
SKJERVØY KOMMUNE  

 

 

 MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget 
 

Møtested: Rådhuset i Skjervøy kommune, formannskapsalen   

Møtedato: 11.02.2016  

Varighet:     11.00 – 14.20 

 

Møteleder:  Geir Helgesen 

Sekretær:  Audun Haugan  

                                     

Faste medlemmer                         Varamedlemmer 

Geir Helgesen     Paul Stabell  

Merete Robertsen  

Jørn Roar Larsen 

 

Nils Alm     Elin Johannessen  

Marius Larsen     Tommy Nilsen  

Irene Sandnes     Liv Wang  

Virginia Anette Vitler 

Rolf Edgar Johansen 

 

Vidar Brox-Antonsen    Arnfinn Pedersen 
      Ellen Reiersen 

              

Fra utvalget møtte: 
Geir Helgesen   Fast medlem 

Nils Alm   Fast medlem 

Marius Larsen   Fast medlem 

Irene Sandnes    Fast medlem 

Vidar Brox-Antonsen  Fast medlem 

 

Fra politiske ledelse møtte: 

Ordfører Ørjan Albrigtsen 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Rådmann Cissel Samuelsen 

 

Fra KomRev NORD IKS møtte: 

Revisor Knut Teppan Vik 

Revisor Margrethe Mjølhus Kleiven 

 

Fra K-Sekretariatet IKS møtte: 

Rådgiver Audun Haugan 

 

Merknader til innkalling og sakliste: 
 

 

http://home.no.net/~thuridcs/Pins/Kommvpn/Troms/kombeskr-troms.htm#skjervoy
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Medlem Nils Alm mente møteplan, innkalling og saksliste burde legges ut på 

kommunens hjemmesider. Utvalget sluttet seg til dette og sekretariatet følger dette opp. 

 

Rådmannen viste også til at hun var bedt om å svare på en rekke spørsmål, uten å ha fått 

formell innkalling. Dette er behandlet nærmere under eventuelt, se sak 07/16. 

 

For øvrig ingen merknader til innkalling og sakliste. 

 

 

Behandlede saker: 

 

SAKLISTE 

 

01/16 Godkjenning av protokoll fra møtet 17.11.2015  

02/16 Kontrollutvalgets årsrapport 2015  

03/16 Kontrollutvalgets årsplan 2016  

04/16 Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet  

05/16 Forvaltningsrevisjonsrapport - barnevern  

06/16 Referatsaker   

07/16 Eventuelt  

   

   

   

   

   

   

 

Saknr Tittel U.off. 
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Sak 01/16  

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 17.11.2015 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Protokollen fra møte 17.11.2015 godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Protokollen fra møte 17.11.2016 godkjennes. 

 

 

Sak 02/16 

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2015 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Saken fremmes med åpen innstilling.  

 

Behandling: 

 

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak: 

 

Forslaget til årsrapport for 2016 godkjennes. 

  

Forslaget enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Forslaget til årsrapport for 2016 godkjennes. 

 

 

Sak 03/16  

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2016 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Saken fremmes med åpen innstilling.  

 

Behandling: 

 

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak:  

 

Forslaget til årsplan for 2016 godkjennes, men med følgende endring i punkt 2.3: 
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4. avsnitt utgår og erstattes med: Behandle og vedta planer for forvaltningsrevisjon og 

igangsette revisjoner basert på denne.  

 

Forslaget enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Forslaget til årsplan for 2016 godkjennes, men med følgende endring i punkt 2.3: 

 

4. avsnitt utgår og erstattes med: Behandle og vedta planer for forvaltningsrevisjon og 

igangsette revisjoner basert på denne.  

 

 

Sak 04/16 

VURDERING AV OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS 

UAVHENGIGHET 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering 

av egen uavhengighet til etterretning. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Viks vurdering 

av egen uavhengighet til etterretning. 

 

 

Sak 05/16 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – BARNEVERN 

 

Innstilling til v e d t a k: 

1. Kontrollutvalget merker seg at kommunen synes å utføre et overveiende godt arbeide 

mht. forebyggende arbeid blant barn og unge. Når det gjelder barn med hjelpe- og 

omsorgstiltak må kommunen forbedre seg i forhold til utarbeidelse og oppfølgning 

av omsorgs- og tiltaksplaner. Forvaltningsrevisjonsrapporten tas for øvrig til 

orientering. 

 

2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å treffe slikt vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Barneverntjenesten» til 

orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapportens 

pkt. 8 

3. Rådmannen skal av eget tiltak rapportere tilbake til kontrollutvalget om 

oppfølgingen av pkt. 2 i kommunestyrets vedtak innen 31.03.2016. 
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Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget merker seg at kommunen synes å utføre et overveiende godt 

arbeide mht. forebyggende arbeid blant barn og unge. Når det gjelder barn med 

hjelpe- og omsorgstiltak må kommunen forbedre seg i forhold til utarbeidelse og 

oppfølgning av omsorgs- og tiltaksplaner. Forvaltningsrevisjonsrapporten tas for 

øvrig til orientering. 

 

2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å treffe slikt vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Barneverntjenesten» til 

orientering. 

2. Kommunestyret ber rådmannen om å følge opp anbefalingene i rapportens 

pkt. 8 

3. Rådmannen skal av eget tiltak rapportere tilbake til kontrollutvalget om 

oppfølgingen av pkt. 2 i kommunestyrets vedtak innen 31.03.2016. 

 

 

Sak 06/16 

REFERATSAKER 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Sakene tas til orientering.  

 

Behandling: 

 

Følgende saker ble referert: 

 

A. ARTIKKEL I NORDLYS AV 2. JANUAR 2016 

B. KOMMUNESTYREVEDTAK AV 27. JANUAR 2016 

C. FORMANNSKAPSMØTER 

D. INVITASJON TIL KONTROLLUTVALGSSEMINAR 

E. REVISJONSBERETNING SKJERVØY HELSESENTER 

 

Forslaget enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Sakene tas til orientering.  

 

 

Sak 07/16 

EVENTUELT 

 

Innstilling til v e d t a k: 
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Saken fremmes med åpen innstilling. 

 

Behandling: 

 

Medlem Alm tok opp en henvendelse til kommunen som var underskrevet av leder som 

«Leder for kontrollutvalget». I henvendelsen var det vist til «vi», noe som kunne gi 

inntrykk av at saken var behandlet i kontrollutvalget.  

 

Rådmannen tok også opp at hun hadde mottatt en e-post kort tid før møtet fra leder hvor 

hun var bedt om å redegjøre for en rekke forhold, mens hun ikke var formelt innkalt til 

møtet. 

 

Sekretariatet redegjorde kort for reglene, herunder at man i korrespondanse må være 

tydelig på om man henvender seg som privatperson, som leder av utvalget, eller på 

vegne av utvalget. Videre må saker som rådmannen bes redegjøre for, oversendes 

sekretariatet som vil saksforberede saken. Dette slik at rådmannen får rimelig tid til å 

forberede et svar og kan innkalles, og fordi utvalgets øvrige medlemmer da blir gjort 

kjent med bakgrunnen for saken. De spørsmål leder hadde ville bli sendt sekretariatet og 

forberedt til neste møte. 

 

 Ellers intet til behandling 

 

 

 

 

Rett utskrift:  

 

Tromsø, den 12. februar 2016 

 

 

 

Audun Haugan 

 


