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1. Kontrollutvalget 
 

Innledning 

Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, jf. Kommuneloven § 77. Kontrollutvalget skal påse at 

kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte og at det føres betryggende 

kontroll med den økonomiske forvaltning. Videre skal kontrollutvalget se til at det 

gjennomføres forvaltningsrevisjon og at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens 

interesser i selskaper m.m.  

 

Kontrollutvalgets formål 

I følge kommunelovens formålsparagraf skal kommunens virksomhet legge forholdene til rette 

for kommunalt folkestyre og for en rasjonell og effektiv forvaltning av fellesskapets interesser 

med sikte på en bærekraftig utvikling. Kommunen skal også drive en tillitsskapende forvaltning 

som bygger på en høy etisk standard. Kommunenlovens formålsparagraf er retningsgivende for 

kontrollutvalgets arbeid. Denne årsmeldingen gir informasjon om kontrollutvalgets arbeid i 

2016 og dermed om hva utvalget har gjort for å bidra til de overordnede målene i 

kommuneloven. 

 

1.3  Kontrollutvalgets medlemmer 

Valgperioden 2015 – 2019: 

 

Medlemmer  Varamedlemmer, i rekkefølge 

Viggo Myhre -  leder  1.Stein Pedersen 

Tommy Vevang – nestleder  2 Daniel Arnrup-Øien 

Kristin Morch – medlem  3 Liv – Jorun Nygård 

 

 

 

2  Kontrollutvalgets virksomhet 
 
Kontrollutvalget er partipolitisk nøytralt og rapporterer løpende om sin virksomhet ved: 

 

 Å legge frem møteprotokoller som melding til kommunestyret 

 Å legge frem revisjonsrapporter til behandling i kommunestyret 

 Å avgi uttalelse om kommunens/ kommunale foretaks årsregnskap 

 

2.1  Saksbehandling 

Kontrollutvalgets møter er åpne. I 2017 holdt kontrollutvalget 2 møter.  

 

2.2  Finansiell revisjon(regnskapsrevisjon) 

Utvalget hadde ingen merknader til kommunens årsregnskapet for 2015. Vedrørende 

årsregnskapet for Lebesby – Kjøllefjord havn KF har kontrollutvalget følgende merknad i sin 

uttalelse (utdrag av vedtak): 

«Kontrollutvalget vil påpeke at foretaket er en del av kommunen som juridisk person. Dette 

innebærer at det ikke er et egentlig skille mellom foretakets og kommunens økonomi. 
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Foretakets forpliktelser og fordringer vil være å anse som kommunens gjeld og eiendeler. 

Foretak er likevel skilt ut som en egen regnskapsenhet innenfor kommunen. 

Foretakets budsjettrammer skal innarbeides i kommunens årsbudsjett, innenfor dette vedtar 

foretaket sitt særbudsjett. Foretaket skal avlegge et særregnskap som vedtas endelig av 

kommunestyret. 

Dersom et foretak har regnskapsunderskudd som foretaket ikke dekker selv, har kommunestyret 

plikt til å overføre midler til foretaket for å dekke inn underskuddet. Dermed vil et underskudd i 

et kommunalt foretak, som kommunen ikke dekker inn, kunne medføre at kommunen blir 

registrert i Robek. 

Dersom en kommune – eller et foretak – vedtar å benytte mer enn to år 

(i dette tilfelle gjelder det utover 2013 og 2015) utløses reglenes krav om registrering, jf. KomL 

§ 60 c. 

 

Kommunestyret må gjøre vedtak om hvordan merforbruk drift skal dekkes inn.»  

 

 

2.3 Forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget har ressurser til å få gjennomført i gjennomsnitt en forvaltningsrevisjon pr. år.  

I kontrollutvalgets møte den 22. mai ble det besilt forvaltningsrevisjon på oppfølging av 

politiske vedtak. I møte den 13. november behandlet kontrollutvalget et notat fra revisor 

angående prosjektet. Kontrollutvalget utvidet prosjektet til å inkludere budsjettvedtak.  

 

2.4 Selskapskontroll 

Det er gjennomført eierskapskontroll i alle kommunens selskaper av betydning i 2013 – 2015. 

Det er i 2017 utarbeidet plan for selskapskontroll 2017-2020 som er sendt til kommunestyret for 

godkjenning.  

