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Sak 24117

SØKNAD OM DISPENSASJON FRA HUNDELOVEN - RYPETAKSERING MÅSØY
KOMMUNE

Saksbehandler
Arkivsaksnr.:

Stein Kdstiansen
t71164

Arkiv: K47

Saksnr.:
24117

Utvalg
Formannskapet

Møtedato
06.06.2017

Rådmannens innstillins:
Måsøy formannskap innvilger med hjemmel i hundelovens $9e, dispensasjon til å kunne
benytte inntil 2 hunder på hver takseringslinje i forbindelse med rypetaksering i Måsøy
kommune. Tillatelsen gjelder for 4 omsøkte takseringslinjer på Rolvsøy og 4 takseringslinjer
på Hjelmsøy, jfr. kartvedlegg i søknad.

Tillatelsen gjelder for perioden 5-20. august fom20l7 tom202l

Dokumenter:
I .Brev fra Finnmarkseiendommen, datert 21.2.2017
2.Kunngjøring offentlig ettersyn

Innledning:
I forbindelse med årlig kartlegging av hønsefugl (lirype) er det behov for å kartlegge
bestandene med bruk av hund. I den forbindelse er det nødvendig med dispensasjon fra de

generelle båndtvangsbestemmelsene. FeFo har tidligere hatt dispensasjon fra hundeloven for
taksering av hønsefugl frem tom. 2016. Det er nå behov for å behandle saken for en ny 5 års

periode.

Saksutredning:

I Finnmark har det værtutført organisert rypetaksering med bruk av hund siden 1969.I Måsøy
har vi vært en del av dette prosjektet siden 2011. Slik en oppfatter saken er arbeidet med

rypetelling et svært viktig bidrag til en bærekraftig forvaltning av lirypebestanden i Finnmark.

Takseringen foregår i faste områder langs fast angitte traseer med samtidig bruk av inntil2
hunder på hver takseringslinje. Takseringslinjene i Måsøy kommune er plassert på Rolvsøy og
Hjelmsøy. Takseringen foregår med erfarent mannskap med god lokalkunnskap.

Saken er kunngjort på kommunens hjemmeside med mulighet for å komme med innspill i
saken. I løpet av høringsfristen er det ikke innkommet noen merknader til søknaden fra FeFo.

I de forutgående 5 år har en ikke registeret noen negative tilbakemeldinger på det
takseringsarbeidet som har vært gjennomført.
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Szk24ll7

Med bakgrunn i overstående anbefaler en å gi søker dispensasjon med hjemmel i hundelovens

$9e for en ny 5 års periode frem tom202l.

Etatssiefens/rådmannens vurderi[g (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

2 kartskisser som viser takseringslinj ene/områdene

Havøysund, den 15.5.2017

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

Kristiansen
Avdelingsingeniør
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Sak 25117

SØKNAD OM TOMT TIL SJØHUS/REDSKAPSHUS. NY BEHANDLING.

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Stein Kristiansen
171376

Arkiv: L83

Saksnr.:
2sl17

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
06.06.20t7

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommunestyre vedtar å feste bort et areal pä ca. 30 m' fra sin eiendom Gnr. I 0 Bnr .27 0

for bruk til redskapshus for Havøysund båtforening.

Dokumenter:
l.Fsk- sak l4l530 med tilhørende dokumenter
2.Havøysund båtforening - korrigert søknad datert 29.5.2017 inkl. skisser
3. Reguleringsplan for Havøysund sentrum, stadfestet 5.3.1981

Innledning:

Saken ble første gangs behandlet av formannskapet i sak l6114.

Havøysund båtforening v/Arnulf Jensen søkte den9.3.2014 om tomt til redskapshus (3

alternativer). Ved saksforberedelsene kom det opp et altemativ nr. 4, spilt inn av
havnevesenet. Etter en muntlig avklaringsrunde med søker og aktuelle andre brukere av
områdene (kommunen v/vannverket og kraftlaget) gjensto det kun 2 aktuelle alternativer, nr.3
og 4. Formannskapet valgte å ikke realitetsbehandle saken, men anmodet gjennom sitt vedtak
i sak 16114 om at søker skulle vurdere alternativ 3, og andre alternativ nærrnere, før saken
behandles på nytt. Ny søknad datert 21.1.2015 ble mottatt med alternativ 3 som ønsket
plassering. Søknaden ble vurdert som mangelfull da situasjonsplanen viste en tomteplassering
som fra administrasjonens side ble vurdert som uaktuell. En ba da om at båtforeningen måtte
få utarbeidet en korrigert søknad med en oppdatert situasjonsplan. Med bakgrunn i
overstående, fremmer Havøysund båtforening nå ny korrigert søknad om tomt til oppføring av
redskapshus på 6x5 meter, tilsammen et areal på 30 m'.

Saksutredning:

I den videre saksbehandling legges dokumenter i sak jnr.l4l530 til grunn sammen med ny
innkommet korrigert søknad.

Ved behandling i sak16114 fattet formannskapet følgende vedtak;

Måsøyformannskap er positiv til at Havøysund båtforening gis mulighet til åføre opp et redskapshus
på 3x5 meter i nærheten øv småbåthavna. Iforbindelse med sakforberedelsen har det imidlertid
fremkommet flere merlcnader fra rettighetshavere til de omsøkte alternativ som giør at disse ut i fra en
totalvurdering, pr. i dag ikke kan anbefoles, uten ytterligere utredninger. Havnevesenet v/havnesjefen
har i sakens anledningforeslått et mulig nytt alternativ (alternativ 4) på kommunal grunn ved
venterom påfergeleie. Måsøyformannskap kan ikke på nåværende tidspunkt og uten ytterligere
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Sak25ll7

utredninger gi tillatelse til oppføring av redskapsbu som omsøkt. De foreslåtte alternativ I og 2 er i
denne sammenheng, ikke aktuell å vurdere som alternativer videre i prosessen. Måsøyþrmannskap
ber om at søker vurderer alternativ 3 og andre aktuelle alternativ nærmere, før saken behandles på
nytt.

Etter at vedtaket var fattet fremmet båtforeningen den 21.1.2015 en ny søknad i område for
alternativ 3. Samtidig ønsket de å øke størrelsen på redskapshuset fra 15 m'ztil 30 m2.

Byggesaksavdelingen vurderte saken og sendte en tilbakemelding den 13.4.2015, der en ba
om å få tilsendt en presis og nøyaktig situasjonsplan som viser ønsket plassering. Dette med
bakgrunn i, at en ut i fra vedlagte skisse, kunne antaat gjennomkjøringsvei i området ville bli
sperret, ved oppføring av det aktuelle bygget. Søker fremmer nå en korrigert søknad med
ønsket plassering, jfr. søknad av 29.5.2017 med tilhørende situasjonsplan, samt
administrasjonens utfullende skisse.

Omsøkt plassering samsvarer med tidligere nevnte alternativ 3 med en korrigering av
plassering, sånn at bygget i sin helhet blir liggende utenfor gjennomkjøringsveien i området.
Søker har fremlagt den korrigerte skisse for havnevesenet som har påtegnet denne ved
administrasjonen og havnestyrets leder. En tolker dette som at den ønskede plassering er OK
fra deres side. Selve eiendomssaken vil uansett bli sendt ut på en formell høringsrunde hvis
kommunestyret vedtar äavgi areal til det omsøkte formåI.

Søker har ikke oppgitt spesifikk størrelse på tomt de ønsker, en forutsetter derfor at de kun har
behov et areal som sikrer egen eiendom til det planlagte bygget, dvs et areal pä ca. 30 m2.

Planstatus:
Reguleringsplan for Havøysund sentrum stadfestet 5.3.1981. Formål, Område for industri- og
havneformåI.

Vurdering

Omsøkt tiltak vurderes å kunne defineres inn under havneformål så lenge dette dreier seg om
redskapshus som i hovedsak er tenkt benyttet til utstyrslagring, i forbindelse med aktiviteter
rette mot bruken av småbåthavna. Etablering av omsøkt tomt vurderes dermed å være i tråd
med gjeldende plan.

Fra administrasjonens side ser en, med bakgrunn i overstående ingen større hindringer som
skulle tilsi at kommunen ikke skal kunne tildele tomt til omsøkt formåI. Dette begrunnes med
at formålet samsvarer med reguleringsplan og at all planlagt aktivitet er innrettet mot
nærliggende småbåthavn. En kjenner pr. i dag ikke til at det er andre brukere eller innstanser
som planlegger med aktiviteter i det aktuelle området.

Kommunestyret må nå ta stilling til grunnavståelse fra sin eiendom Gnr.l0 Btu.270 til det
omsøkte formåI.

Etatssiefens/rådmannens vurdering ¡ogsa personal- og økonomiske konsekvenser)

Vedlegg:

2 kartskisser
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Havøysund, den 30.5.2017

t,
Lill Torbjørg Leirbakken

Rådmann

Stein Kristiansen
Avdelingsingeniør
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Sak 26117

TERTIALRAPPORT II2OI7

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
161496

Arkiv:212

Saksnr.:
37116
25116
74116

73116
261t7

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
07.06.2016
16.06.20t6
22.lt.2016
08.12.2016
06.06.2017

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommunestyre tar første tertialrapport til orientering.

Budsjettregulering vedtas i henhold til kapittel om budsjettregulering ll20l7, og bruk av
disposisjonsfond päl<r 123 000,00 som forklart i samme kapittel.

Dokumenter:

DOK 1.

DOK 2.
DOK 3.

DOK 4.
DOK 5.

DOK 6.

DOK 7.

DOK 8.

DOK 9.

DOK 10.

DOK 11.

DOK 12.

DOK 13.

DOK 14.

TERTIALRAPPORT T12016

FØRSTE TERTIALRAPPORT 2OI 6

FSK _ SAKSPROTOKOLL _ TERTIALRAPPORT 112016

FSK _ MELDING OM POLITISK VEDTAK - TERTIALRAPPORT 112016

KST - SAKSPROTOKOLL - TERTIALRAPPORT 112016

KST - MELDING OM POLITISK VEDTAK _ TERTIALRAPPORT 112016

TERTIALRAPPORT 212016

ANDRE TERTIALRAPPORT 201 6

FSK _ SAKSPROTOKOLL _ TERTIALRAPPORT 212016

FSK _ MELDING OM POLITISK VEDTAK - TERTIALRAPPORT 212016

KST _ SAKSPROTOKOLL - TERTIALRAPPORT 212016

KST - MELDING OM POLITISK VEDTAK _ TERTIALRAPPORT 212016

FØRSTE TERTIALRAPPORT 201 7

NÄ¡VTEN-NENS UTREDNING OG INNSTILLING

Innledning:

Saksutredning:

Første tertialrapportfor 2017 viser en oversikt over regnskapet per 30. april for:
- Samlet overordnet regnskapsoversikt per 30.04.17
- Økonomirapport for hvert rammeområde
- Investering
- Finansrapport
- Budsjettregulering ll20l7

KOMMUNENS OVERSIKT PER 30.04.
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Det fremkommer av tabellen over det prosentvise forbruket på utgiftene og inntektene per

30.04. hvert år tilbake til 2010. Av disse årene er eneste aret med underskudd regnskapsåret

2014. Etter hre måneder drift bør forbruket ligge på ca.33,33 o/o.

Lønn og sosiale utgifter er største delen av budsjettet til kommunen, og etter fire måneder bør
forbruket ligge på 36,88 % (avrundet3T %). Andelen lønn og sosiale utgifter er i henhold til
budsjett.

