
BALSFJORD KOMMUNE  

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget 
 

Møtested: Rådhuset i Balsfjord, formannskapssalen   

Møtedato: 2.12.2019  

Varighet:     9.30 – 13.35 

 

Møteleder:  Roald Wikran 

Sekretær:  Inger Johansen 

     

Faste medlemmer     Varamedlemmer 

     

Roald Wikran (leder)     Tone Merethe Rognmo  

Liv Randi Vestli Dalhaug (nestleder)   Oddvar Mikal Sommervik-Olavsen 

Stig Anders Jernberg Larsen    Marit Gåre  

Jan Solli      Kjell Atle Alvestad 

Maren Gåre Bakkevoll    Arne Hugo Hansen 

 

Fra utvalget møtte: 

 

Roald Wikran    Fast medlem 

Liv Randi Vestli Dalhaug  Fast medlem 

Stig Anders Jernberg Larsen  Fast medlem 

Jan Solli    Fast medlem 

 

Fast medlem Maren Gåre Bakkevoll møtte ikke. I begynnelsen av møtet ble utvalget informert 

om at Bakkevoll hadde meldt forfall til møtet til administrasjonen i Balsfjord kommune. 

 

Fra politiske ledelse møtte: 

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

 

Kst. kommunedirektør Einar Nøstvik Guleng (tilstede innledningsvis) 

Kommunalsjef Kjetil Pedersønn Aasen (tilstede innledningsvis) 

 

Fra KomRev NORD IKS møtte: 

 

Revisor Ørjan Martnes 

 

Fra K-Sekretariatet IKS møtte: 

 

Seniorrådgiver Inger Johansen 

 

http://home.no.net/~thuridcs/Pins/Kommvpn/Troms/kombeskr-troms.htm#Balsfjord
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Merknader til innkalling og sakliste: 

 

Innledningsvis ble det gitt en generell orientering og kontroll og tilsynsarbeidet i kommunen. 

 

Innkalling og sakliste godkjent.  

 

Behandlede saker: 

 

 

 

Saknr Tittel U.off. 

30/19 Godkjenning av protokollen fra møte 23.9.2019  

31/19 Oppfølging kommunestyrets sak 71/19 angående Malangseidet skole  

32/19 Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2019- Balsfjord kommune  

33/19 Rapportering fra revisor – revisjonsstrategi 2019 – Balsfjord 

kommunalteknikk KF 

 

34/19 Oppfølging kontrollutvalgssak 48/18 - ulovlighetstilsyn i byggesaker  

35/19 Plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll – drøfting og innspill til 

mulige prosjekter 

 

36/19 Kontrollutvalgets møteplan for 2020  

37/19 Referatsaker  
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Sak 30/19 

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 23.9.2019 

 

Innstilling: 

 

Protokollen fra møte 23.9.2019 godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Protokollen fra møte 23.9.2019 godkjennes. 

 

 

Sak 31/19 

OPPFØLGNING AV KOMMUNSTYRETS SAK 71/19 – MALANGSEIDET SKOLE 

 

Innstilling: 

 

1. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren besvare spørsmål knyttet til Malangseidet skole 

som fremkommer av saksfremlegg.  

 

2. Frist for skriftlig redegjørelse settes til 15. januar 2019.  

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalget drøftet saken.  

 

Felles forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalget bestiller fra KomRev NORD en gjennomgang av saken fra den startet 

(2011) og med problemstillingene som er skissert i saksfremlegget. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget bestiller fra KomRev NORD en gjennomgang av saken fra den startet (2011) 

og med problemstillingene som er skissert i saksfremlegget. 

 

 

Utskrift av saksprotokoll sendt 9.12.2019 til: 

- KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
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Sak 32/19 

RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2019 – BALSFJORD 

KOMMUNE 

 

Revisor opplyste at det ville bli orientert om forhold som omfattes av offentlighetslovens § 24, 

1. ledd, som lyder som følger: 

 

«Det kan gjerast unntak fra innsyn for opplysningar når det er påkravd fordi innsyn 

ville motverke offentlege kontroll- eller reguleringstiltak eller andre pålegg eller 

forbod, eller føre til fare for at dei ikkje kan gjennomførast.» 

