
Side 1  kontrollutvalgan@ffk.no 

Kontrollutvalget, Lebesby kommune    
 
 
 
MØTEPROTOKOLL 
 
Dato: 16. februar  2011 Tid: Klokken 10.00 
Sted: formannskapssalen Møte: Lukket møte 
 
Disse møtte  
Leder Agnar Kr. Mikkelsen og Stein Asle Pedersen. Rakel Løkke  var innkalt men møtte ikke. I 
ettertid mottatt e – post hvor hun opplyser at hun har hatt problemer med internettforbindelsen og først 
så innkallingen etter at møtet var avholdt 
 
Ellers møtte 
Sissel Mietinen fra sekretariatet. Revisor hadde meldt forfall  
 
Innkalling 
Innkalling, saksliste og sakspapirer til møtet ble sendt den 14. februar til medlemmer, ordfører, 
rådmann og revisjonen pr. e – post.  
 
* Det framkom ingen merknader til innkallingen. 
 
Saksliste 
Sakslista og sakene ble sendt ut med innkallingen.   
 
* Sakslisten ble godkjent. 
 
 

FØLGENDE SAKER VAR TIL BEHANDLING  
 
Sak nr Sak 
01/11 Godkjenning av protokoll 
02/11 Referater og orienteringer 
03/11 Kontrollutvalgets årsrapport 2010 
04/11 Eventuelt 
 
Sak 01/11 Godkjenning av protokoll 
Protokollen fra møtet 11. oktober 2010 ble sendt ut 21. oktober. Det er ikke kommet inn merknader til 
protokollen og den anbefales godkjent slik den foreligger. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 11. oktober 2010 godkjennes. 
 
Vedtak, enstemmig 
Som sekretariatets forslag til vedtak. 
 
 
Sak 02/11 Referater og orienteringer 

• Møteplan 2011 
• Brev fra sekretariatet til kommunen – melding om vedtak sak 23/10 
• Brev fra sekretariatet til kommunen – melding om vedtak sak 24/10 
• Brev fra sekretariatet til kommunen – melding om vedtak sak 25/10 
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• Brev fra sekretariatet til kommunen – melding om vedtak sak 29/10 
• Brev fra kommunen til Kontrollutvalgan IS Melding om vedtak Kommunestyresak 35/10 

 
E – INFO: 
25/10 – Innstillingsrett for kontrollutvalget i saker hvor det rapporterer om resultatene av 

 arbeidet sitt. 
26710- Ny endelig standard – KRS nr. 5 
01/11 – Forvaltningsrevisjonsrapporter og opphavsrett 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Referatene tas til orientering 
 
Vedtak, enstemmig 
Som sekretariatets forslag til vedtak. 
 
 
Sak 03/11 Kontrollutvalgets årsrapport 2010 
Kontrollutvalgets årsrapport er innrettet i tråd med bestemmelsene og forskrift om kontrollutvalg og er 
også basert på årsplanen for kontrollutvalget. 
Fra og med 2009 følger tilsyns- og rapporteringsåret for kontrollutvalget kalenderåret 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Kontrollutvalget innstiller overfor kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 

• Den fremlagte utkastet til årsrapport fastsettes som kontrollutvalgets årsrapport for 2010. 
Årsrapporten oversendes kommunestyret for endelig behandling. 

• Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak: 
 Kontrollutvalgets årsrapport for 2010 tas til orientering 

 
Vedtak, enstemmig 
Som sekretariatets forslag til vedtak. 
 
Sak 04/11 Eventuelt 
 Følgende ble avtalt: 
 

1. Protokoll fra kontrollutvalgets møte 14.12.2010 hvor det ble behandlet en sak og hvor 
sekretariatet ikke var tilstede, legges frem på neste møte. 

2. Lederen har tatt opp med ordfører at det er problemer med å samle alle medlemmene og at 
dette er noe man bør ta hensyn til ved neste valg. 

3. Leder takker ja til å holde et innlegg om sine erfaringer som KU – leder på konferansen i 
Kirkenes 6. og 7. april.  

4. Til neste møte fremlegges følgende saker: 
� Selskapskontroll Koppmolla AS (Lebesby/Kjøllefjord havn KF er ikke gjenstand for 

selskapskontroll) 
� Sak 13/10 følges opp – revisjonsrapport Finnmark miljøtjeneste AS 
� Rådmannen innkalles til neste møte 

 
 
Møtet ble hevet kl 11.30                         Neste møte foreløpig planlagt til 4. mai 2011. 
 
 

____________________ ____________________ 
Agnar Kr. Mikkelsen Sissel Mietinen  

leder Sekretariatet  
 


