
Oppfølging av KU saker – Berlevåg kommune    VEDLEGG Årsrapport 2011 

 

 

1 

Møte Saknr Sak Vedtak Sendes/ behandles Behandlet Oppfølging Ferdig 
09.02.11 01/11 Godkjenning av innkalling 

og saksliste 

Enstemmig godkjent    OK 

 02/11 Godkjenning av protokoll 

23. november 2010 

Enstemmig godkjent Ordfører/rådmann/medl./ revisor   OK 

 03/11 Referater og orienteringer  Tatt til etterretning    OK 

 04/11 Kontrollutvalgets årsrapport 

for 2010 

Anbefaler kommunestyret å 

gjøre følgende vedtak: 

Kontrollutvalgets årsrapport 

for 2010 tas til orientering 

Brev med vedtak sendt 

Kommunestyret v/ ordfører 11. 

februar 2011 

Kommunestyret 

14.04.2011 

 OK 

 05/11 Finnmark kommunerevisjon 

IKS - forvaltningsrevisjonen 

Kontrollutvalget har diskutert 

forholdet til FKrev IKS – 

forvaltningsrevisjonen sett i 

lys av arbeidskonflikten som 

har foregått siste halvår.  KU 

vedtar å ikke benytte FK rev 

IKS til gjennomføring av 

forvaltningsrevisjonsoppdrag, 

så lenge arbeidskonflikten 

pågår. KU vedtar at dersom 

arbeidskonflikten går i den 

ansattes favør, vil KU i egen 

sak vurdere om bestillinger av 

forvaltningsrevisjon skal 

gjøres til andre 

revisjonsfirmaer 

Brev om vedtak sendt kommunen v/ 

ordfører  11. februar 2011 

 ingen OK 

 06/11 ØFAS – Saken 

Saken var satt på sakslisten 

av leder. Sekretariatet hadde 

ingen saksfremlegg 

KU ser med bekymring på 

drift og utvikling av ØFAS og 

hva dette kan medføre av 

økonomiske konsekvenser for 

Berlevåg kommune. Av 

advokar Haavind AS notat går 

det klart frem at styret i ØFAS 

stort sett følger lover og 

forskrifter når det passer 

fimaet. Dette er en ukultur 

som har foregått over mange 

år. Skal en komme til bunns i 

Brev om vedtak sendt kommunen v/ 

ordfører 11. februar 2011 

Kommunestyret 

24.02.11 sak 

3/11 

Følges opp 

2012 

OK 
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saken, må en videreføring av 

G – partner – rapporten skje 

straks. På bakgrunn av 

ovennevnte ber KU om at 

kommunestyret bevilger 

midler til dette. I første 

omgangg ber kommunen om 

at ØFAS legger frem regnskap 

for 2010, budsjett for 2011 og 

en økonomiplan for de 

påfølgende 4 år. 

22.03.11  Møtet avlyst      

11.05.11 07/11 Godkjenning av innkalling 

og saksliste 

Enstemmig godkjent    OK 

 08/11 Godkjenning av protokoll Enstemmig godkjent Medl/vara/ordfører/rådmann/revisor   OK 

 09/11 Referater Tatt til orientering    OK 

 10/11 Forholdet til Finnmark 

kommunerevisjon IKS - 

forvaltningsrevisjonen  

KU vil presisere at utvalget ikke 

har stilt spørsmål vedrørende 

kompetansen eller kapasiteten til 

FK rev IKS. KU har i dag ikke 

den nødvendige tillit til 

selskapets 

forvaltningsrevisjonsrevisor og 

vedtar enstemmig å utsette 

behandlingen av saken 

Brev med vedtak sendt revisjonen  

12. mai 2011  

 

  OK 

 11/11 Videre gransking av ØFAS 

ANS 

KU 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. Utvalget vil 

prioritere følgende i granskingen: 

 Selskapets låneopptak 

 Anbudsprosesser i firmaet 

 Eventuell kryssfinansiering 

Medlem Rolf laupstad er 

utvalgets kontaktperson med G – 

partner og tar seg av 

kommunikasjonen med disse. Et 

eks. av oppdragsavtale 

 Sekretariatet har ikke mottatt noen 

dokumenter i saken 

 Følges opp i 

2012 
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oversendes sekretariatet for 

arkivering 

 12/11 Nye vedtekter 

Kontrollutvalgan IS 

KU oversendes reviderte 

vedtekter for Kontrollutvalgan IS, 

vedtatt i styret i selskapet 

22.03.2010 sak 4/10 for endelig 

behandling i kommunestyret. 

