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Kontrollutvalget Deanu gielda/Tana kommune. 
 

MØTEPROTOKOLL               Referent: Sissel Mietinen 
 

   Dato: 3. juni 2013       Tid: 12.00 – 14.00 

  Sted: Tana rådhus, kommunestyresalen   

 

 

Disse møtte: 

Leder Kåre Breivik, medlem Leif Sundelin og vara Oddvar Pedersen. Anja Aslaksen hadde meldt 

forfall pga sykdom.  

 

 

Ellers møtte 

Sissel Mietinen fra Kontrollutvalgan IS. 

Geir Andreassen fra Finnmark kommunerevisjon IKS  

 

 

Følgende saker var til behandling: 

 Orientering fra rådmann om status for administrasjonens oppfølging av 

tidligere kontrollutvalgsvedtak og aktuelle saker i 2013 

 Orientering fra revisjonen 

10/13 Godkjenning av innkalling og saksliste 

11/13 Godkjenning av protokoll forrige møte 

12/13 Årsregnskap 2012 Tana kommune 

13/13 Årsregnskap 2012 – Tana kommunale eiendomsselskap KF 

14/13 Bestilling av forvaltningsrevisjon 

15/13 Eventuelt 

 

Utvalget spiste lunsj fra kl. 11.30 til 12.00. Møtet ble satt klokken 12.00. 

 

Virksomhetsleder Øystein Somby – Solaas, bygg og anleggsavdelingen møtte på vegne av 

rådmannen for å orientere om administrasjonens oppfølging av følgende saker etterspurt av 

kontrollutvalget: 

 Oppfølging av kommunestyrets sak 72/10 kommunal overtakelse av vei til Tanahus.  

Overtagelsen er gjennomført i henhold til plan. Veien tatt inn i kommunal 

vedlikeholdsbudsjett. Administrasjonen oppfatter ingen presserende behov for vedlikehold og 

det er ikke foretatt noen prioritering av veien. Overtakelsesbeløp kr. 50.000 er mottatt. 

Kommentar fra utvalget:  

Overtakelsesbeløpet kr. 50.000 var øremerket til vedlikehold av veien og utvalget forutsetter at dette 

følges opp i tråd med forutsetningen snarest mulig. 

 

 Prosjektregnskap for flerbrukshallen som grunnlag av utbetaling av resterende spillemidler. 

Regnskap er oversendt fylkeskommunen og spillemidlene er mottatt. 

 Prosjektregnskap havneutbygginger i kommunen. 

Regnskap for flytebrygge Sjusjok og Torhop havn har fått tilskudd fra Sametinget og Kystverket. 

Regnskapene er sendt inn og tilskuddene er mottatt. 

 Kommentar fra utvalget: 

Kontrollutvalget er ikke fornøyd med de prosjektregnskap som er lagt frem. Disse viser ikke 

prosjektets totalkostnader og heller ikke kommunestyrets vedtatte kostnadsoverslag. På prosjekter 

 



Side 2  kontrollutvalgan@ffk.no 

som går over flere år, fremkommer heller ikke hva som er brukt i tidligere år, eventuelt hva som ar 

satt av til senere dekning.  

Kommunen er tildelt ca. kr. 11 mill. i spillemidler til 4 forskjellige idrettsanlegg tilknyttet 

flerbrukshallen, i perioden 2006 til 2013. Kontrollutvalget finner det lite tilfredsstillende at 

kommunen ikke kan fremlegge et samlet prosjektregnskap for hele flerbrukshallen, samt regnskap 

for delprosjekter av idrettsanleggene som er finansiert med spillemidler. Dette er også i strid med 

gjeldende retningslinjer for tildeling av spillemidler, som kommunen selv krever at idrettslagene skal 

følge ved sine søknader. 

 

Når utbygging av kommunens fire havner er avsluttet, vil kontrollutvalget ha seg fremlagt 

prosjektregnskap fortløpende som viser ovennevnte regnskap pr. prosjekt. 

Utvalget viser til note 8 – investeringer i nybygg og nyanlegg som, dersom det brukes fullt ut, vil 

tilfredsstille kravet. 

 

Revisor Geir Amundsen orienterte om regnskapsrevisjonen 

Han la frem et notat vedrørende samhandlingsreformen/ bokføring av tjenesten, etter avtale på 

forrige møte. Når det gjaldt avgiftsnivå og beregningsgrunnlag for beregning av vannavgift, hadde 

revisor ikke hatt kapasitet til å se på dette ennå.  

Kontrollutvalget ba om at dette ble fremlagt på utvalgets neste møte.  

Sak 10/13 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Innkalling og saksliste til møte 3. juni 2013 godkjennes. 

