
Kontrollutvalget, Lebesby kommune

MØTEPROTOKOLL

Dato: 29. juni 2012 Tid: Klokken 11.00
Sted: formannskapssalen Møte: Åpent møte

Disse møtte
Leder Agnar Kr. Mikkelsen, Viggo Myhre og Stein Pedersen. 

Sissel Mietinen fra sekretariatet. 
Peter Berg Mikkelsen fra administrasjonen

Innkalling
Innkalling, saksliste og sakspapirer til møtet ble sendt den 25. juni 2012 til medlemmer og 
varamedlemmer og revisjonen pr. e – post. 
Til ordfører, rådmann og webredaktør er innkalling og saksliste sendt pr. e – post Begge var forhindret 
i å møte.
 
Saksliste
Sakslista og sakspapirene delt ut på møtet..  

FØLGENDE SAKER VAR TIL BEHANDLING: 

Sak nr Sak
09/12 Godkjenning av innkalling og saksliste
10/12 Godkjenning av protokoll av 25. mai
11/12 Årsregnskap 2011 Lebesby kommune
12/12 Oppfølging av revisjonsrapport Barnevern – sak 17/09 og KOS sak 4/10
13/12 Orienteringer/ nye saker

Sak 9/12             Godkjenning av innkalling og saksliste  

Sekretariatets forslag til vedtak:
Innkalling og saksliste til møte 29. juni 2012 godkjennes

Vedtak:
Innkalling og saksliste enstemmig vedtatt

Sak 10/12         Godkjenning av protokoll 25. mai 2012  

Sekretariatets forslag til vedtak
Protokollen fra kontrollutvalgets møte den 25. mai 2012 godkjennes.

Vedtak
Protokollen fra utvalgets møte 25. mai 2012 enstemmig godkjent.
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Sak 11/12- Årsregnskap 2011 Lebesby kommune 

Sekretariatets forslag til vedtak

1. Det fremlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Lebesby kommunes 
årsregnskap for 2011.

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret med kopi til formannskapet, for fremleggelse 
i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering 

Vedtak
1. Det fremlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til Lebesby kommunes 

årsregnskap for 2011.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret med kopi til formannskapet, for fremleggelse 

i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering 
Enstemmig vedtatt.

Sak 12/12 - Oppfølging av revisjonsrapport Barnevern – sak 17/09 og KOS sak 4/10

Sekretariatets forslag til vedtak:
Forvaltningsrevisjonsprosjekt “Gjennomgang av barneverntjenesten”, med henblikk på om 
barneverntjenesten har etablert gode rutiner for oppfølging av barn under frivillig hjelpetiltak og barn i 
fosterhjem og om barneverntjenestens medvirkning i den kommunale planleggingsvirksomheten er 
bedret, prioriteres som nr. 1 i ny Plan for forvaltningsrevisjon som skal være klar innen utgangen av 
året.

Vedtak
Forvaltningsrevisjonsprosjekt “Gjennomgang av barneverntjenesten”, med henblikk på om 
barneverntjenesten har etablert gode rutiner for oppfølging av barn under frivillig hjelpetiltak og barn i 
fosterhjem og om barneverntjenestens medvirkning i den kommunale planleggingsvirksomheten er 
bedret, prioriteres som nr. 1 i ny Plan for forvaltningsrevisjon som skal være klar innen utgangen av 
året.
Enstemmig vedtatt.

Sak 13/12           Orienteringer/ nye saker  

Sekretariatets forslag til vedtak

Orienteringene tas til etterretning.

Vedtak:
Orienteringene tatt til etterretning.

Nye saker:
Sekretariatet har pr. utsendelsesdato  ingen nye saker.
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Agnar Kr. Mikkelsen(sign) Sissel Mietinen(sign.) 
leder Sekretariatet 

Neste møte fastsatt til 22. august 2012. 
Møtet skal i sin helhet benyttes som arbeidsmøte i arbeidet med overordnet analyse. Det er Finnmark 
kommunerevisjon IKS som, etter bestilling fra kontrollutvalget, har ansvaret for gjennomføringen av 
prosessen med overordnet analyse og vil være de som leder arbeidsmøtet
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