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MØTEUTSKRIFT
Til stede:
Kontrollutvalget:

Heidi Aspenes, leder
Rolf Johansen, nestleder
Anne Kari Iversen, medlem

Andre:

Vefik IKS: Kommuneansvarlig revisor Gøril W. Johansen
KUSEK IKS: Rådgiver / sekretær Jan Henning Fosshaug
Porsanger kommune: plan- og økonomileder Josef Vedhugnes og
regnskapskonsulent Andrea Sandmo ifb. med sak 10/10.

Forfall:

Ingen.

Tid:
Sted:

Torsdag den 20. mai 2010 kl. 11.00 – 12.10
Porsanger Rådhus, møterom ved Midt-Finnmark PPD IKS.

Saksliste:
Sak
Sak
Sak

09/2010
10/2010
11/2010

Godkjenning av protokoll fra møte den 20. april 2010
Porsanger kommunes regnskap og årsberetning for 2009
Referater

Leder Heidi Aspenes åpnet møtet og ønsket velkommen.
Innkallingen ble godkjent uten merknader.
Sakslisten med sakene 09/2010 t.o.m.11/2010 ble godkjent enstemmig.

Sak 09/10 Godkjenning av protokoll fra møte den 20. april 2010
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 20. april 2010 var tidligere sendt ut til kontrollutvalgets
medlemmer og varamedlemmer. Det fremkom ingen merknader til utsendt protokoll.
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Sekretariatets forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 20. april 2010 godkjennes.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgsmøte den 20. april 2010 godkjennes.

Sak 10/10 Porsanger kommunes årsregnskap og årsmelding for 2009
Innledningsvis møtte plan- og økonomileder Josef Vedhugnes og regnskapskonsulent Andrea
Sandmo og orienterte og svarte på spørsmål om Porsanger kommunes årsregnskap og årsmelding
for 2009. Kommuneansvarlig revisor Gøril W. Johansen ga supplerende opplysninger om revisjon
av regnskapet.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget vedtar følgende uttalelse om Porsanger kommunes årsregnskap for 2009, som
sendes kommunestyret med kopi til formannskapet, jfr. kontrollutvalgsforskriften § 7:
Kontrollutvalgets uttalelse om Porsanger kommunes årsregnskap for 2009
Kontrollutvalget har i møte 20. mai 2010 behandlet Porsanger kommunes årsregnskap for 2009.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet datert 16. mars 2010 rådmannens
årsmelding mottatt 26. mars 2010 og revisjonsberetningen av 15. april 2010. I tillegg har
kommunens økonomisjef og kommuneansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig
informasjon.
Kontrollutvalget har merket seg at Porsanger kommunes regnskap for 2009 viser et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 681 175,65. Netto driftsresultat er positivt med kr
2 726 000. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse
Ut over overnevnte og revisjonsberetningen av 15. april 2010 har ikke kontrollutvalget merknader
til kommunens årsregnskap for 2009.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar følgende uttalelse om Porsanger kommunes årsregnskap for 2009, som
sendes kommunestyret med kopi til formannskapet, jfr. kontrollutvalgsforskriften § 7:
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Kontrollutvalget har i møte 20. mai 2010 behandlet Porsanger kommunes årsregnskap for 2009.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet datert 16. mars 2010 rådmannens
årsmelding mottatt 26. mars 2010 og revisjonsberetningen av 15. april 2010. I tillegg har
kommunens økonomisjef og kommuneansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig
informasjon.
Kontrollutvalget har merket seg at Porsanger kommunes regnskap for 2009 viser et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 681 175,65. Netto driftsresultat er positivt med kr
2 726 000. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse
Ut over overnevnte og revisjonsberetningen av 15. april 2010 har ikke kontrollutvalget merknader
til kommunens årsregnskap for 2009.

Sak 11/10 Referater
Følgende referater forelå:
1. Kopi av brev fra Skatteetaten datert 15.02.10 til kommunestyret i Porsanger kommune;
Kontrollrapport 2009 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Porsanger kommune.
2. Kopi av brev fra Porsanger kommune datert 28.04.10; Vedrørende ikke valgbart varamedlem til
kontrollutvalget i Porsanger kommune.
Sekretariatets forslag til vedtak:
Referatsakene tas til orientering.
Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Møtet hevet kl. 12.10.

Heidi Aspenes
leder
Jan Henning Fosshaug
sekretær for kontrollutvalget
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