
 

 
 

Kontrollutvalget 
Sør - Varanger kommune Kontrollutvalgan IS  

 Saksbehandler: Sissel Mietinen 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Dato: 24. mai 2017 Tid: Kl. 12.00 – 14.00 

Sted: Rådhuset, møterom Ellenvatn  

 

 

Disse møtte  

Staal Nilsen, Ole K. Josefsen, Wenche Randal, Anne Flaatten  og Jan Kurt Kristiansen.   

 

Ellers møtte 

Fra sekretariatet: Sissel Mietinen. Tom Øyvind Heitmann og Ranveig Olaussen fra Vefik IKS 

Økonomisjef og regnskapsansvarlig deltok under sak 17 og 18. 

 

Innkalling til møtet ble sendt ut 11. mai 2017 . 

 

Saksliste 

Saksliste og sakspapirer ble sendt sammen med innkalling. 
 

SAKER TIL BEHANDLING 
 

 

 Sak 16 ble utsatt til neste møte pga tidsnød. 

 

 
Sak 14/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte den 24. mai 2017 godkjennes. 

 

Vedtak, enstemmig 

Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte den 24. mai 2017 godkjennes. 
 

 

Sak 15/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 16. januar 2017 godkjennes. 

Protokoll fra møte 6. april 2017 godkjennes 

 

 

14/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

15/17 Godkjenning av protokoll 

16/17 Orientering fra økonomiavdelingen 

17/17 Årsregnskap 2016 - Kommunen 

18/17 Årsregnskap 2016 – Barentshallene KF 

19/17 Oppstart: Personalforvaltning barneverntjenesten 

20/17 Eventuelt 
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Vedtak, enstemmig 

Protokoll fra møte 16. januar og 6. april 2017 godkjennes 

 

SAK 16/17 ORIENTERING ØKONOMIAVDELINGEN 

 

Saken ble utsatt på grunn av tidsnød. Revisjonen måtte rekke fly og økonomisjef/ 

regnskapsansvarlig måtte møte i formannskapet. 

 

 
SAK  17/17 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL KOMMUNENS ÅRSREGNSKAP FOR 2016 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget har i møte 24.05.2017, sak 17/17, behandlet Sør – Varanger kommunes årsregnskap for 

2016 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte regnskapet datert 15.02.2017, rådmannens beretning og 

revisjonsberetningen datert 15.04 2017.   

Revisor og regnskapsansvarlig har supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon 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. 660.207.075 og et 

regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 16.741.145. 

Kontrollutvalget vil likevel påpeke følgende:  

Driftsregnskapet viser vesentlige budsjettavvik vedrørende interne finansieringstransaksjoner. Det er ikke 

foretatt alle pliktige avsetninger til fond i 2016 og bruk av disposisjonsfond er ikke regulert inn i 

budsjettkolonnen i det avlagte regnskapet, jf. note 22 til regnskapet. 

Investeringsregnskapet viser også vesentlige budsjettavvik.  

Det vises til kommunelovens § 46, pkt. 1 om kommunestyrets budsjettvedtaks bindende virkning for 

underliggende organer.  

Vest – Finnmark kommunerevisjon IKS har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god 

kommunal revisjonsskikk og avlagt revisjonsberetning 15. april 2017.  

 

Kontrollutvalget mener at regnskap og årsberetning, med unntak av budsjettavviket,  gir et riktig bilde av 

kommunens økonomiske stilling pr. 31.12.2016. Regnskapet gir også inntrykk av en betryggende 

regnskapsførsel og god overordnet kontroll med kommunens økonomi. 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskap og årsberetning for 2016 slik de er avlagt. 

 

Vedtak, enstemmig 

Sekretariatets forslag til utvalgets uttalelse enstemmig vedtatt. 

 
SAK 18/17 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL ÅRSREGNSKAP 2016 

BARENTSHALLENE 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget har i møte den 24. mai 2017 sak 18/17, behandlet særregnskapet for 

Barentshallene KF på bakgrunn av Særregnskapet 2016, foretakets årsrapport og revisors beretning 

av 26.04.2017 Revisjonsberetningen har forbehold om manglende særbudsjett investering. 

 

Driftsregnskapet er avsluttet med et merforbruk på 45.321 og investeringsregnskapet har et udekket 

beløp på kr 33.281,-. Styret har vedtatt at merforbruk drift dekkes innenfor eget driftsbudsjett 2017 

samt at budsjettkutt på kr. 300.000 innarbeides i årets budsjett. Det søkes kommunestyret om 

inndekking av merforbruk 2013 – 2015 på kr. 1.126.223. 
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Kontrollutvalget vil i den forbindelse påpeke at foretaket er en del av kommunen som juridisk 

person. Dette innebærer at det ikke er et egentlig skille mellom foretakets og kommunens økonomi. 

Foretakets forpliktelser og fordringer vil være å anse som kommunens gjeld og eiendeler. Foretak er 

likevel skilt ut som en egen regnskapsenhet innenfor kommunen. 

Foretakets budsjettrammer skal innarbeides i kommunens årsbudsjett, innenfor dette vedtar 

foretaket sitt særbudsjett. Foretaket skal avlegge et særregnskap som vedtas endelig av 

kommunestyret. 

Dersom et foretak har regnskapsunderskudd som foretaket ikke dekker selv, har kommunestyret 

plikt til å overføre midler til foretaket for å dekke inn underskuddet. Dermed vil et underskudd i et 

kommunalt foretak, som kommunen ikke dekker inn, kunne medføre at kommunen blir registrert i 

Robek. 

Dersom en kommune – eller et foretak – vedtar å benytte mer enn to år 

 (i dette tilfelle gjelder det utover 2013 og 2015) utløses reglenes krav om registrering, jf. KomL § 

60 c. 

 

Kommunestyret må gjøre vedtak om hvordan merforbruk drift skal dekkes inn. Det må også gjøres 

vedtak om hvordan udekket finansiering investering skal dekkes inn. 

 

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Barentshallene KFs særregnskap for 

2016 og anbefaler særregnskapet godkjent slik det foreligger. 

Vedtak, enstemmig 

Sekretariatets forslag til utvalgets uttalelse enstemmig vedtatt. 

 
 
SAK 19/17 OPPSTART FORVALTNINGSREVISJON 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget har i møte den 24. mai 2017 behandlet forvaltningsrevisjonens notat «Oppstart av 

forvaltningsrevisjon – Personalforvaltning i barneverntjenesten» og fattet følgende enstemmige 

vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet 

«Personalforvaltning i barneverntjenesten»: 

a) Er barneverntjenesten tilstrekkelig bemannet til å utøve forsvarlige tjenester? 

b) Har omorganiseringen av barneverntjenesten skjedd i tråd med regelverket? 

c) Har kommunens håndtering av varsel fra barnevernleder skjedd i tråd med 

regelverket? 

d) Blir sykemeldte i barneverntjenesten fulgt opp i tråd med regelverket? 

 

2. Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle 

tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte hovedproblemstillingene. 

 

Vedtak, enstemmig 

Sekretariatets forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

 

SAK 20/17 EVENTUELT 

Det var ingen saker til behandling.  

Stamnett – terminalen ble diskutert men utvalget valgte å avvente saken.  

 

 

Staal Nilsen 

Kontrollutvalgsleder 

 


	Ellers møtte
	Saksliste

