  AV  PROTOKOLL  FRA  MØTE  17.  FEBRUAR  2020

Bakgrunn
Protokoll fra møte 17. februar 2020 er sendt ut med  saken.
Dersom ingen har merknader til protokollen anbefales den godkj ent.

Sekretariatets forsla  til  vedtak
Protokoll fra møte 17. februar  2020  godkjennes.

Vedlegg: protokoll fra møte 17. februar  2020
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Kontrollutvalget

Sør -Varanger kommune Kontrollutvalgan IS
Saksbehandler: Lene Harila

MØTEPROTOKOLL

Dato: 17. februar 2020. Tid:  10.10 — 14.00 .
Sted:  Rådhuset, møterom Viksjøen Pause:

Disse møtte  i  utvalget
Knut Mortensen, Arne Liaklev, Anne F laatten, Gunn Inger Svane. Morten Gaalasen ikke meldt

forfall, og ingen vara innkalt.

Ellers møtte

Fra sekretariatet møtte Lene Harila
Rådmann Nina Bordi under orientering om sak 7/20
Ordfører Rune Rafaelsen under orientering om sak 7/20

Innkalling
Innkalling ble sendt ut 4. februar 2020.

Saksliste
Saksliste og saker ble sendt ut 7. februar 2020. Vedlegg til orientering vedrørende KOFA sendt ut
11. februar.

SAKER  TIL  BEHANDLING:

Sak nr. Sak

1/20 Godkj ennin  av innkallin 0 saksliste
2/20 Godk'ennin av rotokoll fra møte 28. november 2019

3/20 Orienteringer:

1. Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgan IS
2. Vedtak til kommunestyret  — KU årsplan 2020
3. Vedtak til VEFIK IKS — bestilling av risiko— og forvaltningsrevisjon
4. Oppfølging av forvaltningsrevisjon barnevern v/rådmannen
5. Oppfølging av KU-vedtak 8/19 — KOFA-sak
6. Sykefravær 2019 v/rådmannen
7. Konflikthåndtering v/rådmann
8. Notat fra kontrollutval ets leder vedrørende revis'on  i  kommunen

4/20 KU års lan 2020

5/20 Årsmelding 2019 for kontrollutvalget

6/20 Oversikt over 'ennomførte forvaltningsrevis'oner 2016 -2019
7/20 Val av revis'on for Sør—Varan er kommune

8/20 Eventuelt



Sak 1/19 GODKJENNING AV  INNKALLING  OG  SAKSLISTE

Sekretariatets forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til møte 17. februar godkjennes.

Sak nr. Sak
1/20 Godkjenning av innkalling o  saksliste
2/20 Godk'ennin av protokoll fra møte 28. november 2019
3/20 Orienteringer:

1. Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgan IS
2. Vedtak til kommunestyret  — KU årsplan 2020
3. Vedtak til VEFIK IKS — bestilling av risiko- og forvaltningsrevisj on
4. Oppfølging av forvaltningsrevisj on barnevern v/rådmannen

.  Oppfølging av KU-vedtak 8/19  — KOFA-sak
6. Sykefravær 2019 v/rådmannen
7. Konflikthåndtering v/rådmann
8. Notat fra kontrollutval ets leder vedrørende revis'on i kommunen.

4/20 KU års lan  2020

kh

5/20 Årsmeldin 2019 for kontrollutvalget
6/20 Oversikt over 'ennomførte forvaltnin srevis'oner  2016 -  2019
7/20 Valg av revisjon for Sør-Varanger kommune

8/20 Eventuelt

Anne Flaaten melder sak til eventuelt.

Vedtak cnstemmi :

Innkalling og saksliste til møte 17. februar godkjennes.

Sak  2/20  GODKJENNING AV  PROTOKOLL  FRA  MØTE  28. NOVEMBER 2019

Sekretariatets forslag til vedtak:

Protokoll fra møte 28. november 2019 godkjennes.

Kontrollutvalget etterlyser skriftlig orientering gjort av kommunalsj ef Arnulf Ingerøyen i forrige
møte vedrørende oppfølging av barnevernssaken.

Vedtak cnstemmi0

Protokoll fra møte 28. november 2019 godkj ennes.

SAK  3/20  ORIENTERINGER

Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgan IS (se vedlegg 1)
Vedtak til kommunestyret  — KU årsplan  2020  (se vedlegg 2)
Vedtak til VEFIK IKS  — bestilling av risiko- og vesentlighetsvurdering (se vedlegg 3)
Oppfølging av forvaltningsrevisj on barnevern v/rådmannen (se vedlegg 4)
Oppfølging av KU-vedtak 8/ 19  — KOFA-sak (se vedlegg 5)

Sykefravær 2019 v/rådmannen (se vedlagte HMS-plan 6)
Konflikthéndtering v/rådmannen (se vedlegg 7  Håndtering av konflikter og mobbing)
Notat fra kontrollutvalgets leder vedrørende revisjons for Sør-Varanger kommune
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Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Vedtak. enstemmi0

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

SAK 4/ 20  KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN  FOR  2020

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget vedtar møtedatoer og virksomhetsbesøk som foreslått.

Vcdgak, enstemmig:

Kontrollutvalget vedtar møtedatoer og Virksomhetsbesøk som foreslått.

Sak  5/20  ÅRSMELDING  2019  F OR  KONTROLLUTVALGET

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsrapport 2019 og legger saken frem for kommunestyret
med følgende innstilling:

«Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2019 til orientering.»

