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Kontrollutvalget Deanu gielda/Tana kommune. 
 

MØTEPROTOKOLL               Referent: Sissel Mietinen 
 

   Dato: 28. oktober 2013       Tid: 12.00 – 14.30 

  Sted: Møterom Bygge- og anleggsavdelingen 

 

Disse møtte: 

Leder Kåre Breivik, medlem Leif Sundelin og Anja Aslaksen, vara Oddvar Pedersen 

 

 

Ellers møtte 

Sissel Mietinen fra Kontrollutvalgan IS. 

Yngvar Mælelæ fra Finnmark kommunerevisjon IKS  

 

 

Følgende saker var til behandling: 

16/13 Godkjenning av innkalling og saksliste 

17/13 Godkjenning av protokoll forrige møte 

18/13 Referater 

19/13 Rapport om eierskapskontroll ØFAS ANS 

20/13 Status barneverntjenesten 

21/13 Budsjett kontroll og tilsyn 2013 – tilleggsbevilgning 

22/13 Budsjett kontroll og tilsyn 2014 

23/13 Kontrollutvalgets årsplan 2014 

24/13 Bestilling av eierskapskontroll for gjennomføring i 2014 

25/13 Eventuelt 

 

Utvalget spiste lunsj fra kl. 11.00 til 12.00. Møtet ble satt klokken 12.00. 

 

Sak 16/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Innkalling og saksliste til møte 28. oktober 2013 godkjennes. 

 

Vedtak, enstemmig: 

Innkalling og saksliste til møte 28. oktober 2013 godkjennes 

 

Sak 17/13   GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 3. juni 2013 godkjennes.  

 

Vedtak, enstemmig: 

Som sekretariatets forslag med følgende tillegg: 
Kontrollutvalget etterlyser tilbakemelding på vedtak gjort i møtet 12. april 2013 sak 4/13 som lyder: 

Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomgå gjeldende avgiftsnivå for 2012, og beregningsgrunnlaget m.m. for 

beregning av vannavgift i forbindelse med revidering av kommunens årsregnskap for 2012.  
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Sak 18/13  REFERATER 
 

Sekretariatets forslag til vedtak 
Referatene tas til orientering. 

 

Vedtak, enstemmig: 

Referatene tas til orientering. Fylkesmannens tilsynsrapport «Opplæringsloven kap. 5 

Spesialundervisning» oversendes kommunestyret som referatsak og kontrollutvalget viser spesielt til 

fylkesmannens konklusjon pkt. 3.4 og fylkesmannens pålegg etter tilsynet.  

 

Sak 19/13    RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL – ØFAS ANS 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar rapport om eierskapskontroll ØFAS ANS til orientering. Rapporten sendes 

kommunestyret med følgende anbefaling til vedtak: 

Kommunestyret tar rapport om eierskapskontroll i ØFAS ANS til orientering. 

 

Vedtak, enstemmig:  

Som forslaget, med følgende merknad: 

Kontrollutvalget viser til rapportens pkt. 3.3 Eiermeldinger og informasjon til folkevalgte, hvor 

revisjonen konkluderer med at kommunens ledelse har hatt en politisk gjennomgang av selskapet. At 

dette ikke har skjedd i en eiermelding og at behandlingen foregikk i formannskapet antas å være et 

politisk valg.  

Kontrollutvalget understreker at det er kommunestyret som er den formelle eier og at det ikke er 

formannskapet men kommunestyret som er riktig mottaker av informasjon om kommunale selskaper, 

jf. KS`s anbefalinger nr. 1 og 2. Kontrollutvalget forutsetter at årsmeldinger og årsregnskap refereres 

kommunestyret for alle selskaper der kommunen er hel- eller deleier.  

 
Sak 20/13 STATUS BARNEVERN 
 

Sekretariatets forslag til vedtak  

Sekretariatet foreslår at utvalget diskuterer saken og bestemmer en eventuell videre behandling.  

 

Vedtak, enstemmig: 

Utvalget gir leder og sekretær fullmakt til å be om møte med fylkesmannen som tilsynsorgan for å 

bedre samordning og koordinering av kontrollvirksomheten.  

Selv om statlig tilsyn og forvaltningsrevisjon kan ha mange fellestrekk er det viktige forskjeller 

mellom de to kontrollformer. Forvaltningsrevisjoner skal tilpasses den enkelte kommunes behov og 

bygger på regelverk, samt kvalitet, ressursbruk, effektivitet og lokale mål. Statlige tilsyn har 

etterlevelse av lov og forskrift som mål. 

