
                IBESTAD KOMMUNE  

 

     

                      MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget 

 
 
 

 

Møtested: Rådhuset, møterommet 1. etasje 

Møtedato: 28.11.2018 

Varighet:     10.00 – 12.40 

 

Møteleder: Mona Kristiansen 

 

 

 

Sekretær:   Tage Karlsen 

 

 

Faste medlemmer      

 

1. Mona Kristiansen, leder    

2. Steinar Forsaa      

3. William Arntzen      

       

Varamedlemmer  

 

1. Anne Kristine Jansen Ekman 

2. Charles Lindvall 

3. Karoline Steffenrem 

  
Fra utvalget møtte:      

 

Mona Kristiansen 

Steinar Forsaa 

William Arntzen 

 

Steinar Forsaa søkte om og fikk innvilget permisjon fra kl. 11.55, under 

behandlingen av sak 34/18. 

 

 

Meldt forfall:       

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Ibestad_komm.svg
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Fra den politiske ledelse møtte:    

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

 

 

Fra KomRev NORD IKS møtte: 

 

Revisor Britt Wenche Sørensen 

 

Fra K-Sekretariatet IKS møtte: 

 

Seniorrådgiver Tage Karlsen 

 

Øvrige: 

 

 

Merknader til innkalling og sakliste: 

 

 

Behandlede saker: 

 

 

Saknr.          Saknr.     Tittel 

                     

27/18 

28/18 

 

29/18 

 

 

30/18 

 

31/18 

32/18 

33/18 

34/18 

 

 

Orienteringer   

Notat: Status forvaltningsrevisjonsprosjekt «Arbeidsmiljø og sykefravær ved 

Ibestad sykehjem» 

Kontrollutvalgets sak 14/18: Kommunestyrets bestilling til kontrollutvalget i 

sak 30/17 vedrørende kommunens prosedyrer og kompetanse i forhold til 

mva ved investeringer – rådmannens svar 

Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Barnevernet – tidlig innsats, 

forebyggende arbeid og saksbehandling 

Kontrollutvalgets årsplan med møteplan for 2019 

Undersøkelsessak Breivoll industriområde 

Eventuelt 

Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2018 

 

 

 

 

Sak 27/18 

ORIENTERINGER 

 

Saken gjelder: 

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 21.10.2018 

2. NKRFs kontrollutvalgskonferansen 2019 
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Innstilling: 

Saken tas til orientering. 

 

Behandling:  

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

 

Sak 28/18 

NOTAT : STATUS FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 

«ARBEIDSMILJØ OG SYKEFRAVÆR VED IBESTAD SYKEHJEM» 

 

Innstilling: 

1. KomRev NORDs notat av 14.11.2018 tas til orientering. 

2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig orientering om problemene 

med å fremskaffe den dokumentasjon revisjonen omtaler i sitt notat. 

 

Behandling: 

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen. 

 

Vedtak: 

1. KomRev NORDs notat av 14.11.2018 tas til orientering. 

2. Kontrollutvalget ber rådmannen om en skriftlig orientering om problemene 

med å fremskaffe den dokumentasjon revisjonen omtaler i sitt notat. 

 

 

Sak 29/18 

KONTROLLUTVALGETS SAK 14/18: KOMMUNESTYRETS BESTILLING 

TIL KONTROLLUTVALGET I SAK 30/17 VEDRØRENDE KOMMUNENS 

PROSEDYRER OG KOMPETANSE I FORHOLD TIL MVA VED 

INVESTERINGER – RÅDMANNENS SVAR 

 

Innstilling: 

1. Kontrollutvalget vurderer de beskrevne prosedyrer for håndtering av mva som 

tilfredsstillende.  Rutinene vurderes også som hensiktsmessige for å sikre 

tilstrekkelig og oppdatert kompetanse i forhold til mva ved innkjøp og 

investeringer.  Det vurderes som nødvendig at rutinene er skriftlige og 

tilgjengelige for alle brukere. 

2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å treffe slikt vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar kontrollutvalgets vurdering av rådmannens svar til 

orientering. 

2. Kommunestyret forutsetter at de rutinene rådmannen viser til i sitt svar til 

kontrollutvalget er eller blir skriftliggjort. 
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Behandling: 

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen. 

 

Vedtak: 

1. Kontrollutvalget vurderer de beskrevne prosedyrer for håndtering av mva 

som tilfredsstillende.  Rutinene vurderes også som hensiktsmessige for å 

sikre tilstrekkelig og oppdatert kompetanse i forhold til mva ved innkjøp 

og investeringer.  Det vurderes som nødvendig at rutinene er skriftlige og 

tilgjengelige for alle brukere. 

2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å treffe slikt vedtak: 

 

1. Kommunestyret tar kontrollutvalgets vurdering av rådmannens svar til 

orientering. 

2. Kommunestyret forutsetter at de rutinene rådmannen viser til i sitt 

svar til kontrollutvalget er eller blir skriftliggjort. 

 

 

Sak 30/18 

BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – 

BARNEVERNET – TIDLIG INNSATS, FOREBYGGENDE ARBEID, 

SAKSBEHANDLING 

 

Innstilling: 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt omhandlende tidlig innsats, 

forebyggende arbeid og saksbehandling i barneverntjenesten basert på sekretariatets 

forslag til bestilling. 

 

Behandling: 

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen. 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjonsprosjekt omhandlende tidlig innsats, 

forebyggende arbeid og saksbehandling i barneverntjenesten basert på sekretariatets 

forslag til bestilling. 

 

 

Sak 31/18 

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN MED MØTEPLAN FOR 2019 

 

Innstilling: 

Kontrollutvalgets årsplan for 2019 vedtas i samsvar med de synspunkter som er 

fremsatt og har fått tilslutning under behandlingen i kontrollutvalget. 

 

Behandling: 

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen. 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalgets årsplan for 2019 vedtas i samsvar med de synspunkter som er 

fremsatt og har fått tilslutning under behandlingen i kontrollutvalget. 
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Sak 32/18 

BREIVOLL INDUSTRIOMRÅDE 

 

Innstilling: 

1. Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets utredning og vurderinger og 

oversender saken til kommunestyret i henhold til kommunestyrets vedtak i 

sak 8/17.  Kontrollutvalget presiserer at kontrollutvalget etter 

kommunelovens 77 nr. 6 rapporterer direkte til kommunestyret. 

2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak: 

 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapportering i utvalgets sak 32/18 til 

orientering. 

 

Behandling: 

Sekretariatet fremsatte følgende forslag til vedtak: 

 

«Saken ferdigbehandles i neste møte.» 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Saken ferdigbehandles i neste møte. 

 

 

Sak 33/18 

EVENTUELT 

 

Ingen saker meldt. 

 

 

Sak 34/18 

RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2018 
 

Innstilling: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

Behandling: 

Revisor Britt Wenche Sørensen redegjorde. 

 

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen. 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 