Vedtak enstemmia:

Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsrapport 2019 og legger saken frem for kommunestyret
med følgende innstilling:

 

«Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport  2019  til orientering.»

Sak  6/20  OVERSIKT OVER GIENNOMFØRTE FORVALTNINGSREVISIONER  2016  -  2019

Sekretariatets forslag til vedtak:

Kontrollutvalget tar oppsummeringen til orientering.

Vedtak enstemmiO:

Kontrollutvalget tar oppsummeringen til orientering og saken oversendes i sin helhet til
kommunestyret til orientering.

Kontrollutvalget behandlet sak  7 /  20 før sak 6 /20

Ordfører og rådmann tiltrådte møtet før behandling av sak 7/20. Ordfører og rådmann forlot møtet
etter en kort orientering vedrørende revisj onsordning i dag for kommunen, og fortolkning av
kommunestyrets vedtak i saken om selskapsavtalen til Vefik  IKS.

SAK  7/20  VALG  AV  REVISION  FOR  SØR-VARANGER KOMMUNE

Saken legges fram for kontrollutvalget uten forslag til vedtak.

Vedtak enstemmi r:

Kontrollutvalget forholder seg til at Sør—Varanger kommune har Vefik IKS som revisjonsselskap pr
i dag og ut oppsigelsestid fra oppsigelsesdato.
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Kontrollutvalget forholder seg til kommunestyrets vedtak i sak 102/ 19. Kontrollutvalget innstiller
som følger til kommunestyret:

1. Sør—Varanger kommune skal delta i ett interkommunalt revisj onsselskap.
2. Sør—Varanger komunen søker medlemskap i KomRev NORD IKS.

SAK  8/20  EVENTUELT

Anne Flaaten har fått en henvendelse vedr ett tilbud Sør-Varanger kommune gir innen til bam— og
unge i vanskelige familiesituasjoner. Det omhandler en privat løsning (Aleris?) som kommunen
betaler for. Det undersøkes mer om dette, og kommer eventuelt tilbake til neste møte.

Kontrollutvalget ønsker en muntlig orienterin g fra rådmann til neste møte vedrørende sykefravær.
KU ber om at det  i  denne orienteringen skilles mellom kortidsfravær og langtidsfravær.

Knut Mortensen

Kontrollutvalgsleder

Lene Harila

sekretariatet

4
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Kontrollutvalget
Sør -Varanger kommune Kontrollutvalgan IS

Saksbehandler: Lene Harila

Sak  11/20 ORIENTERINGER

Vedtak sak 5/20 Årsmelding for KU
Melding om vedtak i kommunestyret  -  Årsmelding 2019 for kontrollutvalget

Vedtak sak 6/20 Oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjoner

Melding om vedtak fra kommunestyret -Oversikt over gjennomførte
forvaltningsrevisj oner 2017 — 2019

Vedtak sak 7/20 Valg av revisjon for Sør-Varanger kommune

Melding om vedtak i kommunestyret  — Valg av revisj on for Sør-Varanger kommune

Melding om vedtak i kommunestyret  — ajourførte vedtekter for Kontrollutvalgan IS

E-post fra kommune vedrørende dialog mellom rådmann og kontrollutvalgets leder i

enkeltsaker og spørsmål

PENN—“>195"

Sekretariatets forslag til vedtak

Sakene taes til orientering.



KO NTROLLUTVALG ET Vår dato: 16.02.2020 Vår ref: 20/167— 13 C

A k' k  d  :FE-O37,Tl— D f.;SØr-Varanger kommune 8:5; °  e eresre

Saksbehandler:  Lene  Karina  Harila

Telefon: 91367062/78963115

E-Post: lene.harila@vadso.kommune.no

SØr—Varanger kommune Sentraladministrasjon

Postboks 406

9915 KIRKENES

Vedtak  sak 5-20 Årsmelding 2019 for  kontrollutvalget

Kontrollutvalget har  i  møte den 17. februar, sak 5/20 Årsmelding for kontrollutvalget 2019, har
enstemmig innstilt som følger til kommunestyret:

«Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2019 til orientering.»

Med hilsen

Knut Mortensen

Leder

Kontrollutvalget Sør-Varanger kommune

Dette dokumentet  er  godkjent elektronisk  og derfor uten underskrift

Vedlegg:  Årsrapport 2019

Adresse Besøksadresse Telefon Organisasjonsnr. E-post
Kontrollutvalagn IS Henry Karlsens plass  1 78 94 23 00 923686371 kontrollutvalgan@vadso.kommune.no
Postboks 614 9800  Vadsø Mobil  saksbehandler:  913 67 062 Bankkontonr.

9811Vadsø 6476 05 12026
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KONTROLLUTVALG ET Vårdato: 16.02.2020 Vår ref120/167— 13 (ljå

A k' k :FE-O 7, TI» D f,;SØr-Varanger  kommune &&; °de 3 eresre
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Saksbehandler: Lene  Karina  Harila

Telefon: 91367062/78963115

E—Post: lene.harila@vadso.kommune.no

Sør-Varanger kommune Sentraladministrasjon

Postboks 406

9915 KIRKENES

Vedtak sak  5-20  Årsmelding 2019 for  kontrollutvalget

Kontrollutvalget har i møte den 17. februar, sak 5/20 Årsmelding for kontrollutvalget 2019, har

enstemmig innstilt som følger til kommunestyret:

«Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsrapport 2019 til orientering.»

