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Kontrollutvalget, Lebesby kommune    
 
 
MØTEPROTOKOLL 
 
Dato: 12. september 2013 Tid: Klokken 10.00 
Sted: Kino Møte: Åpent møte 
 
Disse møtte  
Leder Viggo Myhre og medlem Liv Jorunn Nygård. Medlem Stein Pedersen møtte ikke. Varamedlem 
var ikke innkalt da sekretariatet ikke hadde fått melding om forfall. 
 
Sissel Mietinen fra sekretariatet. Revisjonen var innkalt men hadde, bedt om å kunne være tilgjengelig 
på telefon, da de hadde måtte delta på et møte i en annen kommune. 
 
FØLGENDE SAKER VAR TIL BEHANDLING:  
 
Sak nr Sak 
14/13 Godkjenning av innkalling og saksliste 
15/13 Godkjenning av protokoll 10. juni 2013 
16/13 Referater 
17/13 Rapport om gjennomført eierskapskontroll 
18/13 Forprosjekt/ prosjektplan – Forvaltningsrevisjon Barnevern 
19/13 Eventuelt 
 
Sekretariatet la frem en tilleggssak som var kommet inn etter at sakspapirene var sendt ut. Denne ble 
behandlet under eventuelt og gitt saksnummer 19/13. Kontrollutvalget bestemte at Eventuelt ble 
fjernet, da det ikke var noe tema å ta opp.  
 
Sak 14/13 Godkjenning av innkalling og saksliste 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 12. september 2013 godkjennes. 
 
Vedtak, enstemmig: 
Innkalling og saksliste godkjent 
 
 
Sak 15/13 Godkjenning av protokoll 10. juni 2013 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 10. juni 2013 godkjennes. 
 
Vedtak, enstemmig: 
Protokollen fra utvalgets møte 10. juni 2013 godkjent. 
 
 
Sak 16/13 Referater 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
De fremlagte referat tas til orientering 
 
Vedtak, enstemmig: 
De fremlagte referat tas til orientering 
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Sak 17/13 Rapport om Eierskapskontroll 
 
Saksbehandlers forslag til vedtak: 

o Rutiner for at innkalling til og protokoller fra generalforsamling i Chrisfestivalen AS 
synliggjøres for kommunestyret som reell eier, etableres 

o Faste rutiner for kommunikasjon mellom kommunestyret og kommunens eierrepresentant, 
herunder drøftinger i kommunestyret på saker som skal behandles i generalforsamlingen, 
etableres. 

o Fullmakt til kommunens eierrepresentant fra kommunestyret om enkeltsaker som skal 
behandles i generalforsamlingen, etableres. 

 
Vedtak enstemmig:  
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte følgende vedtak: 
 

o Rutiner for at innkalling til og protokoller fra generalforsamling i Chrisfestivalen AS 
synliggjøres for kommunestyret som reell eier, etableres 

o Faste rutiner for kommunikasjon mellom kommunestyret og kommunens eierrepresentant, 
herunder drøftinger i kommunestyret på saker som skal behandles i generalforsamlingen, 
etableres. 

o Fullmakt til kommunens eierrepresentant fra kommunestyret om enkeltsaker som skal 
behandles i generalforsamlingen, etableres. 

 
 
Sak 18/13 Forprosjekt/ Prosjektplan Forvaltningsrevisjon Barnevern 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefaling. 
 
Vedtak, enstemmig: 
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefaling og utsetter gjennomføring av 
forvaltningsrevisjonsprosjektet barnevern. 
 
Kontrollutvalget ber sekretariatet foreta bestilling av prosjekt 2 – Anskaffelser, i Plan for 
forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget ønsker at revisjonen tar utgangspunkt i den igangsatte 
byggingen av omsorgsboliger og Industrihavn.  
 
Sak 19/13 Budsjett kontroll og tilsyn 2013 
 
Kontrollutvalget diskuterte bakgrunnen for fakturaen og gjorde følgende vedtak: 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunen dekker sin del av fakturaen. 
 
Møtet avsluttet kl. 11.30 
 
Neste møte avholdes i oktober 2013.  
 
                      

 
Viggo Myhre Sissel Mietinen  

leder Sekretariatet 
         
 


