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   KÅFJORD KOMMUNE 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget 
 

Møtested:    Kommunestyresalen, Rådhuset, Olderdalen   

Møtedato: 2. juni 2022 

Varighet:     11.00 – 14.35 

 

Møteleder:  Åsmund Seljeskog                                                        

Sekretær:  Audun Haugan 

 

Faste medlemmer   Varamedlemmer  

 

Åsmund Seljeskog - leder                            Magne Monsen 

Linda A. Lien Svein P. Pedersen 

 Celine Elise Marthinsen 

 Vera Eriksen 

  

Villy Hestdal – nestleder Inger Lillysdatter Johansen 

Marian M. Myrseth Anders Mathisen 

Hermund Dalvik Randi Solberg 

 Roald Elvenes 

 Randi Stenseth 

                                                                             

Fra utvalget møtte: 

Åsmund Seljeskog                             Fast medlem                            

Villy Hestdal    Fast medlem 

Hermund Dalvik   Fast medlem    

Marian M. Myrseth   Fast medlem     

Medlem Linda A. Lien  Fast medlem     

 

Forfall:  

 

Fra politisk ledelse møtte: 

 

Fra administrasjonen møtte:                                          

Kommunedirektør Trond Arne Hoe under sakene 11/2022 og 12/2022 

Økonomileder Håkon Jørgensen under sak 11/2022. 
 

Fra KomRev NORD IKS møtte: 

Statsautorisert revisor Tove Pettersen fra KomRev Nord IKS. 

 

Fra K-Sekretariatet IKS møtte: 

Seniorrådgiver Audun Haugan  
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Merknader til innkalling og sakliste 

Ingen merknader til innkalling og sakliste. 

 

Behandlede saker: 

 

Saknr Tittel Unnt. off. 

08/2022 Godkjenning av protokollen fra møtet 17.02.2022  

09/2022 Forvaltningsrevisjonsrapporten «Elevenes psykososiale miljø»  

10/2022 Rapportering fra revisor – årsregnskapene 2020 – Kåfjord kommune   

11/2022 Kontrollutvalgets uttalelse om Kåfjord kommunes årsregnskap og 

årsberetning for 2020  

 

12/2022 Sak fra Samepolitisk utvalg: kompetanse i samisk ved 

stillingsutlysninger 

 

13/2022 Oppfølging av sak 02/2022: Innkjøpssamarbeidet  

14/2022 Formannskaps- og utvalgssaker  

15/2022 Referatsaker  

16/2022 Drøftingssaker (Eventuelt)  

17/2022 Forenklet etterlevelseskontroll 2021 - startlån  

18/2022 Revisjonsbrev 26 – 2021 - startlån  
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Sak 08/2022 

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 17.02.2022 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Protokollen fra møtet 17.02.2022 godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Protokollen fra møtet 17.02.2022 godkjennes. 

 

 

Sak 09/2022 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «ELEVENES PSYKOSOSIALE 

MILJØ» 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak: 

 

1. Kommunestyret viser til rapporten «Elevenes psykososiale skolemiljø» fra KomRev Nord 

IKS datert 10.05.2022. Kommunestyret merker seg at Kåfjord kommunes arbeid med 

grunnskoleelevenes psykososiale miljø ikke fullt ut er i tråd med regelverk og anbefalinger på 

området.  

 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å iverksette de nødvendige tiltak for å følge 

opp revisors anbefalinger, som er å: 

 
Videreutvikle det systematiske arbeidet med elevenes psykososiale miljø, herunder  

• å sikre at den enkelte ansatte kjenner ansatte aktivitetsplikt og kommunens/skolens planer 

for arbeidet med skolemiljø  

• å sikre at alle elever får informasjon om sine rettigheter og skolens aktivitetsplikt  

• å videreutvikle system for evaluering av skolemiljøarbeidet og rutiner for kontroll av at 

planer følges og planlagte tiltak iverksettes  

 
I saker hvor aktivitetsplikten er utløst å:  

• Påse at alle aktivitetsplaner tilfredsstiller krav til minimumsinnhold  

• Sørge for at involverte elever blir hørt i alle saker  

• Dokumentere hva som faktisk er gjort for å oppfylle aktivitetsplikten samt evaluering av 

tiltak i alle saker  

• Avslutte aktivitetsplaner hvor tiltakene er vurdert å ha hatt tilstrekkelig effekt  

 
I tillegg bes kommunedirektøren gjøre vurderinger av hvorvidt kommunens internkontroll er 

tilstrekkelig til å sikre at bestemmelsene i opplæringslovens kapittel 9A etterleves 
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3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en punktvis 

tilbakemelding over de tiltak som er iverksatt/iverksettes for å følge opp revisors 

anbefalinger. Slik tilbakemelding bes gitt snarest mulig og senest innen 1. september 

2022. 

