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MØTEUTSKRIFT
Tilstede:

Meldt forfall:

Leder, Jan Arne Kristiansen
Nestleder, Hege Foss Westgaard
Medlem, Tony Andre Rishaug
Anne Stokke, varamedlem for Bjørn Einar Lyng
Helge Kaspersen, varamedlem for Gry Hætta
Medlem Bjørn Einar Lyng og 1. varamedlem Alf Bjørn

Andre:

Fra Vefik IKS: Revisjonssjef Aud Opgård og fagansvarlig Tom Øyvind
Heitmann
Fra KUSEK IKS: Rådgiver, Jan Henning Fosshaug og Rådgiver Aslak A.
Gaup

Tid:
Sted:

Mandag 4. september 2017 kl. 11.00 – 13.30
Alta Rådhus, kommunestyresalen

Saksliste:
Sak 17/2017
Sak 18/2017

Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon – Barnevernstjenesten og
kommunens tilsyn med fosterhjem
Ny behandling av sak 14/17 - Bekymringsmelding kommunerevisjonen for Alta
kommune (utsatt sak)

Leder Jan Arne Kristiansen åpnet møtet og ønsket velkommen. Leder ønsket også velkommen til
Jan Henning Fosshaug.
Innkallingen ble godkjent uten merknader. Sakslisten med sakene 17/2017 t.o.m. 18/2017 ble
godkjent enstemmig.
Kontrollutvalget tok pause fra kl. 12.30-13.00

Sak 17/17 Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon
- «Barnevernstjenesten og kommunens tilsyn med fosterhjem»
Sekretariatets tilrådning:
1. Kontrollutvalget tar rådmann v/kommunallederens skriftlige redegjørelse datert 2. juni
2017 vedrørende oppfølging av kommunestyrets vedtak 78/15 i tilknytning til
forvaltningsrevisjonsrapport Barnevernstjenesten og kommunens tilsyn med fosterhjem til
orientering.
Kontrollutvalget har merket seg at kommunestyrets vedtak 78/15 er delvis oppfulgt av
administrasjonen, men noen av punktene er fortsatt ikke fullt ut på et tilfredsstillende nivå.
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2. Kontrollutvalget vedtar å oversende saken til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret viser til kontrollutvalgets oversendelse av sak 17/2017 Oppfølging av
gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt – Barnevernstjenesten og kommunens tilsyn med
fosterhjem jfr. kommunestyrets vedtak 78/15. Kommunestyret har merket seg at
kommunestyrets vedtak 78/15 er delvis oppfulgt av administrasjonen, men noen av
punktene er fortsatt ikke fullt ut på et tilfredsstillende nivå.
Kommunestyret ber rådmannen iverksette ytterligere tiltak for å overholde lovsatt frist på 3
måneder for undersøkelser og at tiltaksplaner for barn på tiltak evalueres innen lovsatt frist
på 3 måneder.
Behandling:
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget tar rådmann v/kommunallederens skriftlige redegjørelse datert 2. juni
2017 vedrørende oppfølging av kommunestyrets vedtak 78/15 i tilknytning til
forvaltningsrevisjonsrapport Barnevernstjenesten og kommunens tilsyn med fosterhjem til
orientering.
Kontrollutvalget har merket seg at kommunestyrets vedtak 78/15 er delvis oppfulgt av
administrasjonen, men noen av punktene er fortsatt ikke fullt ut på et tilfredsstillende nivå.
2. Kontrollutvalget vedtar å oversende saken til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret viser til kontrollutvalgets oversendelse av sak 17/2017 Oppfølging av
gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjekt – Barnevernstjenesten og kommunens tilsyn med
fosterhjem jfr. kommunestyrets vedtak 78/15. Kommunestyret har merket seg at
kommunestyrets vedtak 78/15 er delvis oppfulgt av administrasjonen, men noen av
punktene er fortsatt ikke fullt ut på et tilfredsstillende nivå.
Kommunestyret ber rådmannen iverksette ytterligere tiltak for å overholde lovsatt frist på 3
måneder for undersøkelser og at tiltaksplaner for barn på tiltak evalueres innen lovsatt frist
på 3 måneder.

Sak 18/17 Ny behandling av sak 14/17 Bekymringsmelding
kommunerevisjonen for Alta kommune
Sekretariatet ved Jan Henning Fosshaug orienterte om kontrollutvalgets påse-ansvar, oppgaver og
myndighet i forhold til kontrollutvalgets ansvarsområde og saksbehandlingsrutiner.
Revisjonssjef orienterte om Vefik IKS, og om de utfordring Vefik IKS har hatt og om arbeidet
videre. Fagansvarlig Tom Øyvind Heitmann orienterte om Vefik IKS sitt arbeid om
forvaltningsrevisjon i Alta kommune og i andre kommuner. Revisjonssjef Aud Opgård og
fagansvarlig Tom Øyvind Heitmann deltok for øvrig ikke i behandlingen av denne sak.

Protokoll fra møte 4-2017 i kontrollutvalget den 04. september 2017.
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Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget viser til vedtak i sak 14/2017. Kontrollutvalget erkjenner at vedtaket er fattet på
udokumentert grunnlag og vedtar med dette å oppheve vedtaket med øyeblikkelig virkning.
Kontrollutvalget vil på det sterkeste understreke at utvalgets motiv i sakens anledning har vært å utføre
sin lovpålagte rolle i forhold til påse ansvar overfor kommunens revisjonsordning, og har på ingen
måte hatt til hensikt å skade selskapet Vefik IKS.
Kontrollutvalget erkjenner likevel at Vefik IKS som direkte berørt av saken og gjennom påfølgende
medieoppslag mv. kan ha blitt urettmessig skadelidende i forhold til selskapets omdømme o.l.
Kontrollutvalget vil på det sterkeste beklage behandlingsmåten i denne sak, og vil understreke at
kontrollutvalget til dags dato ikke har noe å utsette på Vefik IKS sitt revisjonsoppdrag for Alta
kommune.

Behandling:
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt
Vedtak:
Kontrollutvalget viser til vedtak i sak 14/2017. Kontrollutvalget erkjenner at vedtaket er fattet på
udokumentert grunnlag og vedtar med dette å oppheve vedtaket med øyeblikkelig virkning.
Kontrollutvalget vil på det sterkeste understreke at utvalgets motiv i sakens anledning har vært å utføre
sin lovpålagte rolle i forhold til påse ansvar overfor kommunens revisjonsordning, og har på ingen
måte hatt til hensikt å skade selskapet Vefik IKS.
Kontrollutvalget erkjenner likevel at Vefik IKS som direkte berørt av saken og gjennom påfølgende
medieoppslag mv. kan ha blitt urettmessig skadelidende i forhold til selskapets omdømme o.l.
Kontrollutvalget vil på det sterkeste beklage behandlingsmåten i denne sak, og vil understreke at
kontrollutvalget til dags dato ikke har noe å utsette på Vefik IKS sitt revisjonsoppdrag for Alta
kommune.

Protokollen ble muntlig referert ovenfor kontrollutvalget.

Møtet hevet kl. 13.30.

___________________
Jan Arne Kristiansen
Leder

______________________
Hege Foss Westgaard
Nestleder

________________________
Helge Kaspersen
1. varamedlem for Gry Hætta

__________________
Tony Andre Rishaug
Medlem

___________________________
Anne Stokke
2. varamedlem for Bjørn Einar Lyng

________________________
Aslak A. Gaup
Rådgiver/sekretær for kontrollutvalget
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