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Det henvises til vedlagte saksopplysninger fra VEFIK IKS - kommunerevisjonen.
Sekretariatet har i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 20 et selvstendig ansvar for å påse
at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet. Sekretariatet har ingen
merknader til revisjonens saksopplysninger.
Kontrollutvalget behandlet i sak 15/13 en omprioritering etter kommunestyrets ønske om å
prioritere forvaltningsrevisjon av Hammerfest Eiendom KF som prosjekt nr. 1 i planperioden.
(KS sak 27/13)
Etter tidligere kommunestyrevedtak i forbindelse med behandling av Plan for
forvaltningsrevisjon 2013 – 2016, står det kontrollutvalget fritt å endre prioriteringene i plan
perioden. Grunnlaget for å foreta en omprioritering er at det ble gjennomført en større
evaluering av Hammerfest kommunes kommunale foretak i 2013. Saken ble behandlet
17.10.2013 i kommunestyret. Rådmannen har på oppdrag fra kommunestyret igangsatt en ny
forenklet evaluering (i forhold til evalueringen i 2013) av Hammerfest kommunes
kommunale foretak, herunder Hammerfest Eiendom KF. Etter planen skal saken behandles
politisk i 12. november 2015.
Det er uvisst hva som vil bli utfallet av denne evalueringen. Et alternativ kan være at
Hammerfest Eiendom KF blir lagt ned. Videre er det slik at man ikke bør utsette foretaket og
dets personale for unødig mye undersøkelser på en og samme tid.
Revisjonen finner det derfor mest hensiktsmessig at det ikke gjennomføres noen
forvaltningsrevisjon av Hammerfest Eiendom KF før det er avklart hva som er foretakets
framtid. Revisjonen anbefaler derfor at kontrollutvalget gjør en omprioritering i Plan for
forvaltningsrevisjon 2013-2016.
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Saksopplysninger gir grunnlag for endring og sekretariatet anbefaler følgende:
Kontrollutvalget vedtar omprioritering og setter prosjekt Samhandlingsreform som neste
prosjekt.
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016, vedtatt i kommunestyret i
sak 43/12 og saksopplysninger fra Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS. Med bakgrunn i disse
omstendigheter vedtar kontrollutvalget å prioritere forvaltningsrevisjon av
Samhandlingsreformen fremfor Hammerfest Eiendom KF som prosjekt nr. 1 i planperioden.
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