
 

 
 

Kontrollutvalget 
Sør - Varanger kommune Kontrollutvalgan IS  

 Saksbehandler: Lene Harila 

 

 

MØTEPROTOKOLL        Arkiv 420.5.4 
 
Dato: 22. januar 2019  Tid: Kl. 11.00 -  13.20 
Sted: Rådhuset, møterom Viksjøen.   
 
 
Disse møtte i utvalget 
Staal Nilsen, Ole K. Josefsen, Anne Flaatten, Jan Kurt Kristiansen og Wenche Randal 
 
Ellers møtte 
Rådmann Nina Bordi under orientering om skolestruktur 
Leif Astor Bakken under orientering om Vefik IKS 
Bård Larsson, Aud Opgård og John Vidar Nordseth 
fra Vefik IKS på Skype under orienteringssak 2 og sak 3/19.   
Fra sekretariatet møtte Lene Harila 
 
Innkalling 
Foreløpig innkalling ble sendt ut 4. januar og endelig innkalling til møtet ble sendt ut 14. januar 
2019.  
 
Saksliste 
Saksliste og saker sendt ut 14. januar fra sekretariatet. Endelig saksliste og Sak 3/19 ble ettersendt 
pr. e-post 17. januar.  
 
SAKER TIL BEHANDLING 
 
Orienteringer 
 

1.Orientering fra representantskapsmedlem i Vefik IKS Leif Astor Bakken 
vedrørende Sør-Varanger kommunes eierskap i Vefik IKS 
 
2. Orientering fra rådmann om skolestruktur. 
 
3. Orientering av forvaltningsrevisor J. V. Nordseth vedr prosjektplan 
forvaltningsrevisjon pleie og omsorg. Beregnet ferdig uke 15. 
 
4.Orientering om forvaltningsrevisjon av revisjonssjef Aud Opgård: 
Personalforvaltning i barnevernet. Beregnet ferdig før sommeren. Ny 
ansvarlig forvaltningsrevisor på denne er Bård Larsson. 
 
5.Oversendelsesbrev – vedtak i sak 25/18 
 
6.Orientering og omvisning på storkjøkken til Kirkenes sykehus fra kl 13.45. 
Ble avsluttet kl 14.45. 
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Sak nr. Sak 
1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste  
2/19 Godkjenning av protokoll fra 26. november 
3/19 Forvaltningsrevisjon: Samhandlingsreformen 
4/19 Årsrapport 2018  
5/19 Eventuelt 

 
 
Sak 1/19 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte den 26. november 2018 godkjennes. 
 
Vedtak, enstemmig 
Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte den 26. november 2018 godkjennes. Det er en feil i 
innkalling og saksliste da Leif Astor Bakken ikke er styremedlem, men representantskapsmedlem i 
Vefik IKS. 
 
 
Sak 2/19  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte 7. november 2018 godkjennes. 
 
Vedtak, enstemmig 
Protokoll fra møte 7. november 2018 godkjennes. 
 
 
Sak 3/19 FORVALTNINGSREVISJON SAMHANDLINGSREFORMEN  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

1) Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstilling for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Sør-Varanger kommune, 2017 – 2020, Samhandlingsreformen»: Fungerer samarbeidet 
mellom Sør-Varanger kommune og det regionale helseforetaket etter hensikten og 
intensjonene i samhandlingsreformen?» 
 
Herunder: 
 
1. Er det etablert tilfredsstillende rutiner for samarbeid og informasjonsflyt? 
2. Blir utskrivningsklare pasienter håndtert på en forsvarlig måte? 
3. Har kommunen en tilfredsstillende kontroll på sine utgifter for utskrivningsklare 

pasienter? 
4. Har kommunen iverksatt tiltak som sikrer tilstrekkelig bemanning og kompetanse. 
 

2) Kontrollutvalget ber revisjonen å utarbeide en prosjektplan og spesifisere leveringstidspunkt. 
Denne legges som orienteringssak til kontrollutvalgets neste møte.» 

 
 
Vedtak, enstemmig; 

1) Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstilling for forvaltningsrevisjonsprosjektet 
«Sør-Varanger kommune, 2017 – 2020, Samhandlingsreformen»: Fungerer samarbeidet 
mellom Sør-Varanger kommune og det regionale helseforetaket etter hensikten og 
intensjonene i samhandlingsreformen?» 
 
Herunder: 
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1. Er det etablert tilfredsstillende rutiner for samarbeid og informasjonsflyt, også internt i 

kommunen? 
2. Blir utskrivningsklare pasienter håndtert på en forsvarlig måte? 
3. Har kommunen en tilfredsstillende kontroll på sine utgifter for utskrivningsklare 

pasienter? 
4. Har kommunen iverksatt tiltak som sikrer tilstrekkelig bemanning og kompetanse. 

 
 

2) Kontrollutvalget ber revisjonen å utarbeide en prosjektplan og spesifisere leveringstidspunkt. 
Denne legges som orienteringssak til kontrollutvalgets neste møte.» 
 

 
 
SAK 04/19 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2018 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Den fremlagte utkastet til årsrapport fastsettes som kontrollutvalgets årsrapport for 2018. 
Årsrapporten oversendes kommunestyret for endelig behandling. 
 

 Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
  
 Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering. 

 
Vedtak, enstemmig; 
Den fremlagte utkastet til årsrapport fastsettes som kontrollutvalgets årsrapport for 2018. 
Årsrapporten oversendes kommunestyret for endelig behandling. 
 

 Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
  
 Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 tas til orientering. 

 
 
 
Eventuelt 
 
Ingen saker under dette punktet. 
 
Neste møtedato er ikke satt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Staal Nilsen 
Kontrollutvalgsleder 

 
Lene Harila 

sekretariatet 