 

På grunnlag av revisors opplysninger kom kontrollutvalget fram til at saken skulle behandles 

for lukkede dører, jfr. kommunelovens § 11-5, 3. ledd. 

 

Vedtak om lukket møte 

Med henvisning til kommunelovens § 11-5 jf. offentlighetslovens § 24, 1. ledd, fattet 

kontrollutvalget slikt vedtak: 

 

Saken behandles for lukkede dører. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

Behandling: 

 

Revisor orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Presentasjonen fra 

orienteringen sendes sekretariatet som videresender til kontrollutvalgets medlemmer. 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Sak 33/19 

RAPPORTERING FRA REVISOR – REVISJONSSTRATEGI 2019 – BALSFJORD 

KOMMUNALTEKNIKK KF 

 

Revisor opplyste at det ville bli orientert om forhold som omfattes av offentlighetslovens § 24, 

1. ledd, som lyder som følger: 

 

«Det kan gjerast unntak fra innsyn for opplysningar når det er påkravd fordi innsyn 

ville motverke offentlege kontroll- eller reguleringstiltak eller andre pålegg eller 

forbod, eller føre til fare for at dei ikkje kan gjennomførast.» 
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På grunnlag av revisors opplysninger kom kontrollutvalget fram til at saken skulle behandles 

for lukkede dører, jfr. kommunelovens § 11-5, 3. ledd. 

 

Vedtak om lukket møte 

Med henvisning til kommunelovens § 11-5 jf. offentlighetslovens § 24, 1. ledd, fattet 

kontrollutvalget slikt vedtak: 

 

Saken behandles for lukkede dører. 

 

Vedtaket var enstemmig. 

 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

Behandling: 

 

Revisor orienterte og svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer. Presentasjonen fra 

orienteringen sendes sekretariatet som videresender til kontrollutvalgets medlemmer. 

 

Felles forslag til tilføyelse: 

 

Revisor gir en ny orientering i neste møte. 

 

Innstillingen blir punkt 1 og tilføyelsen punkt 2. 

 

Innstillingen med foreslåtte tilføyelse enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

2. Revisor gir en ny orientering i neste møte. 

 

 

Sak 34/19 

OPPFØLGNING SAK 48/18 – ULOVLIGHETSTILSYN I BYGGESAKER 

 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:  

 

1. Kommunestyret retter kritikk til rådmann/ kommunedirektøren for manglende 

oppfølgning av arbeidet med ulovlighetskontroll i byggesaker.  

 

2. Kommunestyret forventer at arbeidet med ulovlighetskontroll i byggesaker prioriteres, 

og at kommunedirektøren gir kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse over planlagte 

og gjennomførte tiltak for å bringe arbeidet med ulovlighetskontroll i samsvar med 

plikter i lov – og forskrift innen 20. august 2020.   
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Behandling: 

 

Saken ble sendt på uttalelse til kommunedirektøren før møtet iht. kommunelovens § 23-5. 

Tilbakemelding ble gitt i e-post datert 27.11.2019 der følgende fremgår: 

 

«Nåværende kst. rådmann har ikke innsikt i sakens historikk men tar K-sekretariatets 

saksutredning til etterretning, og har ingen merknader til saken slik den foreligger.» 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:  

 

1. Kommunestyret retter kritikk til rådmann/ kommunedirektøren for manglende 

oppfølgning av arbeidet med ulovlighetskontroll i byggesaker.  

 

2. Kommunestyret forventer at arbeidet med ulovlighetskontroll i byggesaker prioriteres, 

og at kommunedirektøren gir kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse over planlagte 

og gjennomførte tiltak for å bringe arbeidet med ulovlighetskontroll i samsvar med 

plikter i lov – og forskrift innen 20. august 2020.   

