HAMMERFEST KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET
Møte nr. 3/2012
30. mai 2012
Arkivkode
4/1 02
Journalnr.
2012/12026-23

MØTEUTSKRIFT
Til stede:
Kontrollutvalget:

Forfall ikke meldt:

Jon Erik Hansen, leder
Solbjørg Olsen, nestleder
Anne Line Nora, medlem
Leif Arne Asphaug Hansen, medlem
Solbjørg Mikkelsen, varamedlem, fra kl 12:00.
Trond Eirik Henriksen, medlem

Tid:

H.fest parkering: Trond Olsen
Hammerfest Havn: Trond Nilsen
Hammerfest Eiendom: Solfrid Mortensen
Hammerfest kommune: Rådmann Leif Vidar Olsen, økonomisjef Trond
Rognli, og regnskapsansvarlig Rune Mauno
Fra VEFIK IKS, Stedfortredere for oppdragsansvarlig revisor
forvaltningsrevisor Kjerstin Andersen og revisor, Rune Stien
Fra KUSEK IKS, daglig leder Tor-Otto Gamst
Onsdag 30. mai 2012, kl 11:00– 15:30

Sted:

Sjøgata 25, 4. etg., Hammerfest

Andre:

Saker til behandling:
Sak 14/2012 Orientering
Sak 15/2012 Godkjenning av protokoll fra møte den 21. mars 2012.
Sak 16/2012 Hammerfest Parkering KFs regnskap og årsmelding for 2011
Sak 17/2012 Hammerfest Havn KF regnskap og årsberetning for 2011
Sak 18/2012 Hammerfest Eiendom KF, årsregnskap og årsberetning for 2011
Sak 19/2012 Hammerfest kommunes årsregnskap og årsberetning for 2011
Sak 20/2012 Kvalitetssystemer/ kontroll i Hammerfest kommune, orientering
Sak 21/2012 Kommunens kvartalsrapport, Orientering
Orientering om kommunens systemer for registrering og oppfølging av
Sak 22/2012
klager
Sak 23/2012 Forvaltningsrevisjonsprosjekt - Økonomistyring
Sak 24/2012 Plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 2016
Sak 25/2012 Kontrollutvalgets årsmelding 2011.

Kontrollutvalgets leder, Jon Erik Hansen åpnet møtet og ønsket velkommen.
Innkalling og saksliste med sakene 14/2012 t.o.m.25/2012 ble godkjent uten merknader.
Protokoll fra møte 3/2012, den 30. 2012.
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Sak

14/2012

Orientering

Orienteringssaken var satt opp for generell informasjon, men saken måtte utgå av tidsmessige
hensyn.

Sak

15/2012

Godkjenning av protokoll fra møte den 21. mars 2012.

Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 21. mars 2012 er tidligere tilsendt kontrollutvalgets
medlemmer. Det er ikke fremkommet merknad til protokollen.
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 21. mars 2012 godkjennes.
Behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til forslaget til vedtak.
Vedtak:
Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 21. mars 2012 godkjennes

