
 LONGYEARBYEN LOKALSTYRE  

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget 
 

Møtested: Longyearbyen, Næringsbygget, 2. etg. ”Newtontoppen”   

Møtedato: 21.2.2012  

Varighet:     0900-1125 

 

Møteleder:  Jon Sandmo 

Sekretær:  Bjørn-Harald Christensen 

 

Faste medlemmer     Personlige varamedlemmer 

 

Jon Sandmo      Jørn Dybdahl  

Svein Jonny Albrigtsen    Kjell Mork (1. vara AP) 

Odd Egil Hofstad     Anne Meland (2. vara AP) 

Hanne Jensen      Sten Christian Pedersen  

Frigg Jørgensen     Thor O. Bendiksen 

 

Fra utvalget møtte: 

 

Jon Sandmo   Fast medlem 

Svein Jonny Albrigtsen Fast medlem 

Odd Egil Hofstad  Fast medlem 

Hanne Jensen   Fast medlem 

Frigg Jørgensen  Fast medlem 

 

 

Fra politiske ledelse møtte: 

 

Fra administrasjonen møtte: 

 

Fra KomRev NORD IKS møtte: 

 

Revisor Emely Bertelsen 

Oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr 

 

Fra K-Sekretariatet IKS møtte: 

 

Daglig leder Bjørn-Harald Christensen 

Rådgiver Tage Karlsen 

Rådgiver Martin Krane 
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Revisorene fra Kom Rev NORD deltok i møtet fra Tromsø ved bruk av video-

konferanseutstyr. Det samme gjorde rådgiver Krane fra K-Sekretariatet. 

 

 

Merknader til innkalling og sakliste: 

 

Ingen merknader til innkalling og sakliste. 

 

 

Behandlede saker: 

 

SAKLISTE 
 

Saknr Tittel U.off. Lukket 

møte 

1/12 Godkjenning av protokollen fra møte 28.4.2011   

2/12 Budsjettramme 2012 - kontroll og tilsyn   

3/12 Longyearbyen lokalstyre – vurdering av uavhengighet 

oppdragsansvarlig revisor 

  

4/12 Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF – vurdering av 

uavhengighet oppdragsansvarlig revisor 

  

5/12 Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF – vurdering av 

uavhengighet oppdragsansvarlig revisor 

  

6/12 Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF – vurdering av uavhengighet 

oppdragsansvarlig revisor 

  

7/12 Longyearbyen lokalstyre – vurdering av uavhengighet 

oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

  

8/12 Rapportering fra revisor – status i revisjonsarbeidet for 2011 – 

Longyearbyen lokalstyre 

 X 

9/12 Rapportering fra revisor – status i revisjonsarbeidet for 2011 – 

Longyearbyen lokalstyre Kultur- og fritidsforetak KF 

 X 

10/12 Rapportering fra revisor – status i revisjonsarbeidet for 2011 – 

Longyearbyen lokalstyre Oppvekstforetak KF 

 X 

11/12 Rapportering fra revisor – status i revisjonsarbeidet for 2011 – 

Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF 

 X 

12/12 Rutiner for varsling ved mistanke om overgrep - svar   

13/12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsprosjektet Byggesaksbehandling 

og tilsyn 

  

14/12 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten Kraft- og 

varmeproduksjon i Longyearbyen – orientering fra Bydrift KF  

  

15/12 Forvaltningsrevisjonsprosjektet Forvaltning, drift og vedlikehold av 

eiendom – overordnet prosjektskisse 

  

16/12 Kontrollutvalgets årsrapport for 2011   

17/12 Presentasjon av kontrollutvalget på lokalstyrets hjemmeside på 

internett 

  

18/12 Referatsaker   

19/12 Møte i kontrollutvalget - møtedato   
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Sak 01/12 

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 28.4.2011 
 

Innstilling: 

 

Protokollen fra møte 28.4.2011 godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Protokollen fra møte 28.4.2011 godkjennes. 

 

 

Sak 02/12 

BUDSJETTRAMME 2012 – KONTROLL OG TILSYN  
 

Innstilling: 

 

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2012 vedtas med netto driftsutgifter på til 

sammen kr 586.000,- 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 

administrasjonsutvalgets samlede budsjettinnstilling til lokalstyret. 

