
 

 
 

Kontrollutvalget 
Sør - Varanger kommune Kontrollutvalgan  

 Saksbehandler: Mette Rushfeldt 
 

 

MØTEPROTOKOLL 
 
Dato: 10. juni 2016 Tid: Kl. 10.00- 12.00 
Sted: Rådhuset, møterom Ellenvatn  
 
Disse møtte  
Staal Nilsen, Ole K. Josefsen og Anne Flaatten.  
 
Ellers møtte 
Mette Rushfeldt fra Kontrollutvalgan IS. 
Fra administrasjonen møtte Inger Fremstad. 
 
Innkalling 
Innkallingen til møtet var sendt ut 9. juni 2016.  
 
Saksliste 
Saksliste og sakspapirer ble sendt ut med innkallingen.  
 
 
SAKER TIL BEHANDLING 
Sak nr. Sak 
09/16 Godkjenning av innkalling og saksliste 
10/16 Godkjenning av protokoll 
11/16 Kontrollutvalgets uttalelse til Sør-Varanger kommunes årsregnskap 2015 
 
 
 
Sak 09/16 GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Det var kort varsel til møteinnkalling. 
Kontrollutvalget ønsker at årsregnskapet og andre store dokumenter sendes ut til medlemmene per 
post i god tid. 
Kontrollutvalget ønsker at møtene starter kl. 12.00, som regel. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte den 10. juni 2016 godkjennes. 
 
Vedtak, enstemmig 
Innkalling og saksliste til kontrollutvalgets møte den 10. juni 2016 godkjennes. 
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Sak 10/16 GODKJENNING AV PROTOKOLL  
 
Kontrollutvalget kan ikke se at kontrollutvalgets årsrapport 2015 er lagt fram for kommunestyret. 
Sekretariatet etterlyser dette hos kommunen. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 22. februar 2016 godkjennes. 
 
Vedtak, enstemmig 
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 22. februar 2016 godkjennes. 
 
 

Sak 11/16 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP 2015 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2015 
 
 
Kontrollutvalget har i møte 10. juni 2016 behandlet Sør-Varanger kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2015. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært kommunens avlagte årsregnskap og årsberetningen for 2015, 
samt revisors beretninger av 31. mai 2016.  
 
Kommunens driftsregnskap for 2015 og investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.  
 
Kontrollutvalget vil bemerke forbeholdet i revisjonsberetningen som påpeker at 
investeringsregnskapet og driftsregnskapets finansieringstransaksjoner viser vesentlige 
budsjettavvik. 
 
Under henvisning til forholdene ovenfor er kontrollutvalget av den oppfatning at årsregnskapet og 
årsberetningen for 2015 gir et forsvarlig uttrykk for kommunens virksomhet og økonomiske stilling 
pr. 31.12.2015. 
 
Vedtak, enstemmig 
Som sekretariatets forslag til vedtak. 
 
 
 
 
 
Neste møte er satt til tirsdag 14. juni 2016 – kl. 13.00 på økonomienheten.  
 
 
 
 
  _______________________   
  Staal Nilsen 

leder kontrollutvalget          
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