
Kontrollutvalget, Lebesby kommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 10. november  2011 Tid: Klokken 12.00
Sted: formannskapssalen Møte: Lukket møte

Disse møtte
Leder Agnar Kr. Mikkelsen, Aud Veseth møtte for Viggo Myhre som hadde meldt forfall. Stein Asle 
Pedersen møtte ikke. Øvrige varamenn var innkalt, men møtte ikke 
Ellers møtte
Sissel Mietinen fra sekretariatet. 
Revisjonssjef Arnt Bjarne Aronsen og revisor Finn Unstad Finnmark kommunerevisjon IKS

Innkalling
Innkalling, saksliste og sakspapirer til møtet ble sendt den 1. november til medlemmer og 
varamedlemmer pr. post, til revisjon pr. e – post. 
Til ordfører og rådmann innkalling og saksliste pr. e – post.
 
Saksliste
Sakslista og sakspapirene ble sendt ut med innkallingen.  

FØLGENDE SAKER VAR TIL BEHANDLING: 

Sak nr Sak
14/11 Godkjenning av innkalling og saksliste
15/11 Godkjenning av protokoll 18. juli
16/11 Orientering om kontrollutvalgets, sekretariatets og revisjonens 

rolle og oppgaver
17/11 Referater 
18/11 Årsregnskap 2010 Lebesby- Kjøllefjord havn
19/11 Budsjett 2012 Kontroll og tilsyn
20/11 Møteplan 2012
21/11 Kontrollutvalgets årsplan 2012 
22/11 Oppdragsansvarlig revisors uavhengighet
23/11 Engasjementsbrev – Finnmark kommunerevisjon IKS 
24/11 Overordnet analyse/Plan for forvaltningsrevisjon
25/11 Overordnet revisjonsstrategi 2011
26/11 Deltakelse på NKRF`s kontrollutvalgskonferanse 1. og 2. 

februar 2012 - Gardermoen
27/11 Eventuelt

Sak 25/11 hadde endret innhold. Medlemsskap i FKT gikk ut da utvalget allerede er medlem. 

Sak 14/11           Godkjenning av innkalling og saksliste  

Sekretariatets forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 10. november 2011 godkjennes
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Vedtak, enstemmig:
Innkalling og saksliste godkjennes.

Sak 15/11         Godkjenning av protokoll 18. juli 2011  

Sekretariatets forslag til vedtak
Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 18. juli 2011 godkjennes.

Vedtak, enstemmig
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 18. juli 2011 godkjennes

Sak 16/11           Orientering om kontrollutvalgets, sekretariatets og revisors rolle  

Sekretariatsleder orienterte om kontrollutvalgets og sekretariatets roller og ansvar, mens revisjonsjefen
orienterte om revisors rolle.
Det ble ikke gjort vedtak i saken. Kontrollutvalget takker for orienteringen.

Rådmann Harald Larsen takket for at han hadde fått være tilstede og forlot møtet kl. 12.55.

Sak 17/11           Referater   

Sekretariatets forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering

Vedtak, enstemmig
Referatene tas til orientering

Sak 18/11           Årsregnskap 2010 Lebesby – Kjøllefjord havn KF   

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse om Lebesby – Kjøllefjord havn KF`s årsregnskap for 2010

Kontrollutvalget har i møte 10. november 2011 behandlet Lebesby – Kjøllefjord Havn KF`s 
årsregnskap for 2010.

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet datert 31.07.2011, daglig leders 
årsmelding datert  xx. august 2011, revisjonsbrev 1/2011 og revisjonsberetningen av 21. oktober 2011.

Kontrollutvalget konstaterer at verken foretakets regnskap for 2010 eller årsberetning for 2010 er 
avgitt innen lovens frister. Kontrollutvalget minner om at det samme skjedde med avslutningen for 
2009.  
Utvalget konstaterer også at årsberetningen mangler lovpålagte opplysninger om etikk og likestilling
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader foretakets årsregnskap for 2010.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret pålegger havnestyret å sørge for en forbedring av 
rutinene knyttet til regnskapsavleggelsen, slik at fristene kan overholdes.
 
Vedtak, enstemmig
Sekretariatets forslag vedtas.
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Sak 19/11           Budsjett 2012 Kontroll og tilsyn   

Sekretariatets forslag til vedtak:
Det samlede forslaget er som følger:

Poster Budsjett 
2012

Budsjett 
2011

Kontrollutvalget 1.1030.0820.1100  møtegodtgj.    42 800    40 100
1.1030.0830.1100 tapt arb.fortj.    18 000    15 511
1.1030.1000.1100 kontormateriell      2 000      2 020
1.1030.1300.1100 porto, frakt      1 200      1 010
1.1030.1330.1100 telefon, faks      1 500           1 010
1.1030.1500.1100 kursavgift    18 000    14 500
1.1030.1600.1100 bilgodtgjørelse    12 000    10 100
1.1030.1610.1100  diett      3 030      3 030
1.1030.1620.1100 opphold oppg.pl.      3 000      2 525
1.1030.1720.1100 reiseutg. Ikke oppg.pl.    25 000    25 250
1.1030.1950.1100 avg,.gebyrer, lisenser mv      1 010     1 010

Sum KU egen drift  127 540 116 066
Sekretariat Betaling til IS    89 529   71 499
Selskapskontroll             0            0
Revisjonen Betaling til IKS  331 040 328 347
Totalt  548 109 515 912

