Kontrollutvalget
Sør ‐ Varanger kommune

Kontrollutvalgan IS
Saksbehandler: Sissel Mietinen

MØTEPROTOKOLL
Dato:
Sted:

6.april 2017
Rådhuset, møterom Garsjøen

Tid:

Kl. 12.00

Disse møtte
Staal Nilsen, Ole K. Josefsen, Wenche Randal og Jan Kurt Kristiansen. Anne Flaatten hadde meldt
forfall. Frid Ulvang møtte for henne.
Ellers møtte
Fra sekretariatet: Sissel Mietinen. Tom Øyvind Heitmann fra revisjonen på høyttalende telefon, og
lyd/ bilde.
Plan og utviklingssjef Håvard Lund under sak 10/17
Innkalling
Innkalling til møtet ble sendt ut 22. mars 2017 og korrigert innkallingen 28. mars 2017 på e - post.
Saksliste
Saksliste og sakspapirer ble sendt sammen med korrigert innkalling.
SAKER TIL BEHANDLING
09/17
Godkjenning av innkalling
10/17
Orientering fra plan – og byggesaksavdelingen
11/17
Barnevernavdelingen
12/17
Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt.
13/17
Eventuelt
Sak 09/17

GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE

Sekretariatets forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte den 6. april 2017 godkjennes.
Vedtak, enstemmig
Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte den 6. april 2017 godkjennes.
Sak 10/17

ORIENTERING NY STAMNETT TERMINAL

Plan og utviklingssjef Håvard Lund orienterte utvalget om avdelingens syn på påstått brudd på lov
om offentlige anskaffelser. Påstanden avvises da avdelingen kun har sendt invitasjon til uforpliktet
samarbeid for å skaffe seg oversikt om eventuelle interessenter. Dersom det blir aktuelt å gå videre i
saken, noe som vil ta sin tid, vil avdelingen selvsagt forholde seg til loven.

Fagansvarlig forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann orienterte først om at revisorene i Vefik
IKS ikke hadde tatt standpunkt til om kommunens fremgangsmøte var brudd på lov om offentlige
anskaffelser, noe som kommer frem i saksfremlegget fra sekretær.
Deretter uttalte revisor at invitasjonen til samarbeid om stamterminal som er sendt ut, er veldig
uklar. Man ønsker en forpliktende avtale (herunder om økonomiske rammebetingelser,
samarbeidsform og bidrag fra aktørene) men sier ingenting om det nærmere innholdet i
samarbeidet. Revisor uttalte at det foreligger berettiget tvil om reglene for offentlige anskaffelser
gjelder i denne saken, og mener at kommunen bør gå en runde til, for å konkretisere samarbeidet.
Det anbefales å benytte seg av juridiske kompetanse i dette arbeidet.
Vedtak, enstemmig
Kontrollutvalget anser at saken - så langt – ar avsluttet fra dere side.
SAK 11/17 BARNEVERN
Saken var kun lagt frem til diskusjon
Det ble diskutert om kontrollutvalget skulle engasjere seg i saken og i så fall, hvordan skal
kontrollutvalget gå frem.
Vedtak, enstemmig
Kontrollutvalget får gjennomført en forvaltningsrevisjon på barnevern. Tema skal være
personalforvaltning i barneverntjenesten. Bestilling sendes umiddelbart.
SAK 12/17

BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget vedtar en endring i Plan for forvaltningsrevisjon 2017 – 2020 som følger:
1. Barneverntjenesten
2. Ressursbruk og kvalitet i pleie – og omsorg
3. Samhandlingsreformen
4. Mobbing i grunnskolen
5. Kommunens nærings og utviklingsarbeid
Vedtak, enstemmig
1. Barneverntjenesten
2. Ressursbruk og kvalitet i pleie – og omsorg
3. Samhandlingsreformen
4. Mobbing i grunnskolen
5. Kommunens nærings og utviklingsarbeid
Kontrollutvalget ber om at bestillingen gjennomføres umiddelbart. Oppstartsnotat legges frem på
utvalgets møte 24. mai 2017
SAK 13/17
EVENTUELT
Det var ingen saker til behandling. Neste møte fastsettes til 24. mai og til dette møtet innkalles
økonomiavdelingen, både for å legge frem årsregnskapet og for å gi kontrollutvalget en orientering om
avdelingens oppgaver, bemanning m.v.
Møtet avsluttet kl. 13.30

Staal Nilsen
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Kontrollutvalgsleder
Neste møte fastsettes til 24. mai 2017
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