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Melding om vedtak -Kontrollutvalget 
 
Kontrollutvalget har i møte 18. juli 2011 sak nr 12/11 behandlet Lebesby kommunes 
årsregnskap og årsmelding 2010 og gjort følgende enstemmige vedtak: 
 
Kontrollutvalgets uttalelse om Lebesby kommunes årsregnskap for 2010 
 
Kontrollutvalget har i møte 18. ju1i 2011 sak 12/11 behandlet Lebesby kommunes årsregnskap for 
2010. 
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, administrasjonens årsberetning, 
revisjonsberetningen av 15. juni 2011 og revisorbrev 01/11 av 15. juni 2011. 
Kontrollutvalgets uttalelse har i tillegg bygget på muntlige opplysninger som kom frem under 
behandlingen av saken i kontrollutvalgets møte. 
 
Kontrollutvalget vil først og fremt bemerke at regnskapet er avlagt for sent, slik at det pr. 15. april 
2011 ble lagt frem en negativ beretning, knyttet til ikke avlagt regnskap. 
 
Kontrollutvalget vil for øvrig gi uttrykk for følgende: 

• Kontrollutvalget har merket seg at Lebesby kommunes regnskap for 2010 viser et 
regnskapsmessig merforbruk på kr 3.045.308,81. 

• Investeringsregnskapet er avsluttet med et mindreforbruk på kr. 1.507.239,86. Kommunestyret 
må gjøre et eget vedtak om disponering av beløpet 

 
• Kontrollutvalget konstaterer at totale driftsinntekter er kr. 5.281.947 høyere enn budsjettert. 

Selv om det statlige rammetilskuddet er kr. 3.806.059 og andre statlige overføringer   
kr. 271.819 lavere enn budsjettert , kompenseres dette ved at inntekts- og formuesskatten er  
kr. 5.141.156 høyere enn budsjettert. Brukerbetalinger og andre salgs og leieinntekter er vel  
kr 800.000 høyere enn budsjettert, mens eiendomsskatten er vel 500.000 lavere enn 
budsjettert. 

 
• Totale driftsutgifter i 2010 er kr. 14.238.400 mer enn budsjettert. Av dette utgjør om lag 

halvparten, kr. 7.227.446  avskrivninger, som det ikke budsjetteres med.  
I følge administrasjonens årsmelding er det sektor for helse og omsorg som er årsaken til 
merforbruket, samt en reduksjon i statlige rammeoverføringer og mindre inntekter 
konsesjonskraft. 
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• Av økonomisk oversikt drift fremkommer at lønnsutgiftene var vel 4,1 mill kr. høyere enn 

budsjett, sosiale utgifter vel 1.1 mill mindre enn budsjett, kjøp av tjenester som inngår i 
kommunens tjenesteproduksjon (ordinære driftsutgifter)  vel 2,6 mill høyere enn budsjett, kjøp 
av tjenester fra andre vel 1,1 mill mer enn budsjett og overføringer om lag 300.000 mer enn 
budsjett. 

 
• Kontrollutvalget konstaterer også at kortsiktige fordringer har økt og er kr. 1.270.637 høyere 

enn ved forrige års regnskapsavslutning. Det samme gjelder kortsiktig gjeld, som har økt med 
kr.kr. 3.225.855 i samme periode. 

• Som nevnt innledningsvis er tidspunktet for avleggelse ikke innenfor fristene som er fastsatt. 
Kontrollutvalget forventer en forbedring av rutinene knyttet til regnskapsavleggelsen, slik at 
fristene kan overholdes. 

• Kontrollutvalget konstaterer at revisor ikke har mottatt kontrolloppstilling over registrerte og 
innberettede beløp, jf ligningsloven §§ 6 -1 og 6-2. Dette er tatt opp av revisor og 
kontrollutvalget i flere år. Kontrollutvalget forventer at dette rettes opp. 

• Kontrollutvalget tar administrasjonens årsberetning til orientering 
 
Ut over ovennevnte, revisjonsberetningen av 15. juni 2011 og revisorbrev 01/11 har kontrollutvalget 
ikke merknader til kommunens årsregnskap for 2010.  
 
 
 
 
               Med hilsen 

 
 

Sissel Mietinen 
         sekretariatsleder 
 
 
 
 
 


