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Innledning 
Årsmeldingen er kontrollutvalgets rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets virksomhet 

i året som gikk. Årsmeldingen til kontrollutvalget behandler ikke den revisjonsmessige 

behandlingen av kommunens regnskaper. Dette vil bli konkludert i revisors beretning. 

 

Kontrollutvalgets medlemmer 

Det er kommunestyret som selv velger et kontrollutvalg som skal forestå det løpende tilsyn 

med den kommunale forvaltning på sine vegne. Kontrollutvalget må ha minst tre medlemmer. 

Kommunestyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant 

medlemmene velger kommunestyret leder og nestleder.  

 

 

Medlemmer fram til 6. oktober 2011 Varamedlemmer 

Odd Marino Frantzen, leder  

 

Oddbjørn Krogh 

 

Rolf Laupstad, nestleder 

 

Torunn Eriksen 

 

Frank Pedersen 

 

 

Hans Larsen.  

Geir Kristiansen.  

 

Medlemmer fra og med 6. oktober 2011 Varamedlemmer 

H/FRP  

Jan Andersen Gerd Pelkonen 

Odd Marino Frantzen Oddbjørn Skancke 

Gerda Tapio  

AP  

Geir Kristiansen, leder Noralf Ask 

June Løkka Hansen Torfinn Eriksen 

 Tina Pettersen Olsen 

 

Hvem kan møte i kontrollutvalgets møter 

I tillegg til kontrollutvalgets faste medlemmer har følgende møte- og talerett i møtet: 

 ordførerer 

 oppdragsansvarlig(e) revisor(er). Det er selvsagt viktig at revisor er tilstede på møtene 

slik at revisor kan delta i drøftingene og bidra til avklaring av de spørsmål som 

kontrollutvalget stiller. 

 

Kontrollutvalget kan innkalle administrasjonssjefen eller andre fra administrasjonen i 

forbindelse med utvalgets behandling av saken(e) i møtet. Det kan også være aktuelt å 

innkalle noen fra administrasjonen dersom kontrollutvalget ønsker større kjennskap til 

virksomheten. 

 

 

 

I 2011 har utvalget behandlet 36 saker. Samtlige møter, unntatt møtet 23. november 2011, har 

vært på møterom på helsesenteret.  
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Kontrollutvalgets saker 

De viktigste sakene fra 2011 

 

Blant de viktigste sakene som kontrollutvalget har behandlet i 2011 kan det nevnes: 

 

Årsregnskapet for 2010 

 

Vedtak i kontrollutvalget: 

Kontrollutvalgets uttalelse til Berlevåg kommunes regnskap for 2010: 

   Kontrollutvalget har i møte den 15. juni 2011 i sak 17/11 Årsregnskapet 2010 for  

   Berlevåg kommune fattet følgende enstemmige vedtak: 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens årsmelding 

og revisjonsberetning av 10. juni 2011. I tillegg har revisor og økonomisjefen supplert 

kontrollutvalget med muntlig informasjon. 

 

Utover revisors beretning har ikke kontrollutvalget merknader til årsregnskapet for 2010. 

Behandlet i kommunestyremøte 16. juni 2011 sak 25/11 

 

Eierskapskontroll i Berlevåg kommune 2009-2012 

  

Rapport om eierskapskontroll utført av Finnmark kommunerevisjon IKS ble 

behandlet i kontrollutvalgets møte 21. januar 2010 sak 03/10 med følgende enstemmige 

vedtak: 

Kontrollutvalget oversender rapporten eierskapskontroll til kommunestyret og innstiller 

til kommunestyret at: 

 eierstyringen formaliseres og at det føres et aktivt eierskap i de selskaper 

kommunen er medeier i 

 det årlig rapporteres til kommunestyret om resultat og utvikling i selskaper 

 det gjennomføres kurs/ opplæring av folkevalgte i styrefunksjoner 

 

Behandlet i kommunestyremøte den 25.02.2010, sak 07/10. Kontrollutvalgets anbefaling 

ble enstemmig vedtatt. Oppfølging i kommunestyret 1. juni 2010 sak 29/10 

 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2010 

Kontrollutvalgets årsmelding for 2010 ble sendt kommunestyret ved ordfører i brev av 

11. februar 2011. Sekretariatet har ikke kunnet finne at meldingen er behandlet i 

kommunestyret  

 

Eierskapskontroll Tana arbeidsservice AS 

Saken har vært behandlet i kontrollutvalgets møte 19.august 2011,sak 22/11med 

følgende enstemmige vedtak:  

Rapporten sendes tilbake til sekretariatet for å oppdateres på Eiermelding Berlevåg 

kommune 2011. 