Sak

16/2012

Hammerfest Parkering KF’s regnskap og årsberetning 2011

Hammerfest Parkering KF var representert i møtet ved Trond Olsen, som redegjorde for
regnskapet. Under behandlingen bidro stedfortreder for oppdragsansvarlig revisor, Rune Stien
med informasjon.
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingen i revisjonens saksutredning og vedtar følgende
uttalelse som sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet, jfr.
kontrollutvalgsforskriften § 7:
Forslag til kontrollutvalgets uttalelse om Hammerfest Parkering KF’s særregnskap for
2011
Kontrollutvalget har i møte 30. mai 2011 behandlet Hammerfest Parkering KF’s særregnskap for
2011. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet og styrets årsberetning for
2011 mottatt 14.04. 2012, og revisors beretning av 9. mai 2012.
Kontrollutvalget har merket seg at Hammerfest Parkering KF’s særregnskap for 2011 viser et
netto driftsresultat på kr 6184 145,06 og et regnskapsmessig mindreforbruk på
kr 878 833,06. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Overskuddet foreslåes overført
disposisjonsfond. Kontrollutvalget har ingen innvendinger til dette forslaget.
Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at:
Revisors beretning av 9. mai erstatter tidligere avgitte beretning av 15. april 2012
Protokoll fra møte 3/2012, den 30..2012.
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Revisors beretning av 9. mai 2012 er en beretning med avvik fra normalberetningen.
Regnskapet viser vesentlige budsjettavvik på inntektssiden.
Ut fra ovennevnte og revisors beretning av 09. mai 2012 har kontrollutvalget ikke merknader til
Hammerfest Parkering KF’s særregnskap for 2011.
Kontrollutvalgets behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til Sekretariatets tilrådning.
Vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til anbefaling i revisjonens saksutredning og vedtar følgende uttalelse
som sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet, jfr. kontrollutvalgsforskriften § 7:
Kontrollutvalgets uttalelse om Hammerfest Parkering KF’s særregnskap for 2011
Kontrollutvalget har i møte 30. mai 2011 behandlet Hammerfest Parkering KF’s særregnskap for
2011. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet og styrets årsberetning for
2011 mottatt 14.04. 2012, og revisors beretning av 9. mai 2012.
Kontrollutvalget har merket seg at Hammerfest Parkering KF’s særregnskap for 2011 viser et
netto driftsresultat på kr 6184 145,06 og et regnskapsmessig mindreforbruk på
kr 878 833,06. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Overskuddet foreslåes overført
disposisjonsfond. Kontrollutvalget har ingen innvendinger til dette forslaget.
Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at:
Revisors beretning av 9. mai erstatter tidligere avgitte beretning av 15. april 2012
Revisors beretning av 9. mai 2012 er en beretning med avvik fra normalberetningen.
Regnskapet viser vesentlige budsjettavvik på inntektssiden.
Ut fra ovennevnte og revisors beretning av 09. mai 2012 har kontrollutvalget ikke merknader til
Hammerfest Parkering KF’s særregnskap for 2011.

Sak

17/2012

Hammerfest Havn KF’s regnskap og årsberetning 2011

Hammerfest Havn KF var representert med økonomileder Trond Nilsen som innledningsvis
orienterte om Hammerfest havns regnskap og årsmelding og svarte på spørsmål. Under
behandlingen bidro stedfortreder for oppdragsansvarlig revisor, Rune Stien, med informasjonSekretariatets tilrådning:

Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingen i revisjonens saksutredning, og vedtar følgende
uttalelse som sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet, jfr.
kontrollutvalgsforskriften § 7:
Forslag til kontrollutvalgets uttalelse om Hammerfest Havn KF’s særregnskap for 2011
Kontrollutvalget har i møte 30. mai 2012 behandlet Hammerfest Havn KF’s særregnskap for
2011. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet for 2011 mottatt 15
februar 2012, styrets årsberetning for 2011 avgitt 27. 03l 2012 og revisors beretning av11. mai
2012.
Protokoll fra møte 3/2012, den 30..2012.
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Kontrollutvalget har merket seg at Hammerfest Havn KF’s særregnskap for 2011 viser et netto
driftsresultat på kr 2 571 420,00 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 871 420,00.
Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Overskuddet foreslåes overført til disposisjonsfond.
Kontrollutvalget har ingen innvendinger til dette forslaget.
Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at revisors beretning er en normalberetning
Utover ovennevnte og revisors beretning av 11. mai 2012 har kontrollutvalget ikke merknader til
Hammerfest Havn KF’s særregnskap for 2011.
Behandling:
Kontrollutvalget slutter seg enstemmig til sekretariatets tilrådning
Kontrollutvalgets uttalelse om Hammerfest Havn KF’s særregnskap for 2011
Kontrollutvalget slutter seg til anbefaling i revisjonens saksutredning og vedtar følgende uttalelse
som sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet, jfr. kontrollutvalgsforskriften § 7:
Kontrollutvalget har i møte 30. mai 2012 behandlet Hammerfest Havn KF’s særregnskap for
2011. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet for 2011 mottatt 15
februar 2012, styrets årsberetning for 2011 avgitt 27. 03 2012 og revisors beretning av11. mai
2012.
Kontrollutvalget har merket seg at Hammerfest Havn KF’s særregnskap for 2011 viser et netto
driftsresultat på kr 2 571 420,00 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 871 420,00.
Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Overskuddet foreslåes overført til disposisjonsfond.
Kontrollutvalget har ingen innvendinger til dette forslaget.
Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at revisors beretning er en normalberetning
Utover ovennevnte og revisors beretning av 11. mai 2012 har kontrollutvalget ikke merknader til
Hammerfest Havn KF’s særregnskap for 2011.

Sak

18/2012

Hammerfest Eiendom KF’s regnskap og årsberetning 2012.

