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MØTEUTSKRIFT
Til stede:
Kontrollutvalget:

Jon Erik Hansen, leder
Solbjørg Olsen, nestleder
Anne Line Nora, medlem
Leif Arne Asphaug Hansen, medlem
Svein Tore Jakobsen, medlem

Forfall meldt:
Andre:

Fra Kommunen: Rådmann Leif Vidar Olsen, Regnskapssjef Rune
Mauno, regnskapsleder Havn KF. Trond Nilsen, Hammerfest Eiendom
KF, daglig leder Gunnar Røe og regnskapsleder Solfrid Mortensen
Fra VEFIK IKS, Regnskapsrevisor Rune Stien, regnskapsrevisor Kate
M. Larsen og Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tom Øyvind
Heitmann.
Fra KUSEK IKS, daglig leder Tor-Otto Gamst

Tid:

Torsdag 30. mai 2013, kl 12:00- 15:00

Sted:

Hammerfest kommune, Kommunestyresalen

Saker til behandling:
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Orientering
Referater
Godkjenning av protokoll fra møte 28. februar 2013
Hammerfest Parkering KF’s regnskap og årsmelding 2012
Hammerfest Eiendom KF’s årsregnskap og årsberetning for 2012
Hammerfest Havn KF’s årsregnskap og årsmelding 2012
Hammerfest kommunes årsregnskap og årsmelding 2012
Orienteringssaker fra revisjon
Omprioritering i Plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 16
Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt: Hammerfest Eiendom KF.
Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt: Forvaltning av startlån.
Nummert brev nr. 3 fra kommunerevisjonen datert 29.04.2013.
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Kontrollutvalget i Hammerfest kommune

Kontrollutvalgets leder, Jon Erik Hansen åpnet møtet og ønsket velkommen.
Innkalling og saksliste med sakene 07/2018 ble godkjent uten merknader.

Sak

07/2013

Orientering

Saken ble trukket i møte.

Sak

08/2013

Referater

Følgende referatsaker forelå:
Ref. sak 4 – 2013. Kontrollrapport 2012 Vedrørende Skatteoppkreverfunksjonen for
Hammerfest Kommune
Ref. sak 5 – 2013. Kommunestyrets vedtak i kontrollutvalgets sak 04/201.
Forvaltningsrevisjonsprosjekt – anskaffelser av varer og tjenester (PS
21/13)
Ref. sak 6 – 2013. Kommunestyrets vedtak i kontrollutvalgets sak 05/2012. Kontrollutvalgets
årsmelding 2012
Sekretariatets tilrådning:
Referatsakene 4 – 6/2013 tas til orientering.
Behandling:
Kontrollutvalget gjennomgikk referatsakene og sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning.
Vedtak:
Referatsakene 4 – 6/2013 tas til orientering

Sak

09/2013

Godkjenning av protokoll fra møte 28. februar 2013

Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 28. februar 2013 er tidligere tilsendt kontrollutvalgets
medlemmer. Det er ikke fremkommet merknad til protokollen.
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 28. februar 2013. godkjennes.
Behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til forslaget til vedtak.
Vedtak:
Protokoll fra møte i kontrollutvalget den 28. februar 2013 godkjennes.
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Kontrollutvalget i Hammerfest kommune

