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MØTEUTSKRIFT
Til stede:
Kontrollutvalget:

Anne Larsen, leder
Marion Palmer, medlem
Ellen B. Johansen, medlem
Sten Nikodemussen, medlem

Andre:

Fra Administrasjon: Rådmann Gunnar Lillebo og regnskapsfører
Solfrid Mortensen i sak 08/18
Fra KUSEK IKS: Daglig leder/ sekretær Kate M Larsen

Meldt forfall:

Tid:

Alf Sakshaug, nestleder
Mariell Lien, varamedlem
Karin Jacobsen, varamedlem
Onsdag 23. mai 2018, kl. 08.30-10.30

Sted:

Kvalsund Rådhus, Kommunestyresalen.

Saker til behandling:
Sak
07/18
Godkjenning av protokoll fra møte 20.februar 2018
Årsregnskap og Årsberetning Kvalsund kommune 2017- kontrollutvalgets
Sak
08/18
uttalelse
Strategiplan for Regnskapsrevisjon- Revisjonsåret 2018 Kvalsund kommuneSak
09/18
Saken utsettes til førstkommende møte
Sak
10/18
Engasjementsbrev-Kvalsund kommune
Sak
11/18
Referatsaker
Leder Anne Larsen åpnet møtet og ønsket velkommen.
Innkalling og saksliste med sakene 07/18 t.o.m. 11/18 ble godkjent med følgende merknader:
Revisjon har fag og personalmøte og derav utsettes sak 09/18 til først kommende møte.
Merknad til saksliste vedrørende forvaltningsprosjekter: utvalget etterlyser levering av
forvaltningsrevisjonsprosjekter. Revisjon bør i neste møte orientere om status på prosjektene.
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Sak
07/18
Godkjenning av protokoll fra møte 20. februar 2018
Protokoll fra møte i kontrollutvalget 20. februar 2018 er tidligere tilsendt kontrollutvalgets
medlemmer. Det er ikke fremkommet merknad til protokollen. Kontrollutvalget ønsker at
protokoll også legges som vedlegg i saken for ettertiden.
Sekretariatets tilrådning:
Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 20. februar 2018 godkjennes.
Behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til forslaget til vedtak.
Vedtak:
Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 20. februar 2018 godkjennes.
Årsregnskap og Årsberetning Kvalsund kommune 2017 – kontrollutvalgets
uttalelse
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget vedtar følgende uttalelse som sendes til kommunestyret med kopi til
formannskapet, jfr. kontrollutvalgsforskriften § 7:
Sak

08/18

Kontrollutvalgets uttalelse om Kvalsund kommunes årsregnskap og årsmelding for 2017
Kontrollutvalget har i møte 23. mai 2018 behandlet Kvalsund kommunes årsregnskap for 2017.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte, reviderte årsregnskapet, administrasjonssjefens
årsberetning og revisors beretning av 07. mai 2018 vedrørende årsregnskap 2017. Rådmannen
og regnskapsfører har supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon.
Kontrollutvalget har merket seg at Kvalsund kommunes regnskap for 2017 viser et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 388 125,15,-. Investeringsregnskapet er avsluttet i
balanse.
Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at:



Revisors beretning datert 16. april 2018 er negativ som følge av at
Årsregnskap og årsberetning ikke er levert innen fristen.
Drift og Investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettavvik og revisors beretning av
07. mai er derav en beretning med forbehold.

Ut over overnevnte og revisors beretning av 07. mai 2018 har ikke kontrollutvalget merknader til
kommunens årsregnskap og årsmelding for 2017.
Behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning.
Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar følgende uttalelse som sendes til kommunestyret med kopi til
formannskapet, jfr. kontrollutvalgsforskriften § 7:
Kontrollutvalgets uttalelse om Kvalsund kommunes årsregnskap og årsmelding for 2017
Kontrollutvalget har i møte 23. mai 2018 behandlet Kvalsund kommunes årsregnskap for 2017.
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Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte, reviderte årsregnskapet, administrasjonssjefens
årsberetning og revisors beretning av 07. mai 2018 vedrørende årsregnskap 2017. Rådmannen
og regnskapsfører har supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon.
Kontrollutvalget har merket seg at Kvalsund kommunes regnskap for 2017 viser et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 388 125,15,-. Investeringsregnskapet er avsluttet i
balanse.
Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at:



Revisors beretning datert 16. april 2018 er negativ som følge av at
Årsregnskap og årsberetning ikke er levert innen fristen.
Drift og Investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettavvik og revisors beretning av
07. mai er derav en beretning med forbehold.

Ut over overnevnte og revisors beretning av 07. mai 2018 har ikke kontrollutvalget merknader til
kommunens årsregnskap og årsmelding for 2017.
Sak

09/18

Strategiplan for regnskapsrevisjon for revisjonsåret 2018 i Kvalsund
kommune- Utsettes til førstkommende møte
Revisjon har personal og fagmøte og derav ønsket at saken utsettes til førstkommende møte.

Sak
10/18
Engasjementsbrev- Kvalsund kommune
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tar Vefik IKS’s engasjementsbrev av 6.2.2018 vedrørende sitt engasjement for
Kvalsund kommune til orientering.
Kontrollutvalget forutsetter at de tjenester som revisjonen hittil har utført, men ikke er nevnt i
foreliggende engasjementsbrev videreføres som tidligere vedtatt.
Kontrollutvalget henstiller videre til revisjonen om at fremtidige engasjementsbrev også gir en
beskrivelse av forventet tjenestevolum, særlig hva gjelder forvaltningsrevisjoner.
Behandling:
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar Vefik IKS’s engasjementsbrev av 6.2.2018 vedrørende sitt engasjement for
Kvalsund kommune til orientering.
Kontrollutvalget forutsetter at de tjenester som revisjonen hittil har utført, men ikke er nevnt i
foreliggende engasjementsbrev videreføres som tidligere vedtatt.
Kontrollutvalget henstiller videre til revisjonen om at fremtidige engasjementsbrev også gir en
beskrivelse av forventet tjenestevolum, særlig hva gjelder forvaltningsrevisjoner.

Sak
11/18
Referater
Sekretariatets tilrådning:
Tas til orientering.
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Behandling:
Kontrollutvalget gjennomgikk referatsakene og sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning.
Vedtak:
Tas til orientering.

Møtet hevet kl. 10:30

Kvalsund 23. mai 2018

Anne Larsen/Sign.
Leder av kontrollutvalget

Kate M. Larsen/Sign.
Sekretær
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