Hammerfest Eiendom KF var representert med økonomileder for Hammerfest Eiendom KF
Solfrid Mortensen, som redegjorde og svarte på spørsmål vedrørende selskapets Særregnskap og
årsmelding 2011. Under behandlingen bidro stedfortreder for oppdragsansvarlig revisor, Rune
Stien med ytterligere informasjon.
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingen i revisjonens saksutredning, og vedtar følgende
uttalelse som sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet, jfr.
kontrollutvalgsforskriften § 7:

Protokoll fra møte 3/2012, den 30..2012.
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Forslag til kontrollutvalgets uttalelse om Hammerfest Eiendom KF’s særregnskap for 2011
Kontrollutvalget har i møte 30. mai 2012 behandlet Hammerfest Eiendom KF’s særregnskap for
2011. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet og styrets årsberetning for
2011 mottatt av revisjonen 27. april 2012, og revisors beretning av 14. mai 2012.
Kontrollutvalget har merket seg at Hammerfest Eiendom KF’s særregnskap for 2011 viser et
netto driftsresultat på kr 21 000 990,-og et regnskapsmessig resultat i balanse.på kr 719 859,44.
Overskuddet foreslåes overført til disposisjonsfond. Investeringsregnskapet er avslutte i balanse
Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at:
Revisors beretning av 14. mai erstatter tidligere avgitte beretning av 15. april 2012.
Revisors beretning av 14. mai er en beretning med avvik fra normalberetningen
Regnskapet viser vesentlig budsjettavvik
Ut over ovennevnte og revisors beretning av 14. mai 2012 har kontrollutvalget ikke merknader til
Hammerfest Eiendom KF’s særregnskap for 2011.
Kontrollutvalgets behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til Sekretariatets tilrådning.
Kontrollutvalgets uttalelse om Hammerfest Eiendom KF’s særregnskap for 2011
Kontrollutvalget har i møte 30. mai 2012 behandlet Hammerfest Eiendom KF’s særregnskap for
2011. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet og styrets årsberetning for
2011 mottatt av revisjonen 27. april 2012, og revisors beretning av 14. mai 2012.
Kontrollutvalget har merket seg at Hammerfest Eiendom KF’s særregnskap for 2011 viser et
netto driftsresultat på kr 21 000 990,-og et regnskapsmessig resultat i balanse.på kr 719 859,44.
Overskuddet foreslåes overført til disposisjonsfond. Investeringsregnskapet er avslutte i balanse
Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at:
Revisors beretning av 14. mai erstatter tidligere avgitte beretning av 15. april 2012.
Revisors beretning av 14. mai er en beretning med avvik fra normalberetningen
Regnskapet viser vesentlig budsjettavvik
Ut over ovennevnte og revisors beretning av 14. mai 2012 har kontrollutvalget ikke merknader til
Hammerfest Eiendom KF’s særregnskap for 2011.

