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Saksdokumenter:
1. Oppfølgingsbrev fra revisjonen (VEFIK IKS) til Måsøy kommune, datert 25.4.2017
2. Svarbrev fra Måsøy kommune til revisjonen, datert 19.7.2017
Bakgrunn
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS gjennomførte i 2016 forvaltningsrevisjonsprosjektet
«Beregning av selvkost på VAR-området i Måsøy kommune. Dette med bakgrunn i Måsøy
kommunes Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2016, vedtatt av kommunestyret i Måsøy den
31. januar 2013 (sak 7/13).
Med bakgrunn i kommunestyrets vedtak i sak 7/13 vedtok kontrollutvalget i sak 7/15 oppstart
av prosjektet «Beregning av selvkost på VAR-området».
Formål
Formålet med prosjektet var å undersøke hvorvidt Måsøy kommune har etablert et
tilfredsstillende system for beregning av selvkost på vann-, avløp- og renovasjonsområdet
Undersøkelsens problemstillinger, funn og konklusjoner
(utklipp fra oppfølgingsbrev)

Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS:
Org.nr. 991 520 759
Web: www.kusek.no

Alta
Altaveien 96
9502 Alta

Hammerfest
Sjøgata 25
Pb. 95, 9615 Hammer fest
Tlf. 95780657

Kontrollutvalget i Måsøy kommune

Sak 13/2017

_____________________________________________________________________________________________________
Side 2

Kontrollutvalget i Måsøy kommune

Sak 13/2017

Kontrollutvalgets behandling av rapporten
Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget den 27. april 2016 (sak 07/2016), og det ble fattet
følgende vedtak:
1.

Kontrollutvalget viser til rapporten «Beregning av selvkost på VAR-området» utarbeidet av
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS. Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonen i
rapporten til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.

2.

Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten
«Beregning av selvkost på VAR-området» til etterretning, og slutter seg til rapportens
anbefalinger. Kommunestyret ber rådmannen sørge for oppfølgning av rapportens
anbefalinger, herunder:
 Å innhente informasjon som benyttes som grunnlagsdata for fakturering fra sikre og
pålitelige kilder, slik at alle tjenestemottakere blir registrert og at registreringen skjer
med korrekte data.
 Å holde framføringen av over-/underskudd på selvkosttjenestene innenfor et perspektiv
på 3-5 år.

Kommunestyrets behandling av rapporten
Rapporten ble behandlet i kommunestyret den 16. juni 2016 (sak 29/16) og det ble fattet
følgende vedtak:
«Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten
«Beregning av selvkost på VAR-området» til etterretning, og slutter seg til rapportens
anbefalinger. Kommunestyret ber rådmannen sørge for oppfølgning av rapportens
anbefalinger, herunder:
 Å innhente informasjon som benyttes som grunnlagsdata for fakturering fra sikre og
pålitelige kilder, slik at alle tjenestemottakere blir registrert og at registreringen skjer
med korrekte data.
 Å holde framføringen av over-/underskudd på selvkosttjenestene innenfor et perspektiv
på 3-5 år».
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Kontrollutvalgets oppfølging av rapporten
Kontrollutvalget skal i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 12 påse at kommunestyrets
vedtak i tilknytning til behandling av rapporter fra forvaltningsrevisjon følges opp. På vegne
av kontrollutvalget sendte revisjonen den 25.04.2017 brev til rådmannen hvor det blir bedt
om en skriftlig orientering om hva som er gjort i forhold til kommunestyrets vedtak 29/16.
Sektorleder for økonomi Ingrid Majala har på vegne av rådmann i svarbrev datert 19. juli
2016 gitt en orientering om status i forhold til punktene i kommunestyrets vedtak og skriver
følgende i svarbrevet:
«Det ble i rapporten avdekket et behov for å gjennomgå og utbedre grunnlagene på
VAR-området.
Arbeidet er ikke gjennomført på grunn av kapasitetshensyn i administrasjonen ved
sektor for teknisk drift og utbygging. Gjennom budsjettet for 2017 er det vedtatt en
nyansettelse i administrasjonen, og gjennomgangen på VAR-området forventes å starte
når kapasiteten forbedres.
Måsøy kommune har fra 2013 klart å behandle over- og underskudd i tråd med
retningslinjene. For å sikre dette har kommunen fortsatt å bruke konsulenter fra EviDan
Momentum i vurderingen av VAR-området. På grunn av kapasitet og kompetanse vil
dette fortsette.»
Vurderinger
Revisjonen har ikke gitt noen vurderinger, konklusjoner eller anbefalinger i saken.
Utfra de opplysninger som fremkommer i redegjørelsen datert 19. juli 2017 kan man
konkludere med at kommunestyrets vedtak 29/16 er fulgt opp av administrasjonen på en
tilfredsstillende måte. Rådmann ved sektorleder for økonomi i svarbrevet opplyser at det i
kommunens budsjett for 2017 er vedtatt en nyansettelse i administrasjonen og at
gjennomgangen på VAR-området forventes å starte når kapasiteten forbedres.
Sekretariatet vil derfor utfra de opplysninger som fremkommer i kommunens svarbrev
anbefale at kontrollutvalget tar opplysningene til orientering og at kommunestyrets vedtak
12/15 er fulgt opp av kommuneadministrasjonen på en tilfredsstillende måte. Sekretariatet
registrerer også at kommunen (jfr. svarbrev fra kommunen) forventer at gjennomgangen på
VAR-området starter opp når kapasiteten forbedres.
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tar kommunens skriftlige redegjørelse vedrørende oppfølging av
kommunestyrets vedtak 29/16 i tilknytning til forvaltningsrevisjonsrapport «Beregning av
selvkost på VAR-området» til orientering. Kontrollutvalget konkluderer ut fra dette at
kommunestyrets vedtak 29/16 er fulgt av kommuneadministrasjonen på en tilfredsstillende
måte.
Kontrollutvalget vedtar å synliggjøre oppfølgingen til kommunestyret gjennom utvalgets
årsmelding for 2017.
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