
SØRREISA KOMMUNE  

 

                                

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget 
 

Møtested: Rådhuset i Sørreisa kommune, møterom 1  

Møtedato: 15.2.2017 

Varighet:     1000 - 1120 

 

Møteleder:  Ole Ovesen  

Sekretær:  Bjørn-Harald Christensen 

 

Faste medlemmer     Varamedlemmer 

        

Ole Ovesen (Samlingslista) (leder)   for FrP/H/Samlingslista: 

Karina Grønvoll (Samlingslista) (nestleder)  Rita Lill Løkke   

Eli Skog (Ap)      Hermod Skogheim 

Jan Skogheim (Ap)     Olav Voigt 

Ole Georg Koch (Ap)     Vera Nikolaisen 

        

For Ap/Sp: 

Jan Agersborg 

       Vigdis Martinsen 

       Jostein Jenssen  

          

          

Fra utvalget møtte: 

     

Ole Ovesen   Fast medlem 

Karina Grønvoll  Fast medlem 

Vigdis Martinsen  Varamedlem 

Jan Skogheim   Fast medlem 

Ole Georg Koch                      Fast medlem 

 

 

Fra den politiske ledelse møtte: 

 

Ordfører Jan-Eirik Nordahl 

 

Fra administrasjonen møtte: 

 

Rådmann Ann Kristin Trondsen, f.o.m. sak 05/2017 

 

Fra KomRev NORD IKS møtte: 

 

Forvaltningsrevisor Lene Zahl Johnsen 

http://home.no.net/~thuridcs/Pins/Kommvpn/Troms/kombeskr-troms.htm#sørreisa
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Fra K-Sekretariatet IKS møtte: 

 

Daglig leder Bjørn-Harald Christensen 

 

 

Merknader til innkalling og sakliste: 

 

Ingen merknader til innkalling og sakliste. 

 

 

 

 

Behandlede saker: 

 

 

 

SAKLISTE 
 

 

Saknr Tittel U.off. 

01/17 Godkjenning av protokollen fra møte 23.11.2016  

02/17 Vurdering av uavhengighet – oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor  

03/17 Rapportering fra revisor – orientering status i revisjonsarbeidet for 2016 – 

Sørreisa kommune 

 

04/17 Selskapskontroll - kontrollutvalgets deltakelse på generalforsamlinger og 

representantskapsmøter 

 

05/17 Forvaltningsrevisjonsrapport Byggesaksbehandling  

06/17 Drøfting og bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt  

07/17 Kontrollutvalgets årsrapport for 2016  

08/17 Kontrollutvalgets årsplan for 2017  

09/17 Gjennomgang av formannskapssaker  

10/17 Referatsaker  
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Sak 01/17 

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 23.11.2016 
 

Innstilling: 

 

Protokollen fra møte 23.11.2016 godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Protokollen fra møte 23.11.2016 godkjennes. 

 

 

Sak 02/17 

VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG 

FORVALTNINGSREVISOR 
 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik vurdering 

av egen uavhengighet til etterretning. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik vurdering 

av egen uavhengighet til etterretning. 

 

 
Sak 03/17 

RAPPORTERING FRA REVISOR – ORIENTERING STATUS I 

REVISJONSARBEIDET 2016 – SØRREISA KOMMUNE 
 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering. 

 

Behandling: 

 

I møtet ble det referert fra e-post av 10.2.2017 til kontrollutvalget fra revisor, og hvor 

revisor redegjorde for revisjonsarbeidet så langt. 
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Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering. 

 

 

Sak 04/17 

SELSKAPSKONTROLL – KONTROLLUTVALGETS DELTAKELSE PÅ 

GENERALFORSAMLINGER OG REPRESENTANTSKAPSMØTER 
 

Innstilling: 

 

Behandling: 

 

Felles forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalget deltar i 2017 på følgende generalforsamlinger/ 

representantskapsmøter (med representant fra kontrollutvalget i parentes): 

 

Senja Avfall IKS (Karina Grønvoll) 

Senja Avfall AS (Karina Grønvoll) 

Mitra AS (Ole Georg Koch) 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget deltar i 2017 på følgende generalforsamlinger/ representantskapsmøter 

(med representant fra kontrollutvalget i parentes): 

 

Senja Avfall IKS (Karina Grønvoll) 

Senja Avfall AS (Karina Grønvoll) 

Mitra AS (Ole Georg Koch) 

 

 

Sak 05/17 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BYGGESAKSBEHANDLING 
 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k: 

 

1. Kommunestyret viser konklusjon og anbefaling i rapporten 

Byggesaksbehandling 

 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp 

anbefalingene som er gitt i rapporten som følger: 
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 Kommunen skal utarbeide skriftlige enkeltvedtak i alle byggesaker, og sørge 

for at forvaltningslovens krav til innhold i underretning om vedtak oppfylles 

 Kommunen skal sikre at kravet i forvaltningsloven om foreløpig svar 

overholdes 

 For å sikre at det er mulig å beregne faktisk saksbehandlingstid og vurdere 

om lovens fristkrav er overholdt, skal kommunen besørge skriftlig 

dokumentasjon av kommunikasjon med tiltakshavere og med myndigheter 

som er uttaleberettigende eller skal gi tillatelse/samtykke til omsøkte tiltak. 