Sak

19/2012

Hammerfest kommunes årsregnskap og årsberetning 2011

Innledningsvis møtte rådmann Leif Vidar Olsen, økonomisjef Trond Rognlid og regnskapssjef
Rune Mauno og de orienterte og svarte på spørsmål vedrørende kommunens årsregnskap og
årsmelding. Stedfortreder for oppdragsansvarlig revisor, Rune Stien ga supplerende opplysninger
under sakens behandlingen.
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget slutter seg til anbefaling i revisjonens saksutredning og vedtar følgende uttalelse
som sendes til kommunestyret med kopi til formannskapet, jfr. kontrollutvalgsforskriften § 7:
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Kontrollutvalgets uttalelse om Hammerfest kommunes årsregnskap for 2011
Kontrollutvalget har i møte 30. mai 2011 behandlet Hammerfest kommunes årsregnskap for
2011.Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet datert 24. februar 2012,
rådmannens årsberetning mottatt av revisjonen 1. mars 2012 og revisjonsberetningen av
29.mai 2012. Rådmannen og kommunens regnskapsansvarlig har, i tillegg til oppdragsansvarlig
og kommuneansvarlig revisor, supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon.
Kontrollutvalget har merket seg at Hammerfest kommunes regnskap for 2011 viser et
regnskapsmessigresultat i balanse, og et netto negativt driftsresultat med
Kr 159 782,44. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.
Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at:
Revisors beretning er en beretning med avvik fra normalberetning.
Investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettavvik.
Helse og omsorg viser et merforbruk på 23 397 000,00 i forhold til budsjett.
På selvkostområdet er det disponert beløp fra bundet fond som har en saldo på kr 0,-.
Saldo per 31.12.2011 er negativt for avløp med kr 1 486 435,00 og for feiing med kr
117 677,00. Det er ikke anledning til å ha negative fond.
Revisors beretning av 15. april 2011 er erstattet av revisjonsberetning datert 29. mai.
Ut over overnevnte og revisjonsberetningen av 29. mai 2012 har ikke kontrollutvalget merknader
til kommunens årsregnskap og årsberetning for 2011.
Kontrollutvalgets behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til Sekretariatets tilrådning.
Vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse om Hammerfest kommunes årsregnskap for 2011
Kontrollutvalget har i møte 30. mai 2011 behandlet Hammerfest kommunes årsregnskap for
2011.Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet datert 24. februar 2012,
rådmannens årsberetning mottatt av revisjonen 1. mars 2012 og revisjonsberetningen av
29.mai 2012. Rådmannen og kommunens regnskapsansvarlig har, i tillegg til oppdragsansvarlig
og kommuneansvarlig revisor, supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon.
Kontrollutvalget har merket seg at Hammerfest kommunes regnskap for 2011 viser et
regnskapsmessigresultat i balanse, og et netto negativt driftsresultat med
Kr 159 782,44. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.
Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at:
Revisors beretning er en beretning med avvik fra normalberetning.
Investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettavvik.
Helse og omsorg viser et merforbruk på 23 397 000,00 i forhold til budsjett.
På selvkostområdet er det disponert beløp fra bundet fond som har en saldo på kr 0,-.
Saldo per 31.12.2011 er negativt for avløp med kr 1 486 435,00 og for feiing med kr
117 677,00. Det er ikke anledning til å ha negative fond.
Revisors beretning av 15. april 2011 er erstattet av revisjonsberetning datert 29. mai.
Ut over overnevnte og revisjonsberetningen av 29. mai 2012 har ikke kontrollutvalget merknader
til kommunens årsregnskap og årsberetning for 2011.
Protokoll fra møte 3/2012, den 30..2012.
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Sak

20/2012

Kvalitetssystemer/ kontroll i Hammerfest kommune, orientering

Rådmann Leif Vidar Olsen gav en omfattende orientering om kommunens systemer for kvalitets
måling og sikring for kommunens tjenester. Rådmannen omtalte tjenester innenfor blant annet
helse og omsorg og skole og fritid. Kvalitet på saksbehandling og vedtak, kvalitet på
helsetjenester, legetjeneste, hjemmehjelp og samordningsreformen ble omtalt.
Sekretariatets tilrådning:
Orienteringen tas til orientering.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak

21/2012

.Kommunens Kvartalsrapport, orientering

Grunnlaget for saken er Kvartalsrapport som er ment lagt frem for kommunestyret. Rådmannen Leif
Vidar Olsen og virksomhetsleder Trond Rognli gav en orientering og svarte på spørsmål om den
økonomiske situasjon for Hammerfest kommune pr 1. kvartal 2012. Det ble tegnet et noe
bekymringsfullt bilde av kommunens økonomiske situasjon.

Sekretariatets tilrådning:
Saken tas til orientering
Vedtak:
Saken tas til orientering

Sak

22/2012

Orientering om kommunens systemer for registrering og oppfølging av
klager..

Rådmannen orienterte om kommunens oppfølging av klager med utgangspunkt i Helse og
sosialtjenester, men var også innom andre sektorer.
Klager registreres i kommunens saksbehandlingssystem og besvares skriftlig.
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Protokoll fra møte 3/2012, den 30..2012.
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Sak

23/2012

Forvaltningsrevisjonsrapport - Økonomistyring.

