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Anleggsregnskap for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet 

 

Vedlegg 

1 Melding om vedtak - Kontrollutvalgets sak 23/12 - pkt. B 

 

 

Kontrollutvalgets innstilling 

Kommunestyret pålegger rådmannen å sørge for at det føres et eget anleggsregnskap for 

bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Regnskapet må settes opp etter bestemmelsene i 

rundskriv V – 0732 og retningslinjer gitt av fylkeskommunen i det enkelte anleggs tilsagnsbrev.   

 

 

Saksopplysninger 

Kontrollutvalget har i møte 28. august 2012, sak 23/12 pkt. B behandlet kommunens rutiner for 

utarbeidelse av egne anleggsregnskap ved bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Pkt B 

gjelder anleggsregnskap for flerbrukshallen, anlegg nr 0033 01 i følge tilsagnsbrev vedr. 

spillemidler. 

 

 

Det vises til vedlagt brev fra kontrollutvalget.  
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Kontrollutvalgan IS

Tana kommune
Kommunestyret
Rådhusvn. 3
9845 TANA

Adresse
Kontrollutvalgan IS
Henry Karlsensplass 1
9815 Vadsø

E-postadresse
kontrollutvalgan@ffk.no

Vår dato: 4. september 2012

Vår saksbehandler:
Sissel Mietinen tlf. 950 87 665
Sissel.mietinen@ffk.no

MELDING OM VEDTAK  — KONTROLLUTVALGETS SAK 23/12  — PKT. B

Kontrollutvalget har i møte 28. august 2012, sak 23/12 pkt. B behandlet kommunens rutiner for
utarbeidelse av egne anleggsregnskap ved bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Pkt B
gjelder anleggsregnskap for flerbrukshallen, anlegg nr 0033 011 følge tilsagnsbrev vedr. spillemidler.

Revisor har orientert utvalget om at det ikke er lagt frem eget anleggsregnskap for vedkommende
idrettsanlegg i tråd med bestemmelsene om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (V-0732)
Revisor har mottatt en oversikt i form av en summert liste med medgåtte kostnader og tilhørende
bilag. Revisor kan ikke fastslå at de medgåtte kostnadene tilhører prosjektet og har orientert Finnmark
fylkeskommune om dette i brev av 11. juni 2012.

Flerbrukshallen har utløst føl ende tilsa n om s illemidler:
Tilsa sdato Anle nr. Tekst Tilsa nsbelø
20.06.06 0042 01 Flerbrukshallen — annet 875.000
25.06.08 0042 02 Klatreve 76.000
11.06.09 0033 01 Flerbrukshall 3.752.000
08.06.10 0033 01 Flerbrukshall 2.000.000
09.06.11 0033 01 Flerbrukshall 2.998.000
09.06.11 0042 03 Ball løkke, flerbrukshall 153.000

I tilsagnsbrev fra Finnmark fylkeskommune, Kultur og idrettsavdelingen, fremkommer retningslinjer
for utbetaling av bevilget beløp.

Rundskriv V -0732 — Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, har følgende
bestemmelser om regnskap og revisjon under punkt 5:

5.1 — Alle søkere som mottar tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet plikter å levere eget
anleggsregnskap.

5.3 — Det skal føres et eget anleggsregnskap for vedkommende idrettsanlegg. Anleggsregnskapet skal
holdes adskilt fra øvrige regnskap.

5.4 — Anleggsregnskap skal være ført slik at det kan sammenlignes med godkjent kostnadsoverslag og
finansieringsplan som ble innsendt ved søknad om tilskudd. Hovedpostene i regnskapet skal
være de samme som postene i det godkjente kostnadsoverslaget og finansieringsplanen.

5.14-Utbetaling fra fylkeskommunen baseres på kontrollert regnskap. Eventuelle restbeløp skal
inndras av fylkeskommunen. Ved mislighold av vilkårene for tilskudd skal fylkeskommunen
kreve utbetalt beløp tilbakebetalt.
Søkere som leverer regnskap av en slik karakter at det ikke kan kontrolleres av revisor, skal
normalt ikke få utdelt spillemidler.

Telefon
78 96 30 90



I
1 Sissel Mietinen

sekretariatsleder

Med bakgrunn i revisors orientering om manglende anleggsregnskap og ovennevnte, har
kontrollutvalget gjort følgende enstemmige vedtak:

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret pålegger rådmannen å sørge for at det føres et eget
anleggsregnskap for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Regnskapet må settes opp etter
bestemmelsene i rundskriv V — 0732 og retningslinjer gitt av fylkeskommunen i det enkelte anleggs
tilsagnsbrev.

Vadsø 4. september 2012
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