Med hilsen

Knut Mortensen

Leder

Kontrollutvalget Sør—Varanger kommune

Dette  dokumentet  er  godkjent elektronisk  og derfor uten underskrift

Vedlegg:  Årsrapport 2019

Adresse Besøksadresse Telefon Organisasjonsnr. E-post
Kontrollutvalagn IS Henry Karlsens plass 1 78 94 23 00 923686371 kontrollutvalgan@vadso.kommune.no
Postboks 614 9800Vadsø Mobil  saksbehandler:  913 67 062 Bankkontonr.
9811 Vadsø 6476 05 12026
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KONTROLLUTVALG ET Vår dato: 20.02.2020 Vår ref: 20/313- 5 -

Arkivkode: FE-O37, TI- Deres ref.:
SØr-Varanger kommune &58

Saksbehandler: Lene  Karina  Harila

Telefon: 91367062/78963115

E-Post: lene.harila@vadso.kommune.no

Sør—Varanger kommune

Kommunestyret

Postboks 406

9915 KIRKENES

Vedtak  sak  6/20 Oversikt  over gjennomf¢rte  forvaltingsrevisjoner 2017 - 2019

Kontrollutvalget har  i  møte 17. februar, sak 6/20 gjennomgått forvaltningsrevisjoner i perioden 2017
— 2019, og fattet følgende vedtak:

«  Kontrollutvalget tar oppsummeringen til orientering og saken  oversendes i sin helhet til

kommunestyret til orientering.»

Kontrollutvalget Ønsker at saksframlegg skal  legges  ved til orientering.

Med hilsen

Knut Mortensen

Leder  i  kontrollutvalget

Dette  dokumentet  er  godkjent elektronisk  og derfor uten underskrift

Vedlegg: saksframlegg

Adresse Besøksadresse Telefon Organisasjonsnr. E-post

Kontrollutvalagn IS Henry Karlsens  plass 1 78 94 23 00 923686371 kontrollutvalgan@vadso.kommune.no
Postboks 614 9800  Vadsø Mobil saksbehandler: 913 67 062 Bankkontonr.

9811 Vadsø 6476 05 12026



Fra: Politisk sekretariat <Politisk.sekreta riat@sor-varanger.kommune.no>
Sendt: torsdag 23. april 2020 09:09
Til: Lene Harila

Emne: 20/441—15 MELDING OM VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET 22.04.20:
Oversikt over gjennomførte forvaltningsrevisjoner 2017  — 2019

Kontrollutvalgan Is
Henry Karlsens plass 1

9800 VADSØ

Vår ref.: Deres ref.: Dato:
Saksnr.: 20/441/15 20/167-14 23.04.2020

Saksbehandler: Telefonnr.: Epostadresse:
Siv Merete Wollmann 78977550 gostmouak@svk.no

MELDING OM VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET  22.04.20: Oversikt over gjennomførte
forvaltningsrevisjoner  2017 - 2019

Kommunestyret har behandlet saken i møte 22.04.2020 og har fattet følgende vedtak:

Kommunestyret tar saken til orientering.

Med vennlig hilsen

Siv Merete Wollmann
formannskapssekretær
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KONTROLLUTVALG ET Vår  dato: 20.02.2020  Vår ref:  20/313- 6

Arkivkode: FE—037, TI— Deres  ref.:
SØr-Varanger kommune &58

SaksbehandlenLene  Harila

Telefon: 91367062/78963115

E—Post: lene.harilaadsokommuneno

Sør-Varanger  kommune

Kommunestyret

Postboks 406

9915 KIRKENES

Vedtak  sak  7/20 Valg av  revisjon  for  S¢r-Varanger kommune

Kontrollutvalget  har  i  møte 17.  februar  2020  fattet  følgende vedtak  i  sak  7/20:

«Kontro/lutva/getforho/der seg til at Sør-Varanger kommune har Vefik IKS som

revisjonsselskap pr i dag og ut oppsigelsestid fra oppsigelsesdato.

Kontrollutvalgetforholder seg til kommunestyrets vedtak i sak  102/19.  Kontrollutvalget

innstiller som følger til kommunestyret:

I  .  Sør— Varanger  kommune skal delta  i  ett  interkommunalt  revisjonsselskap.
2.  Sør- Varanger kommunen søker medlemskap i  KomRev  NORD IKS.  »

Med hilsen

Lene  Karina  Harila

Daglig leder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift

Adresse Besøksadresse Telefon Organisasjonsnr. E-post
Kontrollutvalagn  iS  Henry Karlsens plass 1 78 94 23 00 923686371 kontrollutvalgan@vadso.kommune.no
Postboks  614 9800  Vadsø Mobil  saksbehandler: 913 67  062 Bankkontonr.
9811 Vadsø 6476  05  12026



Fra: Politisk sekretariat <Politisk.sekretariat@sor-varanger.kommune.no>
Sendt: torsdag 23. april 2020 09:31
Til: Lene Harila

Emne: MELDING OM VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET 22.04.20: Valg av revisjon

for Sør-Varanger kommune

Kontrollutvalgan Is
Henry Karlsens plass 1

9800 VADSØ

Vår ref.: Deres  ref.:

Saksnr.: 20/441/16 20/167—15

Saksbehandler: Telefonnr.:

Siv Merete Wollmann 78977550

Dato:

23.04.2020

Epostadresse:

gogmottak©sviggg

Vedtak  sak  7/20  Valg av revisjon for Sør-Varanger kommune

Kommunestyret har behandlet saken i møte 22.04.2020 og har fattet følgende vedtak:

1.  Sør— Varanger kommune skal delta i  et  interkommunalt revisjonsselskap.

2.  Sør—Varanger kommune søker medlemskap i KomRev NORD  IKS.

Med vennlig hilsen

Siv Merete Wollmann
formannskapssekretær

Kopi:



Fra: Politisk sekretariat <Politisk.sekretariat@sor-

varanger.kommune.no>

 

Sendt: torsdag 23. april 2020 09:50
Til: Lene Harila

Emne: 20/441—17 MELDING OM VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET 22.04.20:

Ajourførte vedtekter for Kontrollutvalgan IS

Kontrollutvalgan IS
Postboks  614

981 1 VADSØ

Vår ref.: Deres ref.: Dato:
Saksnr.: 20/441/17 20/114- 2 23.04.2020

Saksbehandler: Telefonnr.: Epostadresse:
Siv Merete Wollmann 78977550 ostmottak  svk.no

MELDING OM VEDTAK FRA KOMMUNESTYRET 22.04.20: Ajourførte  vedtekter  for
Kontrollutvalgan  IS

Kommunestyret har behandlet saken i møte 22.04.20, og fattet  følgende vedtak:

Ajourførte vedtekter for Kontrollutvalgan IS vedtas. Vedtektene trer  i  kraft når de er vedtatt i"
samtlige kommunestyrer.

Kommunestyret anmoder om at foreldet lovhenvisning i vedtektenes pkt. 1.1 endres til

«Kontrollutvalgan IS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i

kommunelovens § 23—1 (lov 2018—06-22-83), heretter  kalt  KL».

Med vennlig hilsen

Siv Merete Wollmann
formannskapssekretær

Dette dokumentet  er  elektronisk godkjent  og har  ingen signatur



 

Fra: Magnus Mæland <Magnus.Maeland@sor-varanger.kommune.no>
Sendt: tirsdag 18. februar 2020 15:07
Til: knut.mortensenccätrollnetno; Lene Harila

Emne: 20/441-7 Angående dialog mellom rådmannen og kontrollutvalgets lederl enkeltsaker og
spørsmål

Epost fra Sør-Varanger kommune

Hel,

Viser til møte  i  Kontrollutvalget 17.02.2020.

Det fremkommeri møtet at kontrollutvalgets leder, Knut Mortensen, ønsker direkte dialog mellom rådmannen og kontr

Rådmannen ser det som formålstjenlig å møte et samlet Kontrollutvalg.

I følge kommuneloven er spørsmålet om møteplikt  i  kontrollutvalget for rådmannen ikke regulert.

Rådmannen har heller ikke møte og talerett  i  Kontrollutvalget, som gjelder for Øvrige råd og utvalg. Dette unntaket skyld
tilsyn med rådmannens tjenesteutøvelse.

Likevel skal rådmannen, ifølge kommuneloven  §  13-1 Kommunedirektørens  Myndighet  og oppgaver 3. ledd, påse at sake
forsvarlig utredet. Herunder kan muntlige orienteringer være hensiktsmessig for å belyse saker, også for kontrollutvalge'
Rådmannen vil, så langt som mulig, imøtekomme behovet for muntlige orienteringer og redegjørelser for kontrollutvalgq
agenda for hvilke saker som det ønskes utdyping i, sendes til rådmannen  i  god tid før kontrollutvalgsmøtene.

Mvh

Magnus Mæland

Kontorsjef — Head of Office

Mob: 97080054
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Kontrollutvalget

Sør  -  Varanger  kommune Kontrollutvalgan IS
Saksbehandler:  Lene  Harila

Sak  12/20  RISIKO- OG  VESENTLIGHETSVURDERING  SOM  GRUNNLAG  FOR
PLAN  FOR  FORVALTNINGSREVISJON

Bakgrunn

Ny kommunelov, som har  trådt  i  kraft ved  konstituering av  nytt kommunestyret  i  Sør-

Varanger  i  oktober 2019, sier  følgende om forvaltningsrevisjon (§  23-3):

F orvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fifa kommunestyrets eller
fi/lkestingets vedtak.

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fi/lkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det
skal gjennomføresforvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og
vesentlighetsvurdering av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet og virksomheten i
kommunens eller fi/lkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen
er åfinne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.

Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget
kan delegere til kontrollutvalget  å  gjøre endringer iplanen.

Kontrollutvalget  i  Sør-Varanger  kommune  har ikke bestilt en  risiko- og vesentlighetsvurdering,
men  denne  vurderingen må altså  etter  lov  gjennomføres.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen blir individuell  for  hver kommune. I  denne  se en på
kommunens historie (hva er  gjennomført  tidligere av forvaltningsrevisj on), KOSTRA—tall,
fylkesmannens tilsyn  og andre  eksterne tilsynsenheters  tilsyn.  Det kommer innspill fra
administrasjonen på hvor de  tror  de kan  forbedres  og de politiske partiene kan også komme
med innspill. Analysen skal  danne  grunnlag for «Plan for forvaltningsrevisjon» som skal
behandles av kontrollutvalget og vedtas av kommunestyret.

Spørre- Forrige

KOSTRA undersøkelse analyse/plan

RISIKO— OG  VESENTLIGHETS—

VURDERING

Gjennomførte
Sekreta  riatets Årsberetning revisjoner og

erfaringer . .
revusors  erfaring

Det er  nytt  i  den nye kommuneloven at det skal  lages  en  felles plan  for  forvaltningsrevisjon
som  gjelder både egen  virksomhet og kommunens  selskaper.  Dette  er  fordi  kontrollen av



kommunale tjenester skal behandles likt uansett  om  kommunen  løser oppgaver innen egen

organisasjon  eller  gjennom selskap.