 

Behandling: 

 

Lederen av kontrollutvalget – Jon Sandmo – opplyste at han hadde frasagt seg 

godtgjørelsen for vervet som leder og medlem av utvalget og at lokalstyret var orientert 

om dette. 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2012 vedtas med netto driftsutgifter på til 

sammen kr 586.000,- 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 

administrasjonsutvalgets samlede budsjettinnstilling til lokalstyret. 

 

 

Utskrift av saksprotokoll og sak sendt 23.2.2012 til: 

- Longyearbyen lokalstyre v/administrasjonssjefen 
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Sak 03/12 

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE - VURDERING AV 

UAVHENGIGHET OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR 
 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr sine vurderinger av egen 

uavhengighet til etterretning. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr sine vurderinger av egen 

uavhengighet til etterretning. 

 

 

Sak 04/12 

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE KULTUR- OG FRITIDSFORETAK 

KF - VURDERING AV UAVHENGIGHET OPPDRAGSANSVARLIG 

REVISOR 
 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr sine vurderinger av egen 

uavhengighet til etterretning. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr sine vurderinger av egen 

uavhengighet til etterretning. 
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Sak 05/12 

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE OPPVEKSTFORETAK KF - 

VURDERING AV UAVHENGIGHET OPPDRAGSANSVARLIG 

REVISOR 
 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr sine vurderinger av egen 

uavhengighet til etterretning. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr sine vurderinger av egen 

uavhengighet til etterretning. 

 

 

Sak 06/12 

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE BYDRIFT KF - VURDERING AV 

UAVHENGIGHET OPPDRAGSANSVARLIG REVISOR 
 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr sine vurderinger av egen 

uavhengighet til etterretning. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Doris Gressmyr sine vurderinger av egen 

uavhengighet til etterretning. 

 

 

Sak 07/12 

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE - VURDERING AV 

UAVHENGIGHET OPPDRAGSANSVARLIG 

FORVALTNINGSREVISOR 
 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Lars-Andrè Hanssen sine vurderinger av 

egen uavhengighet til etterretning. 
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Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig revisor Lars-Andrè Hanssen sine vurderinger av 

egen uavhengighet til etterretning. 

 

 

Sak 08/12 

RAPPORTERING FRA REVISOR – STATUS I REVISJONSARBEIDET 

FOR 2011 – LONGYEARBYEN LOKALSTYRE 
 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Sak 09/12 

RAPPORTERING FRA REVISOR – STATUS I REVISJONSARBEIDET 

FOR 2011 – LONGYEARBYEN LOKALSTYRE KULTUR- OG 

FRITIDSFORETAK KF 

 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
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Sak 10/12 

RAPPORTERING FRA REVISOR – STATUS I REVISJONSARBEIDET 

FOR 2011 – LONGYEARBYEN LOKALSTYRE OPPVEKSTFORETAK 

KF 

 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Sak 11/12 

RAPPORTERING FRA REVISOR – STATUS I REVISJONSARBEIDET 

FOR 2011 – LONGYEARBYEN LOKALSTYRE BYDRIFT KF  

 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Sak 12/12 

RUTINER FOR VARSLING VED MISTANKE OM OVERGREP - SVAR 

 

Innstilling: 

 

1. Kontrollutvalget viser til Longyearbyen lokalstyres brev av 5.5.2011, og tar dette til 

orientering.  

 

2. I redegjørelsen opplyses det at rutiner i forbindelse med overgrepssaker foreligger, 

men det fremkommer ikke hvorvidt disse er nedfelt skriftlig. Kontrollutvalget antar 

at lokalstyret gjør en vurdering av etablerte rutiner ved revisjon av 

internkontrollsystemet, og at det da spesielt legges vekt på skriftlighet og eventuelle 

andre forhold som bør inngå. Det vises i denne forbindelse til et av vedleggene i 

kontrollutvalgssak 16/11 som kort inneholder hvordan retningslinjer kan utformes. 
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Behandling: 

 

Forslag fra Frigg Jørgensen til nytt pkt. 2: 

 

I redegjørelsen opplyses det at rutiner i forbindelse med varsling av 

overgrepssaker ikke foreligger og at lokalstyret heller ikke har planer om å 

utarbeide slike. Kontrollutvalget finner dette lite tilfredsstillende da lokalstyret 

bør tilstrebe størst mulig trygghet for alle innbyggerne i Longyearbyen og bør 

ha rutiner for å sikre dette. Kontrollutvalget anbefaler derfor at Longyearbyen 

lokalstyre snarlig utarbeider rutiner i forbindelse med varsling av alle typer 

overgrepssaker, gjerne etter mal fra Helse Sør-Øst "Utviklingshemming og 

seksuelle overgrep" 

 

Innstillingens pkt. 1 og forslag til nytt pkt. 2 enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget viser til Longyearbyen lokalstyres brev av 5.5.2011, og tar dette til 

orientering.  

