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KONTROLLUTVALGET I LEBESBY KOMMUNE

Innledning
Årsmeldingen er kontrollutvalgets rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets virksomhet i 
året som gikk. Årsmeldingen til kontrollutvalget behandler ikke den revisjonsmessige 
behandlingen av kommunens regnskaper. Dette vil bli konkludert i revisors beretning.

Kontrollutvalgets medlemmer
Det er kommunestyret som selv velger et kontrollutvalg som skal forestå det løpende tilsyn med
den kommunale forvaltning på sine vegne. Kontrollutvalget må ha minst tre medlemmer. 
Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene 
velger kommunestyret leder og nestleder. 

Medlemmer Varamedlemmer, i rekkefølge
Agnar Mikkelsen – leder frem til 31.12.12
Viggo Myhre -  leder fom  01.01.13 1.Vigdis Larsen
Stein A Pedersen – nestleder fom 01.01.13 2. Aud Veseth
Liv Jorun Nygård – medlem ny fra 01.01.13 3. Eilif Arne Gustavsen

4. Lise Skreddernes

Hvem kan møte i kontrollutvalgets møter
I tillegg til kontrollutvalgets faste medlemmer har følgende møte- og talerett i møtet:

 ordførerer
 oppdragsansvarlig(e) revisor(er). Det er selvsagt viktig at revisor er tilstede på møtene 

slik at revisor kan delta i drøftingene og bidra til avklaring av de spørsmål som 
kontrollutvalget stiller.

Kontrollutvalget kan innkalle administrasjonssjefen eller andre fra administrasjonen i 
forbindelse med utvalgets behandling av saken(e) i møtet. Det kan også være aktuelt å innkalle 
noen fra administrasjonen dersom kontrollutvalget ønsker større kjennskap til virksomheten.

I 2011 har utvalget avholdt 4 møter og behandlet 30 saker. Samtlige møter har vært avholdt på 
rådhuset.

Kontrollutvalgets saker

Oversikt over behandlede saker følger som eget vedlegg

Kontrollutvalgets møter med administrasjonen
Følgende har deltatt på kontrollutvalgets møter i 2012:

Rådmann og ordfører har fått innkalling til alle møtene. Rådmannen deltok på møte 25. mai 
mens ordfører ikke har hatt anledning til å møte. Økonomisjef Peter  berg Mikkelsen deltok på 
møtet 29. juni. Det har ikke vært innkalt noen andre fra administrasjonen i 2011.
Revisjonen deltatt på de fleste møtene.
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Konferanser

Medlemmer at kontrollutvalget har deltatt på Norges kommunerevisjons fagkonferanse for 
kontrollutvalg på Gardermoen og Kontrollutvalgan IS`s konferanse i Vadsø for alle 
kontrollutvalgene i eierkommunene. 

Kjøllefjord  den 7. mars 2013

Viggo Myhre
Leder
sign

Vedlegg: Spesifisert oppsett over behandlede saker.
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