N/ÐRMERE OM LIKVIDITET
Det kommer klart frem i finansrapporten at kommunens likviditetsgrad var god 3l .12.16 og

etter første tertial 2017.

Måsøy kommune er forpliktet til all gjeld som de kommunale foretakene har. Måsøy
Industrieiendom KI har vært i konflikt med en av leietakerne over lengre tid nå, og far ikke
inn tilstrekkelig likviditet til å dekke sine forpliktelser. Dermed har foretaket kommet inn i en

likviditetskrise, og Måsøy kommune hjelper med konserninterne likviditetslan. Det overvåkes
fortsatt nøye.

Måsøy kommune sin likviditet er hovedsakelig basert på skatteinntektene,
rammeoverføÅngene, eiendomsskatt og brukerbetalingene. Overføringene fra staten kommer

Uteifter 39,6 32,8 32,4 35,3 35,9 34,r 35,4 35,r

Inntekter 3g,g 32,4 34,7 34,7 35,5 34,0 34,7 34,6

20ilr 20r r 2012 20tl 20lJ 2lll5 2016 21t17

¡ LÉnn og sosiale utgifter

r Kjøp av narer ogtjenester, ínngår i
egenprod.

r Kjøp av rarer og tjenester,
erstatter egenprod.

r Overfgringer

I Finansutgifter

Omløpsmidler 35 852 28t,44 36 029 015,38 51 460 067,48 53 497 045,45

Kortsiktig gjeld 16173 575,91 l8 193 856,68 17 902 582,30 20 566135,62

Likviditetsgrad L 2,22 1,98 2r87 2160

20l5 20t6 I . tertial 2l) I 720t-f
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l0 av t2 måneder i året, da vi ikke får noe i august og desember. Det vil si at kommunen må
ha tilstrekkelig med midler til løpende forpliktelser disse månedene.

VIDERE ARBEID I ANDRE TERTIAL
I dag kan det vurderes at Måsøy kommune vil gå med et underskudd ved årets slutt dersom det

samlede forbruket fortsetter i samme tempo. Det kommer klart fram i økonomirapportene at

det har vært enkelte uforutsette hendelser i driften, og forutsatt at disse ikke fortsetter vil man
kunne spare inn dette forventede underskuddet.

Rådmannen vil fortsette å overvåke driften i kommunen gjennom manedlige
økonomirapporter, og vil ved behov iverksette kostnadsbesparende tiltak. Det er viktig å ikke
la den daglige driften <spise> overskuddet fra regnskapsåret 2016.

Etatssiefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

1. Første tertialrapport20lT

Havøysund, den 30.05. I 7

('^

Lill Tordørg Leirbakken
Rådmann

lqnd Ha4o.lo-
Ingrid Majala
Økonomisjef
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.Å.nsnappoRT SKATTEOppKREvER I MÅsØY

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
16/88s

Arkiv:200

Saksnr.:
271r7

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
06.06.2017

Rådmannens innstilling:
Måsøy kommunestyret tar saken til orientering

Dokumenter:

DOK I. SKATTEOPPKREVER I M,Ä.SØY

DOK 2. RAPPORT FRA STEDLIG KONTROLL AV
S KATTEOPPKREVERTUNKS JONEN

DOK 3. RAPPORT STEDLIG KONTROLL ARBG I-2016
DOK 4. STYRINGSBREV 2-2017 MED VEDLEGG
DOK 5. ,A.NSNRPPORTER - ÄRSNPCNSKAP 2OI8 - M^Å.SØY

DOK 6. ÅNSNAPPORT FOR 2016 - SKATTEOPPKREVEREN I MÅSØY KOMMUNE
DOK 7. NÅOVTANNENS UTREDNING OG INNSTILLING

Innledning:
Skatteetaten utarbeider årlig en kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i
kommunen. Dette er hjemlet i <Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne>>

av 01.02.1 1. Det blir også avlagt arlig regnskap og rapport til Skatt Nord fra
skatteoppkreveren. For å gi kommunestyret større innsyn og innsikt i skatteoppkreverens

virksomhet vedlegges arsregnskapet og arsrapporten, samt skatteetatens kontrollrapport.

Saksutredning:

I kontrollrapporten fremkommer det at tidligere anbefalinger er blitt tilfredsstillende oppfulgt,
dog kommer med anbefalinger til videre forbedring.

Vedlagte årsrapport er en oppsummering av skatteoppkreverens virksomhet i regnskapsåret

2016. Skatt Nord har hatt kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i 2016, og deres rapport er

vedlagt.

Etatssiefens/rådmannens vurderi[g (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

1. Dokument 3 - Rapport stedlig kontroll ARBG l-2016
2. Dokument 6 - fusrapport for 2016 - Skatteoppkreveren i Måsøy kommune
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Havøysund, den 30.05. I 7

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann ßíp,fu

Bjarne Ve Sæbø

Skatte- og økonomikonsulent
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ó
Skatteetaten Saksbehandter

ottar Johnsen

Telefon

469 36277

Deres dato

Deres referanse

Vår dato

75.77.2076

Vär referanse

2072/90008

Skatteoppkreveren i Alta kommune

postmottak@alta.kommune.no

Rapport l-2016 fra stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i Alta
kommune

Vi viser til vårt kontrollbesøkzí. og27. oktober 2016 utført av Ottar Johnsen fra Skatt Nord. Til
stede fra skatteoppkreverkontoret var Ester Nilsen, Heidi Bjerring, Lena Suhr og Robert Johansen

Kontoret var varslet om kontrollbesøket pr. e-post av 19. september o924. oktober 2016.

Vår kontroll bygger pä Instruks þr skattektntorenes kontroll av skatteopplcreverkontorene, fastsatt
av Skattedirektoratet 1. februar 201l. Instruksen gjelder skattekontorenes kontroll av

skatteoppkreverkontorenes oppgaver knyttet til føringav skatteregnskapet, innfordring og
arbeidsgiverkontroll etter lov av lT.juni 2005 nr.67 om betaling og innkreving av skatte- og
avgift skrav (skattebetalingsloven).

Instruksens formål er å sikre at det giennomføres kontrollaktivitet som avklarer om den faglige
utførelsen av oppgavene ved skatteoppkreverkontoret følger lover, forskrifter, instrukser og
regelverk for øvrig. Instruksen skal også sikre at skatteoppkreverne gis pålegg der den faglige
utførelsen ikke er tilfredsstillende, og at pålegg og anbefalinger følges opp.

1 Kontrollens omfang og formål
Kontrollen har omfattet hovedområdet arbeidsgiverkontrollen.

Skattekontoret har begrenset kontrollen til å gielde utvalgte områder innenfor hovedområdet.

2 Opplølgning av pålegg og anbefalinger fra kontorkontroller
Det er ikke gitt pålegg ved gjennomførte kontorkontroller.

Det er tidligere avklart at anbefalinger som er gitt ved gjennomførte kontorkontroller er

ti I fredsstil lende ful gt opp av skatteoppkreverkontoret.

Postadresse

Postboks 6310

9293 Iromsø

skattnord@skatteetaten.no

Besøksadresse:

Se www.skatteetaten.no

e[[er ring 800 80 000

Org. nri 974767016

Sentralbord

800 80 000

Telefaks

77 6897 78
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3 Oppfølgning av pålegg og anbefalinger fra tidligere kontroller

Eventuelle pålegg eller anbefalinger på områdene skatteregnskapet, innfordringen og
internkontrollen vil ikke bli omtalt i denne rapporten.

Følgende anbefaling gitt i rapport av 9.juli 2012 anses ikke som etterkommet:

Anbefaling om sjekkliste/spørreliste. Anbefalingen gjentas i pkt. 4.2. 1 .

3.2

a

o

o

o

a

a

Følgende påtegg og anbefalinger gitt i rapport av 9. juli 2012 anses som etterkommet:

Pålegg om arbeidsgiverkontroll - måloppnåelse.
Anbefaling om bruk av standard rapportmal.
Anbefaling om kvalitet på skatteoppkrevers ettersynsrapporter.

Anbefaling om oppdatering av kontrolplan/objektliste. Slik plan/liste ikke lenger nødvendig.

Anbefal ing om føl geskriv ti I bokettersynsrapport.
Anbefaling om anmelelse av straffbare handlinger.

3.1

a

4 Pålegg og anbefalinger som følge av denne stedlige kontrollen

4.1 Pålegg

Pålegg gis når kontrollen avdekker brudd på lover, forskrifter, instrukser og regelverk for øvrig.
Påleggene er enten krav om at eksisterende forhold skal rettes, eller om at kontorets praksis må
endres fra nå. Det forventes at skatteoppkrever innretter seg effer påleggene innen fristene som gis.

Det er ved denne kontrollen ikke avdekket forhold som tilsier at det gis pålegg.

4.2 Anbefalinger
Skattekontoret kan etter instruksen også gi anbefalinger om forhold ved skatteoppkreverkontoret
som bør forbedres. Ved vårt besøk fremkommer forhold som vi mener bør forbedres.

4.2.1 Bruk av funksjonaliteten i KOSS

Regelverket for gjennomføring av arbeidsgiverkontrollen finner vi i Instruks for skntteoppkrevere
kapittel 5, de Generelle retníngslinjer for arbeidsgiverkontrollen og Kontrollrutinen som omhandler
arbeidsflyten i KOSS.

Vi har i vår kontroll denne gangen hatt mest fokus på skatteoppkreverens bruk av arbeidsverktøyet
KOSS. Som grunnlag for våre vurderinger har vi kontrollert selskaper med aktoid. 9700986 - Alta
kommune, 14304095 - Berlevåg kommune o97842974 - Kautokeino kommune. Vår kontroll har
vist at skatteoppkreverkontoret rent generelt g¡ør et godt arbeid på arbeidsgiverkontrollområdet.
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Imidlertid har vi avdekket følgende forhold

I planleggingsfasen blir behandling av utvalg og valg av kontrollobjekter foretatt i excel. De

utvalgte kontrollobjekter blir deretter lagt inn i KOSS. Etter innføringen av KOSS er det

ikke lenger behov for å sende inn objektsplaner, men det er viktig at dere fortløpende bruker
KOSS til å registrere "kontroll vurdert" på objekter dere har med i egen

kontrollplan/utvalgssak. Det er i den sentrale kontrollrutinen lagt til grunn at utvalgssaker
skal opprettes og behandles i KOSS. Vi har funnet at skatteoppkreveren har gitt begrunnelse

i KOSS for valg av objekter. Vi kunne derimot ikke finne angitt konsekvens og begrunnelse

for bortvalg av kontrollobjekter, se fane UnalgssaV kolonne bornalg/ aktuelle liste/ velg

kontrollob.iekt/ status/. Dette er en konsekvens av at bortvalgene skjer i excel.

Arkfane Om saken på den enkelte kontrollsak viser at hypotese ikke er fylt ut.