 

2. I redegjørelsen opplyses det at rutiner i forbindelse med varsling av overgrepssaker 

ikke foreligger og at lokalstyret heller ikke har planer om å utarbeide slike. 

Kontrollutvalget finner dette lite tilfredsstillende da lokalstyret bør tilstrebe størst 

mulig trygghet for alle innbyggerne i Longyearbyen og bør ha rutiner for å sikre 

dette. Kontrollutvalget anbefaler derfor at Longyearbyen lokalstyre snarlig 

utarbeider rutiner i forbindelse med varsling av alle typer overgrepssaker, gjerne 

etter mal fra Helse Sør-Øst "Utviklingshemming og seksuelle overgrep" 

 

 

Utskrift av saksprotokoll sendt 23.2.2012 til: 

- Longyearbyen lokalstyre v/administrasjonssjefen 

 

 

Sak 13/12 

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET BYGGESAKS-

BEHANDLING OG TILSYN 

 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget rår lokalstyret til å fatte slikt v e d t a k: 

 

1. Longyearbyen lokalstyre viser til tilbakemeldingen fra Longyearbyen lokalstyre i 

brev av 10.10.2011, hvor det er skissert hvilke tiltak lokalstyret har iverksatt og 

planlegger å iverksette for å imøtekomme anbefalingen gitt i rapporten 

Byggesaksbehandling og tilsyn. 
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2. Longyearbyen lokalstyre tar til orientering de tiltakene Longyearbyen lokalstyre 

opplyser iverksatt eller planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på å 

imøtekomme anbefalingen gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget rår lokalstyret til å fatte slikt v e d t a k: 

 

1. Longyearbyen lokalstyre viser til tilbakemeldingen fra Longyearbyen lokalstyre i 

brev av 10.10.2011, hvor det er skissert hvilke tiltak lokalstyret har iverksatt og 

planlegger å iverksette for å imøtekomme anbefalingen gitt i rapporten 

Byggesaksbehandling og tilsyn. 

 

2. Longyearbyen lokalstyre tar til orientering de tiltakene Longyearbyen lokalstyre 

opplyser iverksatt eller planlagt iverksatt, og forutsetter at fokus på å 

imøtekomme anbefalingen gitt i rapporten tas med i det videre arbeidet. 

 

 

Utskrift av saksprotokoll (iht. KL § 77 nr. 6) sendt 23.2.2012 (svarfrist: 12.3.2012) til: 

- Longyearbyen lokalstyre v/administrasjonssjefen 

 

Utskrift av saksprotokoll og saksframlegg sendt 14.3.2012 til: 

- Leder av Longyearbyen lokalstyre 

 

 

Sak 14/12 

OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN KRAFT- OG 

VARMEPRODUKSJON – ORIENTERING FRA BYDRIFT KF 

 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget rår lokalstyret til å fatte slikt v e d t a k: 

 

Longyearbyen lokalstyre tar Bydrift KFs redegjørelse til orientering. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget rår lokalstyret til å fatte slikt v e d t a k: 

 

Longyearbyen lokalstyre tar Bydrift KFs redegjørelse til orientering. 
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Utskrift av saksprotokoll (iht. KL § 77 nr. 6) sendt 23.2.2012 (svarfrist 12.3.2012) til: 

- Longyearbyen lokalstyre v/administrasjonssjefen 

- Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF v/daglig leder 

 

Utskrift av saksprotokoll og saksframlegg sendt 14.3.2012 til: 

- Leder av Longyearbyen lokalstyre 

 

 

Sak 15/12 

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET FORVALTNING, DRIFT OG 

VEDLIKEHOLD AV EIENDOM – OVERORDNET PROSJEKTSKISSE 

 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet 

Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom, og ber revisor gjennomføre prosjektet. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget viser til overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjonsprosjektet 

Forvaltning, drift og vedlikehold av eiendom, og ber revisor gjennomføre prosjektet. 