Saksopplysninger:

Risiko— og vesentlighetsanalysen er planlagt gjennomført våren/sommeren  2020  og det er
tradisj onelt revisj onen som gjennomfører denne i samarbeid med kontrollutvalget og
sekretariatet. Det er viktig at kontrollutvalget er aktivt involvert i prosessen, spesielt når det
gjelder vurdering og prioritering av prosj ekt som skal gjennomføres i planperioden.

Arbeidet med risiko— og vesentlighetsvurdering legges opp slik at det skal være mulig for
kommunestyret å vedta plan for forvaltningsrevisj on innen utgangen av 2020. Innen dette
gjøres skal kontrollutvalget ha framlagt vurderingen og tatt stilling til plan for
forvaltningsrevisj on.

Fordi en er kommet sent 1 gang med dette arbeidet anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget
legger opp til å ha opp denne saken samlet i  2  møter. I første møtet blir en risiko- og
vesentlighetsvurdering bestilt fra revisj onen. I dette møtet bør kontrollutvalget ha en bred
diskusjon og bidra til revisjonen med sin lokalkunnskap. Hensikten med dette er å supplere
revisj onens faglige risikovurdering, og dermed ha et bredere grunnlag for å lage plan for
forvaltningsrevisj on.

I det siste møtet legger sekretariatet fram en et utkast til plan for forvaltningsrevisjon.  Dette
utkastet er basert på revisj onens risiko- og vesentlighetsvurderinger, innspill i møte 1 og
kontrollutvalgets diskusj oner. Dersom kontrollutvalget slutter seg til planen sendes den til
kommunestyret for endelig vedtak.

Gj ennom en litt lengre prosess får kontrollutvalget gjort seg nytte av den samlede
kompetansen i revisj on og sekretariat. Prosessen bør gi ett godt grunnlag for kontrollutvalgets
prioriteringer med en rimelig ressursbruk.

Sekretariatets forsla til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosessen skissert i saksframlegg, og ber VEFIK IKS utarbeide
helhetlig risikovurdering 2019  — 2023  som forventes ferdig høst  2020.
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Kontrollutvalget
Sør  -  Varanger kommune Kontrollutvalgan IS

Saksbehandler: Lene Harila

Sak  12/20 RISIKO- OG  VESENTLIGHETSVURDERING  SOM  GRUNNLAG F  OR
PLAN  FOR  FORVALTNINGSREVISJON

Bakgrunn

Ny kommunelov, som har  trådt  i  kraft ved  konstituering av  nytt  kommunestyret  i  Sør—
Varanger  i  oktober  2019, sier følgende om forvaltningsrevisjon (§ 23-3):

F orvalmingsrevisjon innebærer  å  gjennomføre systematiske vurderinger av Økonomi,
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger utfia kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak.

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller ]j/lkestl'nget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke områder det
skal gjennomføresforvaltningsrevisjoner. Planen skal baseres på en risiko- og
vesentlighetsvurdering av kommunens eller fillkeskommunens virksomhet og virksomheten i
kommunens ellerfylkeskommunens selskaper. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen
er åfinne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon.

Planen skal vedtas av kommunestyret og fvlkestinget selv. Kommunestyret 0 g fi/lkestinget
kan delegere til kontrollutvalget  å  gjøre endringer i planen.

Kontrollutvalget  i  Sør—Varanger kommune har ikke bestilt en risiko— og vesentlighetsvurdering,
men denne vurderingen må altså etter lov gjennomføres.

Risiko- og vesentlighetsvurderingen blir individuell for hver kommune.  I  denne se en på
kommunens historie (hva er  gjennomført  tidligere av forvaltningsrevisj on), KOSTRA-tall,
fylkesmannens tilsyn  og andre eksterne tilsynsenheters  tilsyn.  Det kommer  innspill  fra
administrasj onen på hvor de  tror  de kan forbedres og de politiske partiene kan også komme
med innspill. Analysen skal danne  grunnlag for «Plan for forvaltningsrevisjon» som skal
behandles av kontrollutvalget og vedtas av kommunestyret.

Spørre— Forrige

KOSTRA undersøkelse anaWse/plan

RISIKO— OG  VESENTLIGHETS-

VURDERING

Gjennomførte
Sekretariatets Årsberetni n g revisjo ner og

erfaringer . .
revnsors erfaring

Det er  nytt  i  den nye kommuneloven at det skal lages en felles plan for forvaltningsrevisjon

som gjelder både egen virksomhet og kommunens selskaper. Dette er  fordi kontrollen  av



kommunale tjenester skal behandles  likt uansett om kommunen løser oppgaver innen egen

organisasjon  eller  gjennom selskap.

Saksopplysninger:

Risiko— og vesentlighetsanalysen er planlagt gjennomført våren/sommeren  2020  og det er
tradisj onelt revisj onen som gjennomfører denne i samarbeid med kontrollutvalget og
sekretariatet. Det er viktig at kontrollutvalget er aktivt involvert i prosessen, spesielt når det
gjelder vurdering og prioritering av prosj ekt som skal gjennomføres i planperioden.

Arbeidet med risiko- og vesentlighetsvurdering legges opp slik at det skal være mulig for
kommunestyret å vedta plan for forvaltningsrevisj on innen utgangen av 2020. Innen  dette
gjøres skal kontrollutvalget ha framlagt vurderingen og tatt stilling til plan for
forvaltningsrevisjon.