Sak

10/2013

Hammerfest Parkering KF’s regnskap og årsmelding 2012

Revisjonen ved regnskapsrevisor Kate M. Larsen redegjorde for revisjonens arbeid med
Hammerfest Parkering KF’s særregnskap for 2012
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget slutter seg til anbefalingen i revisjonens utredning 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
2012
Kontrollutvalget har i møte30. mai 2013 behandlet Hammerfest Parkering KF’s særregnskap for
2012. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet og styrets årsmelding for
2012 av 14. februar 2013 og revisors beretning av 15. april 2013
Kontrollutvalget har merket seg at Hammerfest Parkering KF’s særregnskap for 2012 viser et
netto driftsresultat på kr 8 733 646,72 og et regnskapsmessig mindreforbruk på
kr 1 649 381,72. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.
Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at:
Revisors beretning av 15. april 2013 er en beretning med avvik fra normalberetningen.
Særregnskapet viser vesentlige budsjettavvik for finansieringstransaksjonene i det avlagte
særregnskapet.
Ut fra ovennevnte og revisors beretning av 15. april 2013 har kontrollutvalget ikke merknader til
Hammerfest Parkering KF’s årsregnskap for 2012.
Behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets forslag til uttalelse.
Vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse om Hammerfest Parkering KF’s særregnskap for 2012
Kontrollutvalget har i møte30. mai 2013 behandlet Hammerfest Parkering KF’s særregnskap for
2012. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet og styrets årsmelding for
2012 av 14. februar 2013 og revisors beretning av 15. april 2013
Kontrollutvalget har merket seg at Hammerfest Parkering KF’s særregnskap for 2012 viser et
netto driftsresultat på kr 8 733 646,72 og et regnskapsmessig mindreforbruk på
kr 1 649 381,72. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.
Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at:
Revisors beretning av 15. april 2013 er en beretning med avvik fra normalberetningen.
Særregnskapet viser vesentlige budsjettavvik for finansieringstransaksjonene i det avlagte
særregnskapet.
Ut fra ovennevnte og revisors beretning av 15. april 2013 har kontrollutvalget ikke merknader til
Hammerfest Parkering KF’s årsregnskap for 2012.
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Kontrollutvalget i Hammerfest kommune

Sak

11/2013

Hammerfest Eiendom KF’s årsregnskap og årsberetning for 2012

Hammerfest Eiendom var representert ved daglig leder Gunnar Røe og regnskapsleder Solfrid
Mortensen, som redegjorde og svarte på spørsmål. I tillegg informerte regnskapsrevisor Rune
Stien om revisjonens arbeid med regnskapet.
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 Eiendom KF’s særregnskap for 2012
Kontrollutvalget har i møte 30. mai 2013 behandlet Hammerfest Eiendom KF’s særregnskap for
2012. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet av 14. februar 2013,
styrets årsberetning og revisors beretning av 24. april 2013.
Kontrollutvalget har merket seg at Hammerfest Eiendom KF’s særregnskap for 2012 viser et
negativt netto driftsresultat på kr 2 430 407,85 og et regnskapsmessig merforbruk på kr
2 857 037,85. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr 15 164 468,77.
Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at:
Revisors beretning av 24. april 2013 er en beretning med avvik fra normalberetningen
Investeringsregnskapet viser vesentlig budsjettavvik. Det er redegjort for avvik i styrets
årsberetning.
Det er i regnskap for 2012 bokført en faktura pålydende kr. 645 465,- inkludert mva, som
ikke er stilet til foretaket.
Ut over ovennevnte og revisors beretning av 24. april 2013 har kontrollutvalget ikke merknader
til Hammerfest Eiendom KF’s særregnskap for 2012.
Behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning/ forslag til uttalelse.
Vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse om Hammerfest Eiendom KF’s særregnskap for 2012
Kontrollutvalget har i møte 30. mai 2013 behandlet Hammerfest Eiendom KF’s særregnskap for
2012. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet av 14. februar 2013,
styrets årsberetning og revisors beretning av 24. april 2013.
Kontrollutvalget har merket seg at Hammerfest Eiendom KF’s særregnskap for 2012 viser et
negativt netto driftsresultat på kr 2 430 407,85 og et regnskapsmessig merforbruk på kr
2 857 037,85. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr 15 164 468,77.
Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at:
Revisors beretning av 24. april 2013 er en beretning med avvik fra normalberetningen
Investeringsregnskapet viser vesentlig budsjettavvik. Det er redegjort for avvik i styrets
årsberetning.
Det er i regnskap for 2012 bokført en faktura pålydende kr. 645 465,- inkludert mva, som
ikke er stilet til foretaket.
Ut over ovennevnte og revisors beretning av 24. april 2013 har kontrollutvalget ikke merknader
til Hammerfest Eiendom KF’s særregnskap for 2012.
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Kontrollutvalget i Hammerfest kommune

