Vedlegg i sak 18/17 Ny behandling av sak 14/17 Bekymringsmelding kommunerevisjonen for
Alta kommune
(Kopi av møteutskrift vedrørende sak 14/17)

MØTEUTSKRIFT
Tilstede:

Meldt forfall:
Ikke kommet:
Andre:

Tid:
Sted:

Jan Arne Kristiansen, leder
Hege Foss Westgaard, nestleder
Tony Andre Rishaug, medlem
Alf Bjørn (vara for Bjørn Einar Lyng)
Helge Kaspersen, varamedlem (vara for Gry Hætta)
Bjørn Einar Lyng
Alf Bjørn
Fra Vefik IKS: Revisjonssjef Aud Opgård og Marielle Ellingsen
Fra KUSEK IKS: Rådgiver Aslak A. Gaup
Fra Alta Havn KF: Havnesjef Hans Roar Kristiansen (under sak 09/2017)
Mandag 24.april 2017 kl. 11.00 – 13.15
Alta Rådhus, Formannskapssalen

Saksliste:
Sak 07/2017 Referater
Sak 08/2017 Alta kommunes årsregnskap og årsmelding 2016 – kontrollutvalgets
uttalelse
Sak 09/2017 Alta Havn KF særregnskap og årsmelding 2016 – kontrollutvalgets uttalelse
Sak 10/2017 Oppstart selskapskontroll – med forbehold
Sak 11/2017 Godkjenning-/signering av protokoll fra møte 6. februar 2017
Tilleggssaker:
Sak 12/2017
Sak 13/2017

Oppstart av forvaltningsprosjekt – Mobbing i grunnskolen
Oppstart forvaltningsprosjekt – Forberedelse og iverksetting av politiske vedtak

Leder Jan Arne Kristiansen åpnet møtet og ønsket velkommen.
Innkallingen ble godkjent uten merknader.
Sak 09/2017 ble behandlet før sak 08/2017. Sakslisten med tilleggssakene 12/2017 og 13/20
ble godkjent enstemmig. Leder Jan Arne Kristiansen bebudet drøftingssak/referatsak om
revisjonen. Kontrollutvalget hadde ingen innvendinger om at sak 09/17 tas opp som første
sak.
(…)
Sak 14/17 Bekymringsmelding kommunerevisjonen for Alta kommune
Leder i kontrollutvalget forklarte at han har mottatt en del bekymringsmeldinger ang. VestFinnmark kommunerevisjon som bl.a. går på arbeidskapasiteten og at meldingene er av en slik art

at utvalgsleder finner det riktig å informere kontrollutvalget om dette på møtet. Leder i
kontrollutvalget opplyste at saksopplysningene i saken ikke er av en slik art at møtet må lukkes.
Medlemmene i utvalget hadde ikke noen innvendinger i å holde møtet åpent.
På møtet informerte revisjonssjef om revisjonens arbeid om at revisjonsselskapet er i stor endring,
bl.a. at revisjonen har fått inn 6 flere kommuner fra Øst-Finnmark å revidere. Revisjonssjefen
informerte om at endrede arbeidsoppgaver på grunn av økning av revisjonskommuner, naturlig
medfører ekstra arbeid, men at de har kontroll på dette.

Forslag til vedtak:
Leder Jan Arne Kristiansen la fram forslag til vedtak på møtet.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget viser til kommunelovens § 76 der det står: «Kommunestyret og fylkestinget skal
påse at de kommunale og fylkeskommunale regnskaper revideres på betryggende måte.»
Videre § 77: «Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir
revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir
gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut
fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger…» og til slutt kommunelovens §
78: «..Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av
innstilling fra kontrollutvalget.»
Kontrollutvalget har mottatt en del bekymringsmeldinger ang. Vest-Finnmark kommunerevisjon
som bl.a. går på arbeidskapasiteten. Meldingene er av en slik art at kontrollutvalget finner det
riktig å informere Alta kommunestyre om dette. Kontrollutvalget er bl.a. bekymret for om
kommunerevisjonen får gjort sin jobb på en tilfredsstillende måte.
Behandling:
Forslaget fra leder ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget viser til kommunelovens § 76 der det står: «Kommunestyret og fylkestinget skal
påse at de kommunale og fylkeskommunale regnskaper revideres på betryggende måte.»
Videre § 77: «Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir
revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir
gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut
fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger…» og til slutt kommunelovens §
78: «..Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av
innstilling fra kontrollutvalget.»
Kontrollutvalget har mottatt en del bekymringsmeldinger ang. Vest-Finnmark kommunerevisjon
som bl.a. går på arbeidskapasiteten. Meldingene er av en slik art at kontrollutvalget finner det
riktig å informere Alta kommunestyre om dette. Kontrollutvalget er bl.a. bekymret for om
kommunerevisjonen får gjort sin jobb på en tilfredsstillende måte.