 

Vedtak, enstemmig: 

Innkalling og saksliste til møte 3. juni 2013 godkjennes 

 

 

 

Sak 11/13   GODKJENNING AV PROTOKOLL 
 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 12. april godkjennes.  

 

Vedtak, enstemmig: 

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 12. april godkjennes.  

 

Sak 12/13  ÅRSREGNSKAP 2012 – TANA KOMMUNE 
 

Sekretariatets forslag til vedtak 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM TANA KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 

2012 

 

Kontrollutvalget har i møte 3.juni 2013, sak 12/2013, behandlet Tana kommunes årsregnskap for 

2012. 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte regnskapet og revisjonsberetningen datert 

16.05.2013.  I tillegg har ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om 

aktuelle problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget  
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Tana kommunes driftsregnskap for 2012 er gjort opp med et positivt netto driftsresultat på 8.224.680  

kroner og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 2.570.930 

Årsregnskapet skal fremmes av formannskapet til kommunestyret. I formannskapets forslag til 

vedtak skal det angis hvordan årets mindreforbruk skal disponeres. 

 

Kontrollutvalget mener at regnskapet, sammen med årsmeldingen gir god, ryddig og grundig 

oversikt over virksomheten i 2012 og den økonomiske stilling pr. 31.12.2012. Dette utgjør et godt 

grunnlag for de politiske organenes beslutningsprosesser. 

 

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Tana kommunes årsregnskap for 2012 og 

anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet.  

 

Vedtak, enstemmig:  

Som forslaget 

 

 

Sak 13/13    ÅRSREGNSKAP 2012  TANA KOMMUNALE EIENDOMSSELSKAP 
KF 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM TANA KOMMUNAL EIENDOMSSELSKAP 

KF`S ÅRSREGNSKAP FOR 2012 

 

Kontrollutvalget har i møte 3. juni 2012 sak 13/13 behandlet Tana kommunale Eiendom KF`s  

årsregnskap for 2012 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, styrets årsmelding og revisors 

beretning. 

 

Kontrollutvalget har merket seg at Tana Kommunal Eiendom KF`s regnskap for 2012 viser et 

regnskapsmessig mindreforbruk på kr 1.294.398  og et positivt netto driftsresultat på kr 2.618.190 

 

Styret har, under sin behandling av regnskapet anbefalt følgende disponering av mindreforbruk: 

Av mindreforbruk kr. 1.294.398 overføres kr. 300.000 til ubundet investeringsfond, kr. 700.000 til 

Lyngenveien prosjektet og kr. 294.398 avsettes til ekstraordinære låneavdrag. 

  

Investeringsregnskapet viser et finansieringsbehov i 2012 på kr. 11.814.559 som er dekket inn ved 

bruk av lån, overføringer fra driftsregnskapet og bruk av ubundne investeringsfond.  

 

  

Kontrollutvalget har ingen merknader til Tana kommunale Eiendom  KF`s årsregnskap for 2012.  

 

Vedtak, enstemmig:  

Som forslaget 

 

 
Sak 14/13 BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON 
 

Sekretariatets forslag til vedtak  



Side 4  kontrollutvalgan@ffk.no 

1. Kontrollutvalget viser til plan for forvaltningsrevisjon for Tana kommune for 2013 - 2016 og 

vedtar oppstart av et forvaltningsrevisjonsprosjekt ” Elevenes psykososiale miljø – 

grunnskolen» 

2. Prosjektet har følgende problemstillinger: 

I. Prosjektet er ment å være en oppfølging av tilsyn gjennomført av fylkesmannen i 2010 

og 201, hvor det skal vurderes om det er etablert rutiner for å forhindre at 

opplæringsloven brytes og at rutinene etterleves.  

3. Kontrollutvalgan IS  lager bestillingsdokumentet. Finnmark kommunerevisjon IKS legger 

fram prosjektplan for kontrollutvalget i møte 23. september 2013 

4. Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget. 

5. Prosjektet gjennomføres innenfor en ressursramme på 100 timer og kontrollutvalget ber om at 

endelig prosjektrapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen 

15. november 2013 og behandling i kontrollutvalgets møte 2. desember 2913.  

 

Vedtak, enstemmig: 

Som forslaget 

 

 

 

Sak 15/13  EVENTUELT 
 
Sekretariatet hadde ingen saker. 

 

 

 

Møtet avsluttet kl. 14.00 

 

Neste møte er fastsatt til 23. september 2013 

 

 

 

 

Kåre Breivik / sign. 

Kontrollutvalgsleder      Sissel Mietinen 

        sekretariatsleder 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