 

2.5 Andre saker til behandling 

Kontrollutvalget kan etter anmodning fra kommunestyret, etter innspill fra innbyggere eller 

andre, eller på eget initiativ ta opp forhold ved kommunens virksomhet som kan knyttes til 

utvalgets tilsynsarbeid.  

I møte den 13. november orienterte rådmann kontrollutvalget om kommunens selskapsavtale 

med Fiskeribygg AS. Dokumentet og orienteringen er unntatt offentlighet i henhold til 

selskapsavtalen.  

 

2.6 Annet 

Kontrollutvalget får tilbud om å delta på kurs og samlinger for å sette seg inn i relevante tema 

og heve kompetansen.  

 

 
 

3  Økonomi og ressurser 
 

 

Kontrollutvalget skal utarbeide budsjettforslag for kontroll – og tilsynsvirksomheten i 

kommunen. Kontrollutvalgets eget budsjett for 2017 var på  

kr. 127.000,-, kjøp av sekretariatstjenester kr. 172.526 og etter avtale med nytt revisjonsfirma  

kr. 523.00 til kjøp av revisjonstjenester. 

 



 4 

3.1  Sekretariat – og revisjonsressurser 

Kontrollutvalgan IS leverer sekretariatstjenenster til kontrollutvalgene i eierkommunene, 

herunder Lebesby kommune. Sekretariatet bistår kontrollutvalget med saksutredning, 

planlegging og praktisk tilrettelegging i forbindelse med møtene. 

 
KomRev NORD IKS leverer revisjonstjenester til Lebesby kommune.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjøllefjord den 15. februar 2018 

 

 

Viggo Myhre 

Leder 

sign 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Møtedato Sak Vedtak Oppfølging Status 

 
22. mai Sak 01/17 

Godkjenning av innkalling og 

saksliste 

Innkalling og saksliste godkjent. 

 

 ok 

 02/17 

Godkjenning av protokoll 

forrige møte 

Protokoll fra møtet 5. desember 2016 godkjent. 

 

 ok 

 03/17 

Referater/ orienteringer 

10. januar – Uavhengighetserklæringer Forvaltningsrevisor 

24. januar – skatteregnskap 2016 oversendt fra skatteoppkrever 

 8. februar – vedtak i kommunestyret, sak 1/17, 2/17 og 3/17 mottatt fra 

møtesekretær 

   Sak 1/17 – Plan for forvaltningsrevisjon 

  Sak 2/17 – Kontrollutvalgets årsrapport 2016 

  Sak 3/17 – Kontrollutvalgets årsplan 2017 

15. mars   –  Overordnet prosjektskisse forvaltningsrevisjon fra KomRevNord 

IKS 

10. april   -   Revisjonsberetning 2016 Kommunens årsregnskap 

18. april   -   negativ revisjonsberetning Lebesby – Kjøllefjord havn KF 

 

Vedtak 

Referater/ orienteringer tatt til orientering 

 

  

 04/17 

Uavhengighetserklæringer 

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor egenvurdering av 

uavhengighet til orientering. 

 

  

 05/17 

Skatteoppkrevers årsmelding 

2016 

Skatteoppkrevers årsrapport 2016 tas til orientering. 

 

  

 06/17 

Bestilling av 

forvaltningsrevisjon 

Kontrollutvalget vedtar følgende problemstillinger for 

forvaltningsrevisjonsprosjektet «oppfølging av politiske vedtak» 

1. Er politiske vedtak iverksatt av kommuneadministrasjonen? 

2. melder kommuneadministrasjonen sin iverksettelse av politiske vedtak 

tilbake til politikerne i de tilfeller hvor det er forutsatt? 
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Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og 

eventuelle tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte 

hovedproblemstillinger. 

 

Kontrollutvalget ber om at vedtak fra årene 2014, 2015 og 2016 blir 

gjennomgått. Utvalget ønsker at revisjonen tar tilfeldig utvalg (når det gjelder 

områder), men at helsesektoren inngår.  

 

 07/17 

Årsregnskap 2016 

Kommunen 

Kontrollutvalget har i møte 22.05.2017, sak 07/17, behandlet Lebesby 

kommunes årsregnskap for 2016 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte regnskapet datert 10.02.2017, 

rådmannens beretning av 16.03.2017og revisjonsberetningen datert 10.04 2017.   

Revisor har supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle 

problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget. Kontrollutvalget har 

fått alle de opplysninger og dokumenter som de har bedt om. 

