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MØTEUTSKRIFT
Til stede:
Kontrollutvalget:

Berit Anne Sara Triumf, leder
Marit Kirsten M. J. Sara, nestleder
Isak J. Turi, medlem
Samuel J. Hætta, varamedlem for Aili Keskitalo

Andre:

Vefik IKS: Revisjonssjef Tove Mathisen og regnskapsrevisor Helene
Bakken Arnesen
Kautokeino kommune: Rådmann Mikkel Ailo Gaup i forbindelse med sak
6/2013
KUSEK IKS: Rådgiver/sekretær Jan Henning Fosshaug

Forfall:

Aili Keskitalo, medlem. Innkalt varamedlem Samuel J. Hætta

Ikke møtt:

Mikkel S. Triumf, medlem

Tid:

Mandag den 27. mai 2013, kl. 10.00 – 11.05.

Sted:

Kautokeino kommunehus, møterom Lávvu

Saksliste:
Sak 6/2013
Sak 7/2013
Sak 8/2013

Kautokeino kommunes årsregnskap og årsmelding for 2012 – kontrollutvalgets
uttalelse
Orientering fra Vefik IKS om selskapets Åpenhetsrapport
Referater

Leder Berit Anne Sara Triumf åpnet møtet og ønsket velkommen.
Innkallingen ble godkjent uten merknader.
Sakslisten med sakene 6/2013 t.o.m. 8/2013 ble godkjent enstemmig.
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Sak 6/2013
Kautokeino kommunes årsregnskap og årsmelding 2012 – kontrollutvalgets
uttalelse
Innledningsvis møtte rådmann Mikkel Ailo Gaup og orienterte og svarte på spørsmål om
kommunens årsregnskap og årsmelding for 2012. Revisjonen ga kontrollutvalget supplerende
opplysninger underveis i 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:
Kontrollutvalgets uttalelse om Kautokeino kommunes årsregnskap og
årsberetning for 2012
Kontrollutvalget har i møte 27. mai 2013 behandlet Kautokeino kommunes årsregnskap for 2012.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet datert 15. februar 2013,
rådmannens årsberetning mottatt av revisjonen 26. mars 2013 og revisjonsberetningen av
15. april 2013.
Rådmannen har, i tillegg til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, supplert kontrollutvalget med
muntlig informasjon.
Kontrollutvalget har merket seg at Kautokeino kommunes regnskap for 2012 viser et
regnskapsmessig merforbruk på kr 2 452 882,- og et netto driftsresultat på
Kr 1 730 505,-. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr 5 240 824,-.
Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at:
Revisors beretning er en beretning med avvik fra en normalberetning grunnet manglende
budsjettregulering i investeringsregnskapet.
Ut over overnevnte og revisjonsberetningen av 15. april 2013 har ikke kontrollutvalget merknader
til kommunens årsregnskap for 2012.
Behandling:
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig bifalt.

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 Kautokeino kommunes årsregnskap og
årsberetning for 2012
Kontrollutvalget har i møte 27. mai 2013 behandlet Kautokeino kommunes årsregnskap for 2012.

Protokoll fra møte 2/2013 i kontrollutvalget den 27. mai 2013.
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Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet datert 15. februar 2013,
rådmannens årsberetning mottatt av revisjonen 26. mars 2013 og revisjonsberetningen av
15. april 2013.
Rådmannen har, i tillegg til oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, supplert kontrollutvalget med
muntlig informasjon.
Kontrollutvalget har merket seg at Kautokeino kommunes regnskap for 2012 viser et
regnskapsmessig merforbruk på kr 2 452 882,- og et netto driftsresultat på
Kr 1 730 505,-. Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr 5 240 824,-.
Kontrollutvalget har for øvrig merket seg at:
Revisors beretning er en beretning med avvik fra en normalberetning grunnet manglende
budsjettregulering i investeringsregnskapet.
Ut over overnevnte og revisjonsberetningen av 15. april 2013 har ikke kontrollutvalget merknader
til kommunens årsregnskap for 2012.

Sak 7/2013
Orientering fra Vefik IKS om selskapets Åpenhetsrapport
Revisjonssjef Tove Mathisen orienterte om rapporten.
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget tar opplysningene fra revisjonen til orientering.
Behandling:
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig bifalt

Vedtak:
Kontrollutvalget tar opplysningene fra revisjonen til orientering.

Sak 8/2013
Referater
Følgende referatsaker forelå:
Ref.sak 6/13:

Fra Kautokeino kommune; Protokoll fra formannskapets møte den 12.3.2013.

Ref.sak 7/13:

Fra Kautokeino kommune; Protokoll fra formannskapets møte den 14.3.2013.

Ref.sak 8/13:

Fra Kautokeino kommune: Protokoll fra kommunestyremøte den 21.3.2013

Ref.sak 9/13:

Kopi av brev fra Vefas IKS til eierkommunene datert 29.4.2013: Oversendelse av
revidert selskapsavtale i Vefas IKS for godkjenning i kommunestyrene i våre
eierkommuner.
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Sekretariatets tilrådning:
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig bifalt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Møtet hevet kl. 11.05.

Vi bekrefter med våre underskrifter at protokollen er i samsvar med det som fremkom i møtet.

……………………..…..
Berit Anne Sara Triumf /s
leder

…………………………
Marit Kirsten M. J. Sara /s

………………………….……
Samuel J. Hætta /s

…………………………..

……………………………
Isak J. Turi /s

………………………………..
Jan Henning Fosshaug /s
sekretær for kontrollutvalget
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