Under fanene sakens gang/ velge ogþrberede/ innhentede opplysninger kunne vi med

unntak av et tilfelle, ikke se noen kartlegging av bedriften utover det som hentes inn

automatisk av KOSS. Etter vår mening kan dere sende tilpasset sjekkliste som vedlegg til
varsel om kontrollen. Sjekklisten kan danne noe av grunnlaget for kartleggingen.

Under fanene Sakens gang/ Velge ogforberede/ Planlegge kontrollen kunne vi ikke fìnne at

fremdriftsplanen er benyttet. Skatteoppkreveren har i satt inn utført dato på noen av

aktivitetene.

Under fanene Sakens gang/ Åpningsmøte kunne vi ikke finne notater fra åpningsmøter. I
noen tilfeller er det holdt åpningsmøter enten pr. telefon eller på fysisk møte. Etter vår
vurdering bør det som blir tatt opp i slike møter og konklusjonene beskrives i notat. Notatet
bør dateres og undertegnes av partene. Dersom møtet av ulike grunner ikke kan avholdes,
bør grunnen alltid beskrives i KOSS. Vi anbefaler at det lages mal eller standardskjema som

kan brukes i møtene. Dette vil være med å sikre at alle relevante forhold blir tatt opp.

Under arkfane Funnbør alltid arbeidsdokumentasjonen legges på det enkelte funn. Vår
kontroll viser at kontoret har praktisert arkivering av dokumentasjon forskjellig. I enkelte

tilfeller er dokumentasjonen funnet arkivert korrekt på det enkelte funn. I andre tilfeller
ligger dokumentene på arkfanen Dokumentasjon. Vi ser også tilfeller der dokumentasjon
ikke er innlagt i det hele tatt. Dere må være nøye med at alle avstemminger blir dokumentert
under det enkelte funn.

Under arkfane Sakens gang/ Sluttmøte kunne vi ikke finne at sluttmøte er gjennomført. Vi
mener at sluttmøte bør gjennomføres og at det lages notat på det som er tatt opp og drøftet.
Notatet bør dateres og undertegnes av partene. Dersom møtet av ulike grunner ikke kan

avholdes, bør grunnen alltid beskrives i KOSS. Vi anbefaler at det lages mal eller
standardskjema som kan brukes i møtene. Dette kan være med å sikre at relevante forhold
ikke blir glemt å ta opp.

a

a

a

a

a

a

Vi vurderer hvert enkelt forhold som lite i forhold til de samlede kravene i Kontrollrutinen, men

mener at dere ved å endre rutinen på de ovennevte forholdene ytterligere kan forbedre den allerede
gode kvaliteten på arbeidet.
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Vi anbefaler at dere foretar endringer slik at de ovennevnte forholdene for ettertiden er i samsvar
med Kontrollrutinen.

5 Tilbakemeldinger i avslutningssamtalen

Skattekontoret kan gi tilbakemeldinger i avslutningssamtalen om andre funn ved
skatteoppkreverkontoret.

Følgende tilbakemelding ble gitt:

Vi fikk opplyst på kontrollbesøket at skatteoppkreveren oppdaterer rutinebeskrivelsene på

skatteområdet. Vi ber om at de ferdigstilte rutinebeskrivelsene sendes vår fellespostadresse
r ik. nord@s katte e t ate n. no.

Vi mener at den årlige virksomhetsplanen må inneholde skatteoppkreverens overordna mål
og strategier på arbeidsgiverkontrollområdet.

Dere har inngått avtale med andre skatteoppkrevere om ã utføre arbeidsgiverkontroller.
Dette vurderer vi som meget positivt. Vi viser til at kontrollobjektene for kommunene det
selges kontrolltjenester til, blir lagt inn i KOSS på Alta skatteoppkreverkontor. Vi drøftet
dette med dere og ga signaler om at kontrollobjektene bør kobles til det enkelte
skatteoppkreverkontor i KOSS og legges inn og behandles der. Vi ønsker at SKO vurderer
dette og blir enige med kommunene som kjøper kontrolltjenester om praktisk
tilnærmingsmåte. På denne måten vil skatteoppkreverne som kjøper kontroller hos dere

også ha tilgang til deres kontrollobjekter i KOSS.

6 Skatteoppkreverkontoretstilbakemeldingpårapporten
Dersom noe er uklart eller misforstått fra vår side eller det er andre spørsmål til rapporten, kan dere
rette henvendelser til undertegnede innen 22. november 2016

Vi ber om skriftlig tilbakemelding på de tiltak skatteoppkreveren vil iverksette vedrørende pålegg
og anbefalinger som blir gitt i rapportens punkt 4.Yiimøteser tilbakemelding innen 7. desember
2016, ogvi ber om at den merkes med saksnummer 2012/90008.

a

o

a
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Vi takker for god hjelp i forbindelse med vårt kontrollbesøkoghåper på et fortsatt godt samarbeid.

Med hilsen

Marita Ryeng
underdirektør
avdeling for innkreving
Skatt Nord Ottar Johnsen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Kopi: Rådmannen i Alta kommune
Skatteoppkreveren i Berlevåg kommune
Skatteoppkreveren i Hasvik kommune
Skatteoppkreveren i Karasjok kommune
Skatteoppkreveren i Kautokeino kommune
Skatteoppkreveren i Lebesby kommune
Skatteoppkreveren i Loppa Kommune
Skatteoppkreveren i Måsøy kommune
Rådmannen i Berlevåg kommune
Rådmannen i Hasvik kommune
Rådmannen i Karasjok kommune
Rådmannen i Kautokeino kommune
Rådmannen i Lebesby kommune
Rådmannen i Loppa Kommune
Rådmannen i Måsøy kommune
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Saksnr.:
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Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret
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06.06.2017

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommunestyre godkjenner årsmeldingen fot 2016 til Måsøy i Vekst KF.

Styret må påse at neste arsberetning tilfredsstiller alle kravene i kommunelovens $ 48, punkt

5.

Dokumenter:
DOK 1. Ä.RSIT,TBI.UNG 2016 - MÄSØY I VEKST 2016

DOK 2. KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE AV 30.05.17

DOK 3. NÄ.OVTANNENS UTREDNING OG INNSTILLING

Innledning:
Årsmeldingen til Måsøy i Vekst KF for 2016 ble styrebehandlet den 27. februar 2017, og

oversendt til VEFIK IKS (kommunerevisjonen) den 28. februar 2017. Kontrollutvalget
behandlet arsmelding i sitt møte 30.05.17.

Saksutredning:
Formål
I kommunestyremøtet 23.09.2013 ble formålet for MiV vedtatt;

Å være Måsøy kommunes organisatoriske instrument i giennomføringav arbeidet med

næringsmessig utvikling og nyskapning. Foretaket skal sikre, utvikle og skape arbeidsplasser i
Måsøy kommune. MiV skal etter nærmere avtale med, og på vegne av Måsøy kommune

ttføre generell veiledning/rådgivning til næringsliv og etablerere samt ivareta søknader iht.

prioriteringer i planer for foretaket.

Stltret
Styret i MiV har i2016 awiklet i alt 9 styremøter, inklusive telefonmøter og behandlet 55

saker. MiV har gjort en grundig gjennomgang av alle prosjekter og tiltak som MiV har gitt
finansiell støtte og har bl.a. intervjuet prosjektansvarlige/søkere for giennom dette å søke og

konkretisere omstillingsarbeidets effekt. Det har blitt benyttet prosjektlederrapportskjema for

å måle denne effekten. MiV har i omstillingsperioden 2014 -2016bidratttil å skape 29 nye

arbeidsplasser og sikre 44 eksisterende arbeidsplasser. De foretak som så langt har mottatt

finansielle bidrag fra MiV mener selv at de innen 1-3 år vil ha bidratt til å skape ytterligere 58

nye arbeidsplasser i kommunen. I2016 har MiV bidratt til 6 nyetableringer, i tillegg til å ha

arrangert flere samlinger og kurs for næringslivet og andre aktuelle aktører gjennom bl.a.

kurset PlP-Utviklingsevne, reiselivssamling, frokostmøte for lokalt næringsliv. MiV er også

en bidragsyter til Scandinavian Halibut Festival, som ble startet opp i 2015. Bistand til
organisering,utføringog promotering av festivalen kan i denne forbindelse nevnes.

Side ll av39



Sak 28117

Årets resultat
Med de presiseringer som framgår av redegjørelsen under pkt. 7 i årsmeldingen, gir det

framlagte resultatregnskap, balanse og noter for 2016, etter styrets oppfatning et rettvisende

bilde av regnskapsåret samt foretakets finansielle stilling pr. 31 .12.2016.

B emerlmins i r ev i s i ons b er etninqen
fusmeldingen for Måsøy i Vekst KF ble sendt inn innen fristen den 31. mars året etter

regnskapsåret.

I revisjonsberetningen har Måsøy i Vekst KF fått bemerkning om at årsberetningen for 2016

ikke tilfredsstiller alle kravene i kommunelovens $ 48, nr. 5.

Kommuneloven $ 48. Årsregnskapet og årsberetningen
5. I årsberetningen skal det gis opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme

kommunens eller fflkeskommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, som

ikke fremgar av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen

eller fflkeskommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som

planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten.

Det skal redegjøres for den faktiske tilstanden nar det gjelder likestilling i fulkeskommunen
eller kommunen. Det skal også redegjøres for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges

iverksatt for å fremme likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med

likestillingsloven, samt for å fremme formålet i diskrimineringsloven om etnisitet,

diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og diskrimineringsloven om seksuell orientering

EtatssiefenS/rådmannens vurderi[g (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

l. Årsmelding20l6
2. Kontrollutvalgets uttalelse av 30.05.17

Havøysund, den 30.05. 1 7

(

Lill Tordørg Leirbakken
Rådmann

\o-

Økonomisjef
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1. BAI(üRUNN
føåsøy i Vekst KF (MiV) er et kommunalt foretak som ble stiftet i kommunestyremøtet den

23,09,2073 og registrert som foretak i Brønnøysundregistrene 24.03,20L4, Bakgrunnen
for opprettelsen av MiV var en avtale som Måsøy kommune inngikk med Finnmark
Fylkeskommune, den 18,06.20L3, om "påfyll avfond for utviklings- ognyskapingsarbeid".
Gjennom avtalen fikk kommunen såkalt "omstillingsstatu;" og en første bevilgning på kr.
3.000.000 fra Regionalt UWiklingsprogram [RUP), Avtalen med Finnmark
Fylkeskommune forutsetter at kommunen så lenge omstillingsperioden varer i tillegg
bevilger et årlig tilskudd til omstillingsarbeidet på kr. 650.000, I avtalen er det framhevet
fra fylkeskommunen ati "Formålet med tilskuddet er å styrke kommunens mulighet til
lokalt næringsutviklingsarbeid". Styret har i februar 2017 fått melding fra Finnmark
fylkeskommune om at tilskuddet til omstillingsformål er redusert til kr. 2.000.000 for
20L7, mot tidligere år kr. 3.000.000.

7. FORMÄL
I kommunestyremøtet 23.09.2013 ble formålet for MiV vedtatt;

Å være Måsøy kommunes arganisatoriske instrument i gjennomføríng av arheidet med

næringsmessig utvikling og nyskapning. Foretaket skal sikre, utvikle og skope orbeidsplasser
i Müsøy kommune, MiV skal etter nærmere avtale med, og pâ vegne av Mâsøy kommune
utføre generell velledning/rådgivning til næringsliv og etoblerere samt ivareta søknader iht.
príoriteringer i planer for foretaket.

