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Møteprotokoll – kontrollutvalget i Gamvik kommune  

 

 

Dato: 23. mai 2017     Tid: Klokken 10.00  

Sted: Samfunnshuset restauranten  Møte: Åpent 

       Referent: Sissel Mietinen 

 

 

Disse møtte  
 Nina Eilertsen, Anna Nilsen, Stig Olsen og Geir Langås. Karl Arne Fredheim hadde meldt 

forfall. Vara kunne ikke møte 

 

Ellers møtte 

Sissel Mietinen fra Sekretariatet. Revisor Inge Johannessen fra KomRevNord IKS.  

 

Følgende saker var til behandling:  

Sak nr Sak 
  09/17 Godkjenning av innkalling og saksliste 

  10/17 Godkjenning av protokoll 23. mars 

  11/17 Kontrollutvalgets uttalelse årsregnskap 2016 kommunen 

  12/17 Orienteringer 

  13 /17 Eventuelt 

 

 

SAK 9/17 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 

Innkalling, saksliste og sakspapirer ble oversendt utvalgets medlemmer og varamedlemmer, 

ordfører, rådmannen og revisor pr. e – post 8. mai 2017 og pr. post til medlemmene 10. mai 

2017.  

 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Innkalling og saksliste til møte 23. mai 2017 godkjennes 

 

Vedtak enstemmig: 

Innkalling og saksliste til møte 23. mai 2017 godkjennes 

SAK 10/17 GODKJENNING AV PROTOKOLL  

 

Sekretariatets forslag til vedtak 
Protokollen fra møtet 23. mars godkjennes. 

 

Vedtak enstemmig: 

Protokoll fra møtet 23. mars godkjennes 
 

 

SAK 11/17 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL KOMMUNENS  ÅRSREGNSKAP 2016 
 

Revisor gjennomgikk revisjonsarbeidet gjennom året. Alle revisjonsområdene ble 

gjennomgått og årsak til avvik ble forklart. 
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Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget har i møte 23.05.2017, sak 11/17, behandlet Gamvik kommunes årsregnskap 

for 2016 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte regnskapet, rådmannens beretning av 

29.03.2017og revisjonsberetningen datert 28.04 2017.   

Revisor og regnskapsansvarlig har supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om 

aktuelle problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget. Kontrollutvalget har fått alle 

de opplysninger og dokumenter som de har bedt om. 

Gamvik kommunes driftsregnskap viser en sum til fordeling drift på kr. 89.275.185 og et 

regnskapsmessig mindre forbruk på kr. 3.589.684 

KomRev Nord IKS har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 

revisjonsskikk og avlagt revisjonsberetning 28. april 2017. Revisor har avgitt 

normalberetning, det vil si at revisor ikke har funnet vesentlige avvik. 

Kontrollutvalget mener at regnskap og årsberetning gir et riktig bilde av kommunens 

økonomiske stilling pr. 31.12.2016. Regnskapet gir også inntrykk av en betryggende 

regnskapsførsel og en kontroll med kommunens økonomi. 

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskap og årsberetning for 2016 

slik de er avlagt. 

 

Vedtak enstemmig: 

Sekretærs forslag til vedtak enstemmig vedtatt. 

 

SAK 12/17 ORIENTERINGER 
 
Sekretærs fremlegg ble tatt til orientering  

 

SAK 13/17 EVENTUELT 
Ingen saker 

 

 

Møtet avsluttet kl. 11.30 

 

 

  

 
  


