
SØRREISA KOMMUNE  

 

                                

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget 
 

Møtested: Rådhuset i Sørreisa kommune, møterom 1  

Møtedato: 30.5.2018 

Varighet:     1000 - 1135 

 

Møteleder:  Karina Grønvoll 

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: 

     

Hermod Skogheim  Varamedlem 

Karina Grønvoll  Fast medlem 

Eli Skog   Fast medlem 

Jan Skogheim   Fast medlem 

Ole Georg Koch  Fast medlem 

 

 

Fra den politiske ledelse møtte: 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

 

Rådmann Ann Kristin Trondsen, sakene 11 t.o.m. 15/2018 

Økonomisjef Cato Mikkelsen, sakene 11 t.o.m. 13/2018 

Kommunalsjef Ann Kristin Evenstad, sakene 14 og 15/2018 

 

Fra KomRev NORD IKS møtte: 

 

http://home.no.net/~thuridcs/Pins/Kommvpn/Troms/kombeskr-troms.htm#sørreisa
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Revisor Morten Andreassen 

Forvaltningsrevisor Tone J. Karlstad 

 

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. 

11/18 Godkjenning av protokollen fra møte 21.2.2018  

12/18 Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2017 – Sørreisa kommune  

13/18 Kontrollutvalgets uttalelse om Sørreisa kommunes årsregnskap for 2017  

14/18 Forvaltningsrevisjonsrapport Saksbehandling, internkontroll og 

forebyggende arbeid i barneverntjenesten 

 

15/18 Drøfting og bestilling av neste forvaltningsrevisjonsprosjekt – 

Fastlegetjenesten – organisering og bemanning 

 

16/18 Henvendelse fra Forum for Kontroll og Tilsyn  

17/18 Orientering om selskapskontroll i FilmCamp AS   

18/18 Gjennomgang av formannskapssaker  

19/18 Referatsaker  
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Sak 11/18 

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 21.2.2018 
 

Innstilling: 

 

Protokollen fra møte 21.2.2018 godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Protokollen fra møte 21.2.2018 godkjennes. 

 

 

Sak 12/18 

RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2017 – 

SØRREISA KOMMUNE 
 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering. 

 

 
Sak 13/18 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM SØRREISA KOMMUNES 

ÅRSREGNSKAP FOR 2017 
 

Innstilling: 

 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets 

uttalelse til Sørreisa kommunes årsregnskap for 2017. 

 

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for 

fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.  

 

Behandling: 
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Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets 

uttalelse til Sørreisa kommunes årsregnskap for 2017. 

 

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for 

fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.  

 

 

Utskrift av saksprotokoll, sak og kontrollutvalgets uttalelse sendt elektronisk 30.5.2018 

til: 

- Sørreisa kommune v/ordføreren 

 

 

Sak 14/18 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SAKSBEHANDLING, 

INTERNKONTROLL OG FOREBYGGENDE ARBEID I BARNEVERN-

TJENESTEN  
 

Innstilling: 

 

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

 

1. Kommunestyret viser til rapporten og oppsummeringen med konklusjoner og 

anbefalinger som er gjort. 

 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å imøtekomme de 

anbefalinger som er gitt i rapporten: 

 

 Kommunen bør iverksette tiltak for å sikre overholdelse av lovpålagte 

saksbehandlingsfrister samt korrekt saksbehandling i saker som gjelder 

tiltaksplaner for barn med hjelpetiltak etter barnevernloven. 

 Kommunen bør videreutvikle og dokumentere sitt system for internkontroll i 

barneverntjenesten, for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i 

samsvar med krav i lovverket. 

 Kommunen bør fullføre de påbegynte arbeidene samt videreutvikle sitt 

system for forebyggende arbeid blant barn og unge, for å sikre at systemet 

tilfredsstiller regelverk og anbefalinger på området. 

 

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 30.10.2018. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

 

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

 

1. Kommunestyret viser til rapporten og oppsummeringen med konklusjoner og 

anbefalinger som er gjort. 

 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å iverksette tiltak for å imøtekomme de 

anbefalinger som er gitt i rapporten: 

 

 Kommunen bør iverksette tiltak for å sikre overholdelse av lovpålagte 

saksbehandlingsfrister samt korrekt saksbehandling i saker som gjelder 

tiltaksplaner for barn med hjelpetiltak etter barnevernloven. 

 Kommunen bør videreutvikle og dokumentere sitt system for internkontroll i 

barneverntjenesten, for å sikre at kommunen utfører oppgavene sine i 

samsvar med krav i lovverket. 

 Kommunen bør fullføre de påbegynte arbeidene samt videreutvikle sitt 

system for forebyggende arbeid blant barn og unge, for å sikre at systemet 

tilfredsstiller regelverk og anbefalinger på området. 

 

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 30.10.2018. 

 

 

Utskrift av saksprotokoll (iht. KL § 77 nr. 6) sendt elektronisk 30.5.2018 til: 

- Sørreisa kommune v/administrasjonssjefen 

 

Utskrift av saksprotokoll, saksframlegg m/vedlegg sendt elektronisk 4.6.2018 til: 

- Sørreisa kommune v/ordføreren 

 

 

Sak 15/18 

DRØFTING OG BESTILLING AV NESTE FORVALTNINGSREVISJONS-

PROSJEKT – FASTLEGETJENESTEN – ORGANISERING OG BEMANNING 

 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt omhandlende 

Fastlegetjenesten – organisering og bemanning av KomRev NORD, basert på K-

Sekretariatets forslag til bestilling. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

 

Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt omhandlende 

Fastlegetjenesten – organisering og bemanning av KomRev NORD, basert på K-

Sekretariatets forslag til bestilling. 

 

 

Utskrift av saksprotokoll sendt elektronisk 30.5.2018 til: 

- KomRev NORD v/oppdr.ansv. forvatningsrevisor 

 

 

Sak 16/18 

HENVENDELSE FRA FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 

 

Innstilling: 

 

Behandling: 

 

Felles forslag til vedta: 

 

Saken tas til orientering. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Sak 17/18 

ORIENTERING OM SELSKAPSKONTROLL I FILMCAMP AS  

 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget viser til KomRev NORDs rapport fra kartleggingen i selskapet 

FilmCamp AS, utført på oppdrag fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune, og tar 

den til orientering. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget viser til KomRev NORDs rapport fra kartleggingen i selskapet 

FilmCamp AS, utført på oppdrag fra kontrollutvalget i Troms fylkeskommune, og tar 

den til orientering. 
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Sak 18/18 

GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPSSAKER 
 

(Saken utsatt til neste møte) 

 

 

Sak 19/18 

REFERATSAKER 
 

Innstilling: 

 

Referatsakene tas til orientering 

 

Behandling: 

 

Referert: 

 

A.  KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2017 

- kommunetyrets vedtak i sak11/18 

 

B.  K-SEKRETARIATET IKS – MØTE I REPRESENTANTSKAPET 

- innkalling møte 27. april 2018 

- protokoll møte 27. april 2018 

 

C.  KOMREV NORD IKS 

- innkalling møte 16. april 2018 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Referatsakene tas til orientering. 

 

 