F ordi en er kommet sent i gang med dette arbeidet anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget
legger opp til å ha opp denne saken samlet i  2  møter. I første møtet blir en risiko- og
vesentlighetsvurdering bestilt fra revisj onen. I dette møtet bør kontrollutvalget ha en bred
diskusj on og bidra til revisj onen med sin lokalkunnskap. Hensikten med dette er å supplere
revisj onens faglige risikovurdering, og dermed ha et bredere grunnlag for å lage plan for
forvaltningsrevisj on.

I det siste møtet legger sekretariatet fram en et utkast til plan for forvaltningsrevisjon. Dette
utkastet er basert på revisj onens risiko- og vesentlighetsvurderinger, innspill i møte  1  og
kontrollutvalgets diskusj oner. Dersom kontrollutvalget slutter seg til planen sendes den til
kommunestyret for endelig vedtak.

Gj ennom en litt lengre prosess får kontrollutvalget gjort seg nytte av den samlede
kompetansen i revisj on og sekretariat. Prosessen bør gi ett godt grunnlag for kontrollutvalgets
prioriteringer med en rimelig ressursbruk.

Sekretariatets forsla til vedtak

Kontrollutvalget slutter seg til prosessen skissert i saksframlegg, og ber VEFIK IKS utarbeide
helhetlig risikovurdering 2019  — 2023  som forventes ferdig høst  2020.

')
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Kontrollutvalget
Sør  -  Varanger kommune Kontrollutvalgan IS

Sak  13/20 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE  TIL  KOMMUNENS
ÅRSREGNSKAP 2019

Saksopplysninger

Ifølge kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg i  kommuner og fylkeskommuner  §  7,

fremgår at kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet til kommunestyret før dette

vedtas. Det er formannskapet som avgir innstilling til kommunestyret, men kontrollutvalgets

uttalelse skal være forelagt formannskapet før det vedtar sin innstilling. Uttalelsen skal følge
innstillingen til kommunestyrets behandling. Årsregnskap for 2019 skal behandles etter

gjeldende kommunelov for 2019, ikke den nye som ble satt  i  kraft ved konstituerende

kommunestyre etter valget  i  2019.

Kontrollutvalget skal uttale seg om årsregnskap og årsberetning. l Sør  — Varanger kommune

er disse integrert i et dokument. Årsmeldingen utgjør første del i denne.

Årsregnskapet presenteres sist fra kapittel 15 med den pliktige fremstillingen av

årsregnskapet.

Årsregnskapet for 2019 viser er sum til fordeling drift på 679 084 631 kr og et

regnskapsmessige mindreforbruk på 5 325 338 kr. Regnskapet viser et netto driftsresultat på

kr 16 382 000.

Investeringsregnskapet viser at Sør — Varanger kommune har hatt et finansieringsbehov på

kr 253 736  890.  Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.

Revisor har avlagt en såkalt normalberetning. Dette innebærer at revisor mener regnskap og

beretning er avlagt i tråd med lov og forskrift, at revisor ikke har funnet avvik som har

vesentlig betydning for årsregnskapet og at informasjonen i årsberetningen er konsistent

med informasjonen i regnskapet.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusj on

Opplysningene i årsrapporten og revisjonsberetningen gir inntrykk av kommunen har god

kontroll på økonomien og en betryggende regnskapsføring.

Kontrollutvalget kan derfor avgi en enkel uttalelse uten behov for særlige påpekninger

overfor kommunestyret.



Kontrollutvalget

Sør  — Varanger kommune Kontrollutvalgan IS

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE  OM SØR  — VARANGER KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP  OG  ÅRSMELDING  FOR  2019

Kontrollutvalget har i møte 26. mai 2020, sak 14/ 19, behandlet Sør  —  Varanger kommunes
årsregnskap og årsmelding for 2019.

Grunnlaget for behandlingen har Vært det avlagte regnskapet, rådmannens beretning og
revisj onsberetningen datert 15. april 2020

Revisor har supplert kontrollutvalget med muntlig informasj on 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 679 804 631 og
et regnskapsmessig resultat i balanse.

Vest  — F innmark kommunerevisj on IKS har gjennomført revisj onen i samsvar med lov,
forskrift og god kommunal revisj onsskikk og avlagt revisj onsberetning 14. mai 2020.

Kontrollutvalget mener at regnskap og årsberetning gir et riktig bilde av kommunens
økonomiske stilling pr. 31.12.2019. Regnskapet gir også inntrykk av en betryggende
regnskapsførsel og god overordnet kontroll med kommunens økonomi.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkj enne  regnskap og årsberetning for 2019
slik de er avlagt.

