
 MÅLSELV KOMMUNE  

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget 
 

Møtested: Rådhuset, møterom formannskapsalen 

Møtedato: 15.3.2016 

Varighet:     11.15 – 14.40 

 

Møteleder:  Morten Tomter 

Sekretær:  Tage Karlsen 

 

Faste medlemmer      
 

Morten Tomter (leder) 

Bente Bjørnås (nestleder) 

Harald Algarheim  

Sverre Sønnerheim      

Kathrine Midtbø          

 

Fra utvalget møtte: 
 

Morten Tomter (leder) 

Bente Bjørnås (nestleder) 

Harald Algarheim  

Sverre Sønnerheim  

 

Meldt forfall: 

 

Kathrine Midtbø 

 

Fra den politiske ledelse møtte: 

 

    

Fra administrasjonen møtte: 
 

Rådmann Hogne Eidissen (sak 9/16-11/16) 

Økonomisjef Pål Mathisen (sak 9/16-10/16) 

Barnevernleder Tone Strømholt (sak 9/16-11/16) 

 

 

Fra KomRev NORD IKS møtte: 

 

Revisor Kristin Bakke 

 

 

Fra K-Sekretariatet IKS møtte: 
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Seniorrådgiver Tage Karlsen 

 

 

Møtet ble holdt for åpne dører. 

 

 

Merknader til innkalling og sakliste: 
 

Ingen merknader til innkalling og saksliste.    

 

 

 

Behandlede saker: 

 

SAKLISTE 
 

 

 

 

                Saknr.    Tittel             Tittel U.off. 

 

  7/16 Godkjenning av protokollen fra møte 26.1.2016 

  8/16 

  9/16 

10/16 

11/16 

 

12/16 

13/16 

14/16 

 

15/16 

16/16 

Orienteringer 

Orientering om kommunens årsregnskap for 2015  

Svar på revisjonsbrev nr. 10 – oppfølging av kontrollutvalgets sak 37/15  

Kommunestyrets vedtak i sak 84/15: Forvaltningsrevisjonsrapport Barneverntjenesten 

– rådmannens oppfølging  

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering 

Skatteoppkreverens årsrapport og årsregnskap for 2015 

Skatteetatens kontrollrapport 2015 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Målselv 

kommune 

Drøftingssak - mobbing 

Eventuelt 
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Sak 7/16 

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 26.1.2016 

 

Innstilling: 

Protokollen fra møte 26.1.2016 godkjennes. 

 

Behandling: 
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Protokollen fra møte 26.1.2016 godkjennes. 

 

(protokollen oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 16.3.2016) 

 

 

Sak 8/16 

ORIENTERINGER 

 

Saken gjelder: 

1. Invitasjon til kontrollutvalgsseminar 

2. Oppsummeringsbrev til årsregnskapet for 2014 – rådmannens svar 

 

Innstilling: 

Saken tas til orientering. 

 

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 

 

Sak 9/16 

ORIENTERING OM KOMMUNENS ÅRSREGNSKAP FOR 2015 

 

Innstilling: 

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

 

Behandling: 

Økonomisjefen redegjorde.  Rådmannen supplerte. 

 

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen. 

 

Vedtak: 
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

 

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 16.3.2016) 
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Sak 10/16 

SVAR PÅ REVISJONSBREV NR. 10 – OPPFØLGING AV 

KONTROLLUTVALGETS SAK 37/15 

 

Innstilling: 

(saken fremmet uten innstilling til vedtak) 

 

Behandling: 

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

2. Saken avsluttet fra kontrollutvalgets side. 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
1. Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. 

2. Saken avsluttes fra kontrollutvalgets side. 

 

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 16.3.2016) 

 

 

Sak 11/16 

KOMMUNESTYRETS VEDTAK I SAK 84/15: FORVALTNINGSREVISJONS- 

RAPPORT BARNEVERNTJENESTEN – RÅDMANNENS OPPFØLGING 

 

Innstilling: 

1. Kontrollutvalget vurderer at rådmannen har fulgt opp kommunestyrets vedtak i 

sak 84/2015 med positiv effekt. 

2. Saksframlegget til kontrollutvalgets sak 11/16 med vedlegg følger saken til 

kommunestyret. 

3. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak: 

 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapportering vedrørende 

rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 84/15 til 

orientering. 

 

Behandling: 

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen. 

 

Vedtak: 
1. Kontrollutvalget vurderer at rådmannen har fulgt opp kommunestyrets vedtak i 

sak 84/2015 med positiv effekt. 

2. Saksframlegget til kontrollutvalgets sak 11/16 med vedlegg følger saken til 

kommunestyret. 

3. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt vedtak: 

 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapportering vedrørende 

rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 84/15 til 

orientering. 
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(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen i.h.h.t. komml. § 77 nr. 6) 

 

 

Sak 12/16 

OPPDRAGSANSVARLIG FORVALTNINGSREVISORS 

UAVHENGIGHETSVURDERING  –  MÅLSELV KOMMUNE 
 

Innstilling: 

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering til 

etterretning. 

 

Behandling: 

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen. 

 

Vedtak: 
Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering til 

etterretning. 

 

 

Sak 13/16 

SKATTEOPPKREVERENS ÅRSRAPPORT OG ÅRSREGNSKAP FOR 2015 

Innstilling: 

Kontrollutvalget tar skatteoppkreverens årsrapport og årsregnskap for 2015 til 

orientering. 

 

Behandling: 

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen. 

 

Vedtak: 
Kontrollutvalget tar skatteoppkreverens årsrapport og årsregnskap for 2015 til 

orientering. 

 

 

Sak 14/16 

SKATTEETATENS KONTROLLRAPPORT 2015 VEDRØRENDE 

SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FOR MÅLSELV KOMMUNE 

 

Innstilling: 

Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport til orientering. 

 

Behandling: 

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen. 

 

Vedtak: 
Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport til orientering. 
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Sak 15/16 

DRØFTINGSSAK - MOBBING 

 

Innstilling: 

(saken fremmet uten innstilling til vedtak) 

 

Behandling: 

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak: 

 

«Kontrollutvalget er urolig over tilstanden vedrørende mobbing i grunnskolen i Målselv 

og vurderer hvordan dette skal følges opp. 

 

Kontrollutvalget ber rådmannen om en oversikt over de enkeltvedtak i mobbesaker som 

har vært fattet i 2014 og 2015. 

 

Kontrollutvalget ber også rådmannen om innsyn i elevundersøkelsen de to siste årene, og 

at denne brytes ned til så detaljert nivå som mulig for så vidt gjelder mobbing med hensyn 

til skole, klassetrinn og klasse m.m.»   

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalget er urolig over tilstanden vedrørende mobbing i grunnskolen i Målselv 

og vurderer hvordan dette skal følges opp. 

 

Kontrollutvalget ber rådmannen om en oversikt over de enkeltvedtak i mobbesaker som 

har vært fattet i 2014 og 2015. 

 

Kontrollutvalget ber også rådmannen om innsyn i elevundersøkelsen de to siste årene, og 

at denne brytes ned til så detaljert nivå som mulig for så vidt gjelder mobbing med hensyn 

til skole, klassetrinn og klasse m.m. 

 

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 16.3.2016) 

 

 

16/16 

EVENTUELT 

 

Ingen saker meldt. 

 

 


