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Kontrollutvalget Deanu gielda/Tana kommune. 
 

MØTEPROTOKOLL               Referent: Mette Rushfeldt 
 

   Dato: 5. oktober 2015       Tid: 12.00-13.34 

  Sted: Møterom 1, rådhuset 

 

Disse møtte: 

Leder Kåre Breivik, Anja Aslaksen og Steinar Pedersen. 

 

Ellers møtte: 

Mette Rushfeldt fra Kontrollutvalgan IS. 

 

 

Følgende saker var til behandling: 

19/15 Godkjenning av innkalling og saksliste 

20/15 Godkjenning av protokoll forrige møte 

21/15 Referater 

22/15 Kontrollutvalgets uttalelse til Tana kommunale eiendomsselskap KF`s 

årsregnskap 2014 

23/15 Forvaltningsrevisjonsrapport ansettelser i Tana kommune 

24/15 Rapport Selskapskontroll SEG 

25/15 Revisorbrev nr. 1/15 – Tana kommune 

26/15 Revisjonsordningen 

27/15 Eventuelt 

  

 

Sak 19/15 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Innkalling og saksliste til møte 5. oktober 2015 godkjennes. 

 

Vedtak, enstemmig: 

Innkalling og saksliste til møte 5. oktober 2015 godkjennes. 
 

 

 

Sak 20/15 GODKJENNING AV PROTOKOLL FORRIGE MØTE 
 
Det kom frem en merknad til protokollen i møte, det tilføres i protokollen fra møte 26. august at 

møtedato ble endret til 5. oktober 2015. Det lages en tilførsel i protokollen på dette. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak 
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 26. august 2015 godkjennes.  

 

Vedtak, enstemmig: 

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 26. august 2015 godkjennes med følgende endring: 

 

«Neste møtedato er satt til 29. eller 30. september. (Neste møtedato ble 5. oktober 2015)» 
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Sak 21/15 REFERATER 
 

Sekretariatet har ingen referater siden siste møte. 

 

 

SAK 22/15  
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM TANA KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP KF`S 
ÅRSREGNSKAP FOR 2014 
 
Vedtak, enstemmig: 

Kontrollutvalget har i møte 5. oktober 2015sak 22/15 behandlet Tana kommunale Eiendom KF`s 

årsregnskap for 2014 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, styrets årsmelding og revisors 

beretning. 

 

Kontrollutvalget har merket seg at Tana Kommunal Eiendom KF`s regnskap for 2013 viser et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 987.979 og et positivt netto driftsresultat på samme beløp. 

Styret har, under sin behandling av regnskapet anbefalt følgende disponering av mindreforbruk: 

Mindreforbruk kr. 987.979 overføres til disposisjonsfond for oppføring/renovering av særskilte 

boliger. 

Kontrollutvalget anbefaler at midlene avsettes på bundet investeringsfond for oppføring/ renovering 

av særskilte boliger.  

 

Investeringsregnskapet viser et finansieringsbehov i 2013 på kr. 10.551.705,- som er dekket inn ved 

bruk av lån, overføringer fra driftsregnskapet og bruk av ubundne investeringsfond. 

 

Revisor av avlagt en ren revisjonsberetning.  

 

Kontrollutvalget har ingen merknader til Tana kommunale Eiendom  KF`s årsregnskap for 2014. 

 

 

 

SAK 23/15 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT ANSETTELSER I TANA KOMMUNE 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

Kontrollutvalget har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten Ansettelser i Tana kommune og 

sender rapporten til kommunestyret. Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling og har 

følgende innstilling til kommunestyret: 

 

Angående internt reglement: 

1) Ansettelsesreglementet må ajourføres og tilpasses dagens virkelighet og praksis 

2) Det bør utarbeides et reglement for videredelegering fra rådmannen 

3) Sak/arkiv systemet bør gjennomgås med sikte på å kvalitetssikre at alle dokumenter i 

forbindelse med hver enkelt ansettelse importeres til databasen. 

4) Prinsippet med utlysning av alle ledige stillinger bør skjerpes inn. 

5) Organisering av og rollefordeling i, ansettelsesprosessen må klargjøres og beskrives slik at 

dagens praksis gjenspeiles på en mer informativ måte for berørte parter og omgivelsene. 

 

Når det gjelder eksternt lov- og avtaleverk: 

Det skal gjennomføres drøftinger med de tillitsvalgte vedrørende midlertidige tilsetting i samsvar 

med kravet i Arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen. 
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Det bør skjerpes inn at kommunen skal informere, drøfte og ta de berørte tillitsvalgte med på råd om 

alle ledige og nyopprettede stillinger i hht krav i Hovedavtalen. 

 
Vedtak, enstemmig: 

Kontrollutvalget har behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten Ansettelser i Tana kommune og 

sender rapporten til kommunestyret. Kontrollutvalget slutter seg til revisors anbefaling og har 

følgende innstilling til kommunestyret: 

 

Angående internt reglement: 

1) Det bør utarbeides et reglement for videredelegering fra rådmannen 

2) Sak/arkiv systemet bør gjennomgås med sikte på å kvalitetssikre at alle dokumenter i 

forbindelse med hver enkelt ansettelse importeres til databasen. 

3) Prinsippet med utlysning av alle ledige stillinger bør skjerpes inn. 

4) Organisering av og rollefordeling i, ansettelsesprosessen må klargjøres og beskrives slik at 

dagens praksis gjenspeiles på en mer informativ måte for berørte parter og omgivelsene. 