Kirkenes 26. mai 2020

Knut Mortensen

Leder i kontrollutvalget



Vest-Finmnark  kommunerevisjon IKS
' Oalje-Finnmårkku suohkanreväuvdna SGO

Til kommunestyret i Sør—Varanger kommune Kopi:

Kontrollutvalget

Formannskapet

Kommunedirektøren

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi  har revidert Sør—Varanger kommunes årsregnskap som  viser  kr 679 084 631,- til fordeling
drift og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr  5  325 338,-. Årsregnskapet består av balanse per
31. desember 2019, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske  oversikter  for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag
av  viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i  samsvar med lov og forskrifter  og gir i  det
alt vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle  stillingen  til Sør—Varanger kommune per 31.
desember 2019, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med
lov, forskrift  og god kommunal  regnskapsskikk i  Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi  har gjennomført revisjonen  i  samsvar med lov, forskrift  og god kommunal  revisjonsskikk i  Norge,

herunder de internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i  henhold til
disse  standa rdene er beskrevet  i  Revisors  appgaver  cg plikter  ved revisjon av årsregnskapet.  Vi  er

uavhengige av kommunen  slik  det kreves  i  lov og forskrift,  og har overholdt våre  øvrige etiske

forpliktelser  i  samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet  revisjonsbevis

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Kommunedirektøren er ansvarlig for  øvrig informasjon.  Øvrig infomasjon består av informasjon  i
kommunens årsrapport, men inkluderer  ikke  årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker  ikke øvrig infomasjon, og vi attesterer  ikke  den
øvrige  informasjonen.

Iforbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave  å  lese  øvrig informasjon med det
formål å vurdere  hvorvidt  det foreligger vesentlig inkonsistens  mellom øvn'g informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller  hvorvidt  den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den  øvrige  informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er  vi  pålagt  å  rapportere det.  Vi  har  ingenting å  rapportere  i  så

Telefon 78 44 94 50 Postadresse Bæøksadrenser
E—post post@vefik_no Postboks 1023  Alta Hammerfest Lakselv
www.vefik.no 9503 Alta Løkkeveien  3 Havneveien  5 Rådhuset
Orgnr.  887 013 322



henseende. Vi henviser for øvrig til avsnittet «Konklusjon om årsberetningen» under uttalelse om

Øvrige lovmessige krav.

Kommunedirektørens ansvarfor årsregnskapet

Kommunedirektøren er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet  i  samsvar med lov og forskrifter,

herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk  i  Norge. Kommunedirektøren er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner
nødvendig for  å  kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon,
verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å  avgi

en revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av
sikkerhet, men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal

revisjonsskikk  i  Norge, herunder ISA—ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.

Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert
som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske
beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,

herunder ISA—ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele
revisjonen. I tillegg:

& identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon  i  årsregnskapet, enten

det skyldes misligheter eller utilsiktede feil. W utformer og gjennomfører
revisjonshandlinger for å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er

tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at

vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn
for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære

samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring

av intern kontroll.

9  opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for
revisjonen, for å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter

omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av
kommunens interne kontroll.

9  evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om

regnskapsestimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av

kommunedirektøren er rimelige.

o evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet,

inkludert tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de



underliggende transaksjonene og hendelsene  på en måte som gir en dekkende
fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og kommunedirektøren blant annet om det planlagte
omfanget av revisjonen og til hvilken tid revisjonsarbeidet skal  utføres.  Vi  utveksler også
informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket  i løpet  av revisjonen, herunder  om
eventuelle  svakheter av betydning i  den  interne kontrollen.

Uttalelse  om øvrige  lovmessige krav

Konklusjan  om budsjett

Basert  på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener  vi at de  disposisjoner
som  ligger  til  grunn  for  årsregnskapet  i  det alt vesentlige er  i  samsvar med budsjettvedtak,
og at budsjettbeløpene  i  årsregnskapet  stemmer med  regulert budsjett.

Konklusjon  om  årsberetningen

Basert på vår revisjon av  årsregnskapet  som  beskrevet  ovenfor, mener  vi at  opplysningene  i
årsberetningen  om  årsregnskapet  er  konsistente  med  årsregnskapet  og er i samsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon  om  registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av  årsregnskapet  som  beskrevet ovenfor,  og kontrolihandlinger vi har  funnet

nødvendig i  henhold  til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (iSAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon  eller forenklet  revisorkontroll av historisk finansiell

informasjon», mener  vi at  ledelsen  har oppfylt sin plikt til  å sørge  for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av  kommunens  regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god

bokføringsskikk i  Norge.

Hammerfest, )? mai 2020

veig Pe

oppdragansvarling revisor



Kontrollutvalget

Sør  -  Varanger kommune Kontrollutvalgan IS
Saksbehandler: Lene Harila

Sak  14/20 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE  TIL  BARENTSHALLENE  KF
SITT S/ERREGNSKAP  FOR  2019

Saksopplysninger
Av forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 14-3 fremgår at
kontrollutvalget skal avgi uttalelse om årsregnskapet. Bestemmelsen fastsetter
kontrollutvalgets plikt til å knytte kommentarer til særregnskapet med revisors beretning før
særregnskapet behandles i kommunestyret. Uttalelsen fra kontrollutvalget skal stiles i original
formdirekte til kommunestyret.

Foretaket skal ifølge forskrift om særbudsj ett, særregnskap og årsberetning for kommunale og
fylkeskommunale foretak levere særregnskapet avlagt av styret senest 15. februar året etter
regnskapsåret og styrets årsberetning senest innen 31. mars året etter regnskapsåret.
Revisj onsberetningen skal iht. revisj onsforskriften avgis av revisor uten ugrunnet opphold og
senest 15. april.

Som følge av Covid—19 er dette tilsidesatt for 2020 og det er kommet en lov om midlertidig
unntak som har følgende frister gjelder fram til 16. september  2020:

§ 5  Frister for  regnskapsrevisor  og vedtak om årsregnskap og årsberetning

Regnskapsrevisor skal senest 15. juni  2020  avgi revisjonsberetning til
årsregnskapene og årsberetningene for  2019.

Årsregnskapene og årsberetningene for  2019  skal vedtas senest 15. september
2020.