 

Lebesby kommunes driftsregnskap viser en sum til fordeling drift på kr. 

114.448.934 og et regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 4.639.541 

 

KomRev Nord IKS har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og 

god kommunal revisjonsskikk og avlagt revisjonsberetning 10. april 2017. 

Revisor har avgitt normalberetning, det vil si at revisor ikke har funnet 

vesentlige avvik. 

 

Kontrollutvalget mener at regnskap og årsberetning gir et riktig bilde av 

kommunens økonomiske stilling pr. 31.12.2016. Regnskapet gir også inntrykk 

av en betryggende regnskapsførsel og en kontroll med kommunens økonomi. 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskap og 

årsberetning for 2016 slik de er avlagt. 
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 08/17 

Årsregnskap 2016 Lebesby – 

Kjøllefjord havn KF 

Kontrollutvalget har i møte den 22. mai 2017 sak 8/17, behandlet særregnskapet 

for Lebesby Kjøllefjord havn KF på bakgrunn av Særregnskapet 2016, 

foretakets årsrapport og revisors beretning av 11.05.2017  

Driftsregnskapet er avsluttet med et akkumulert merforbruk på kr.167.270. 

Investeringsregnskapet er avlagt i balanse  

 

Kontrollutvalget vil påpeke at foretaket er en del av kommunen som juridisk 

person. Dette innebærer at det ikke er et egentlig skille mellom foretakets og 

kommunens økonomi. Foretakets forpliktelser og fordringer vil være å anse 

som kommunens gjeld og eiendeler. Foretak er likevel skilt ut som en egen 

regnskapsenhet innenfor kommunen. 

Foretakets budsjettrammer skal innarbeides i kommunens årsbudsjett, innenfor 

dette vedtar foretaket sitt særbudsjett. Foretaket skal avlegge et særregnskap 

som vedtas endelig av kommunestyret. 

Dersom et foretak har regnskapsunderskudd som foretaket ikke dekker selv, har 

kommunestyret plikt til å overføre midler til foretaket for å dekke inn 

underskuddet. Dermed vil et underskudd i et kommunalt foretak, som 

kommunen ikke dekker inn, kunne medføre at kommunen blir registrert i 

Robek. 

Dersom en kommune – eller et foretak – vedtar å benytte mer enn to år 

(i dette tilfelle gjelder det utover 2013 og 2015) utløses reglenes krav om 

registrering, jf. KomL § 60 c. 

 

Kommunestyret må gjøre vedtak om hvordan merforbruk drift skal dekkes inn.  

 

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Lebesby Kjøllefjord 

havn KFs særregnskap for 2016 og anbefaler særregnskapet godkjent slik det 

foreligger. 

 

  

 09/17 

Eventuelt 

Sekretær fikk i oppdrag å skriftlig be om at kontrollutvalget får innsyn i 

kommunens selskapsavtale med Fiskeribygg AS. 
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13. 

november 

10/17 

Godkjenning av innkalling og 

saksliste 

Innkalling og saksliste til møte 13. november 2017 godkjennes. 

 

 ok 

 11/17 

Godkjenning av protokoll 

forrige møte 

Protokollen fra møte 22. mai 2017 godkjennes. 

 

 ok 

 12/17 

Referater/ orienteringer 

Rådmann orienterte kontrollutvalget om kommunens selskapsavtale med 

Fiskeribygg AS. 

Dokumentet og orienteringen er unntatt offentlighet i henhold til 

selskapsavtalen.  

U. off. jf. Off. l. § 13.1. 

 

Møtet ble åpnet igjen. 

 

Referat 

Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgan IS, 31. august 2017.  

 

Orientering  

Vedtak fra kontrollutvalgets forrige møte 

 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2016 

 Kontrollutvalgets uttalelse til Lebesby Kjøllefjord Havn KFs 

årsregnskap 2016  

 

Fra KomRev NORD IKS 

 Oppsummering etter årsoppgjørsrevisjon 2016 (eget vedlegg) 

 Svar oppsummeringsbrev i Lebesby kommune (eget vedlegg) 

 

Vedtak, enstemmig: 

Referater/ orienteringer tatt til orientering 

 

 ok 

 13/17 Kontrollutvalget har i møte den 13. november 2017 fått framlagt notat fra 

KomRev NORD IKS av 30.6.17. Notatet omtaler pågående forvaltningsrevisjon 

på Oppfølging av politiske vedtak. 