Eiermeldingen ble vedtatt i kommunestyremøte den 16. juni 2011, sak 18/11. 
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Kontrollutvalget ønsker også en oversikt over regnskapet for avdelingen i Berlevåg. 

Saken ble behandlet på nytt av kontrollutvalget i møte 23. november 2011 og oversendt 

for behandling i kommunestyret i brev av 20. februar 2012. 
 

ØFAS – saken 

Kontrollutvalget har behandlet ØFAS – saken i flere møter i 2011, sak 06/11,sak 11/11 

og sak 16/11.  

Følgende vedtak ble fattet i sak 11/11: 

Kontrollutvalget vedtar enstemmig å benytte G – partner til videre gransking av ØFAS 

ANS. Utvalget har hatt kontakt med firmaet og har mottatt et forslag til oppdragsavtale 

som ble gjennomgått. Kommunestyret bevilget i sak 3/11 midler til gjennomføring av 

undersøkelsen. 

Utvalget vil prioritere følgende i granskingen: 

 Selskapets låneopptak 

 Anbudsprosesser i selskapet 

 Eventuelle kryssfinansiering 

Medlem Rolf Laupstad er utvalgets kontaktperson med G – partner og tar seg av 

kommunikasjonen med disse. 

Et eksemplar av endelig oppdragsavtale mellom Kontrollutvalget og G – partner 

oversendes Kontrollutvalgan IS for arkivering. 

 

Sekretariatet har ikke vært involvert og har ikke mottatt noen dokumenter i saken, men 

er ad omveier gjort oppmerksom på at kontrollutvalget har mottatt en rapport fra 

undersøkelsen 

Følgende vedtak ble fattet i sak 16/11: 

Kontrollutvalget la fram bestilling på revisjon til Finnmark kommunerevisjon IKS. 

Bestillingen gjelder miljøfondet til ØFAS ANS. 

Sekretariatet har pr.d.d. ikke kjennskap til fremdriften i prosjektet 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjekter 

I kontrollutvalgets møte 23. november 2010 ble det lagt frem følgende i sak 28/10:  

I plan for forvaltningsrevisjon har kontrollutvalget prioritert forvaltningsrevisjon på 

områdene sosialtjenesten og vann og avløp. Kontrollutvalget er gitt myndighet til å 

omprioritere på planen og det er gjennomført forvaltningsrevisjon på områdene 

renovasjon (ØFAS) og ansettelse av barnevernskonsulent høsten 2010.  

Sekretariatet har lagt ved et utkast til bestilling av forvaltningsrevisjon hvor vi har satt 

inn bestilling av forvaltningsrevisjon på sosialtjenesten i henhold til Plan for 

forvaltningsrevisjon.. Kontrollutvalget gjorde følgende enstemmige vedtak: 

Kontrollutvalget ønsker ikke å gjennomføre forvaltningsrevisjon på sosialtjenesten på 

det nåværende tidspunkt. Kontrollutvalget ønsker derimot at det bestilles en oppfølging 

av forvaltningsrevisjonsprosjektet “Ansettelser i Berlevåg kommune” av 17.09.2008, 

behandlet av kommunestyret i sak 13/09. Formålet med undersøkelsen skal være å 

konstatere om de tiltak som ble vedtatt av kommunestyret er gjennomført. Bestilling er 

sendt revisjonen 6. desember 2010 og purret i brev av 31.august 2011 

Revisjonen har via  e – post og telefon gjort sekretariatet oppmerksom på at de ikke får 

svar på sine henvendelser til administrasjonen. Saken vil bli behandlet i 

kontrollutvalgets møte 6. mars 2012. 

For en spesifisering av alle kontrollutvalgets saker i 2011, vises til vedlegg til 

årsrapporten. 
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Kontrollutvalgets møter med administrasjonen 

 

Følgende har deltatt på kontrollutvalgets møter i 2011 

 

Rådmann Bjørn Ove Persgård  på møte 19. august 

Ordfører har fått innkalling til kontrollutvalgsmøtene, men ikke hatt anledning til å møte

  

I tillegg har revisjonen deltatt på de fleste møtene. 

 

  

 

 

Berlevåg den 6. mars 2012 

 

 

 

 

 

 

Geir Kristiansen 

Leder 

sign 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg: Spesifisert oppsett over behandlede saker. 


