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Kontrollutvalget Deanu gielda/Tana kommune. 
 

MØTEPROTOKOLL               Referent: Mette Rushfeldt 
 

   Dato: 12. mars 2018      Tid: 11.00-12.10 

  Sted: Møterom 1, rådhuset 

 

Disse møtte: 

Leder Reidar Varsi og medlem Birger Dervo. Marianne Balto som hadde meldt forfall 1 time før 

møtestart og vara kunne ikke innkalles. 

 

Ellers møtte: 

Kjerstin Johnsen fra Vefik IKS og Mette Rushfeldt fra Kontrollutvalgan IS.  

 

Innkalling og saker ble sendt ut 5. mars 2018.  

 

Følgende saker var til behandling: 

01/18 Godkjenning av innkalling og saksliste 

02/18 Godkjenning av protokoll forrige møte 

03/18 Referat og orientering 

04/18 Forvaltningsrevisjon Legetjenesten 

05/18 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Tana kommune 

06/18 Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

07/18 Kontrollutvalgets årsrapport 2017 

08/18 Kontrollutvalgets årsplan 2018 

09/18 Engasjementsbrev fra Vefik IKS 

10/18 Eventuelt 

 

 

Sak 01/18 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 

 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Innkalling og saksliste til møte 12. mars 2018 godkjennes. 

 

Vedtak, enstemmig: 

Innkalling og saksliste til møte 12. mars 2018 godkjennes. 

 

 
 
Sak 02/18 GODKJENNING AV PROTOKOLL FORRIGE MØTE 

 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Protokoll fra utvalgets møte 30. november 2017 godkjennes.  

 

Vedtak, enstemmig: 

Protokoll fra utvalgets møte 30. november 2017 godkjennes.  

 

 
 

 



 

Side 2  kontrollutvalgan@ffk.no 

Sak 03/18 REFERAT OG ORIENTERING 
 

Vedtak fra kontrollutvalget 

 Kontrollutvalgets uttalelse til Tana kommunale eiendomsselskap KFs særregnskap 2016 

 Budsjett Kontroll og tilsyn 2018 

 Overordnet analyse og Plan for selskapskontroll 2017-2020 

 

Vedtak, enstemmig: 
Informasjonen tas til orientering. 

 

 

Sak 04/18 FORVALTNINGSREVISJON LEGETJENESTEN 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget i Tana kommune har i møte den 12. mars 2018 behandlet revisjonsrapport på 

Legetjenesten i Tana kommune. 

 

Kontrollutvalget sender rapporten til kommunestyret for behandling med følgende innstilling: 

 

Med bakgrunn i hovedfunnene som er gjort i denne undersøkelsen ber kommunestyret 

administrasjonen om å:  

• Iverksetter tiltak for å sikre at ventetiden for konsultasjon hos lege er i samsvar med  

            ventetidsbestemmelsen som framgår av fastlegeforskriften.  

 

• Etablerer systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter.  

 

• Inngår individuelle fastlegeavtaler, med det omfang og innhold som forskriften stiller  

Krav om, med legene som inngår i kommunens fastlegeordning. 

  

• Sørger for at det avholdes møter i samarbeidsutvalget minimum en gang i halvåret.  

 

• Utarbeider en plan for legetjenesten. 

  

• Etablerer et formalisert, overordnet og helhetlig system for internkontroll i   

legetjenesten.  

 

• Utarbeider skriftlige beskrivelser av legetjenestens hovedoppgaver og mål.  

 

• Utarbeider skriftlige beskrivelser av hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt  

 innen legetjenesten. 

  

• Gjennomfører risikovurderinger knyttet til legetjenesten.  

 

Vedtak, enstemmig: 

Kontrollutvalget i Tana kommune har i møte den 12. mars 2018 behandlet revisjonsrapport på 

Legetjenesten i Tana kommune. 

 

Kontrollutvalget sender rapporten til kommunestyret for behandling med følgende innstilling: 

 

Med bakgrunn i hovedfunnene som er gjort i denne undersøkelsen ber kommunestyret 

administrasjonen om å:  

• Iverksetter tiltak for å sikre at ventetiden for konsultasjon hos lege er i samsvar med  

            ventetidsbestemmelsen som framgår av fastlegeforskriften.  
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• Etablerer systemer for innhenting av pasienters og brukeres erfaringer og synspunkter.  

 

• Inngår individuelle fastlegeavtaler, med det omfang og innhold som forskriften stiller  

Krav om, med legene som inngår i kommunens fastlegeordning. 

  

• Sørger for at det avholdes møter i samarbeidsutvalget minimum en gang i halvåret.  