Stedfortreder for oppdragsansvarlig revisor, forvaltningsrevisor Kjerstin Andersen orienterte
innledningsvis om arbeidet med forvaltningsrevisjonsprosjektet og svarte på spørsmål.
Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte overordnede analyse, revisjonens saksutredning og forslag til Plan for
forvaltningsrevisjon 2013 – 2016.
Sekretariatet har i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 20 et selvstendig ansvar for å påse at de
saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet
Plan for forvaltningsrevisjon er basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra
risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon
på ulike områder. Overordnet analyse er i følge revisjonen gjennomført på 10 områder.
Sekretariatet har ingen merknader til de vurderinger, analyser og prioriteringer som er foretatt av
revisjonen og slutter seg til revisjonens forslag.
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten
«økonomistyring» til orientering og slutter seg til rapportens anbefalinger.
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten
«økonomistyring» og ber rådmannen følge opp rapportens følgende anbefalinger.:
Iverksette tiltak for å bedre økonomistyringen i kommunen ved å:
Utarbeide realistiske budsjetter som bygger på forventet utvikling, særlig for helse- og
omsorgssektoren.
Skriftliggjøre rutiner og prosedyrer for intern rapportering.
Innføre systematiske risikovurderinger av økonomiområdet som en del av organisasjonens
rutine.
Etablere et system for økonomisk internkontroll som kan overvåkes av ledelsen.
Kontrollutvalgets behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til Sekretariatets tilrådning.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar opplysningene og konklusjonene i forvaltningsrevisjonsrapporten
«økonomistyring» til orientering og slutter seg til rapportens anbefalinger.
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonen i forvaltningsrevisjonsrapporten
«økonomistyring» og ber rådmannen følge opp rapportens følgende anbefalinger.:
Iverksette tiltak for å bedre økonomistyringen i kommunen ved å:
Utarbeide realistiske budsjetter som bygger på forventet utvikling, særlig for helse- og
omsorgssektoren.
Skriftliggjøre rutiner og prosedyrer for intern rapportering.
Innføre systematiske risikovurderinger av økonomiområdet som en del av organisasjonens
rutine.
Etablere et system for økonomisk internkontroll som kan overvåkes av ledelsen.
Protokoll fra møte 3/2012, den 30..2012.
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Sak

24/2012

Plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 2016

Saksopplysninger:
Det vises til vedlagte overordnede analyse, revisjonens saksutredning og forslag til Plan for
forvaltningsrevisjon 2013 – 2016.
Sekretariatet har i henhold til kontrollutvalgsforskriften § 20 et selvstendig ansvar for å påse at de
saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet
Plan for forvaltningsrevisjon er basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra
risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon
på ulike områder. Overordnet analyse er i følge revisjonen gjennomført på 10 områder.
Sekretariatet har ingen merknader til de vurderinger, analyser og prioriteringer som er foretatt
av revisjonen og slutter seg til revisjonens forslag.
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget slutter seg til de prioriteringer av forvaltningsrevisjonsprosjekter som er foreslått av
revisjonen for perioden 2013 -2016 og oversender saken til kommunestyret med følgende
innstilling:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon i perioden
2013 – 2016, med følgende prioriteringer:
1.
2.
3.
4.
5.

Forvaltning av startlån
Sykefravær – IA avtalen
Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet
Hammerfest Eiendom KF
Samhandlingsreformen

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden
dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.
Kontrollutvalgets behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til Sekretariatets tilrådning.
Vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til de prioriteringer av forvaltningsrevisjonsprosjekter som er foreslått av
revisjonen for perioden 2013 -2016 og oversender saken til kommunestyret med følgende
innstilling:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon i perioden
2013 – 2016, med følgende prioriteringer:
1.
2.
3.
4.
5.

Forvaltning av startlån
Sykefravær – IA avtalen
Dokumenthåndtering, journalføring og offentlighet
Hammerfest Eiendom KF
Samhandlingsreformen

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer i planen i planperioden
dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.

Protokoll fra møte 3/2012, den 30..2012.
Side 9 av 10

Kontrollutvalget i Hammerfest kommune

Sak

25/2012

Kontrollutvalgets Årsmelding 2012

Saksopplysninger
Formålet med årsmeldingen er å informere kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet i 2011.
I tillegg er det også et ledd i oppfylling av den rapporteringsplikt som kontrollutvalget har i
henhold til ”forskrifter om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner” overfor
kommunestyret. Forskriften inneholder krav til rapportering både når det gjelder
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll og rapporteringen skal skje minst en
gang pr år.
Kontrollutvalgets sekretariat har utarbeidet forslag til årsmelding for kontrollutvalget i
Hammerfest kommune, der vi har oppsummert aktiviteten i kontrollutvalget i 2011. På bakgrunn
av gjennomgangen i kontrollutvalgets møte den 30. Mai 2012, legges den endelige årsmeldingen
frem for kommunestyret.
Sekretariatets tilrådning:
Den fremlagte årsmeldingen fastsettes som årsmelding for Hammerfest kommunes kontrollutvalg
for 2011.
Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Hammerfest med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til orientering.
Kontrollutvalgets behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til Sekretariatets tilrådning.
Vedtak:
Den fremlagte årsmeldingen fastsettes som årsmelding for Hammerfest kommunes kontrollutvalg
for 2011.
Årsmeldingen oversendes kommunestyret i Hammerfest med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2011 til orientering.

Møtet hevet kl. 15:30
Hammerfest 30. mai 2012

Jon Erik Hansen
Leder av kontrollutvalget
Tor-Otto Gamst
Sekretær
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