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Saksbehandler: Kate M Larsen
Vedlegg:

- Brev fra revisjonen datert 12.05.2016 til rådmannen vedrørende oppfølging
- Svar fra assisterende rådmann Elisabeth Paulsen datert 24.05.2016.

Saksopplysninger:
Kommunerevisjonen (VEFIK IKS) gjennomførte i 2014 på vegne av kontrollutvalget et
forvaltningsrevisjonsprosjekt - Forvaltning av startlån.
Formålet med prosjektet var å undersøke om Hammerfest kommune har et forsvarlig og
hensiktsmessig system for forvaltning av startlån.
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 -Forvaltning av startlån den 30.
september 2014 i sak 17/2014, og oversendte saken til kommunestyret med følgende
innstilling, som senere ble vedtatt av kommunestyret i møte den 6. november 2014 sak 80/14.

(Kommunestyret gjør oppmerksom på at det i de siste tre kulepunkt allerede er foretatt
endringer og viser bl.a til kommunestyrevedtak i juni 2014)
Kontrollutvalget skal i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 12 påse at kommunestyrets
vedtak i tilknytning til behandling av rapporter fra forvaltningsrevisjon følges opp.
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På vegne av kontrollutvalget sendte revisjonen den 12.05.2016 brev til rådmannen hvor det
blir bedt om en skriftlig orientering om hva som er gjort i forhold til kommunestyrets vedtak
80/14.
Assisterende rådmann Elisabeth Paulsen har i svarbrev datert 24.05.2016 gitt en orientering
om status i forhold til punktene i kommunestyrets vedtak som vist i utklipp fra kommunens
svar brev nedenfor:
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Utfra de opplysninger som fremkommer i svar brev bør en etter sekretariatets vurdering
kunne konkludere med at kommunestyrets vedtak 80/14 er fulgt opp av
kommuneadministrasjonen.
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tar kommunens skriftlige redegjørelse datert 24.05.2016 vedrørende
oppfølging av kommunestyrets vedtak 80/14 i tilknytning til forvaltningsrevisjonsrapport
Forvaltning av startlån til orientering. Kontrollutvalget konkluderer ut fra dette at
kommunestyrets vedtak 80/14 er fulgt opp av kommuneadministrasjonen.
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