Sak

12/2013

Hammerfest Havn KF’s årsregnskap og årsmelding 2012

Innledningsvis møtte regnskapsleder Trond Nilsen og deltok under behandlingen av Hammerfest
Havn KF’s særregnskap for 2012. I tillegg informerte regnskapsrevisor Kate M. Larsen for
revisjonens arbeid med regnskapet.
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:
Uttalelse om Hammerfest Havn KF’s særregnskap for 2012
Kontrollutvalget har i møte 30. mai 2013 behandlet Hammerfest Havn KF’s særregnskap for
2012. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet for 2012 av 25 februar
2013, styrets årsberetning av 21. mars 2013 og revisors beretning av 28. mai 2013.
Kontrollutvalget har merket seg at Hammerfest Havn KF’s særregnskap for 2012 viser et netto
driftsresultat på kr 835 426,00 og et driftsregnskap avgitt i balanse. Investeringsregnskapet er
avsluttet i balanse.
Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at:
Revisors beretning av 28. mai 2013 er en beretning med avvik fra normalberetningen.
Investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettavvik.
Renteutgifter er feil periodisert og har medført at avsetningen til disposisjonsfond skulle
vært reduser me kr. 515 000,- i henhold til strykningsbestemmelsene.
Utover ovennevnte og revisors beretning av 28 mai 2013 har kontrollutvalget ikke merknader til
Hammerfest Havn KF’s særregnskap for 2012.
Behandling:
Kontrollutvalgets sluttet seg enstemmig til sekretariatets forslag til uttalelse om særregnskap for
Hammerfest Havn KF’s særregnskap for 2012.
Vedtak:
Kontrollutvalgets Uttalelse om Hammerfest Havn KF’s særregnskap for 2012
Kontrollutvalget har i møte 30. mai 2013 behandlet Hammerfest Havn KF’s særregnskap for
2012. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet for 2012 av 25 februar
2013, styrets årsberetning av 21. mars 2013 og revisors beretning av 28. mai 2013.
Kontrollutvalget har merket seg at Hammerfest Havn KF’s særregnskap for 2012 viser et netto
driftsresultat på kr 835 426,00 og et driftsregnskap avgitt i balanse. Investeringsregnskapet er
avsluttet i balanse.
Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at:
Revisors beretning av 28. mai 2013 er en beretning med avvik fra normalberetningen.
Investeringsregnskapet viser vesentlige budsjettavvik.
Renteutgifter er feil periodisert og har medført at avsetningen til disposisjonsfond skulle
vært reduser me kr. 515 000,- i henhold til strykningsbestemmelsene.
Utover ovennevnte og revisors beretning av 28 mai 2013 har kontrollutvalget ikke merknader til
Hammerfest Havn KF’s særregnskap for 2012.
Protokoll fra møte. 2/2013, den 30.mai 2013.
Side 5 av 10