5) Kontrollutvalget forutsetter at merknader fra forvaltningsrevisjon i rapporten fra 25. mars 

2015 om «Ansettelser i Tana kommune» blir ivaretatt i det nye vedtatte ansettelsesreglement 

datert 11. 06. 2015. 

6) Kontrollutvalget viser til det nye ansettelsesreglement datert 11.06.15 og ber kommunestyret 

som arbeidsgiver å vurdere innført en praksis å få alle ansettelser referert i 

administrasjonsutvalget, som en del av ansettelsesreglementet. 

 

Når det gjelder eksternt lov- og avtaleverk: 

Det skal gjennomføres drøftinger med de tillitsvalgte vedrørende midlertidige tilsetting i samsvar 

med kravet i Arbeidsmiljøloven og Hovedtariffavtalen. 

 

Det bør skjerpes inn at kommunen skal informere, drøfte og ta de berørte tillitsvalgte med på råd om 

alle ledige og nyopprettede stillinger i hht krav i Hovedavtalen. 

 
 
 
SAK 24/15 RAPPORT OM GJENNOMFØRT SELSKAPSKONTROLL SEG 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Kontrollutvalget oversender rapporten om eierskapskontroll i SEG AS til kommunestyret med 

følgende innstilling: 

 

Kontrollutvalget tar rapporten om eierskapskontroll i SEG AS til orientering. 

 

Rapporten sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapporten eierskapskontroll i SEG AS til orientering. 

 
Vedtak, enstemmig: 

Kontrollutvalget oversender rapporten om eierskapskontroll i SEG AS til kommunestyret med 

følgende innstilling: 

 

Kontrollutvalget tar rapporten om eierskapskontroll i SEG AS til orientering. 

 

Rapporten sendes kommunestyret med følgende forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar rapporten eierskapskontroll i SEG AS til orientering. 
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SAK 25/15 REVISORBREV NR. 1/2015 
 

Sekretariatets forslag til vedtak 
Sekretariatet har gjennomgått revisjonsbrevet og konkluderer med følgende forslag til vedtak: 

 

Revisjonsbrev nr. 1/2015 oversendes til kommunestyret med følgende anbefaling til vedtak: 

Kommunestyret pålegger administrasjonen å rette opp de feil og mangler som fremkommer av 

revisorbrev nr. 1 /2015. Tilbakemelding på at feil og mangler er rettet opp oversendes 

kontrollutvalget innen 31.01.2016. 

Kontrollutvalget konstaterer at kommunestyret ikke har fulgt opp revisors forutsetning om at 

kommunestyret under behandlingen av årsregnskapet må godkjenne administrasjonens disposisjoner 

utover opprinnelig og regulert budsjett for at investeringsregnskapet skal kunne godkjennes.  

 

 
Vedtak, enstemmig: 

Kontrollutvalget har gjennomgått revisjonsbrevet og konkluderer med følgende forslag til vedtak: 

 

Revisjonsbrev nr. 1/2015 oversendes til kommunestyret med følgende anbefaling til vedtak: 

Kommunestyret pålegger administrasjonen å rette opp de feil og mangler som fremkommer av 

revisorbrev nr. 1 /2015.  

 01/15 Regnskapsavleggelse 

 02/15 Utestående krav per 31.12.2014 

 03/15 Avsetning til- og bruk av- ubundne fond 

 04/15 Rammetilskudd 

 05/15 Avstemming kasse/bank 

 

Tilbakemelding på at feil og mangler er rettet opp oversendes kontrollutvalget innen 31.01.2016. 

Kontrollutvalget konstaterer at kommunestyret ikke har fulgt opp revisors forutsetning om at 

kommunestyret under behandlingen av årsregnskapet må godkjenne administrasjonens disposisjoner 

utover opprinnelig og regulert budsjett for at investeringsregnskapet skal kunne godkjennes.  

 

 

 
SAK 26/15 REVISJONSORDNINGEN 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Kontrollutvalget innstillinger på følgende overfor kommunestyret: 

1. Tana kommune varsler, i tråd med selskapsavtale for Finnmark 

kommunerevisjon IKS § 8, om uttreden av selskapet med virkning fra        

1. januar 2016 

 

2. Kontrollutvalget anbefaler at Tana kommune kjøper tjenester fra Vest – Finnmark 

kommunerevisjon i perioden 01.01.2016 – 31.12.2016 

 

3. Kontrollutvalget anbefaler at Finnmark fylkeskommune oppretter medlemskap i  

Vest – Finnmark kommunerevisjon IKS med virkning fra 1. januar 2017.   
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Vedtak, enstemmig: 

Kontrollutvalget innstillinger på følgende overfor kommunestyret: 

1. Tana kommune varsler, i tråd med selskapsavtale for Finnmark 

kommunerevisjon IKS § 8, om uttreden av selskapet med virkning fra        

1. januar 2016 

 

2. Kontrollutvalget anbefaler at Tana kommune kjøper tjenester fra Vest – Finnmark 

Kommunerevisjon IKS i perioden 01.01.2016 – 31.12.2016 

 

3. Kontrollutvalget anbefaler at Finnmark fylkeskommune oppretter medlemskap i  

Vest – Finnmark kommunerevisjon IKS med virkning fra 1. januar 2017.   

 
 

SAK 27/15 EVENTUELT 
 

Det var ingen saker under Eventuelt. 

 

 

 

 

Neste møte er satt til november 2015. 

 
 

 

 

 

Kåre Breivik / sign 

Kontrollutvalgsleder      Mette Rushfeldt/sign. 

        saksbehandler 

 

 

 

 

 

 


