
HARSTAD KOMMUNE

  MØTEPROTOKOLL

Kontrollutvalget

Møtested: Rådhus 1B, møterom 4 etasje
Møtedato: 21.10.2014

Varighet:     10.00 – 12.05

Møteleder: Mai Britt Lindstrøm

Sekretær: Tage Karlsen

Faste medlemmer Varamedlemmer Frp

Mai Britt Lindstrøm (FrP), leder 1. Randi Nilsen
Bjørnar Benjaminsen (AP) 2. Torleif Johnsen
Frode Bygdnes (Rødt) 3. Tine Hunstad
Charlotte Skogstad Espejord (FrP) 4. Jan Rune Lorentzen
Tore C. Bremseth (H)

Fra utvalget møtte: Varamedlemmer Rødt/SV

Mai Britt Lindstrøm (leder)
Bjørnar Benjaminsen 1. Ivar Dyring (SV)
Frode Bygdnes 2. Karin-Anna Øvervatn  (SV)
Charlotte Skogstad Espejord 3. Kåre Solheim (Rødt)
Rudi Mikal Christensen (vara)

Meldt forfall: Varamedlemmer H/AP/Krf

Tore C. Bremseth 1. Rudi Mikal Christensen (H)
2. Randi Steinli Pedersen 
3. Ivar Østgård  (Krf)

Fra den politiske ledelse møtte:



Fra administrasjonen møtte:
 
innkjøpsleder Lene Sandbakk Saue

Fra KomRev NORD IKS møtte:
  
Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen
Revisor Liv Aamnes
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tone Steffensen

Fra K-Sekretariatet IKS møtte:

Seniorrådgiver Tage Karlsen

Øvrige:

Merknader til innkalling og sakliste:

Behandlede saker:

Saknr.        Saknr.     Tittel

38/14
39/14
40/14
41/14
42/14
43/14
44/14

45/14
46/14

47/14
48/14
49/14

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 2.9.2014
Orienteringer
Anleggsvirksomhet på Rødmyra
Revisjonsberetning beboerregnskaper – Helsehuset Harstad sykehjem - 2013
Revisor rapporterer – revisjonsstrategi 2014 – Harstad kommune
Revisor rapporterer – revisjonsstrategi 2014 – Harstad Havn KF
Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt innen selvkost i Hålogaland 
Ressursselskap IKS
Drøfting - bestilling av forvaltningsrevisjon innen kvalitet i pleie- og 
omsorgssektoren
Drøfting og bestilling av nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt – regeletterlevelse og 
saksbehandling ved tildelingsenheten
Eventuelt
Budsjettramme 2015 – kontroll og tilsyn – Harstad kommune
Budsjettramme 2015 – kontroll og tilsyn – Harstad Havn KF
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Sak 38/14
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS 
MØTE 2.9.2014

Innstilling:
Protokollen fra møtet 2.9.2014 godkjennes.

Behandling:
Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.
Forslag: 

Vedtak:
Protokollen fra møtet 2.9.2014 godkjennes.

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 21.10.2014)

Sak 39/14
ORIENTERINGER

Charlotte Espejord tok opp spørsmål vedrørende egen habilitet for så vidt gjelder 
pkt. 3, jfr. forvaltningslovens § 6, 2. ledd.  Kontrollutvalget fant at hun var inhabil.  
Hun forlot under behandlingen.

Saken gjelder:
1. Oppsummering etter årsoppgjørsrevisjon 2013
2. Brev fra Anne Karin Frøyseth ad byggearbeider – sent svar fra kommunen
3. Inngåelse av avtaler om gårdsbesøk for Stangnes 8-13

Innstilling:
1. Kontrollutvalget tar de fremlagte saker til orientering.
2. Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å opprette undersøkelsessak med 

bakgrunn i henvendelse fra Anne Karin Frøyseth.  Frøyseth orienteres om 
kontrollutvalgets vedtak gjennom utskrift av møteprotokoll og kopi av 
saksframlegget til kontrollutvalget.

Behandling: 
Innkjøpsleder Lene Sandbakk Saue redegjorde for pkt. 3.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget tar de fremlagte saker til orientering.
2. Kontrollutvalget finner ikke grunnlag for å opprette undersøkelsessak med 

bakgrunn i henvendelse fra Anne Karin Frøyseth.  Frøyseth orienteres om 
kontrollutvalgets vedtak gjennom utskrift av møteprotokoll og kopi av 
saksframlegget til kontrollutvalget. 