Kontrollutvalget i Hammerfest kommune

Sak

13/2013

Hammerfest kommunes årsregnskap og årsmelding 2012

Rådmann Leif Vidar Olsen og regnskapssjef Rune Mauno deltok under behandlingen a
Årsregnskapet for Hammerfest kommune for 2012 og svarte på spørsmål. Revisjonen var
representert ved regnskapsrevisor Rune Stien som redegjorde for revisjonens arbeid med og
vurdering av årsregnskapet 2012.
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:
Kontrollutvalgets uttalelse om Hammerfest kommunes årsregnskap for 2012
Kontrollutvalget har i møte 30. mai 2013 behandlet Hammerfest kommunes årsregnskap for
2012.Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet datert 15. februar 2013,
rådmannens årsberetning mottatt av revisjonen 23. mars 2013 og revisjonsberetningen av
15. april 2013. 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 2012 viser et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 096 709,73 og et netto driftsresultat med
Kr 10 773 918,59. 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 både på inntekts- og utgiftssiden.
Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Det er foretatt avsetning til ubundet
investeringsfond med kr 3 616 370,-. Denne avsetningen er ikke budsjettert og
investeringsregnskapet skulle vært avsluttet med et udisponert beløp på kr. 3 616 370,-.
Selvkostfondene er ikke ført i samsvar med forskrift.
Ut over overnevnte og revisjonsberetningen av 15. april 2013 har ikke kontrollutvalget
merknader til kommunens årsregnskap for 2012.
Behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning til uttalelse for Hammerfest
kommunes årsregnskap 2012.
Vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse om Hammerfest kommunes årsregnskap for 2012
Kontrollutvalget har i møte 30. mai 2013 behandlet Hammerfest kommunes årsregnskap for
2012.Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet datert 15. februar 2013,
rådmannens årsberetning mottatt av revisjonen 23. mars 2013 og revisjonsberetningen av
15. april 2013. 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 2012 viser et
regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1 096 709,73 og et netto driftsresultat med
Protokoll fra møte. 2/2013, den 30.mai 2013.
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Kr 10 773 918,59. 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 både på inntekts- og utgiftssiden.
Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Det er foretatt avsetning til ubundet
investeringsfond med kr 3 616 370,-. Denne avsetningen er ikke budsjettert og
investeringsregnskapet skulle vært avsluttet med et udisponert beløp på kr. 3 616 370,-.
Selvkostfondene er ikke ført i samsvar med forskrift.
Ut over overnevnte og revisjonsberetningen av 15. april 2013 har ikke kontrollutvalget
merknader til kommunens årsregnskap for 2012.

Sak

14/2013

Orienteringssaker fra revisjon

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann orienterte kort om grunnlaget for
VEFIK IKS’s fremlagte åpenhetsrapport.
Revisjonen orienterte også om den pågående undersøkelse vedrørende Hammerfest Eiendom KF
og Parkgata 18. Rapport fra undersøkelsen vil bli forelagt kontrollutvalget så snart den foreligger.
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tar opplysningene fra revisjonen til orientering.
Behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar opplysningene fra revisjonen til orientering

Sak

15/2013

Omprioritering i Plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 16

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann orienterte innledningsvis om
grunnlaget for at revisjonen legger frem sak om omprioritering
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016, vedtatt i kommunestyret i sak
27/13 og saksfremlegg fra Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS. Med bakgrunn i disse
omstendigheter vedtar kontrollutvalget å prioritere forvaltningsrevisjon av Hammerfest Eiendom KF
som prosjekt nr. 1 i planperioden.
Dersom kommunestyret gjøre vedtak vedrørende Hammerfest Eiendom KF, som gjør
forvaltningsrevisjon i selskapet uaktuelt, følges opprinnelig prioritering.
Behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning.
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Vedtak:
Kontrollutvalget viser til Plan for forvaltningsrevisjon 2013 – 2016, vedtatt i kommunestyret i sak
27/13 og saksfremlegg fra Vest-Finnmark Kommunerevisjon IKS. Med bakgrunn i disse
omstendigheter vedtar kontrollutvalget å prioritere forvaltningsrevisjon av Hammerfest Eiendom KF
som prosjekt nr. 1 i planperioden.
Dersom kommunestyret gjøre vedtak vedrørende Hammerfest Eiendom KF, som gjør
forvaltningsrevisjon i selskapet uaktuelt, følges opprinnelig prioritering.