3, STYRET
Kommunestyret vedtok i møte 08.12. 2016 ä BjØre endringer i styret, Pr, 31.12. 201 6 besto
styret av følgende:

Sigurd Larsen - leder

Ann SynnØve Hansen - nestleder

Bernth Sjursen - styremedlem

Tor-Bjarne Stabell - styremedlem

Irene Ramberg Eliassen - styremedlem

Rune Mathisen - varamedlem

Siss Heidi Hansen - varamedlem

MÄSøY
KOMMUNE

lAürI lttV
Arldvko¡lo: .Å,,-so¿çn tit*^ø :]-t lô I

,Å¡l¡nl¡¡r,: ,V/ç{, ? lftiurn¡lm,t qlq/ l+"
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Styret i MiV har i2076 avviklet i alt 9 styremøter, inklusive telefonmøter og behandlet 55

saker, MiV har gjort en grundig gjennomgang av alle prosjekter og tiltak som MiV har gitt
finansiell støtte og har bl,a, intervjuet prosjektansvarlige /søkere for gjennom dette å søke

og konkretisere omstillingsarbeidets effekt. Det har blitt benyttet
prosjektlederrapportskjema for å måle denne effekten. MiV har i omstillingsperioden
2014-2016 bidratt til å skape 29 nye arbeidsplasser og sikre 44 eksisterende
arbeidsplasser, De foretak som så langt har mottatt finansielle bidrag fra MiV mener selv

at de innen 1-3 år vil ha bidratt til å skape ytterligere 58 nye arbeidsplasser i kommunen.
| 2076 har MiV bidratt til 6 nyetableringer, i tillegg til å ha arrangert flere samlinger og

kurs for næringslivet og andre aktuelle aktører gjennom bl.a, kurset PLP-Utviklingsevne,
reiselivssamling, frokostmøte for lokalt næringsliv. MiV er også en bidragsyter til
Scandinavian Halibut Festival, som ble startet opp i 2015. Bistand til organisering
utføring og promotering av festivalen kan i denne forbindelse nevnes,

120L6 ansatte MiV Trygve f onas Strømmen som kontormedarbeider i 500/o stilling.

4. ARBEIDSMILfØ
Arbeidsmiljøet i foretaket ansees som godt.

5. I,IKTìS1'It,I.ING
Foretaket hadde ved utløp av 20L6 i alt 2 ansatte, begge menn. Styret har som overordnet
målsetting en kjønnsmessig likevekt i organisasjonen, I mØte 1,0.02. 2017 ansatt styret
Emilie Isaksen i engasjementsstilling som reiselivsutvikler, Engasjementet varer ut
omstillingsperioden, dvs. til 37.1.2, 2018. Fra slutten av 1. kvartal20L7 vil foretaket
således ha 3 ansatte, derav L kvinne.

6. FORURENSNING
Foretakets virksomhet forurenser ikke det ytre miljø.

'/, Øl(oNoMl
MiV hadde iht, regnskap for 20L5 totale driftsinntekter på kr, 3.910.601 og et netto
negativt driftsresultat på kr, 438.854. Styret vedtok i møte 25.I1.2016 under sak52/16
budsjettreguleringer for 2076. På grunn av en mindre feil i én av budsjettpostene ble ikke
reguleringene godkjent av regnskapsfører. Arbeidsl<apitalen utgjorde pr, 31.1'2.2016
kr.S.570.810 noe som også utgjorde totale fondsmidler pr. utgângen av 2015,

Der ble i 2076 tildelt l<r. 7.879.912 til ulike omstillingstiltak og omstillingsprosiel(ter.
Omstillingsfondet utgjorde etter dette i alt kr. 3.830.927 pr.37.12.2016. Det er videre i
2016 brukt kr. 512.000 av næringsfondet. Ved inngangen til 20L6 utgiorde resterende

midler avsatt til næringsfondsformål i alt kr. 1,739.883, Utover utbetalinger som er gjort
fra næringsfondet i 20L6, er det pr. 31.12.2015 gitt tilsagn i løpet av året på i alt kr,
2L0.000 som vil l<omme til utbetaling i 201,7. Ved inngangen til 2017 har MiV en solid
likviditet og et godt utgangspunkt for driften ut året.

Når det gjelder kostnader mht. omstillingsarbeidet og administrasjon utgjorde fastlønn til
daglig leder og kontormedarbeider kr.702.272, styregodtgjøring totalt kr. 95.000 samt

mØtegodtgjørelser til styret i alt kr, 78.000. Reise- og oppholdskostnader i forbindelse
med styrem øter ogstyresamlinger utgjordekr.36.737 , Øvrige reisekostnader kr. 53.655,

husleie og leie av møtesteder kr, 73.155.



De likvide midler i MiV var pr,3L,L2,2016 plassert med kr,664.802 på brukskonto og

kr.439.883 på næringskonto, mens den vesentligste del av de lll<virle midler var plassert
på "plasseringskonto" nred 31 dagers binding og der salcloen ved årets utgang var
kr,1.643.686. Hele lilcviclitetsbeholdningen er plassert i Saparebankl Nord Norge.

B, ÅRETS RESUI,I'AI'
Mel de presiseringer som fiamgâr av redegJørelsen under pl<r..V7? foran, gir clet framlagte
resultatregnskap, balanse og noter for 2016, etter styrers oppfatning et retWisende bilde
av regnskapsåret samt foretakets finansielle stllllng pr. 31'L2. 2016.

9. VIRKSOMIJNTIN 12A17
MiV vil i 20L7 arbeide rned utgangspunl<t i Hanctlingsplan for 2017, som ble vedfatt av

l<ornmunestyret den 08,L2,2016, Ettersom MIV har betydelige finansielle ressurser lil
disposisJon ved inngangen tll 2017 pä samtlige priorlterte innsatsområder, beslutret
styret ved revlsjon av handlingsplan gjeldende for 2076??, å øke innsatsen innenfor de

priorlterte lnnsatsonrrådene. Dette vil skJe gjennom økte ramme¡' og en større grad av

spissing og lconkrebisering av innsatsen Innenfor de prloriterte innsatsområder,

I Hancllingsplanen for 20L7 x innsatsområdet C) Reiseliv og kulturnæringen betydelig
styrl(et gjennom ansettelse av reiselivsutviltler i l-00Y0 engasf ementsstilling. Stlllíngen vil
løpe ut 2078, beringet äv at tilskudd fra fylkeskommunen oppretthokles ut
omstillingsperioden, Reiselivsutvlkleren vil primært Jobbe med å uWlkle Måsøy sonr

¡'eiselivsdestinasjon i nært samarbeid med reiselivsaktørene i komrnunen og regionale

samarbeidspartnere.

Det er også etablert et befolknlngsutvtklingsprosjekt cler rnan vil arbeide med trivsel- og

befolkningsvekst til M åsøysamfunnet,

Havøysuncf , 24, lebtuar 2017

àsøy I Vekst KF:

edlem Annstyreleder

ffrUrf
Stohell, sly¡'emedlem

Siss Heidi Hansen, varamecllem

i VekstKFr

Rune M qthlsen, varameellem

leder



Kontrollutvalget i Måsøy kommune

Måsøy kommune
v/ kommunestyret

her Â r iiitr

rir trntl I r

Årkìr¡k¡riil

Arkivkodç
4/1 08

Journalnr.
2017 118060-15

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM SÆRREGNSKAP OG .4.RSMELDING
FOR 2016 TIL UÅSøY I \¡EKST KF

Kontrollutvalgethar imøe den 30. mai2017 behandlet llrlâsøy i Vekst KF's særregnskap for
2016. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagfe særregnskapet og årsbereüring, og revisors
bereüring av 7. apnl 2017.

Kontrollutvalget har merket seg at Måsøy i Vekst KF's særregnskap for 2016 viser et netto
driftsresultat på kr 438 854,- og et regnskapsmessig resultat i balanse.

Kontrollutvalget har i tillegg merket seg at:

Revisors bereûring er en berefiaing med awik fra normalberetning som følge av at:

o Budsjettreguleringer ikke vises i oppstillingen av regnskapet
. ,Arsberetningen ikke fullt ut tilfredsstillçr krav som stilles i kommunelovens $ 48 nr. 5

Ut over ovennevnte og revisors bereüring av 7. apnl2017 har kontrollutvalget ikke
merknader til Måsøy i Vekst KF's særregnskap og årsbereûring for 2016.

Havøysnnd, den 30. mai2017

Arvid Mathisen
kontrollutvalgsleder

Kopi: Formannskapet i Mäsøy kommune

i\4otlalt:

KontrolluWalgets sekretariat, KUSEK IKS:
Org.nr. 991 52O759

Alta
Altaveien 96

Hammerfest

Sjøgata25
Pb. 95, 9615 Hammer fest

Mobil ¡r. 957 80 657Web: www.kusek.no
95O2 Alta
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Sak 29117

.Å.nsnrcNsKAp 2016 - MÅsØY I vEKST KF

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
17t93

Arkiv: NA\rN 210

Saksnr.:
29117

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Regnskap

20L6

150,00

Buds(end)

20t6

150,00

Møtedato
06.06.2017

Budsjett

2016

50,00

Regnskap

20L5

49,00

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommunestyre viser til det fremlagte årsregnskapet med en regnskapsmessig balanse i
drift- og investeringsregnskapet for 2016.

Regnskapet fastsettes som Måsøy i Vekst KF sitt årsregnskap for 2016

Dokumenter:

DOK I ÄRSREGNSKAP 2016
DOK 2 REVISJONSBERETNING
DOK 3 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE AV 30.05.17

DOK 4 NÅOVIRTVNENS UTREDNING OG INNSTILLING

Innledning:

Årsregnskapet2016 viser en regnskapsmessig balanse i drift- og investeringsregnskapet for
2016.

,Arsregnskapet er styrebehandlet den27. februar 2017 og oversendt til VEFIK IKS
(kommunerevisjon) den 28. februar 2017.,Årsregnskapet for Måsøy i Vekst KF ble behandlet i
kontrollutvalget i møte den 30. mai 2017.

Saksutredning:

Ärsregnskapet2016 viser en regnskapsmessig balanse i drift- og investeringsregnskapet for
2016.

I NVE S T E RI N G S R E G NS KAP E T
Inve steringsre gnskapet kan oppsummeres slik:

Økonomisk oversikt

Finansieringsbehov

Sum finansiering

Udekket/udisponert

49,00

Sum inntekter

Sum utgifter
49,00150,00 150,00 50,00Sum finansier¡ngstrans.

150,00 150,00 50,00
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Måsøy i Vekst KF hadde et finansieringsbehov på til sammen kr 150,- i 2016, og

investeringen ble finansiert med overførte midler fra driftsregnskapet. På grunn av at Måsøy i
Vekst KF er underlagt pensjonsordningen til KLP må man kjøpe egenkapitaltilskudd hvert år

Dette er en ordning som må flrnansieres i investeringsregnskapet.