(utskrift av møteprotokollen oversendt til Anne Karin Frøyseth 21.10.2014)

Sak 40/14
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ANLEGGSVIRKSOMHET PÅ RØDMYRA

Innstilling:
Kontrollutvalget ber rådmannen om å få tilsendt kopi av all kommunikasjon som har
vært mellom Harstad kommune og Brødrene Killi AS, Killi Eiendom AS vedrørende
gnr. 68 bnr. 6, 8 og 38 i Harstad kommune, samt kommunikasjon mellom Harstad 
kommune og berørte naboer til de aktuelle eiendommene.  Bestillingen omfatter 
også alt av fotografisk materiale som er i kommunens besittelse vedrørende disse 
eiendommene.

Behandling: 
Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.
 
Vedtak:
Kontrollutvalget ber rådmannen om å få tilsendt kopi av all kommunikasjon som har
vært mellom Harstad kommune og Brødrene Killi AS, Killi Eiendom AS vedrørende
gnr. 68 bnr. 6, 8 og 38 i Harstad kommune, samt kommunikasjon mellom Harstad 
kommune og berørte naboer til de aktuelle eiendommene.  Bestillingen omfatter 
også alt av fotografisk materiale som er i kommunens besittelse vedrørende disse 
eiendommene.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 22.10.2014)

Sak 41/14
REVISJONSBERETNING – BEBOERREGNSKAPER 2013 – HELSEHUSET 
HARSTAD SYKEHJEM

Innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for pasientregnskapene ved Helsehuset 
Harstad sykehjem for 2013 til orientering.

Behandling: 
Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for pasientregnskapene ved Helsehuset 
Harstad sykehjem for 2013 til orientering.

Sak 42/14
RAPPORTERING  FRA  REVISOR  –  REVISJONSSTRATEGI  2014  –
HARSTAD KOMMUNE

Oppdragsansvarlig  revisor  anmodet  om  lukking  av  møtet  i  henhold  til
kommunelovens § 31 nr. 5 jfr, offl. § 24, 1. ledd.
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Kontrollutvalget  fant  at  vilkåret  for  lukking  av  møtet  var  til  stede.   Møtet  ble
besluttet lukket under behandlingen av sak 42/14.  Vedtaket var enstemmig.

Innstilling:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling: 
Revisor Liv Aamnes redegjorde for revisjonsstrategien.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 43/14
REVISOR RAPPORTERER – REVISJONSSTRATEGI 2014 – HARSTAD 
HAVN KF
Oppdragsansvarlig  revisor  anmodet  om  lukking  av  møtet  i  henhold  til
kommunelovens § 31 nr. 5 jfr, offl. § 24, 1. ledd.

Kontrollutvalget  fant  at  vilkåret  for  lukking  av  møtet  var  til  stede.   Møtet  ble
besluttet lukket under behandlingen av sak 43/14.  Vedtaket var enstemmig.

Rudi Mikal Christensen fratrådte etter eget ønske på grunn av forretningsforhold til 
Harstad Havn.

Innstilling:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Behandling: 
Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 44/14
BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT INNEN 
SELVKOST I HÅLOGALAND RESSURSSELSKAP IKS

Innstilling:
Kontrollutvalget  bestiller  et  forvaltningsrevisjonsprosjekt  knyttet  til  Selvkost  på
avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap IKS av KomRev NORD, basert på K-
Sekretariatets forslag til bestillingsskjema.

Behandling: 
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Mai Britt Lindstrøm fremsatte forslag om at ordlyden i vedtaket endres til 
«Hålogaland Ressursselskap med underliggende selskaper».

Innstillingen ble vedtatt med den foreslåtte endringen.  Vedtaket var enstemmig.

Vedtak:
Kontrollutvalget  bestiller  et  forvaltningsrevisjonsprosjekt  knyttet  til  Selvkost  på
avfallstjenester i  Hålogaland Ressursselskap IKS med underliggende selskaper  av
KomRev NORD, basert på K-Sekretariatets forslag til bestillingsskjema.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til KomRev NORD 22.10.2014)

Sak 45/14
DRØFTING – BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 
INNEN KVALITET I PLEIE-OG OMSORGSSEKTOREN

Innstilling:
Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til  Kvalitet i pleie
og  omsorgssektoren av  KomRev  NORD,  basert  på  K-Sekretariatets  forslag  til
bestillingsskjema.