Det er i den forbindelse viktig å være oppmerksom på bestemmelsen i 

forvaltningsloven § 11 d, annet ledd om kommunens plikt til å nedtegne 

muntlige opplysninger/anførsler som framkommer i bl.a. telefonsamtaler og 

som har betydning for avgjørelsen av saken. 

 

3. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke 

tiltak kommunen ev. vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som 

er gjort, for ev. å imøtekomme mangler og feil som framkommer i rapporten. 

Frist for tilbakemelding fastsettes til 1.9.2017. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k: 

 

1. Kommunestyret viser konklusjon og anbefaling i rapporten Byggesaksbehandling 

 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å følge opp anbefalingene 

som er gitt i rapporten som følger: 

 

 Kommunen skal utarbeide skriftlige enkeltvedtak i alle byggesaker, og sørge for 

at forvaltningslovens krav til innhold i underretning om vedtak oppfylles 

 Kommunen skal sikre at kravet i forvaltningsloven om foreløpig svar overholdes 

 For å sikre at det er mulig å beregne faktisk saksbehandlingstid og vurdere om 

lovens fristkrav er overholdt, skal kommunen besørge skriftlig dokumentasjon 

av kommunikasjon med tiltakshavere og med myndigheter som er 

uttaleberettigende eller skal gi tillatelse/samtykke til omsøkte tiltak. Det er i den 

forbindelse viktig å være oppmerksom på bestemmelsen i forvaltningsloven § 11 

d, annet ledd om kommunens plikt til å nedtegne muntlige 

opplysninger/anførsler som framkommer i bl.a. telefonsamtaler og som har 

betydning for avgjørelsen av saken. 

 

3. Kommunestyret ber rådmannen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke 

tiltak kommunen ev. vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er 

gjort, for ev. å imøtekomme mangler og feil som framkommer i rapporten. Frist for 

tilbakemelding fastsettes til 1.9.2017. 
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Utskrift av saksprotokoll, saksframlegg og rapport sendt pr. e-post 15.2.2017 til: 

- Ordføreren i Sørreisa kommune 

 

 

Sak 06/17 

DRØFTING OG BESTILLING AV NESTE FORVALTNINGSREVISJONS-

PROSJEKT - FOREBYGGENDE ARBEID, SAKSBEHANDLING OG INTERN-

KONTROLL I BARNEVERNSTJENESTEN 

 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt omhandlende Forebyggende 

arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten av KomRev NORD, 

basert på K-Sekretariatets forslag til bestillingsskjema. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt omhandlende Forebyggende 

arbeid, saksbehandling og internkontroll i barneverntjenesten av KomRev NORD, 

basert på K-Sekretariatets forslag til bestillingsskjema. 

 

 

Utskrift av saksprotokoll sendt pr. e-post 15.2.2017 til: 

- KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

 

 

Sak 07/17 

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2016 
 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2016 tas til orientering. 
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Utskrift av saksprotokoll og sak m/vedlegg sendt 15.2.2016 til: 

- Sørreisa kommune v/ordføreren 

 

 

Sak 08/17 

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2017 
 

Innstilling: 

 

Behandling: 

 

Felles forslag til vedtak: 

 

Utkast til årsplan for 2017 godkjennes med de endringer som framkom i møtet. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Utkast til årsplan for 2017 godkjennes med de endringer som framkom i møtet. 

 

 

Sak 09/17 

GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER 
 

Innstilling: 

 

 

Behandling: 

 

Felles forslag til vedtak: 

 

Gjennomgangen tas til orientering. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Gjennomgangen tas til orientering. 
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Sak 10/17 

REFERATSAKER 
 

Innstilling: 

 

 

Behandling: 

 

Referert: 

 

A.  PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2020 

- utskrift fra protokoll kommunestyresak 87/2016 

 

B.  RAPPORT FRA UANMELDT TILSYN MED SØRREISA SYKEHJEM 

- Fylkesmannen i Troms, rapport datert 16.12.2016  

 

 

Felles forslag til vedtak: 

 

Referatsakene tas til orientering. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Referatsakene tas til orientering. 

 