DRIFTSREGNSKAPET
Driftsregnskapet kan oppsummeres slik:

Økonomisk oversikt drift :

2015

Sum driftsinntekter

Sum driftsutgifter

Brutto driftsresultat

Netto finansutgifter

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat

Netto avsetninger

Udisponert netto d riftsresultat

Driftsinntekter
Driftsinntektene til Måsøy i Vekst KF bestar utelukkende av fflkeskommunale tilskudd til
omstillingsarbeid og påffll av midler til næringsfondet.

Driftsutgifter
Driftsutgifter består av videretildeling av tilskudd og den administrative driften av foretaket.

Resultat eksterne finanstransaksj oner
Resultat eksterne finanstransaksjoner (netto finansutgifter) inneholder renteinntekter på

bankinnskudd.

Netto driftsresultat
Netto driftsresultat er resultat et før bruk og avsetning av fondsmidler. For foretaket er netto

driftsresultat negativt kr 438 854,-.

Interne finansieringstransaksj oner
Bruk av avsetninger: Det er brukt i underkant av þ¡ 4,1mill. av bundne fond.
Avsetninger: Det ble avsatt i underkant av k¡ 3,7 mill. til bundne fond.

NETTO DRIFTSRESULTAT I VO AV SUM DRIFTSINNTEKTER
2014 2015 2016

Netto driftsresultat 6 03s 067 -25204 -438 854

201620t4

3 958 028 3 9L0 601

4 369 344

8275 L64

2252897 4026773
-68745 -4587446022267

T2BOL 43 54L 19 889

-438 8546 035 067

438 854-6 035 067

-2s204

25 204

Sum driftsinntekter

Netto drilti% av sum driftsinnt.

8275 t64 3 958 028

-0,64yo

3 910 601

-tL,22%
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Netto driftsresultatiYo av sum driftsinntekterbør etter endringene i momsreglenei20l4være
minimum I,7 5 yo, aller helst over 3,75 Yo for å være i stand til å opparbeide seg reserver.

Måsøy i Vekst KF skal ikke driftes med reserver siden de skal drive med omstilling og
forvaltning av næringsfondet.

ENDRING I ARBEIDSKAPITALEN
Arbeidskapital er den mengden av omløpsmidler som er finansiert med langsiktig kapital. Nar
den beregnes så ser man på differansen mellom omløpsmidler (penger i banken og kortsiktige
fordringer) og kortsiktig gjeld i balansen. Det er viktig at man har tilstrekkelig med

arbeidskapital for å klare å betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller, da

innbetalinger og utbetalinger ikke kommer til samme tid.

2014

Sum omløpsmidler

- Sum kortsiktig gjeld

= Arbeidskapital

Endring i arbeidskapital

FONDSUTVIKLING

Fond pr.01.01.

- bruk av omstillingsfond

- bruk av næringsfond

+ avsatt til omstillingsfond

+ avsatt til næringsfond

= Fond pr.3L.L2.

6 035 067

6 035 067

2014

2036070
6 03s 067

20L5

3 000 000

6s9 994

6 009 814

7 0fi!t00

E {XX}t}$0

5 {X}0 S00

4 flûo0G0

3 û00to0

T {XruT$D

L {]'flú0{X}

2t)l-3 2015

Etatssiefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

- 
F ond pr . 31".12.

20162ü14

2015 20L6

s 853 863

283 053

5 s70 8L0

-439 004

6 327 696

-2525?

3L7 882

6 009 814

6 L62 T3I
r27 064

20L6

6 035 067 6 009 81_4

3 042247

643 000

6032768

t574272
459 500

3 000 000

5 570 810

658 319

3 s8s 323

512 000
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Vedlegg:

l. ^Årsregnskap 2016
2. Revisjonsberetning
3. Kontrollutvalgets uttalelse av 30.05.17

Havøysund, den 30.05. I 7

(\

Lill Tordørg Leirbakken
Rådmann

t

Økonomisjef
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Arkivkode Dercs ref Dato
07.04.2017

Salsbehandler
Aud Sf¡nnøve OPgárd

Telcfon
46 54 09 28

REVISJONSBERDTNING MÅSøY I VEI(SÎ KF

VedlagÍ følgsr revison¡ beretning for 2016. Bereüringen skal vedleggæ når regnskapssaken

behandles.

öw,
opsåtå

rd
Aud Synnøve
revisjonssjef

Kopi:
Måsøy i Vekst KF v/ styret
Administrasj onssj efør
Kontrollutvalget

vEFrK llß
TGlefoD 78 14 94 50
Org.nr. 887 013 322
E-oost: oodlâvdik.no
U/etrcide, www. vefik.no

Adrer¡cr¡
Alte
L¿kle;veicn 2
Postboks 1023

9503 AltE

ll¡¡tm€rfcút
Hav¡eveiq 5

9ó10 Rypaljonl

Ponang€r
Rådhusot
Postboks 259
971 I l-al¿selv



Vest-Finnmark komnrunerevisjon IKS
Oarje-Finnmárkku suohkanrevi3uvdna SGO

Til kommunestyret i Måsøy Kopi:
Kontrollutva lget
Fo rm a n nska pet/fylkesutva lget
Ad ministrasjonssjefen/
Kommune-/fiilkesrådet
Styret

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revlsjonen av særreßnskapet

Konklusjon

Vi har revidert særregnskapet for MåsØy i Vekst KF som víser et netto dríftsresultat på kr 438 854,- og et

regnskapsmessig resultat í balanse. Særregnskapet består av balanse per 3L. desember 201.6,

driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til
særregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en

dekkende fremstilling av den fìnansielle stillingen til Måsøy i Vekst KF per 31. desember 2016, og av

resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, foakrÍft og god

kommunal regnskapsskikk i Norge.

G ru n nl ag for kan kl u sjone n

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk I Norge, herunder

de internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver of plikter i henhold til disse standardene
er beskrevet i Revisors oppgover og plikter ved revisjon av særregnskapet. Vi er uavhengige av foretaket
slik det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt våre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter

vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og henslktsmessig som grunnlag for vår

konklusjon.

Øvrig informosjon
Ledelsen er ansvarlig for øvri1 informasjon . @vrig informasjon består av informasjon i foretakets
å rsra pport, men inkl uderer lkke særregnska pet og revisjonsberetningen.

Styret og daElig leders ansvar Íor særregnskdpet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gfr en dekkende fremstflling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge, Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nØdvendig for ä kunne

utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter
eller utilsiktede feil.

Revisors oppgdver og plikter ved revisjonen av særregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlÍg feílinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,

,¡oe¡-inge[,sqre-4-tlf"q"ro!--e!r€yiri-o!]u!!q[!--sqf r":yqln9-C-19-v,-f-o- I revísjonsskikk i

Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksÍsterer. Feilinformasjon kan

oppstå som fØlge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom



den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvírke Økonomiske beslutnínger som brukerne

foretar basert på særregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-

ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:
¡ identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i særregnskapet, enten det skyldes

misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere

slike risikoet og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon, Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket,

er høyere enn for feilinformasJon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære

samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uríktige fremstillinger eller overstyring av intern

kontroll.
r opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi

uttrykk for en mening om effektiviteten av foretakets ¡nterne kontroll.
. evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene

og tilh6rende noteopplysninger utarbe¡det av ledelsen er rimelíge.

¡ evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i særregnskapet, inkludert
tilleggsopplysningene, og hvorvidt særregnskapet gir uttrykk for de underliggende transaksjonene

og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og

til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi

har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne

kontrollen.

Uttalelse om øvr¡ge lovmessige krav

Konklusjon med forbehold om budsjett
Budsjettreguleringer vises ikke i oppstillingen av regnskapet, og vi viser tÍl årsberetning for mer

informasjon,

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til
grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbelØpene i

særregnskapet stemmer med regulert saerbudsjett,

Konklusjon med forbehold om årsberetnlngen
Årsberetningen tilfredsstiller ikke fullt ut alle krav som stílles i kommuneloven5 nr 48 nr 5"

Basert på vår revísjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av opplysningene

om årsresultätet omtalt i avsnittet over, at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet er

konsístente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasion

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger ví har funnet

nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 (Attestasjonsoppdrag

som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjonn, mener vi at ledelsen

har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foretakets

regnskapsopplysninger i samwar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Alta,7. aprilZOLT (t

1"1
Aud Opgård
{fur'l
Oppd ragsa nsvarl íg revisor
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KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM S,ÐRREGNSKAP OG ÅRSMELDING
FOR 2016 TIL NNÅSøY I VEKST KF

Kontrollutvalgethar imøte den 30. mai2017 behandlet Måsøy i Vekst KF's særregnskap for
2016. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte sæffegnskapet og årsberetning, og revisors

bereüring av 7. aprll2017.

Kontrollutvalget har merket seg at Måsøy i Vekst KF's særregnskap for 2016 viser et netto
driftsresultat på kr 438 854,- og et regnskapsmessig resultat i balanse.

Kpntrollutvalget har i tillegg merket seg at:

Revisors beretning er en berefiring med awik fra normalberetning som følge av at:

. Budsjettreguleringer ikke vises i oppstillingen av regnskapet

. ,A.rsberetningen ikke fullt ut tilfredsstiller krav som stilles i kommunelovens $ 48 nr. 5.

Ut over ovennevnte og revisors bereûring av 7. april2}l7 har kontrollutvalget ikke
merknader til Måsøy i Vekst KF's særregnskap og årsberetning for 2016.

Havøysund, den 30. mai20l7

Arvid Mathisen
kontrollutvalgsleder

Kopi: Formannskapet i Måsøy kommune

Kontfollutvalgets sekfetariat, KUSEK IKS: Alta Hammerfest

Org.nr, 991 520 759 Altaveien 96
Sjøgata25

9502 Alta Pb. 95, 9615 Hammet fest
'Web: www.kusek.no Mobil nr' 957 80 657
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Ånsvrnr,DlNc 2016 - MÅsØy TNDUSTRTETENDoM KF

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
t7lt27

Arkiv:004

Saksnr.:
301r7

Dokumenter:

DOK 1.

DOK 2.
DOK 3.

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
06.06.2017

Rådmannens innstilling:
Måsøy kommunestyre godkjenner årsmeldingen for 2016 til Måsøy Industrieiendom KF

Styret må påse at neste årsberetning tilfredsstiller kravene i kommuneloven.

Ä.RstunrtlNc 20t6
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE AV 30.05. 1 7

NÅOVTRWNENS UTREDNING OG INNSTILLING

Innledning:

Ärsmeldingen til Måsøy Industrieiendom KF for 2016ble styrebehandlet den 15. februar

2017, og oversendt til VEFIK IKS (kommunerevisjonen) den 15. februar 2017.
Kontrollutvalget behandlet årsmelding i sitt møte 30.05.17.

Saksutredning:

Mås ølt Industrieiendom KF's .formål o g ansv ar s område
Måsøy Industrieiendom KF skal etablere og leie ut industrieiendommer og andre bygg som

kommunestyret bestemmer. Måsøy Industrieiendom KF skal ivareta administrative og

forvaltningsmessige oppgaver tillagt av kommunestyret i Måsøy. Selskapet skal drive
kommersielt og sørge for rasjonell og effektiv drift av selskapets eiendommer, føre tilsyn
med og forvalte selskapets eiendommer, innretninger, andre aktiva samt realkapital stilt til
selskapets disposisjon med sikte på en best mulig ressursutnyttelse og avkastning for
selskapet og kommunen som eier.