 

 

Sak 21/13  BUDSJETT KONTROLL OG TILSYN 2013 –  
    TILLEGGSBEVILGNING 
 

Sekretariatets forslag til vedtak  

Kontrollutvalget ber om at tana kommunes andel kr. 53.371 ,- av merutgiftene i prosessen med 

omstilling i Finnmark kommunerevisjon IKS reguleres inn i budsjettet for 2013 på området kontroll 

og tilsyn 

 

Vedtak, enstemmig:  

Som sekretariatets forslag. 
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Sak 22/13  BUDSJETT KONTROLL OG TILSYN 2014  
 

Det samlede forslaget er som følger: 
 Poster Budsjett 2013 Budsjett 2014 

Kontrollutvalget Fast godtgj. leder         15 622      16 105 

 Møtegodtgj.           4 800        5 000 

 Tapt arb.fortj.           8 000      10 000 

 Reiseutgifter/kjøregodt.         25 000      30 000 

 Abonn./medlemskap           2 030        4 540 

 Møteutgifter           4 000        4 000 

 Kurs/konferanseavgifter         20 000      20 000 

Totalt KU -drift          79 452      89 645 

Sekretariat Kjøp sekretariat       129 000    152 630 

Revisjonen Kjøp revisjon       444 285    603 120 

Totalt        652 737    845 395 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

1. Det foreslåtte budsjett for kontroll og tilsynsordningen for Tana kommune vedtas og oversendes 

kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2014. 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Tana 

kommune 2014. 

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll og 

tilsynsarbeidet sendes kontrollutvalget, Finnmark kommunerevisjon IKS og Kontrollutvalgan IS 

 

Vedtak, enstemmig:  

Som sekretariatets forslag 

 

 

Sak 23/13  KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2014 
 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

1. kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til kontrollutvalgets årsplan for sin virksomhet i 

2014 i Tana kommune 

2. Kontrollutvalgets årsplan for 2014 sendes kommunestyret til orientering 

 

Vedtak, enstemmig:  

Det fremlagte forslag til kontrollutvalgets årsplan for 2014 vedtas. 

Kontrollutvalgets årsplan for 2014 refereres for kommunestyret. 

 

 

Sak 24/13  BESTILLING AV EIERSKAPSKONTROLL FOR 2014 
 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Tana kommune for 2012 - 2015 og bestiller 

selskapskontroll (eierskapskontroll) i SEG AS 

 Problemstillingene er som følger: 

o Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 
 Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine 

eierinteresser? 
 Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 
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o Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 
selskapsledelse? 

 Eierskapskontrollen bestilles utført av …… 

 

Vedtak, enstemmig:  

Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Tana kommune for 2012 - 2015 og bestiller 

selskapskontroll (eierskapskontroll) i SEG AS 

 Problemstillingene er som følger: 

o Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 

 Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine 

eierinteresser? 

 Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 

o Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 

selskapsledelse? 

 Eierskapskontrollen bestilles utført av Finnmark kommunerevisjon IKS, basert på et levert 

pristilbud. 

 

 

Sak 25/13  EVENTUELT 
 

1. Oppfølging av kommunestyrets sak 72/2010- Vegnettet Tanahus. 

Vedtaket var som følger: 

Tana kommune overtar vegarealer registrert som gnr. 18 bnr. 164 fra Tanahus AS. 

Tanahus AS betaler kr. 50.000 til Tana kommune og beløpet benyttes til nødvendige 

utbedringer på vegnettet. Kostnadene med overdragelsen belastes Tanahus AS. 

 

Vedtak, enstemmig:  

Revisjonen bes om at kommunestyrevedtaket følges opp i revisjonsarbeidet 2013.  

 

 

2. Kontrollutvalgets sak 23/12 pkt. D – Veilys Austertana. 

 

Vedtak, enstemmig:  

Sekretariatet får i oppdrag å henvende seg skriftlig til administrasjonen og be om en skriftlig 

redegjørelse om status i saken pr. oktober 2013. 

 

 

3. Kontrollutvalgets sak 4/13. Vedtak:  

Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomgå gjeldende avgiftsnivå for 2012 og 

beregningsgrunnlaget for beregning av vannavgiften, i forbindelse med revidering av 

årsregnskapet 2012. 

 

Vedtak, enstemmig:  

Kontrollutvalget etterlyser tilbakemelding fra revisjonen. Kontrollutvalget har fått opplyst at saken 

ble uteglemt ved årsoppgjørsrevisjonen. På utvalgets møte 3. juni opplyste revisor at de ikke hadde 

hatt kapasitet til å se på dette ennå.  

Kontrollutvalget ba om at dette ble fremlagt på utvalgets neste møte. 

 

Revisor Mækelæ får i oppdrag å bringe etterlysningen videre til revisjonssjefen. 

 

4. Notat fra revisjonen av 21. oktober 2013vedr. anskaffelser IKT – varer og tjenester 
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Vedtak, enstemmig:  

Sak vedrørende kommunens forhold til Lov om offentlige anskaffelser settes på sakslisten til neste 

møte. Sekretær avklarer med revisjonen om de har kapasitet i 2014 og ber om et pristilbud, da 

utvalget ikke vil avbestille prosjektet Elevenes psykososiale miljø – grunnskolen, bestilt 21.06.2013  

 

 

Møtet avsluttet kl. 14.30 

 

Neste møte er fastsatt til 9. desember 2013 

 

 

 

 

Kåre Breivik 

Kontrollutvalgsleder      Sissel Mietinen 

        sekretariatsleder 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