 

 

Utskrift av saksprotokoll sendt 22.2.2012 til: 

- KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

 

 

Sak 16/12 

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2011 
 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget rår lokalstyret å fatte slikt v e d t a k: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget rår lokalstyret å fatte slikt v e d t a k: 
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Kontrollutvalgets årsrapport for 2011 tas til orientering. 

 

 

Utskrift av saksprotokoll og saksframlegg m/godkjent årsrapport sendt 23.2.2012 til: 

- Leder av Longyearbyen lokalstyre 

 

 

Sak 17/12 

PRESENTASJON AV KONTROLLUTVALGET PÅ LOKALSTYRETS 

HJEMMESIDE PÅ INTERNETT 
 

Innstilling: 

 

1. Kontrollutvalget godkjenner det framlagte forslaget til presentasjon av 

kontrollutvalget på lokalstyrets internettside. 

 

2. Kontrollutvalget ønsker at utvalgets møteplan, offentlige sakslister og 

møteprotokoller gjøres alment tilgjengelig på lokalstyrets internettside.  

 

Behandling: 

 

Felles forslag til endring av innstillingens pkt. 1: 

 

Etter "internettside" føyes til: med de endringer som framkom i møtet. 

 

Innstillingen med endringsforslag enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget godkjenner det framlagte forslaget til presentasjon av 

kontrollutvalget på lokalstyrets internettside, med de endringer som framkom i 

møtet. 

 

2. Kontrollutvalget ønsker at utvalgets møteplan, offentlige sakslister og 

møteprotokoller gjøres alment tilgjengelig på lokalstyrets internettside.  

 

 

Sak 18/12 

REFERATSAKER 
 

Innstilling: 

 

Referatsakene tas til orientering. 
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Behandling: 

 

Referert: 

 

A.  KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2010 

- utskrift av vedtak i lokalstyresak 25/11 

 

B.  INVITASJON – NETTVERK FOR Å STYRKE RÅDMANNENS 

INTERNKONTROLL 

- invitasjon fra KS til kommunene 

 

C.  VALG AV KONTROLLUTVALG 

 - K-Sekretariatets brev av 6.9.2011 

 

D.  INFORMASJONSBREV – OMORGANISERING I KOMREV NORD IKS 

- KomRev NORDs brev av 21.9.2011 

 

E.  ENGASJEMENTSBREV – LONGYEARBYEN LOKALSTYRE 

 - KomRev NORDs brev av 14.11.2011 

 

F.  ENGASJEMENTSBREV – LONGYEARBYEN LOKALSTYRE 

KULTUR- OG FRITIDSFORETAK KF 

 - KomRev NORDs brev av 14.11.2011 

 

G.  ENGASJEMENTSBREV – LONGYEARBYEN LOKALSTYRE 

OPPVEKSTFORETAK KF 

 - KomRev NORDs brev av 14.11.2011 

 

H.  ENGASJEMENTSBREV – LONGYEARBYEN LOKALSTYRE 

BYDRIFT KF 

 - KomRev NORDs brev av 14.11.2011 

 

I.  MEDIETRENING FOR KU-MEDLEMMER 

 - tilbud om fra NKRF 

 

J.  KONTROLLUTVALGSSEMINAR - INVITASJON 

 - brev av 3.2.2012 fra K-Sekretariatet IKS 

 

 

Felles forslag til vedtak: 

 

Referatsakene A-I tas til orientering.  

Følgende medlemmer deltar på kontrollutvalgsseminar i Tromsø 12.4.2012: 

- Svein Jonny Albrigtsen 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

 

Referatsakene A-I tas til orientering.  

Følgende medlemmer deltar på kontrollutvalgsseminar i Tromsø 12.4.2012: 

- Svein Jonny Albrigtsen 

 

 

Sak 19/12 

MØTE I KONTROLLUTVALGET - MØTEDATO 
 

Innstilling: 

 

Behandling: 

 

Felles forslag til vedtak: 

 

Neste møte fastsettes til torsdag 19. april 2012 kl. 0900. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Neste møte fastsettes til torsdag 19. april 2012 kl. 0900. 

 