 

 

Utskrift av saksprotokoll sendt 9.12.2019 til: 

- Balsfjord kommune v/ ordfører 

 

 

Sak 35/19 

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON OG EIERSKAPSKONTROLL – 

DRØFTING OG INNSPILL TIL MULIGE PROSJEKTER 

 

Innstilling: 

 

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll i planperioden:  

 

a) . 

b) . 

c) . 

d) . 

e) . 

(vedtas på bakgrunn av drøftelsene i møtet) 

 

2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle 

prosjekter i forslaget til plan. 

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalget drøftet saken. 
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Felles forslag til prosjekter i punkt 1: 

 

a) Gjennomgang – Malangseidet skole. 

b) Iverksetting av politiske vedtak. 

c) Pleie og omsorg, Balsfjord sykehjem: rekruttering, arbeidsmiljø, sykefravær og 

skadereduserende tiltak. 

d) Grunnskole – elevenes psykososiale miljø. 

 

Innstillingen med foreslåtte tilføyelser enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget gir innspill til følgende aktuelle prosjekter for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll i planperioden:  

 

a) Gjennomgang – Malangseidet skole. 

b) Iverksetting av politiske vedtak. 

c) Pleie og omsorg, Balsfjord sykehjem: rekruttering, arbeidsmiljø, sykefravær og 

skadereduserende tiltak. 

d) Grunnskole – elevenes psykososiale miljø. 

 

2. Innspillene medtas og vurderes av sekretariatet opp mot øvrige kilder og aktuelle 

prosjekter i forslaget til plan. 

 

 

Sak 36/19 

KONTROLLUTVALGETS MØTEPLAN FOR 2020 

 

Innstilling: 

 

(saken fremmet uten innstilling til vedtak) 

 

Behandling: 

 

Felles forslag til vedtak: 

 

Kontrollutvalgets møteplan for 2020 fastsettes som følger: 

  

 17. februar, 11. mai, 21. september og 30. november 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalgets møteplan for 2020 fastsettes som følger: 

  

17. februar, 11. mai, 21. september og 30. november 
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Sak 37/19 

REFERATSAKER 

 

Innstilling: 

 

(saken fremmet uten innstilling til vedtak) 

 

Behandling: 

 

Referert: 

A. REVISJONSHONORAR 2019 

- Brev datert 13.9.2019 fra KomRev NORD 

 

B. SENJA AVFALL IKS – EKSTRAORDINÆRT MØTE I REPRESENTANTSKAPET  

- Innkalling til møte 18.10.2019  

 

C. SENJA AVFALL IKS – MØTE I REPRESENTANTSKAPET  

- Innkalling til møte 6.12.2019  

 

D. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 25.9.2019 

- Sak 64/19 – Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 

- Sak 65/19 – Forvaltningsrevisjonsrapport Forebyggende arbeid, saksbehandling 

og internkontroll i barneverntjenesten 

- Sak 71/19 – Stenging av Malangseidet skole 

- Sak 66/19 – Fremtidig organisering av kommunens V.A.R.-sektor 

 

E. SAKSPROTOKOLL FRA KOMMUNESTYRET 23.10.2019 

- Sak 88/19 – Valg av kontrollutvalg for perioden 2019-2023 

- Sak 96/19 – Valg av kommunens representant til K-Sekretariatet 2019-2023 

 

F. NKRFs KONTROLLUTVALGSKONFERANSE 2020 

- Informasjon om konferansen 

 

Felles forslag til vedtak: 

  

1. Referatsak F: medlemmene gis anledning å delta på konferansen, og den enkelte 

besørger påmelding. 

 

2. Øvrige referatsaker tas til orientering.  

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Referatsak F: medlemmene gis anledning å delta på konferansen, og den enkelte besørger 

påmelding. 

 

2. Øvrige referatsaker tas til orientering.  