Sak

16/2013

Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt: Hammerfest Eiendom KF.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann orienterte kort om oppstart av
forvaltningsrevisjonsprosjekt Hammerfest Eiendom KF og redegjorde for revisjonens forslag til
problemstillinger i prosjektet.
Sekretariatets tilrådning:
1. Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i vedlagte saksdokument fra
kommunerevisjonen, og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt Hammerfest Eiendom
KF, dersom ikke vedtak av kommunestyret i nær fremtid tilsier noe annet.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet
Hammerfest Eiendom KF:
Skjer styring og drift av Hammerfest Eiendom i samsvar med regelverket?
Etterlever Hammerfest Eiendom KF reglene om offentlige anskaffelser?
3. Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle
tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte problemstillingene.
Behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i vedlagte saksdokument fra
kommunerevisjonen, og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt Hammerfest Eiendom
KF, dersom ikke vedtak av kommunestyret i nær fremtid tilsier noe annet.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstillinger for forvaltningsrevisjonsprosjektet
Hammerfest Eiendom KF:
Skjer styring og drift av Hammerfest Eiendom i samsvar med regelverket?
Etterlever Hammerfest Eiendom KF reglene om offentlige anskaffelser?
3. Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle
tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte problemstillingene.
Protokoll fra møte. 2/2013, den 30.mai 2013.
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Sak

17/2013

Oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt: Forvaltning av startlån.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann orienterte kort om oppstart av
forvaltningsrevisjonsprosjekt Forvaltning av startlån.
Sekretariatets tilrådning:
1. Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i vedlagte saksdokument fra
kommunerevisjonen, og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt Forvaltning av startlån,
dersom det er avklart at det ikke er aktuelt med forvaltningsrevisjon i Hammerfest Eiendom KF.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstillinger for forvaltningsrevisjon av Hammerfest
kommunes forvaltning av startlån:
Er kommunens boligpolitiske arbeid organisert på en hensiktsmessig måte?
Blir søknader om startlån behandlet på en forsvarlig måte?
Er bruken av startlån i tråd med forskrift og retningslinjer?
Hvordan er bruken av startlån sammenliknet med andre kommuner?
3 Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle
tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte problemstillingene.
Behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning
Vedtak:
1. Kontrollutvalget slutter seg til opplysningene og anbefalingene i vedlagte saksdokument fra
kommunerevisjonen, og vedtar oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjekt Forvaltning av
startlån, dersom det er avklart at det ikke er aktuelt med forvaltningsrevisjon i Hammerfest
Eiendom KF.
2. Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstillinger for forvaltningsrevisjon av Hammerfest
kommunes forvaltning av startlån:
Er kommunens boligpolitiske arbeid organisert på en hensiktsmessig måte?
Blir søknader om startlån behandlet på en forsvarlig måte?
Er bruken av startlån i tråd med forskrift og retningslinjer?
Hvordan er bruken av startlån sammenliknet med andre kommuner?
3 Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle
tilleggsproblemstillinger i tilknytning til de nevnte problemstillingene
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Sak

18/2013

Nummert brev nr. 3 fra kommunerevisjonen datert 29.04.2013.

Regnskapsrevisor Rune Stien orienterte innledningsvis for grunnlaget for nummerert brev nr 3.
Rådmann Leif Vidar Olsen og regnskapssjef Rune Mauno supplerte med ytterligere informasjon.

Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 3 fra VEFIK IKS datert 29.4.2013 vedr. Hammerfest
kommune, og rådmannens redegjørelse av omhandlet anskaffelse til etterretning.
Kontrollutvalget ber revisjonen i den løpende revisjon ha særlig oppmerksomhet på forhold som
påpekt i nummerert brev nr. 3.
Behandling:
Kontrollutvalget sluttet seg enstemmig til sekretariatets tilrådning
Vedtak:
Kontrollutvalget tar nummerert brev nr. 3 fra VEFIK IKS datert 29.4.2013 vedr. Hammerfest
kommune, og rådmannens redegjørelse av omhandlet anskaffelse til etterretning.
Kontrollutvalget ber revisjonen i den løpende revisjon ha særlig oppmerksomhet på forhold som
påpekt i nummerert brev nr. 3.

Møtet hevet kl. 14:30

Hammerfest 30. mai 2013

Jon Erik Hansen (s)
Leder av kontrollutvalget
Tor-Otto Gamst (s)
Sekretær
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