Regnskapsrevisor skal senest 15. september  2020  avgi en skriftlig uttalelse om
resultatet av den forenklete etterlevelseskontrollen etter kommuneloven §  24-9.

Barentshallene KF har levert i  hht.  ordinære frister.

Vefik IKS har gjennomført revisj onen for  2019  i samsvar med kommuneloven, tilhørende
forskrifter og i henhold til god kommunal revisj onsskikk og vedtatte revisj onsstandarder.
Revisj onsberetningen er avlagt 29. april  2020.  Revisor konkluderer med at regnskapet er
avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i alt vesentlige en dekkende fremstilling av den
finansielle stillingen pr.  31.12.2019.

Under overskriften «Uttalelser om øvrige lovmessige krav» i revisj onsberetningen sier revisor
følgende:
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Kontrollutvalget

Sør -Varanger kommune Kontrollutvalgan IS
Saksbehandler: Lene Harila

Konklusjon medforbehold  om  særbudsjett
.  Barentshallene KF har et regnskapsmessig merforbruk i driftsregnskapet på 862 263

kr. Det Vil si ett overskudd før strykninger. Det er avsatt til dekning av tidligere års
regnskapsmessige merforbruk med  2  125 553 kr, men det er kun budsj ettert med
215 600 kr. Den kan ikke dekkes inn mer enn budsjettert.

Konklusjon  om  årsberetningen

'  Årsberetningen inneholder ikke redegjørelse for diskriminering i hht kommunelovens
§ 48 nr 5 (Gml kommunelov).

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor er kontrollutvalgets sekretariat av den
oppfatning at årsregnskapet og årsrapporten for Barentshallene KF gir et forsvarlig uttrykk for
foretakets virksomhet i 2019 0g foretakets økonomiske stilling pr. 31.12.2019.

Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for
Barentshallene KF for 2019 som det fremgår av vedlegget «Uttalelse til regnskapet for 2019»

Sekretariatets  forslag til vedtak:



Kontrollutvalget

Sør -Varanger kommune Kontrollutvalgan IS
Saksbehandler: Lene Harila

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE  TIL  BARENTSHALLENE  KF  SITT
SZERREGNSKAP  FOR  2017

Kontrollutvalget har i møte 26. mai  2020  gitt en uttalelse til særregnskapet for Barentshallene
KF for 2019. Uttalelsen er gitt på bakgrunn av særregnskapet 2019, foretakets årsrapport og
revisors beretning av 29. april 2020.

Driftsregnskapet er avsluttet i balanse og viser et netto driftsresultat på 1 263 289,70 kr og et
regnskapsmessig merforbruk på 862 263,30 kr.

Revisors beretning er avgitt med forbehold om følgende forhold:

Konklusjon  med  forbehold  om  særbudsjett

.  Barentshallene KF har et regnskapsmessig merforbruk i driftsregnskapet på 862 263
kr. Det vil si ett overskudd før strykninger. Det er avsatt til dekning av tidligere års
regnskapsmessige merforbruk med 2 125 553 kr, men det er kun budsj ettert med
215 600 kr. Den kan ikke dekkes inn mer enn budsjettert.

Konklusjon  om årsberetningen

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

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Barentshallene KFs særregnskap
for 2019 og anbefa1er særregnskapet godkj ent slik det foreligger.

Kirkenes 26. mai 2020

Knut Mortensen

Leder Kontrollutvalget

Kopi: F ormannskapet
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Kontrollutvalget

Sør  -  Varanger kommune Kontrollutvalgan IS
Saksbehandler: Lene Harila

SAK  16/20 SKATTEREGNSKAPET 2019  FOR  SØR-VARANGER KOMMUNE

Bakgrunn

Skatteoppkreveme skal i henhold til Skatteoppkreverinstruksen § 2—9 nr.  1  utarbeide en
årsrapport i samsvar med retningslinjer gitt av Skattedirektoratet. I henhold til § 3-3 nr  2  skal
skatteoppkreveren også utarbeide et årsregnskap som vedlegges årsrapporten.

Skattedirektoratet har vurdert hj emlene for kontrollutvalgenes virksomhet. Det er særlig
henvisning til kommunelovens  § 23-2  hvor det fremgår at kontrollutvalget kan kreve enhver
opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de undersøkelser som det finner
nødvendig for å gjennomføre oppgavene.

På denne bakgrunn kan kontrollutvalget kan kreve å få seg forelagt nøkkeltall for
skatteoppkrevingen i kommunen. Selv om kontrollutvalget ikke har instruksjonsmyndighet
over skatteoppkreveme, mener Skattedirektoratet at utvalget bør ha adgang til å bemerke
forhold vedrørende samlede restanser og arbeidsgiverkontroll, så lenge dette inngår som et
ledd i utvalgets gjennomføring av sine kontrolloppgaver.

Sekretariatets vurdering
Skatteoppkreverfunksj onen har tilfredsstillende ressurser tilgi engelig på de fleste områder.

Kompetansen på hovedområdene skatteregnskap, innfordring og arbeidsgiverkontroll
vurderes å være god. Skatteoppkrever har ikke utarbeidet rutiner for internkontroll.

Når det gjelder vurdering av skatteinngang, regnskapsføring, innfordring, restanseutvikling og
arbeidsgiverkontroll vises til selve rapporten fra skatteoppkrever som er vedlagt.

Forslag til vedtak:
Skatteoppkrevers årsrapport tas til orientering.

Vedlegg: Skatteoppkreverens årsrapport 2019


