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Saksbehandler: Kate M Larsen
Bakgrunn:
Nummerert brev nr. 3 fra kommunerevisjon (VEFIK IKS) datert 03.06.2015
Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte nummererte brev nr.3 fra VEFIK IKS datert 03.06.2015, med
henvisning til forskrift om revisjon § 4. Samme forhold har vært påpekt tidligere år.
Kontrolloppstilling:
Hammerfest Havn KF har ikke levert kontrolloppstilling for 2014 (RF-1022B). Frist for
innsendelse til Skattekontoret var 31. mai 2015.
I hht kontrollutvalgsforskrift § 8 Oppfølgning av revisjonsmerknader skal kontrollutvalget påse
at dette blir fulgt opp og det forutsettes at revisjon i møte gir kontrollutvalget supplerende
opplysninger om de avdekkede forhold og om revisjonens kjennskap til eventuelt planlagt eller
gjennomførte tiltak i kommuneadministrasjon for å tette igjen avvik.
Det legges videre til grunn at revisjon gjennom løpende revisjon har fortsatt oppmerksomhet på
de forhold som er påpekt i nummerert brev
Da revisorbrevet er en del av revisjon av Hammerfest Havn KF`s Særregnskap for 2014, finner
sekretariatet det naturlig at en eventuell rapportering til kommunestyret skjer gjennom
kontrollutvalgets kommende uttalelse om dette og tas med inn under sak om årsregnskapet 2014.
Med bakgrunn i ovennevnte opplysninger vil sekretariatet tilråde at kontrollutvalget følger opp
revisorbrev nr. 3, datert 03.06.2015 som vist nedenfor.

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

Alta
Altaveien 96
Pb. 303 Bossekop, 9502 Alta
Tlf. 907 07 571

Hammerfest
Sjøgata 25
Pb. 95, 9615 Hammer fest
Tlf. 95780657/ 78 40 29 06

Kontrollutvalget i Hammerfest kommune

Sak 18/2015

Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 3 fra VEFIK IKS datert 03.06.2015 vedr.
Hammerfest Havn KF til etterretning.
Kontrollutvalget vedtar at de påpekte forhold i nummerert brev nr. 3 synliggjøres overfor
kommunestyret gjennom kontrollutvalgets uttalelse om Hammerfest Havns særregnskap for
2014, og tas med inn under sak om særregnskap for 2014.
Da revisorbrevet er en del av revisjon av Hammerfest Havn særregnskap for 2014, finner
sekretariatet det naturlig at en eventuell rapportering til kommunestyret skjer gjennom
kontrollutvalgets kommende uttalelse om dette.
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