Brev med vedtak sendt kommunen v/ 

ordfører 12.mai 2011 

Kommunestyret 

16.06.2011 sak 

17/11 og 

29.11.2011 sak 

41/11 

 OK 

 13/11 Berlevåg kommunes 

årsregnskap for 2010 

Da årsregnskap og årsberetning 

for 2010 ikke er lagt frem for 

revisor innen fristen, har revisor 

meddelt kommunestyret og 

kontrollutvalget i 

revisjonsberetning av 15. april 

2011, at de ikke kan avgi uttalelse 

i saken. 

Kontrollutvalget gjør 

kommunestyret oppmerksom på 

at utvalget dermed ikke har 

mulighet til å avgi uttalelse om 

årsregnskapet før revisor har 

mottatt årsregnskap og 

årsberetning og har fått 

tilstrekkelig tid til å gjennomføre 

de revisjonshandlinger de finner 

nødvendig, samt trukket 

beretning av 15.april 2011 

tilbake.  

Kontrollutvalget har fått opplyst 

at kommunens regnskap er 

mottatt hos revisor 3. mai 201, at 

havneregnskapet er mottatt hos 

revisor 10. mai 2011 og at 

kommunens årsberetning er ennå 

ikke mottatt. 

Brev med vedtak sendt kommunen v/ 

ordfører 12. mai 2011 

Ikke behandlet i 

kommunestyret 

  

 14/11 Eventuelt Revisjonssjefen orienterte om 

kompetansen til de ansatt i 

selskapet. 

Orienteringen ble tatt til 

etterretning 

   OK 

15.06.11 15/11 Godkjenning av innkalling 

og saksliste 

 

Enstemmig godkjent 

 
   OK 
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 16/11 Referatsak – Bestilling av 

revisjon 

Kontrollutvalget la frem 

bestilling av revisjon til Finnmark 

kommunerevisjon IKS. 

Bestillingen gjaldt Miljøfondet til 

ØFAS ANS. Referatet tatt til 

etterretning 

Sekretariatet har ikke saksbehandlet 

denne, er gått direkte fra KU 

 Følges opp i 

2012 

OK 

 17/11 Årsregnskapet 2010 

Berlevåg kommune 

Grunnlaget for behandlingen har 

vært det avlagte årsregnskapet, 

rådmannens årsmelding og 

revisjonsberetning av 10. juni 

2011. I tillegg har revisor og 

øk.sjef supplert KU med muntlig 

informasjon. Ut over revisors 

beretning har KU ikke merknader 

til årsregnskapet 2010 

Vedtaket sendt kommunen v/ 

formannskapet 15. juni 2011 

Kommunestyret 

16.06.2011 sak 

25/11 

 OK 

19.08.11 18/11 Godkjenning av innkalling 

og saksliste 

Enstemmig godkjent    OK 

 19/11 Godkjenning av protokoll Enstemmig godkjent Medl/ vara/ ordfører/rådmann og 

revisor 

  OK 

 20/11 Referater og orienteringer Tatt til orientering    OK 

 21/11 Avtale mellom Berlevåg 

kommune og Finnut Consult  

Rådmannen orienterte utvalget 

om at Berlevåg kommune ikke vil 

fornye avtalen de har med Finnut 

Consult AS som går ut 1. sept. 

2011. Kommunen ønsker å 

ansette egen jurist for å overta 

bl.a. arbeidet med anskaffelser i 

kommunen. 

Tatt til orientering 

  Følges opp i 

2012 

 

 22/11 Rapport om 

eierskapskontroll Tana 

arbeidsservice AS 

Rapporten sendes tilbake for å 

oppdateres på Eiermelding 

Berlevåg kommune 2011 som ble 

vedtatt i kommunestyret 16.juni 

2011 sak 18/11. KU ønsker en 

oversikt over regnskapet for 

avdelingen i Berlevåg 

  Se sak 35/11 OK 

 23/11 Overordnet analyse Utarbeidelse av overordnet 

analyse og plan for 

forvaltningsrevisjon bestilles 

gjennomført av Finnmark 

kommunerevisjon IKS. 

Analysens tidshorisont skal være 

Vedtaket sendt revisjonen i brev av  

31.august 2011 

 Følges opp i 

2012 
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2013 – 2016. 

Det tas utgangspunkt i 

kommunens 

organisasjonsmessige struktur.  