Viktige hendelser
- Måsøy kommunestyre vedtok å opprette selskapet 13.03.2006. På møtet ble vedtekter,

styret og budsjett vedtatt.
- Etableringen av et produksjonsanlegg for klippfisktørking på ffllinga i Havøysund startet

sommeren 2006. Anlegget ble tatt i bruk våren 2008.
- Anlegget er utleid til Hermann Export AS i en periode pâ20 är.

- Kommunestyretvedtok 1I.12.2009 åbyggenyttkjølelagertilknyttetbygget, somble
ferdigstilt í2010 innenfor den økonomiske ramme og er tatt i bruk.

- Kommunestyret vedtok 17 .06.2010 at bygg for VTA (varig tilrettelagte arbeidsplasser)

skal tas inn som del av selskapet.
- Foretaket og Hermann Export AS har gjennom en årrekke vært uenige om

husleiebetalingen, og har møtt, og skal møtes i rettsapparatet.
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Økonomi
Regnskap for 2016 er avsluttet med et netto positivt driftsresultat på l<r I23 879,-.

Overskuddet skuldes i hovedsak lavere rentekostnader enn budsjettert.

B emerlwting i r evis_i ons b er e tningen
Årsmeldingen for Måsøy Industrieiendom KF ble sendt inn innen fristen den 31. mars året

etter regnskapsåret.

I revisjonsberetningen har Måsøy Industrieiendom KF fätt bemerkning om at arsberetningen
for 2016 ikke inneholder redegjørelse for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges

iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten, slik
kommuneloven krever.

Etatssiefens/rådmannens vurdering ¡også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

1. fusmelding20l6
2. Kontrollutvalgets uttalelse av 30.05.17

Havøysund, den 30.05. I 7

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

InqÀc\ I*to1o.lc\-
Ingrid Majala
Økonomisjef
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Kontrollutvalget i Måsøy kommune

}llâsøy kommune
v/ kommunestyret
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Arkivkodç
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Joutnalnr.
2077 1t8060-16

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM MÅSØY NDUSTRIEIENDOM KFS
S,ÐRREGNSKAP OG ÅRSMELDING F'OR 2016

Kontrollutvalgethn imøte den 30. mai2017 behandlet ll/:âsøy Industrieiendom KI's særregnskap

for 2016. Grunnlaget for behandlingenhar vært det avlagle særregnskapet og årsberetning, og

revisors beretrring av 11. apnt2077 -

Kontrolluwalget har merket seg at Måsøy Industrieiendom KF's særregnskap for 2A76 viser et

netto driftsresultat päIrr 123 878,89 og et regnskapsmessig mindreforbruk på
tu 33 469,g9.

Kontrollutvaleet har i tillegg merket seg at:

Revisors beretning er en beretning med awik fra normalberetning som følge av forbehold
for at årsberetningen ikke inneholder redegjørelse for tiltak som er iverksett, og tiltak som

planlegges igangsatt for å síkre en betryggende kontroll og en høy etisk standard, slik
kommuneloven krever.

Ut fra ovennevnte og revisors beretrein g av ll . april 2017 har kontrollutvalget ikke merknader
til Måsøy Industrieiendom KF's særregnskap og årsberefiring for 2016.

den 30. mai201.7

Arvid Mathisen
kontrollutvalgsleder

Kopi: Formannskapet i Måsøy kommune

Kontrollutvalgets sekreta¡iat, KUSEK IKS: Alta Hammerfest

Org.nr. 991 5ZO 759 Altaveien 96
Sjøgata25

9502 Alta Pb. 95, 9615 Hammer fest

web: www,kusek.no Mobìi nr' 957 80 657
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ÅRsnncNSKAP 2016. MÅSØY INDUSTRIEIENDOM KF

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
17194

Arkiv: 210

Saksnr.:
3U17

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
06.06.2017
rs.06.20t7

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommunestyre viser til det fremlagte årsregnskapet for 2016 med et regnskapsmessig

mindreforbruk (overskudd) på kr 33 469,89 i driftsregnskapet, og ingen føringer i
investeringsre gnskapet.

Regnskapet fastsettes som Måsøy Industrieiendom KF sitt årsregnskap for 2016

Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet avsettes slik
- Klippfisktørk.: kr 89,94 til disposisjonsfond 256.50.000
- Hygronorbygget: kr 30 715,55 til disposisjonsfond 256.50.002
- Administrasjon: k 2 664,40 til disposisjonsfond 256.50.003

Dokumenter:

DOK 1 ,Ä.RSREGNSKAP 2016
DOK 2 STYREVEDTAK AY 15.02.T7
DOK 3 REVISJONSBERETNING
DOK 4 KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE AV 30.05.17
DOK 5 RÅDMANNENS UTREDNING OG INNSTILLING

Innledning:

Å.rsregnskapet til Måsøy Industrieiendom KF for 2016 viser et mindreforbruk (overskudd) på

kr 33 469,89 i driftsregnskapet, og ingen føringer i investeringsregnskapet.

Årsregnskap et for 2016 ble styrebehandlet 15. februar 2017, og oversendt VEFIK IKS
(kommunerevisjonen) den 15. februar 2017. Kontrollutvalget behandlet arsregnskapet til
Måsøy Industrieiendom KF for 2016 i sitt møte den 30.05.17.

Saksutredning:

,Arsregnskapet til Måsøy Industrieiendom KF for 2016 viser som nevnt et mindreforbruk
(overskudd) på kr 33 469,89 i driftsregnskapet, og ingen føringer i investeringsregnskapet.

INVESTERINGSREGNSKAP
Måsøy Industrieiendom KF har ikke hatt noen investeringsprosjekter i 2016

DRIFTSREGNSKAPET
Driftsregnskapets regnskapsmessige resultat fremkommer slik:

Side 19 av 39



Sak 31/17

Økonomisk oversikt drift:
Regnskap

20L6

Budsjett

20t6
Regnskap

20L5

Sum avsetninger

Mer/mindreforbruk

Sum driftsinntekter

Sum driftsutgifter

Brutto driftsresultat

Resultat eksterne

finanstra nsa ksjoner

Motpost avskrivninger

Netto driftsresultat 75 409

Sum bruk av avsetninger 289 332,87 289 332,87 tt35 L22,27

379 74L,87 379 74L,87 75 409 64 546,27

2893t2,8733 469,89

Driftsinntekter:
Driftsinntektene til Måsøy Industrieiendom KF består utelukkende av leieinntekter. Denne

posten utg¡ørkr 2,66 mill. i 2016, noe som gir en reduksjon i leieinntektene på kr 0,30 mill.
sammenlignet med 2015.I beløpet fra regnskapsåret 2015 ligger det omstridte kravet fra20l3
og20l4 päkr 234 272,90. Dersom vi trekker denne posten ut av leieinntektene er det en

reduksjon i leieinntektene på kr 0,07 mill.

Driftsutgifter
Driftsutgifter bestar av utgifter til administrasjonen samt avskrivninger. Avskrivninger utgiør
kr 0,69 mill. Driftsutgiftene har blitt redusert med vel kr 1,16 mill. sammenlignet med 2015. I
driftsutgiftene for 2015ligger domutbetalingen som foretaket ble dømt til å betale leietakeren.

Resultat eksterne finanstransaksj oner
Resultat eksterne finanstransaksjoner (netto finansutgifter) inneholder renteinntekter på

bankinnskudd, og renter og avdrag på lan. Renter og avdrag er til sammen på kr 2,22 mill. for
foretaket. Her er en netto reduksjon päV'r 47 000,- fra 2015.

Motpost avskrivninger
Avskrivninger er i det kommunale regnskapet en kostnad som ikke har resultateffekt.

Avskrivningene framkommer under driftsutgifter, og legges til igjen under Motpost
avskrivninger. Avskrivningene for 2016 tttg¡ør kr 686 446,-.

Netto driftsresultat
Netto driftsresultat er resultatetfør bruk og avsetninger av fondsmidler. For selskapet er netto

driftsresultat kr 0,12 mill.

Interne finansieringstransaksj oner
Bruk av avsetninger: Det er brukt av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
(overskudd) på kr 289 332,87.
Avsetninger: Det er avsatt tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk (overskudd) og

forventet overskudd på kr 90 409,-.

NETTO DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV SUM DRIFTSINNTEKTER

Buds(end)

2016

2963 84L,402670289
1 008 s00

1 661 789

-2236380

665 000

2787 728

967 s00

t820228

-2 409 8L9

665 000

2 660789,L4

L0067r9,48

1 654 069,66

-22t6 657,00

686 466,23

L23878,89 90 409

2 L68056,75

795784,65

-2263 494,OO

686 466,22

-78L243,L?
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Netto driftsresultat i prosent av sum driftsinntekter bør være over I,7 5 Vo for å opparbeide seg

reserver. Disse reservene gjør foretaket i stand til ä møte svikt i inntekter og uforutsette

økninger på utgiftssiden. De siste årene har dette nøkkeltallet vært på en farlig lavt nivå, men

for regnskapsaret 2016 ligger det godt over anbefalt nivå.

29,20% 3O,O3%40,oo%

20,oo%

o,oo %

20,00 %

40,oo%

2009 20to

10,99 %

-3,:,6% 0,26%

201.1. 2012 2013

- 
Netto driÍTi % av sum driftsinnt.

4,66%
30%

2016

2014 2015

-= 
tr¡þsij511¿pif¿l

Lan gsi ktig lå negjeld pr. 31'.12

ENDRING I ARBEIDSKAPTIAL

Arbeidskapital

Bundne fond

Ubrukte lånemidler av eksisterende lån

Arbeidskapitalens d riftsdel

3000 000

2000 000

1000 000

30000 000

2s000 000

20000 000

15000 000

10000 000

s000 000

20L3

2009 20L0 20t1- 20L2 2013 20L4 201,5 201.6

Endring i arbeidskapital viser det finansielle resultatet for Måsøy Industrieiendom KF. Det vil
si alle innbetalinger minus alle utbetalinger i året. Vi ser at foretaket har negativt finansielt
resultat i tre av de siste seks årene. Denne trenden g¡ør det vanskelig for foretaket å bygge opp

reserver for å møte framtidige økonomiske utfordringer. Det er viktig å ha en positiv
arbeidskapital, og vi kan se av tabellen at den har vært varierende de siste årene. Det er viktig
å fortsette den positive trenden som vises i regnskapetfor 2016.

GJELDSUTVIKLING

2009 20LO 201]- 2012 2013 2074 2015 201,6

20L6

739 2351_ 396 599 515 3561 366 368

-7974

t368342
198 026

I 198 573

L98 026

4t7 330

198 026

541209
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FONDSUTVIKLING
1500 000

1000 000

500 000

Etatssiefens/rådmannens yurdering ¡også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

1. Ärsregnskap 2016
2. Revisjonsberetningen
3. Kontrollutvalgets uttalelse av 30.05.17

Havøysund, den 30.05.1 7

Sak 31/17

- 
= Fond pr.31.12.