 

• Utarbeider en plan for legetjenesten. 

  

• Etablerer et formalisert, overordnet og helhetlig system for internkontroll i   

legetjenesten.  

 

• Utarbeider skriftlige beskrivelser av legetjenestens hovedoppgaver og mål.  

 

• Utarbeider skriftlige beskrivelser av hvordan ansvar, oppgaver og myndighet er fordelt  

 innen legetjenesten. 

  

• Gjennomfører risikovurderinger knyttet til legetjenesten.  

 

 

 

SAK 05/18 KONTROLLRAPPORT 2017 VEDRØRENDE SKATTEOPPKREVEREN FOR 
TANA KOMMUNE 

 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak 

Kontrollutvalget vil bemerke at kommunen ikke har nådd målkravet for arbeidsgiverkontroller i 

2017. Minstekravet er på 11 kontroller og Tana kommune har gjennomført 4.  

Kontrollutvalget er positiv til opprettelse av en interkommunalt samarbeidsordning med 

skatteoppkrevere i Vardø, Vadsø, Sør-Varanger, Nesseby, Båtsfjord, Gamvik og Tana for 

gjennomføring av arbeidsgiverkontroll for deltakende kommuner.   

 

Vedtak, enstemmig: 

Kontrollutvalget vil bemerke at kommunen ikke har nådd målkravet for arbeidsgiverkontroller i 

2017. Minstekravet er på 11 kontroller og Tana kommune har gjennomført 4.  

Kontrollutvalget er positiv til opprettelse av en interkommunalt samarbeidsordning med 

skatteoppkrevere i Vardø, Vadsø, Sør-Varanger, Nesseby, Båtsfjord, Gamvik og Tana for 

gjennomføring av arbeidsgiverkontroll for deltakende kommuner.   

 

 

 

SAK 06/18 UAVHENGIGHETSERKLÆRING  
 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlige regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet i forhold 

til Tana kommune til orientering. 

 

Vedtak, enstemmig: 

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlige regnskapsrevisors egenvurdering av uavhengighet i forhold 

til Tana kommune til orientering. 
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Sak 07/18 KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2017 

 

Kontrollutvalgets forslag til vedtak 

Kontrollutvalget vil bemerke at kontrollutvalgets medlem og varamedlem fra posisjonen har vært 

svært fraværende fra utvalgsmøter i denne valgperioden. Eksempelvis i 2017 har ikke 

posisjonen møtt på kontrollutvalgsmøter. 

 

Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 vedtas og oversendes 

kommunestyret. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering. 

 

Vedtak, enstemmig: 

Kontrollutvalget vil bemerke at kontrollutvalgets medlem og varamedlem fra posisjonen har vært 

svært fraværende fra utvalgsmøter i denne valgperioden. Eksempelvis i 2017 har ikke 

posisjonen møtt på kontrollutvalgsmøter. 

 

Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2017 vedtas og oversendes 

kommunestyret. 

 

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret gjør følgende vedtak: 

 

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport 2017 til orientering. 

 

 

SAK 08/18 KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2018 

 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets årsplan for 2018 for sin 

virksomhet i Tana kommune. 

 

Kontrollutvalgets årsplan for 2018 sendes kommunestyret til orientering 

 

Vedtak, enstemmig: 

Kontrollutvalget vedtar det fremlagte forslag til Kontrollutvalgets årsplan for 2018 for sin 

virksomhet i Tana kommune. 

 

Kontrollutvalgets årsplan for 2018 sendes kommunestyret til orientering 

 

 

Sak 09/18 ENGASJEMENTSBREV – TANA KOMMUNE 

 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Kontrollutvalget har gjennomgått Engasjementsbrev fra Vefik IKS. Dokumentet legges til grunn for 

Vefik IKS sitt revisjonsoppdrag for Deanu gieldá/Tana kommune.  

 

Engasjementsbrevet oversendes ordfører og rådmann til orientering. 

 

Vedtak, enstemmig: 

Kontrollutvalget har gjennomgått Engasjementsbrev fra Vefik IKS. Dokumentet legges til grunn for 

Vefik IKS sitt revisjonsoppdrag for Deanu gieldá/Tana kommune.  
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Engasjementsbrevet oversendes ordfører og rådmann til orientering. 

 
 
 
SAK 10/18 EVENTUELT 
 

Det var ingen saker til behandling. 

 

 

 

Neste møte blir i juni 2018. 

 

 

 

 

 

 

Reidar Varsi(Sign) 

Leder        Mette Rushfeldt/sign. 

        saksbehandler 

 

 


