
Oppfølging av KU saker – Lebesby  kommune
KOS = Kommunestyret

Møte Saknr Sak Vedtak Sendes/ behandles Behandlet Oppfølging Ferdig
25.05.12 01/12 Godkjenning av 

innkalling og saksliste
Enstemmig godkjent OK

02/12 Godkjenning av protokoll 
10. november 2011

Enstemmig godkjent Medl./varamed./ordfører,,
rådmann og revisjon

OK

03/12 A Møteplan 2012 Enstemmig vedtatt. Forbehold 
om at datoer kan endres

OK

03/12 B Årsplan  2012 Kontrollutvalget anbefaler 
kommunestyret å fatte følgende 
vedtak:
Kontrollutvalgets årsplan for 
2012 tas til orientering

KOS  i brev av 22. 06.12

04/12 Årsrapport 2011 Kontrollutvalgets årsrapport 
2011 vedtas. Oversendes KOS 
og anbefaler at KOS tar 
rapporten til orientering

KOS i brev av 22.06.12

05/12 Årsregnskap 2011 
Lebesby Kjøllefjord Havn
KF

Kontrollutvalget har påsett at 
særregnskapet er revidert på en 
betryggende måte og at 
opplysningene i årsberetningen 
er konsistente med regnskapet 
for øvrig. Vier i den forbindelse 
til revisjonsberetningen. KU 
slutter seg til revisors beretning 
og anbefaler at regnskapet 
godkjennes

KOS vedta overlevert 
etter møtet

KOS 06.06.12 sak 
25/12

OK

06/12 Årsregnskap 2011 
Lebesby kommune

Kontrollutvalget merker seg at 
økonomiavdelingen heller ikke i
år har klart å overholde fristen 
for regnskapsavleggelse.
Kontrollutvalget viser til sitt 
vedtak i sak 12/11 vedrørende 
årsregnskap 2010:
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 

KOS i brev av 22.06.12 OK
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ikke avlagt regnskap.
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.
Kontrollutvalgets uttalelse 
oversendes kommunestyret til 
orientering.

07/12 Åpne møter i 
kontrollutvalget

Kontrollutvalget innfører åpne 
møter fra og med andre møte i 
2012. Møtene vil fortsatt være 
lukket når det behandles saker 
eller orienteringer der lov og 
regelverk tilsier taushetsplikt

KOS i brev av 22.06.12 OK

08/12 Orienteringer – nye saker Revisor orienterte om arbeidet 
med overordnet analyse. 

OK

29.06.12 09/12 Godkjenning av 
innkalling og saksliste

Enstemmig godkjent

10/12 Godkjenning av protokoll 
25. mai

Enstemmig godkjent Medl./varamed./ordfører,,
rådmann og revisjon. 
Web redaktør for 
offentliggjøring

OK

11/12 Årsregnskap 2011 
Lebesby kommune

Det fremlagte forslag til 
uttalelse vedtas som 
kontrollutvalgets uttalelse til 
Lebesby kommunes årsregnskap
for 2011.
Kontrollutvalgets uttalelse 
sendes kommunestyret med 
kopi til formannskapet, for 
fremleggelse i forbindelse med 
behandlingen av årsregnskapet.

Kontrollutvalget tar kommunens
årsberetning til orientering 

KOS i brev av KOS 07.09.12 sak 
41/12

OK
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12/12 Oppfølging av 
revisjonsrapport 
Barnevern sak 17/09 og 
KOS sak 4/10

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 

KOS  i brev av 09.07.12 KU sak 4/13 OK

13/12 Orienteringer/ nye saker Ingen saker innkommet.

Orienteringer tatt til etterretning

OK

23.08.12 14/12 Godkjenning av 
innkalling og saksliste

Enstemmig godkjent OK

15/12 Godkjenning av protokoll 
29.06.12

Enstemmig godkjent Medl./varamed./ordfører,,
rådmann og revisjon. 
Web redaktør for 
offentliggjøring

OK

16/12 Referater Att til orientering OK
17/12 Plan for selskapskontroll 

2012 - 2015
Anbefaling til KOS:
Kontrollutvalget slutter seg til 
plan for selskapskontroll 2012 –
2015 med følgende 
prioriteringsliste:
Chris – festivalen AS
Nordkyn vekst AS
Finnkirka AS
Kontrollutvalget gis myndighet 
til å foreta endringer i planen i 
planperioden

KOS i brev av  28.08.12 KOS 30.10.12 sak 
48/12

OK

18/12 Overordnet analyse KU ber om at revisjonen 
ferdigstiller analysen til 
utvalgets neste møte i oktober

Revisjonen i brev av  
28.08.12

OK

19/12 Eventuelt Ingen saker
17.10.12 20/12 Godkjenning av Enstemmig godkjent. Sekretariatet gjorde OK
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innkalling og saksliste oppmerksom på at sak 22 
ikke finnes. 

21/12 Godkjenning av protokoll 
23.08.12

Enstemmig godkjent Medl./varamed./ordfører,,
rådmann og revisjon. 
Web redaktør for 
offentliggjøring

OK

22/12 Ingen sak OK
23/12 Referater Tatt til orientering OK
24/12 Overordnet analyse Vedtatt områder som er aktuelle

for forvaltningsrevisjon
Prioritering av prosjekter 
gjøres i møte 7. mars 
2013 sak nr. 4/13

Sak 4/13 OK

25/12 Overordnet 
revisjonsstrategi

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

OK

26/12 Vurdering av 
oppdragsansvarlig 
revisors uavhengighet

Kontrollutvalget vil delta på 
Tatt til orientering

Må komme ny !

27/12 Engasjementsbrev/ vilkår 
for oppdraget

KU godkjenner 
engasjementsbrev mellom 
FKrev IKS og Lebesby 
kommune. Det sendes kopi til 
rådmannen. Det er en 
forutsetning at avtalen 
samsvarer med de rammer som 
blir tildelt av KOS

Må komme ny !!!

28/12 Budsjett 2013 kontroll og 
tilsyn

Det foreslåtte budsjett for 
kontroll og tilsyn vedtas og 
oversendes kommunen som 
KU`s forslag til budsjett. 
Forslaget skal følge 
formannskapets innstilling til 
KOS vedrørende budsjett for 
Lebesby kommune 2013

KOS i brev av 29.10.2012 Har ikke mottatt 
særutskrift som viser 
bevilgning til kontroll 
og tilsyn.

29/12 Årsplan 2013 
Kontrollutvalget

Det fremlagte forslag fastsettes 
som kontrollutvalgets årsplan 

KOS i brev av 29.10.12 Kan ikke se av 
protokoll at saken har 
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for 2013. Planen oversendes  
KOS til orientering

vært i KOS

30/12 Eventuelt Leder Agnar Mikkelsen 
orienterte utvalget om at han 
trekker seg fra vervet fra og 
med årsskiftet. Dette av 
helsemessige årsaker. 
Administrasjonen har fått 
melding om at det må velges 
nytt utvalg.

KOS 18.12.12 sak 
71/12

OK
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