 

Behandling: 

 

Forvaltningsrevisor Astrid Indrebø gikk igjennom rapporten og svarte på spørsmål fra 

utvalgets medlemmer. 

 

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak: 

 

Fristen i vedtakets punkt 3 endres til 15. november. For øvrig som i innstillingen.  

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget rår kommunestyret til å treffe følgende vedtak: 

 

1. Kommunestyret viser til rapporten «Elevenes psykososiale skolemiljø» fra KomRev Nord 

IKS datert 10.05.2022. Kommunestyret merker seg at Kåfjord kommunes arbeid med 

grunnskoleelevenes psykososiale miljø ikke fullt ut er i tråd med regelverk og anbefalinger på 

området.  

 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å iverksette de nødvendige tiltak for å følge 

opp revisors anbefalinger, som er å: 

 
Videreutvikle det systematiske arbeidet med elevenes psykososiale miljø, herunder  

• å sikre at den enkelte ansatte kjenner ansatte aktivitetsplikt og kommunens/skolens planer 

for arbeidet med skolemiljø  

• å sikre at alle elever får informasjon om sine rettigheter og skolens aktivitetsplikt  

• å videreutvikle system for evaluering av skolemiljøarbeidet og rutiner for kontroll av at 

planer følges og planlagte tiltak iverksettes  

 
I saker hvor aktivitetsplikten er utløst å:  

• Påse at alle aktivitetsplaner tilfredsstiller krav til minimumsinnhold  

• Sørge for at involverte elever blir hørt i alle saker  

• Dokumentere hva som faktisk er gjort for å oppfylle aktivitetsplikten samt evaluering av 

tiltak i alle saker  

• Avslutte aktivitetsplaner hvor tiltakene er vurdert å ha hatt tilstrekkelig effekt  

 
I tillegg bes kommunedirektøren gjøre vurderinger av hvorvidt kommunens internkontroll er 

tilstrekkelig til å sikre at bestemmelsene i opplæringslovens kapittel 9A etterleves 

 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å gi kontrollutvalget en punktvis 

tilbakemelding over de tiltak som er iverksatt/iverksettes for å følge opp revisors 

anbefalinger. Slik tilbakemelding bes gitt snarest mulig og senest innen 15. november 

2022. 
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Utskrift av saksprotokoll sendt 09.06.2022 til: 

- Kåfjord kommune v/ordfører 

 

 

Sak 10/2022 

RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPENE 2020 –

 KÅFJORD KOMMUNE  

 

Innstilling til vedtak: 

 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

Behandling: 

 

Statsautorisert revisor Tove Pettersen orienterte fra revisjonen av regnskapet for 2021. 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Sak 11/2022 

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM KÅFJORD KOMMUNES 

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2020  

 

Innstilling til vedtak: 

 
1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Kåfjord 

kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021. 

 

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for 

fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.  

 

Behandling: 

 

Kommunedirektøren Hoe og økonomileder Håkon Jørgensen presenterte kort regnskapet for 

kontrollutvalget og svarte på spørsmål.  

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til Kåfjord 

kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021. 

 

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for 

fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.  
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Utskrift av saksprotokoll sendt 02.06.2022 til: 

- Kåfjord kommune v/ordfører 

 

 

Sak 12/2022 

SAK FRA SAMEPOLITISK UTVALG: KOMPETANSE I SAMISK VED 

STILLINGSUTLYSNINGER 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Saken fremmes med åpen innstilling. 

 

Behandling: 

 

Kommunedirektøren Hoe orienterte om kommunens praksis ved utlysning av stillinger m.h.t. 

samisk kompetanse og erkjente at det hadde skjedd noen feil ved utlysninger, men at det er 

truffet tiltak for å få dette korrigert.   

 

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak: 

  

Kommunedirektørens redegjørelse tas til orientering. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Kommunedirektørens redegjørelse tas til orientering. 

 

 

Sak 13/2022 

ORIENTERING OM INNKJØPSSAMARBEIDET I NORD-TROMS OG 

KOMMUNENS ANSKAFFELSER - OPPFØLGING 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Saken fremmes med åpen innstilling.  

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalget drøftet videre oppfølging og det fremkom slikt felles forslag til vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og ber sekretariatet se på et felles 

møte med andre kontrollutvalg og innkjøpssamarbeidet. 