Behandling: 
Charlotte Espejord foreslo at saksbehandlingen ved flytting av sykehjemsbeboere 
inntas i problemstilling 1 i bestillingsskjemaet.

Det ble fremsatt felles forslag at det innarbeides i bestillingsskjemaet at 
undersøkelsen skal omfatte Stangnes sykehjem og Slottet sykehjem

Begge forslagene fikk enstemmig tilslutning.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:
Kontrollutvalget bestiller et forvaltningsrevisjonsprosjekt knyttet til  Kvalitet i pleie
og  omsorgssektoren av  KomRev  NORD,  basert  på  K-Sekretariatets  forslag  til
bestillingsskjema.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til KomRev NORD 22.10.2014)

Sak 46/14
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DRØFTING OG BESTILLING AV NYTT 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT - REGELETTERLEVELSE OG 
SAKSBEHANDLING VED TILDELINGSENHETEN

Innstilling:
Kontrollutvalget  bestiller  et  forvaltningsrevisjonsprosjekt  knyttet  til
Regeletterlevelse  og  saksbehandling  ved  tildelingsenheten av  KomRev  NORD,
basert på K-Sekretariatets forslag til bestillingsskjema.

Behandling: 
Det ble fremsatt felles forslag om at problemstilling nr. 2 i bestillingsskjemaet utgår.

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.  

Vedtak:
Kontrollutvalget  bestiller  et  forvaltningsrevisjonsprosjekt  knyttet  til
Regeletterlevelse  og  saksbehandling  ved  tildelingsenheten av  KomRev  NORD,
basert på K-Sekretariatets forslag til bestillingsskjema.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til KomRev NORD 22.10.2014)

Sak 47/14
EVENTUELT

Ingen saker meldt

Sak 48/14
BUDSJETTRAMME 2015 – KONTROLL OG TILSYN – 
HARSTAD KOMMUNE

Innstilling:
1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2015 vedtas med netto driftsutgifter

på  til  sammen  kr 2.816.000,- før  lønns-  og  prisjusteringer  for
kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.

2. Kontrollutvalgets  forslag  til  budsjettramme  for  kontroll  og  tilsyn  bes
innarbeidet  i  og  skal  følge  formannskapets  samlede  budsjettinnstilling  til
kommunestyret.  

3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i
Kontrollutvalgsboken  fra  Kommunal-  og  regionaldepartementet,  2011,  for
behandling  av  kontrollutvalgets  budsjettforslag.  Utvalget  forutsetter  at
behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling: 
Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.
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Vedtak:
1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2015 vedtas med netto driftsutgifter

på  til  sammen  kr 2.816.000,- før  lønns-  og  prisjusteringer  for
kontrollutvalgets egen virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak.

2. Kontrollutvalgets  forslag  til  budsjettramme  for  kontroll  og  tilsyn  bes
innarbeidet  i  og  skal  følge  formannskapets  samlede  budsjettinnstilling  til
kommunestyret.  

3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i
Kontrollutvalgsboken  fra  Kommunal-  og  regionaldepartementet,  2011,  for
behandling  av  kontrollutvalgets  budsjettforslag.  Utvalget  forutsetter  at
behandlingen skjer som beskrevet her.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 22.10.2014)

Sak 49/14
BUDSJETTRAMME 2015 – KONTROLL OG TILSYN – 
HARSTAD HAVN KF

Innstilling:
1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for

Harstad Havn KF for 2015 vedtas med en budsjettramme på kr 62.000.

2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet
skal følge styrets innstilling til kommunestyret.

3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i
Kontrollutvalgsboken  fra  Kommunal-  og  regionaldepartementet,  2011,  for
behandling  av  kontrollutvalgets  budsjettforslag.  Utvalget  forutsetter  at
behandlingen skjer som beskrevet her.

Behandling: 
Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for

Harstad Havn KF for 2015 vedtas med en budsjettramme på kr 62.000.

2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet
skal følge styrets innstilling til kommunestyret.

3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i
Kontrollutvalgsboken  fra  Kommunal-  og  regionaldepartementet,  2011,  for
behandling  av  kontrollutvalgets  budsjettforslag.  Utvalget  forutsetter  at
behandlingen skjer som beskrevet her.

(utskrift av møteprotokollen oversendt til Harstad Havn KF 22.10.2014)
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Novembermøtet utgår
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