2018  
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Forvaltningsrevisjon 

Oppfølging av politiske 

vedtak 

 

Kontrollutvalget ønsker at KomRev NORD IKS gjennomfører pågående 

forvaltningsrevisjon og ser på politiske vedtak i inneværende valgperiode, 

herunder også budsjettvedtak.  

 

 14/17 

Overordnet revisjonsstrategi -  

utsatt 2018 ok 

 15/17 

Budsjett 2018 Kontroll og 

tilsyn 

 

Kontrollutvalget Konto Budsjett 

2018 

Budsjett 

2017 

 10801  

møtegodtgj./ledergodtgj. 

  45 000     45 000 

 10802  tapt arb.fortj.     3 000       3 000 

 11000  kontormateriell     2 000       2 000 

 11300    porto, frakt   

 11330    telefon, faks   

 11500  opplæring/kurs   30 000     30 000 

 11600  bilgodtgjørelse     6 000       6 000 

 11610   diett     6 000       6 000 

 11602  opphold oppg.pl.     6 000       6 000 

 11703  reiseutg. Ikke oppg.pl.   30 000     30 000 

 11950  avg,.gebyrer, lisenser 

mv 

    2 000       2 000 

Sum  Kontrollutvalgets egen drift 130 000   130 000 

    

 Selskapskontroll1 200 000  

Sekretariat Betaling til Kontrollutvalgan  175 804   172 526 

Revisjonen Betaling til KomRev NORD 

IKS 

535 000   523 000 

Totalt  1040 804 825 526 

2018  

                                                
1 Det er i plan for selskapskontroll foreslått selskapskontroll i Finnmark miljøtjeneste AS 
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Forslag til vedtak: 

1. Det foreslåtte budsjett for kontroll og tilsynsordningen for Lebesby 

kommune vedtas og oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag 

for 2018. 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende 

budsjettet for Lebesby kommune 2018. 

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede 

beløp for kontroll og tilsynsarbeidet sendes KomRev Nord IKS og 

Kontrollutvalgan IS. 

 

 16/17 

Plan for selskapskontroll 

1. Kontrollutvalget tar opplysningene i dokumentet «Overordnet analyse 

og Plan for  selskapskontroll 2017 – 2020» til etterretning og slutter 

seg til anbefalingene i dokumentets del 3 hva angår Lebesby kommune. 

 

2. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende 

innstilling: 

  

 Kommunestyret viser til kontrollutvalgets dokument «overordnet 

analyse og Plan for selskapskontroll 2017 – 2020» 

 Kommunestyret slutter seg til anbefalingene i dokumentets del 3 hva 

angår Lebesby kommune og godkjenner denne som Plan for 

selskapskontroll for perioden 2017 – 2020. 

 

 Følgende kontroller prioriteres i planperioden: 

 1. Generell eierskapskontroll av kommunens forvaltning av sine 

eierinteresser i selskap kommunen har eierskap i, jf. 

bestemmelsene i 

KL2 §77 nr. 5 og KU 3–  forskriften Kap. 6 §§ 13 – 15. 

 

2018  

                                                
2 KL  =  Kommuneloven 
3 KU = Kontrollutvalg 
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2. Ikke lovpålagt selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon av 

selskapet Finnmark miljøtjeneste AS. 

 

 Det forutsettes at denne selskapskontrollen samordnes og 

kostnadsdeles med Gamvik kommune. 

 Det forutsettes videre at kommunestyret har godkjent 

finansiering av kontrollprosjektet før dette iverksettes. 

 

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i 

planen i 

planperioden dersom kontrollutvalget finner det nødvendig. 

 

 17/17 

Oppdragsansvarlig revisors 

egenerklæring om 

uavhengighet 

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlige regnskapsrevisors egenvurdering av 

uavhengighet i forhold til Lebesby kommune og Lebesby Kjøllefjord havn KF 

til orientering. 

 

 ok 

 18/17 

Eventuelt 

Til neste møte ønsker kontrollutvalget informasjon om 

 Gjennomføring av plan og økonomistyring i prosjektet graving av vann 

og avløp fra Lebesby kirke opp til R. Lauritsen.  

 Valg av tomt til bygging av uteleibygg i Lebesby, reguleringsplan og 

eventuelt dispensasjons gitt og også nabovarsel på bygging. Står bygget 

i henhold til reguleringsplan og politisk vedtak.  

 

2018 ok 

 

 

 

 

 