Kommunal – og regionaldepartementet har gjennom en egen arbeidsgruppe jobbet med tiltak for å 
styrke kommunenes egenkontroll. Det er lagt frem en rapport etter denne gjennomgangen som 
inneholdt 85 anbefalinger  “tilrådningar for styrkt eigenkontroll i kommunane”. Det kan i denne 
forbindelse være naturlig å trekke frem anbefalingene 73 og 76, hvor det heter:

Tilrådning 73: Kommunestyra må setje av tilstekkelege ressursar til kontrollutvalet sitt arbeid, mellom
anna rekneskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

Tilrådning 76: Kommunestyra må forstå og ta ansvar for å leggje til rette for ein velfungerande 
eigenkontroll. Dette handler og om tilstrekkelige løyvingar.

Sekretariatets forslag til vedtak:
1. Det foreslåtte budsjett for kontroll og tilsynsordningen for Lebesby kommune vedtas og 

oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2012.
2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Lebesby 

kommune 2012.
3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll og 

tilsynsarbeidet sendes kontrollutvalget, Finnmark kommunerevisjon IKS og Kontrollutvalgan IS

Vedtak, enstemmig
4. Det foreslåtte budsjett for kontroll og tilsynsordningen for Lebesby kommune vedtas og 

oversendes kommunen som kontrollutvalgets forslag for 2012.
5. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for Lebesby 

kommune 2012.
6. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for kontroll og 

tilsynsarbeidet sendes kontrollutvalget, Finnmark kommunerevisjon IKS og Kontrollutvalgan IS

Sak 20/11           Møteplan 2012  

Sekretariatets forslag til vedtak:
Møteplan for kommunestyret for 1. halvår 2012 er ikke fastsatt. Når denne er klar, foreslår 
sekretariatet møtedatoer for 2012. Forslaget legges frem på neste møte. 
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Vedtak, enstemmig
Sekretariatets forslag vedtas.

Sak 21/11           Kontrollutvalgets årsplan for 2012  

Sekretariatet la frem forslag om at saken utsettes til neste møte, slik at møtedatoene kan tas med i 
planen.
Vedtak, enstemmig
Sekretariatets forslag vedtas.

Sak 22/11           Vurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet  

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar dokumentasjonen om uavhengighet til orientering. Videre ber kontrollutvalget om 
at oppdragsansvarlige revisorer årlig dokumenterer sin uavhengighet. Dokumentasjonen skal være 
sendt kontrollutvalgets sekretariat innen 1. november

Vedtak, enstemmig
Kontrollutvalget tar revisors dokumentasjon av 22. september 2011, om uavhengighet til orientering. 

Videre ber kontrollutvalget om at oppdragsansvarlige revisorer årlig dokumenterer sin uavhengighet. 
Dokumentasjonen skal være sendt kontrollutvalgets sekretariat innen 1. november

Sak 23/11 Engasjementsbrev/vilkår for oppdraget 2012

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors orientering om innholdet i engasjementsbrevet til etterretning.

Vedtak, enstemmig:
Kontrollutvalget tar revisors orientering om innholdet i engasjementsbrevet til etterretning
Engasjementsbrevet underskrives av kontrollutvalgsleder og revisjonssjefen og begge parter beholder 
hver sitt eksemplar. Kopi av brevet sendes rådmannen til orientering.

Sak 24/11 – Overordnet analyse/Plan for forvaltningsrevisjon 

Sekretariatets forslag til vedtak:
Utarbeidelse av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon bestilles gjennomført av Finnmark 
kommunerevisjon IKS.
Analysens tidshorisont skal være 2013 – 2016.
Det tas utgangspunkt i kommunens organisasjonsmessige struktur. 
Arbeidet med den overordnede analysen og plan for forvaltningsrevisjon skal være avsluttet innen 
utgangen av oktober 2012. 

Vedtak, enstemmig:
Utarbeidelse av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon bestilles gjennomført av Finnmark 
kommunerevisjon IKS.
Analysens tidshorisont skal være 2013 – 2016.
Det tas utgangspunkt i kommunens organisasjonsmessige struktur. 
Arbeidet med den overordnede analysen og plan for forvaltningsrevisjon skal være avsluttet innen 
utgangen av oktober 2012. 
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Orientering/diskusjoner og avklaringer om fremdrift i arbeidet med overordnet analyse/plan for 
forvaltningsrevisjon settes som egen sak i alle utvalgsmøtene i 2012.

Sak 25/11 – Overordnet revisjonsstrategi 

Sekretariatets forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen om revisjonsstrategi for 2011 til orientering.

 Kontrollutvalget takker revisorene for en god og lærerik presentasjon av overordnet revisjonsstrategi 
og tar presentasjonen til orientering.

Sak 26/11 – Deltakelse på NKRF`s kontrollutvalgskonferanse 2012 

Kontrollutvalget vil delta på konferansen med 2 personer, leder Agnar Mikkelsen og nestleder Viggo 
Myhre. Dersom Viggo Myhre ikke kan delta går Aud Veseth  inn på hans plass.

Sak 27/11 – Eventuelt

Ingen saker behandlet under eventuelt.

Møtet ble hevet kl 14.35

Neste møte er ikke fastsatt ennå.

                       
____________________ ____________________

Agnar Kr. Mikkelsen Sissel Mietinen 
leder Sekretariatet 
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