Arbeidet med den overordnede 

analysen og plan for 

forvaltningsrevisjon skal være 

avsluttet innen utgangen av 

oktober 2012 og skal være i 

samsvar med Veileder for 

utarbeidelse av overordnet 

analyse, fastsatt av styret i NKRF 

4. mars 2010.  

 

 24/11 Eventuelt 

 Henvendelse fra 

Fagforbundet ang. 

tilsettinger i Berlevåg 

kommune 

Henvendelsen fra Fagforbundet 

avd. Berlevåg oversendes FK rev. 

IKS  og blir behandlet sammen 

med bestilling av 6. desember 

2010. Her har KU bestilt 

forvaltningsrevisjon på 

oppfølging av tidligere prosjekt 

“Ansettelser og 

ansettelsesprisedyrer i Berlevåg 

kommune” 

 

Brev med vedtaket sendt revisjonen 

31. august 2011 

 

Melding fra revisor: 

Får ikke svar på sine henvendelser. 

Videresendes til KOS 

 Følges opp i 

2012 

 

23.11.11 25/11 Godkjenning av innkalling og 

saksliste 

Enstemmig godkjent 

 
   OK 

 26/11 Godkjenning av protokoll Enstemmig godkjent Medl/ vara/ ordfører/rådmann og 

revisor 

  OK 

 27/11 Referater og orienteringer Tas til orientering    OK 

 28/11 Oppdragsansvarlig revisors 

uavhengighet 

Revisors egenvurdering av 

uavhengighet tas til etterretning  
   OK 

 29/11 Engasjementsbrev/ Vilkår for 

oppdraget 

Kontrollutvalget tar forslag til 

engasjementsbrev mellom Fk rev 

IKS og Berlevåg kommune til 

etterretning. Det er en 

forutsetning at avtalen samsvarer 

med de rammer som blir tildelt av 

kommunestyret 

   OK 

 30/11 Overordnet revisjonsstrategi Revisors presentasjon av 

overordnet revisjonsstrategi tas til 

orientering 

   OK 
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 31/11 Budsjett for kontroll og tilsyn 1. Det foreslåtte budsjett for 

kontroll og tilsynsordningen 

for Berlevåg kommune 

vedtas og oversendes 

kommunen som 

kontrollutvalgets forslag for 

2012. 

2. Forslaget følger 

formannskapets innstilling 

til kommunestyret 

vedrørende budsjettet for 

Berlevåg kommune 2012. 

3. Særutskrift av 

kommunestyrets behandling, 

med spesifisering av 

bevilgede beløp for kontroll 

og tilsynsarbeidet sendes 

kontrollutvalget, Finnmark 

kommunerevisjon IKS og 

Kontrollutvalgan IS 

KU plusser i tillegg på 10.000 på 

kursavgifter, slik at totalrammen 

blir 451.183 

 

Videresendt kommunestyret   OK 

 32/11 Møteplan 2012 Følgende møtedatoer fastsettes 

for 2012: 

8. og 9. februar, 20. mars, 29. 

mai, 5. sept. Og 20. nov. 

Videresendt kommunen for 

offentliggjøring på hjemmesiden 

  OK 

 33/11 Årsplan KU 2012 1. Kontrollutvalget vedtar 

det fremlagte forslag til 

Kontrollutvalgets 

årsplan for 2012 for sin 

virksomhet i 2012 i 

Berlevåg kommune. 

2. Kontrollutvalgets 

årsplan for 2012 sendes 

kommunestyret til 

orientering 

Videresendt kommunestyret til 

orientering  

  OK 

 34/11 Medlemskap i Forum for 

kontroll og tilsyn 

KU i Berlevåg melder seg inn i 

Forum for kontroll og tilsyn fra 

og med 2010 

   OK 

 35/11 Rapport om eierskapskontroll 

Tana arbeidsservice AS 

Under gjennomgangen er det ikke 

gjort funn av alvorlig karakter 
Videresendt kommunestyret til 

orientering 

  OK 
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som tilsier at rapporetn bør legges 

frem for kommunestyret som 

egen sak. Det anses tilstrekkelig 

at KU ber om at rapporten tas 

som referatsak i kommunestyret. 

 36/11 Eventuelt Geir og Gerda deltar på NKRFs 

kontrollutvalgskonferanse på 

Gardermoen 1. og 2. februar 

2012. Sekretariatet foretar 

påmelding mens deltakerne selv 

ordner med reisen. 

   OK 

 