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

\n3nìâ Ho.io.-to-
Ingrid Majala

Økonomisjef
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Vest-Finnmsrk kommunerevlsJon IKS
OarJe-Finnmárkku suohkanreviõuvdna SGO

r+/qï -
rglq - t+

Mfuery kommune
Torget I

9690 HAVØYSIJND

4

Joumr.
20t7n4Êt

Arkivkode Telcfon
46 54W28

De¡s ref Dato
I1.04.20r7I

Saksbeh¡ndler
Aud Svwr¡e ODsâfd

REVISJONSBERETNING FOR 2016 - UÅSøY INDUSTRIEIENDOM KF

Vedlagt oversendes revisors beretning for 2016.

Revisors bereûring skal vdlegges sakspapirene når regnskapssaken behandles"

Aud
revisjonssjef

Kopi:
Mãsøy kommrme v/formannskapet
Måsøy kommune v/adminisbasjonssjefen
Måsøy Indushiei€Nrdom KF v/styret
Måsøy Indusüieiendom v/daglig leder
KonEollutvalget

r&

VEFIK IKS
Tctofon ?8 44 94 50
orgÐ.88? 013 322

E-po8r: @(AWE!.no
lVehsidc: www.vefik,no

Adrô¡r?r:
Altû
t¿kkwcien 2
Postbots 1023

Hsm¡n€rfesl
Ìl¡vneveier 5

9610 Rypetord

Ponanger
R¡dhuset
Postbok$ 259
971 I L¡kßclvAllå



Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
Oarje-Finnmárkku suohkanreviöuvdna SGO

Tìl kommunestyret i Måsøy kommune Kopl:
Kontrolluwalget
Forma n nskapet/fu lkesutva lget
Ad m inlstrasjo nsslefen/
Kommune-/fylkesrådet
Styret

UAVHENGIG REVISORS BERETT{ING

Uttalelse om revls¡onen av særregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert særregnskapet for Måsøy lndustrieiendom KF som viser et netto driftsresultat på

kr 123 878,89 og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr. 33 469,89. Særregnskapet bestár av balanse
per 31. desember 2016, driftsregnskap og investeringsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne

datoen og noter til særregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfplgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en

dekkende fremstilllng av den flnansielle stillingen t¡l Måsøy lndustrielendom KF per 31, desember 2016, og

av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god

kommunal regnskapsskikk i Norge.

6 run nlog for konkl u sJone n

Vi har gjennombrt revisjonen I sarnwar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de

internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er
beskrevet i Revisors oppgover og plikter ved revisjon av særregnskopet. Vi er uavhengige av foretaket slik

det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt väre øvrige etiske plíkter i samsvar med disse kravene. Etter vår

oppfatning er Innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og doglig leders ansvor for særregnskape

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i sarnwar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nØdvendig for å kunne

utarbeíde et særregnskap som ikke inneholder vesentlíg feilinformasjon, verken som følge av misligheter
eller utilsiktede feil.

Revlsors oppgaver og plikter ved revisjonen av særregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsikede feil, og å avgi en

revisjonsberetning som inneholder vâr konklusjon, Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,

men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisJonsskikk I

Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig fuilinformasjon som eksisterer, Feilinformasjon kan

oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom

den enkelwis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke Økonomiske beslutninger som brukerne

foretar basert på særregnskapet.



For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til :

www. nkrf. nolrevis io nsbe retnineer

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av revísjonen og

til hvilken tid revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi

har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne
kontrollen.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om budsjett
Basert pà vâr revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som ligger til
grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i

særregnskapet stemmer med regulert særbudsjett.

Konklusjon med forbehold om årsberetníngen
Ârsberetningen inneholder ikke redegjørelse for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt

for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten, slik kommuneloven krever.

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi med unntak av forholdet
beskrevet i avsn¡ttet ovenfo¡ at opplysningene i årsberetningen om særregnskapet er konsistente med

særregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentosjon
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nØdvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)3000 <Attestasjonsoppdrag

som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjonr, mener vi at ledelsen

har oppflilt sin plikt tilå sørge for ordentlig og oversÍktlíg registrering og dokumentasjon av foretakets
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Alta, 1L.april2OI7

/'\ t'\

L[t."d cpúrd.rc[
Aud Opgård J

Oppdragsansvarlig revisor



Kontrollutvalget i Måsøy kommune

Måsøy kommune
v/ kommunestyret

her

Arkivkode
4/l 08

Journalnr.
2017 118060-t6

il

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM MÅSøY INDUSTRIEIENDOM KFS
SÆRREGNSKAP OG ÅRSMELDING F''OR 2016

Kontrollutvalgethar imøte den 30. mai2017 behandlet Måsøy Industrieiendom KF's særregnskap
for 2016. Grunnlaget for behandlingen har vært def avlagfe særregnskapet og årsberetning, og
revisors beretning av 1 1. apnl20l7 .

Kontrollutvalget har merket seg at Måsøy Industrieiendom KF's særregnskap for 2016 viser et
netto driftsresultat pãfu 123 878,89 og et regnskapsmessig mindreforb.uk på
tu 33 469,89.

Kontrollutvalget har i tillege merket seg at:

Revisors beretning er en beretning med awik fra normalberetning som følge av forbehold
for at årsberetningen ikke inneholder redegjørelse for tiltak som er iverksett, og tiltak som
planlegges igangsatt for å sikre en betryggende kontroll og enhøy etisk standard, slik
kommuneloven krever.

Ut fra ovennevnte og revisors beretning av 1 1. april 2017 har kontrollutvalget ikke merknader
til Måsøy Industrieiendom KF's særregnskap og årsbereüring for 2016.

den 30. mai20l7

Arvid Mathisen
kontrollutvalgsleder

Kopi: Formannskapet i Måsøy kommune

a

aativ: (fud

,lor;i-n¡r

;1lis r r.

irlìcttatL:

KontolluWalgets sekretariat, KUSEK IKS:
Org.nr.991 520759

Alta
Altaveien 96

Hammerfest

Sjøgata25
Pb. 95, 9615 Hammer fest

Mobil nr. 957 80 657

Side 1
Web: www.kusek.no

9502 Alta



Sak 32117

Ånsvrnr,DlNc 2016 - HAvØysuND HAvI\EVESEN MÅsØY KF

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
171364

Arkiv:210

Saksnr.:
32117

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
06.06.2017

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommunestyre godkjenner årsmeldingen for 2016 til Havøysund Havnevesen Måsøy

KF.

Dokumenter:
DOK I. Ä.RSIT¿BTUNG 2016 - HAVØYSUND HA\,TNEVESEN MÄ,SØY KF
DOK 2. KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE AV 30.05.17

DOK 3. NÅIUANNENS UTREDNING OG INNSTILLING

Innledning:

Å,rsmeldingen til Havøysund Havnevesen Måsøy KF for 2016 ble styrebehandlet den 23

februar 2017, og oversendt til VEFIK IKS (kommunerevisjonen) den27 . februar 2017 .

Kontrollutvalget behandlet årsmelding i sitt møte 30.05.17.

Saksutredning:

Hovedmålsettine
Måsøy kommune har som målsetting å sikre og forbedre rammebetingelsene for fiskerne som

kommunens basis næring. Og utvikle (legge til rette) for annen industri, som er

formål stj eneli g for kommunen.

Viktige hendelser
- Investering i forbindelse med etablering av nytt bunkersanlegg i Havøysund,kr.637 7II,-
- Deponering av vrak
- Sikring og forsterkning av landfeste på almenningskai på Måsøy
- Ny fenderplank på trekaiene i Havøysund

Fr e mt i di ge ut fo r dr inse r inne nfor H av ne di s tr i kt e t
- Trekaiene i havnedistriktet vil fremdeles ha behov for vedlikehold og renoveringer

- Total renovering av lys anlegg på betong pir. Kostnad ca. kr. 100 000,-
- Skjerming av flytebrygge anlegg pâIngøy. Kostnad ca. kr. 595 000,-. Under forutsetning

av tilskudd over post 60 til utbedring av infrastruktur i hskerihavner.
- Utvide kapasitet på liggeplasser for alle fartøygrupper. Ny havneplan må utarbeides for

hele havnedistriktet
- Utskifting av gammel fl¡ebrygge i Havøysund, samtidig som en legger ut en ny

flytebrygge for å øke kapasiteten på liggeplasser. Kostnad ca. kr. 1,35 mill. Under
forutsetning av tilskudd via post 60 til utbedring av infrastruktur for fiskerihavner.

B e mer lminq i r ev i s-i ons b er e tningen
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Årsmeldingen for Havøysund Havnevesen Måsøy KF ble sendt inn innen fristen den 31. mars

året etter regnskapsaret.

Etatssiefens/rådmannens vurderi[g (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

l. ,Å,rsmelding2016
2. Kontrollutvalgets uttalelse av 30.05.17

Havøysund, den 30.05. 17

MW
Lill Tordørg Leirbakken

RåLdmann

lng od t--{ oloJc'-
Ingrid Majala

Økonomisjef
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Havøysund havnevesen MåsøY KF
9690 HAVøYSUND

Arsmelding 2O1 6



Styrin gs o r gan : H av ne stYre
pot¡tb* tider : Arne BJornå -.f¡a 01'08'12

Tor Biârne Stahell Fra 06'I I'2011 -0108'2012

Sekto¡leder : Oddvar Simonsenfra I 5'10'2010'-

INNLEDNING

Hav oy s un d h øvn ev e s en ar b eide ¡ etter fø lge n d e h ove dmål s ettín g :

Måsøy kommune har som målsetting å sibe ogforbedre

rammebetingelsene þr fiskcrene ,o-, I*^*uiins basis næring' Og uniHe (egge til

rette) þr aintn industri, som er þrmåltieneligþr kommunen'

Havøys und høvnevesen har felgende arbeidsoppgaver:

o Administrere all drifi innenfor Havøysund havnedistrikr.

o Ansvar þr farleder, nødvendige.fyrlys og siømerker'

o Tilsyn med at lcaianlegg og havneinnretninger'

o Påse at anlegg og arealer er i þrsvarlig stand'

o Påse at ferdselen på sjø og land ik\æ hindres eller vanslæliggiøres'

o Leggeforholdene til rettefor bruknrne.

. li*a, îor drift av 7 betoiglraier, I0 tre¡aier, I flytebrygger, kai lengde på ca' 530 meler'

en havneterminal, Iagerhus og strømbuer'

HAVØYSUND HAVNEVESEN

Antall årsver*: 2,0
Anlall ansatte: 2, 0 i tiltegg kiopes tienestet fra No¡ - lines'

WKTIGE HENDELSEI;

- Investering í forbindelse med etableringen av nytt bunkers anlegg i Hwøysund Kr

637 7I l.-

Havnelcsssens regnsksp for 2015 er wsluttet med et regnskapsmessig ikkc disponert

netto driftsresuttãtþvârinaa)pa k¡.682877.-: Havnen har slitl med kostnader på uforutseÍte

hendekär ,på tross av dette er- det et ouerskucl¿l på driften. Dette overskuddet vil bli overførl

til disponible fond.

