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Vedlegg:

- Brev fra revisjonen datert 13.5.2016 til rådmannen vedrørende oppfølging
- Svar fra rådmannen datert 24.6.2016

Saksopplysninger:
Kommunerevisjonen (Vefik IKS) gjennomførte i 2014 på vegne av kontrollutvalget en
forvaltningsrevisjon på området Rutiner for internkontroll i Måsøy kommune.
Formålet med undersøkelsen var å undersøke om Måsøy kommune har et forsvarlig system
for internkontroll.

Undersøkelsens problemstillinger, funn og revisjonens konklusjoner:
Utklipp fra oppfølgingsbrev:

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

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten Rutiner for internkontroll i Måsøy
kommune den 11. mai 2015 (sak 8/2015), og oversendte saken til kommunestyret med
følgende innstilling, som senere ble vedtatt av kommunestyret den 23. juni 2015 (sak
32/2015):

«Kommunestyret tar opplysningene i forvaltningsrevisjonsrapporten Rutiner for
internkontroll til orientering, og ber rådmannen følge opp rapportens anbefalinger som
følger:
- Gjennomgå kommunestyrets delegasjonsreglement
- Utarbeide etiske retningslinjer, som vedtas av kommunestyret.
- Redegjøre for etiske forhold i årsberetningen.
- Vurdere å innføre en driftsform for kommunens virksomhet.
- Fastsette målsettinger for de ulike tjenesteområdene.
- Utføre risikovurderinger på de ulike tjenesteområdene.
- Innføre rapporteringsrutiner som også omfatter tjenesteproduksjonen.
- Utarbeide retningslinjer for varsling av kritikkverdige forhold som gjelder hele
kommuneorganisasjonen.
- Gjøre ansatt i kommunen kjent med retten til lå varsle om kritikkverdige forhold.
- Redegjøre for kommunens internkontroll i årsberetningen.»
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Kontrollutvalget skal i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 12 påse at kommunestyrets
vedtak i tilknytning til behandling av rapporter fra forvaltningsrevisjon følges opp.
Kommunerevisjonen (Vefik IKS) er av kontrollutvalget tildelt det operative ansvaret for
gjennomføring av disse undersøkelsene..
På vegne av kontrollutvalget sendte revisjonen den 13.5.2016 brev til rådmannen hvor det blir
bedt om en skriftlig orientering om hva som er gjort i forhold til kommunestyrets vedtak
32/2015.
Rådmannen har i svarbrev datert 24.6.2016 (se vedlagt brev) gitt en oppsummering om status
i forhold til punktene i kommunestyrets vedtak som vist i kopiutklipp nedenfor:
«

»

Revisjonen har ikke gitt noen vurderinger, konklusjoner eller anbefalinger i saken, og
sekretariatet vil derfor anbefale at kontrollutvalget tar opplysningene som fremkommer i
revisjonens oppfølgingsbrev og rådmannens svarbrev til orientering.
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Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tar revisjonens oppfølgingsbrev datert 13.5.2016 og rådmannens skriftlige
redegjørelse datert 24.6.2016 vedrørende oppfølging av kommunestyrets vedtak 32/2015 i
tilknytning til forvaltningsrevisjonsrapport Rutiner for internkontroll i Måsøy kommune til
orientering.
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