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Arkivsak: 17/960   

Sakstittel:  BUDSJETT 2018 KONTROLLUTVALGET  

 

 

Rådmannens innstilling: 
1) Lebesby kommunestyre tar forslag til budsjett for kontrollutvalget i 2018 til 

etterretning, og nødvendig regulering i kommunens budsjett vil bli gjort ved en senere 

budsjettregulering. 

2) Lebesby kommunestyre ber kontrollutvalget om å kontakte de øvrige eierkommunen i 

Finnmark Miljøtjeneste for å samordne selskapskontroll av selskapet. 

 

 

Saksutredning: 
Vedlegg: 

 

- Vedtak fra kontrollutvalget 

 

Andre dokumenter: 

- Analyse og plan for selskapskontroll 

 

Faktaopplysning: 

Innspillet fra kontrollutvalget på eget budsjett (kontroll og tilsyn) for 2018 ble, ved en 

inkurie, ikke tatt med til den politiske delen budsjettarbeidet for 2018. Budsjettet fra 2017 ble 

videreført i rådmannens innstilling, da vi på det tidspunkt ikke hadde fått innspill fra 

kontrollutvalget. 

 

Det er et avvik på 269 593.- på det budsjettet kontrollutvalget foreslår, og det som er vedtatt i 

desember. Av dette ønsker kontrollutvalget å bruke 200 000.- til selskapskontroll av 

Finnmark Miljøtjeneste AS. De øvrige 69 593.- er økt betaling og korrigeringer i 

driftsbudsjettet. 

 

Vurdering: 

Lebesby kommune eier 9.83% av Finnmark Miljøtjeneste AS. De resterende aksjene eies av 

andre kommuner. I Analyse og plan for selskapskontroll, som for øvrig er gjort for alle 

kommunene i Øst Finnmark, fremkommer det at Gamvik kommune eier 9.83%. Resten av 

aksjene eies av kommuner som revideres av Vest-Finnmark Kommunerevisjon. 

 

 

 

 

 

 

Rådmannen vurderer det slik at eierkommunene i Finnmark Miljøtjeneste AS bør samordne 

sin selskapskontroll av selskapet. Det fremgår av forskrift om kontrollutvalg Kap6 §13 siste 

ledd:      

 



«Kontrollutvalget avgjør selv hvem som på dets vegne skal gjennomføre selskapskontroll» 

 

Det betyr at eierkommunene, selv om de er tilknyttet forskjellige revisjonsselskaper kan 

benytte samme selskap til å gjennomføre kontrollen og på den måte gjøre dette mer 

kostnadsmessig rasjonelt. Det virker noe drøyt at vi skal bruke 200 000.- for å gjennomføre 

selskapskontroll i et selskap som bare eies av kommuner og hvor vi er den minste 

aksjonæren, sammen med Gamvik. Men kontrollutvalget rapporterer direkte til 

kommunestyret så dette er spørsmål som kommunestyret må vurdere.  

 

Differansen på de øvrige 69 593.- reguleres i en senere budsjettregulering. 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 
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Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