 

2. Saken følges opp i senere møte i år. 

  

Forslaget enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og ber sekretariatet se på et felles møte 

med andre kontrollutvalg og innkjøpssamarbeidet. 

 

2. Saken følges opp i senere møte i år. 

  

 

Sak 14/2022 

GJENNOMGANG AV FORMANNSKAPS-/UTVALGSSAKER 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Saken fremmes med åpen innstilling.  

 

Behandling: 

 

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak: 

 

Saken tas til orientering.  

 

Vedtak: 

 

Saken tas til orientering.  

 

 

Sak 15/2022 

REFERATSAKER 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Sakene tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Referert: 

 

A. REPRESENTANTSKAPSMØTE K-SEKRETARIATET 

B. GENERALFORSAMLING UNGBO AS 

C. GENERALFORSAMLING OG ÅRSMELDING KÅFJORD VEKST AS 

D. GENERALFORSAMLING AVFALLSSERVICE AS 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Sakene tas til orientering. 
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Sak 16/2022 

DRØFTINGSSAKER (EVENTUELT) 

 

Innstilling: 

 

Saken fremmes med åpen innstilling 

 

Behandling: 

 

Leder tok opp spørsmål om kommunens svarfrister, og spørsmålet tas opp i forbindelse med 

nytt forvaltningsrevisjonsprosjekt. 

 

Det ble også tatt opp spørsmål om unntak fra offentlighet på søkerlister. 

 

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak: 

 

Kommunedirektøren innkalles til neste møte for å orientere om praksis ved offentlighet 

av søkerlister og overholdelse av svarfrister ved søknader. 

 

Vedtak: 

Kommunedirektøren innkalles til neste møte for å orientere om praksis ved offentlighet av 

søkerlister og overholdelse av svarfrister ved søknader. 

 

 

Utskrift av saksprotokoll sendt 09.06.2022 til: 

- Kåfjord kommune v/kommunedirektøren  

 

 

Sak 17/2022 

FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2021 – STARTLÅN 

 

Innstilling til vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget registrerer at revisors attestasjonsuttalelse etter forenklet 

etterlevelseskontroll for 2021 er en uttalelse med forbehold og at den viser at det er funnet 

svakheter ved begrunnelsen av vedtakene, samt at det er gitt større startlån enn det etter 

retningslinjene er anledning til. 

 

2. Revisors forbehold følges opp ved behandlingen av revisjonsbrev 26. 

 

Behandling: 

 

Statsautorisert revisor Tove Pettersen orienterte fra forenklet etterlevelseskontroll for 2021. 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget registrerer at revisors attestasjonsuttalelse etter forenklet 

etterlevelseskontroll for 2021 er en uttalelse med forbehold og at den viser at det er funnet 
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svakheter ved begrunnelsen av vedtakene, samt at det er gitt større startlån enn det etter 

retningslinjene er anledning til. 

 

2. Revisors forbehold følges opp ved behandlingen av revisjonsbrev 26. 

 

 

Sak 18/2022 

REVISJONSBREV 26 – 2021 – STARTLÅN 

 

Innstilling til vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev 26 fra KomRev Nord IKS datert 07.01.022 og ber 

kommunedirektøren å gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak som er eller 

vil bli iverksatt for å sikre at startlån ytes i samsvar med retningslinjene.  

 

2. Kommunedirektørens tilbakemelding sendes kontrollutvalget med kopi til revisjonen. 

Kontrollutvalget ber revisjonen – uoppfordret – om å gi en vurdering av 

kommunedirektørens svar så snart det foreligger til kontrollutvalget.  

 

3. Frist for kommunedirektørens tilbakemelding settes til 15. august 2022. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev 26 fra KomRev Nord IKS datert 07.01.022 og ber 

kommunedirektøren å gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke tiltak som er eller 

vil bli iverksatt for å sikre at startlån ytes i samsvar med retningslinjene.  

 

2. Kommunedirektørens tilbakemelding sendes kontrollutvalget med kopi til revisjonen. 

Kontrollutvalget ber revisjonen – uoppfordret – om å gi en vurdering av 

kommunedirektørens svar så snart det foreligger til kontrollutvalget.  

 

3. Frist for kommunedirektørens tilbakemelding settes til 15. august 2022. 

 

 

Utskrift av saksprotokoll sendt 09.06.2022 til: 

- Kåfjord kommune v/kommunedirektøren  

 

 

*** 

 


