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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. Liv – Jorun Nygård 

Daniel Arnup-Øien  – medlem   

  

 

Ingen av de ovennevnte er fast medlem i kommunestyret, dermed er lovkravet om at minst ett 

av medlemmene i kontrollutvalget skal være fast medlem i kommunestyret ikke ivaretatt. 

Kontrollutvalget består av 3 menn og er dermed ikke tråd med kravet om minst 40 % 

representasjon av hvert kjønn. 

 

 

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 2016 holdt kontrollutvalget 4 møter.  
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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: 

Kontrollutvalget har merket seg at Lebesby – Kjøllefjord havn KF`s særregnskap for 2015 viser 

et negativt netto driftsresultat på kr. 70. 760,- og et regnskapsmessig merforbruk på kr. 70.760,- 

Kontrollutvalget har ikke mottatt årsmelding  og kan ikke uttale seg om styret har/ har ikke 

vedtatt inndekking av beløpet. Dersom et foretak har regnskapsunderskudd som foretaket ikke 

dekker inn selv, har kommunestyret plikt til å overføre midler til foretaket for å dekke inn 

underskuddet. 

Kontrollutvalget har i tillegg følgende merknad: 

 Lebesby – Kjøllefjord havn KF har ikke fastsatt særbudsjett drift for 2015 i henhold til 

kravene i forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og 

fylkeskommunale foretak § 2. 

 Styret skal i henhold til forskrift om årsregnskap § 10 kommentere vesentlige avvik mellom 

regulert budsjett og særregnskap i sin årsmelding. Da det ikke er fastsatt et særbudsjett for 

drift er det ikke grunnlag for å kommentere eventuelle vesentlige avvik. 

 Særregnskap og årsberetning er ikke avlagt i henhold til forskriftens frist som er 15.2 og 

31.3, endelig særregnskap og årsberetning er avlagt hhv 14.06.16 og 15.04.16. 

 

2.3 Forvaltningsrevisjon 

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

2016 har det, pga endring av revisor/ revisjons-selskap tidlig 1. halvår ikke vært gjennomført 

forvaltningsrevisjon.  

Arbeidet med overordnet analyse som skal ende opp i ny plan for forvaltningsrevisjon er 

gjennomført av KomRev NORD i november 2016 Plan for forvaltningsrevisjon skal behandles 

av kontrollutvalget i møte 5. desember og oversendes kommunestyret for godkjenning.  

 

2.4 Selskapskontroll 

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

Etter endringer i regelverket skal det, som grunnlag for plan for selskapskontroll utarbeides 

overordnet analyse. Etter skifte av revisor, jf. ovenfor vil dette arbeide ikke komme i gang før i 

2017. Plan for selskapskontroll skal vedtas av kommunestyret. 

 

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.  

Kontrollutvalget har ikke mottatt anmodning fra kommunestyret. Det er mottatt noen innspill fra 

innbyggere som er undersøkt men det er ikke funnet noe brudd på regelverk. 

 

2.6 Annet 

Kontrollutvalget deltar på kurs og samlinger for å sette seg inn i relevante tema og heve 

kompetansen. To av kontrollutvalgets medlemmer deltok på følgende konferanser og møter i 

2016: 

 
 Kontrollutvalgan IS`s konferanse i Vadsø 13. og 14. januar 2016.   
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3  Økonomi og ressurser 
 

 

Kontrollutvalget skal utarbeide budsjettforslag for kontroll – og tilsynsvirksomheten i 

kommunen. Kontrollutvalgets eget budsjett for 2016 var på  

kr. 127.000,-, kjøp av sekretariatstjenester kr. 167.025 og etter avtale med nytt revisjonsfirma  

kr. 510.000 til kjøp av revisjonstjenester. 

 

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. 

 
Lebesby kommune har søkt om å bli deleier i KomRev NORD IKS etter at Finnmark 

kommunerevisjon IKS ved årsskiftet 2015/2016 ikke lenger kunne påta seg revisjonsoppdraget. 

Selskapet er vedtatt nedlagt. 

KomRev NORD IKS leverer revisjonstjenester til eierkommunene. I 2016 har selskapet levert 

regnskapsrevisjonstjenester til Lebesby kommune etter avtale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kjøllefjord den 5. desember 2016 

 

 

Viggo Myhre 

Leder 

sign 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