Deponering av vrak



Sítving ogforslerluting av landfeste på allmeningskai på Måsøy

Ny fenderptank på trekaiene i Havøysund'

UTWIflING:

SKIPSANLøP WD HAVøYSUND HAVN

2015 2016

676 666
930 930

Godsb,åter 114 t20
420 120

utenlandske 0 0

Traile¡e av 200 200

Bulk /ensiløsie 3T T9

Tilstandsmpporl - kaier og hygninger:

t D/S - kni ( betong kai) I god stand
t Gamle d /s kai, nyreslaurerl. Masseutglidning og erosjon i landfylling

. Kai i Hallvika, I god sland

t De øvrige kaiene er i god stand, Bortselt fra ytre tre pirer vedflytebryggene'

Tæringþå pålene, mËuúedres eller fiernes i løpet et eller to år. Følger med utviWingen.

Frømtìdípe utfotd¡inser Innenfo¡ Høv ned¡sltíktel

- Trekaiene i havnedistriktet vil fremdeles ha behov for vedlikehold og renoveringer

- Total renovering av lys anlegg på betong pir. Kostrrad ca. 100000.-

Skjerming av flytebrygge anlegg på Ingøy kostnad ca. 595.000.- Kr. Under

fo-t."tning uv titrLu¿ï over post 60 til utbeùing infrastruktur i fiskerihavner.

utvide kapasiæten på ligge plasser fior alle fartøygrupper. Ny havneplan må

utarbeides for hele havnedistriktet

Utskifting av gammel flytebrygge i Havøysund, samtidig som en legger ut en ny

fl¡ebrygge foi å øke kapasiteten på iiggeplasser. Kostnad ca. I,35 millioner kroner

Under forutsetning av tilskudd via post 60 til utbedring av infrastruktur for

fiskeúhavner.

Lesses ved sammen med resnskan for 2016



SLUTTKOMMENTAR:

Konkrete arbeídsmål:
o Bedre lrapasiteten me¡\ antall ligge plasser og kai forhold og bedre kvalileten pã disse'

c Skjerming og økning øv kapasitet påJtytebrygge anleggene

t Produsere ny havneplan i samsvar med try reguleringsplan (som sknl revideres')

o Sjekl<c landfultinger under kaienefor eventuelle skader'

o Arbeide med ulvidelsen av industri området i Hallviko'

Havøysund J,4.02.2017

Oddvar Simonsen

tdrlr"rÇï^*,,'*'-
Ilavnesief MåsøY KF



Kontrollutvalget i Måsøy kommune

Måsøy kommune
v/ kommunestyret

her

Arkivkode
4lt 08

Journalnr.
2017 178060-17

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM HAVøYSTJND IIAYI\EVESEN KFO S

S,4RREGNSKAP OG ÅRSBERETMNG FOR 2016

Kontrollutvalgethar ímøIe den 30. mai20l7 behandlet Havøysund Har¿nevesen Måsøy KF's
særregnskap for 2016. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet og
årsberetning, og revisors beretning av 5. april 2017 -

Kontrollutvalget har merket seg at Havøysund Havnevesen Måsøy KF's særregnskap for 2016
viser et netto driftsresultat på kr 1 033 708,- og et regnskapsmessig mindreforbruk pãL<r 682 877,-.

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.

Kontrollutvalget har i tillegg merket seg at:

Revisors beretning er nomralbereûringa

Ut over ovennevnte og revisors bereûring av 5. apnl.2017 har kontrollutvalget ikke merknader til
Havøysund Harmevesen Måsøy KI's særregnskap og årsberetningfor 2016.

den 30-(ryi2017

Arvid Mathisen
kontrollutvalgsleder

Kopi: Formannskapet i Måsøy kommune

u.'\ n; I t
Arkiv:

/irkivkor,rt;:

f\4ottalt:

Kontrollutvaþets selcetariat, KUSEK IKS:
Org-nr.99l 52O759

Alta
1.ltaveie¡96

Harnmerfest

Siøgata25
Pb. 95, 9615 Hamme¡ fest

Mobil n¡. 95'l 80 657

Side 1
Web: www-kusek.no

9502 A71a
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ÅnsnncNsKAp 2016 - HAVØysuND HAvNEvESEN MÅsØY KF

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
t7/92

Arkiv:210

Saksnr.:
Ut7
33117

Utvalg
Havnestyret
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
23.02.2017
06.06.2017

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommunestyre viser til det fremlagte årsregnskapet til Havøysund Havnevesen Måsøy
KF for regnskapsaret20l6 med et regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i
driftsregnskapet päl<r 682 877,- og en regnskapsmessig balanse i investeringsregnskapet.

Regnskapet fastsettes som Havøysund Havnevesen Måsøy KF sitt arsregnskap for 2016

Regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet päItrr 682 877,- avsettes til
disposisj onsfond, balansekont o 25 6.66.001 .

Behandling/vedtak i Havnestyret den 23.02.2017 sak 1/17

Behandling:

Vedtak:
Styret vedtar Ärsmelding og regnskap for 2016. Overskudd på Kr .682877.- overføres til
disponiblefond.

Dokumenter:

DOK I. Ä.RSRECNSKAP 2016
DOK 2. HA'\TNESJEFENS UTREDNING OG INNSTILLING
DOK 3. MELDING OM POLITISK VEDTAK - ÅNSNBCNSKAPET 2016
DOK 4. SAKSPROTOKOLL - ÅNSNBCNSKAPET 2016
DOK 5. OVERSENDELSESBREV _ ÄNSNECNSKAPET 2016
DOK 6. REVISJONSBERETNING
DOK 7. KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE AV 30.05.17
DOK 8. NÅOURTVNENS UTREDNING OG INNSTILLING

Innledning:

Årsregnskapet til Havøysund Havnevesen Måsøy KF for 2016 viser et regnskapsmessig

mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet päV,r 682 877,-, og en regnskapsmessig balanse

i investeringsregnskapet.

Side 25 av 39



Sak 33/17

Ärsregnskapet20l6 for Havøysund Havnevesen Måsøy KF ble styrebehandlet den 23.02.17,
og oversendt VEFIK IKS (kommunerevisjon) den27.02.17. fusregnskapet for Havøysund

Havnevesen Måsøy KF ble behandlet i kontrollutvalget imøte den 30. mai2017.

Saksutredning:

I NVE S TE RIN G S RE G NS KAP E T
Investeringsregnskapet kan oppsummeres slik:

Økonomisk oversikt

Havøysund Havnevesen Måsøy KF hadde et finansieringsbehov på til sammen 642 801,54 i
2016.

Investeringene ble finansiert (sum f,rnansiering) slik
- Bruk av disposisjonsfond 642 801,54

DRIFTSREGNSKAPET
Driftsregnskapet kan oppsummeres slik:

Økonomisk oversikt drift :

Driftsinntekter
Driftsinntekter består av brukerbetaling for kaier ogavløp, samt andre salgs- og leieinntekter
Driftsinntektene utgjorde i regnskapsëret20l6 kr 5,04 mill. som tilsvarer en reduksjon på kr
77 000,- sammenlignet med regnskapsåret2}I1.

Driftsutgifter
Driftsutgifter består av alle utgifter som Havøysund Havnevesen Måsøy KF har giennom året.

I tillegg til administrasjon inngår vedlikehold,kjøp av varer og tjenester, tap på fordringer og

5um inntekter
Sum utgifter 637 7tO,54 650 000 t20L 420,OO

Sum finansieringstrans. 5 091,00 5 L00 s 000 4105,00

Fina nsieringsbehov 64280L,54 655 100 5 000 L 205 525,00

Sum finansiering 64280L,54 655 100 5 000 1 205 525,00

Udekket/udisponert

Regnskap 2016 Buds(end) 20L6 Budsjett 20L6 Regnskap 2015

Sum driftsinntekter 504L82r,2L 4 490 tgl 4 509 000 5 LLg 034,71-

Sum driftsutgifter 5 309 698,89 5 424200 5 256 909 5 618 3s7 28

Brutto driftsresultat -267 877,68 -934 009 -747 909 -499 322,57

Resultat eksterne finanstrans -545 022,95 -550160 -626526 -554766,67

Motpost avskrivninger 1.846 608,18 1835 000 L802209 1854 809,61

Netto driftsresultat 1o337O7,55 3s0 831 427 774 800720,37

Sum bruk av avsetninger 542233,37 542233 39t722,LO

Sum avsetninger 893 064,37 893 064, 427 774 650 209 10

Mer/mindreforbruk 682876,55 542233,37

Regnskap
20L6

Buds(end)
20t6

Budsjett
20L6

Regnskap
20L5
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avskrivninger. Driftsutgiftene utgjorde i regnskapsåtret2016 kr 5,31 mill. som tilsvarer en

reduksjon på kr 309 000,- sammenlignet med regnskapsåret 2015.

Resultat eksterne finanstransaksj oner
Resultat eksterne finanstransaksjoner (netto finansutgifter) inneholder både renter på innskudd

og lån, samt avdrag på lan. Resultat eksterne f,rnanstransaksjoner utgjorde i regnskapsaret

2016 kr 0,55 mill. som tilsvarer en reduksjon på kr 10 000,- sammenlignet med regnskapsaret

20rs.

Interne finansieringstransaksj oner
Bruk av avsetninger: Det er brukt av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk
(overskudd) på kr 542 233,37 .

Avsetninger: Det er avsatt tidligere ars regnskapsmessige mindreforbruk og et forventet
overskudd på kr 350 831,- til disposisjonsfond.

DRIFTSRESULTAT I PROSENT AV SUM DRIFTSINNTEKTER

20,00%
20,50 %

to,oo % 6s% 15,64%
LL,72%

0,o0%
201,r 2 20L3 20L4 2015 201,6

-t0,o0 %

-20,00%

-30,00 %

-40,00 % -37,17 %

- 
Netto drift i % av sum d riftsinnt.

Netto driftsresultatiYo av sum driftsinntekterbør etter endringene i momsreglenei20l4være
minimum 1,75 yo, aller helst over 3,75 o/o for å være i stand til å opparbeide seg reserver.

Havøysund Havnevesen Måsøy KF ligger godt over anbefalingene, og foretaket er i stand til å

bygge opp reserver.

ENDRING I ARBEIDSKAPITAL
Havøysund Havnevesen Måsøy KF må ha en likviditetsbeholdning av en viss størrelse da inn
og utbetalingene ikke kommer på samme tid. Arbeidskapitalen er et økonomisk nøkkeltall
som gir et godt bilde på den likvide situasjonen til foretaket, og den framkommer i balansen

som omløpsmidler minus kortsiktig gjeld.

Ved årsavslutningstidspunktet hadde Havøysund Havnevesen Måsøy KF en arbeidskapital på
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3773080 3 766 334 3 764 404 4 L7r 753Sum omløpsmidler
63762 254965 657 840 673 683- Sum kortsiktie gjeld

3 5L1 369 3 106 564 3 497 470= Arbeidskapital 3 709 31_8

2 530 s98 -L97 949 -404 805 390 906Endring i arbeidskapital

2014 20L5 20t620t3

Sak 33/17

i overkant av kr 3,5 mill.

Dette er tilbake til2013:

I feltet for endring i arbeidskapitalen finner vi hva som har skjedd fra et ar til neste. Et positivt
tall betyr at arbeidskapitalen er styrket, og et negativt tall betyr at arbeidskapitalen er svekket

sammenlignet med fuet før.

Havøysund Havnevesen Måsøy KF har styrket arbeidskapitalen sin i 2016. Foretaket har en

sterk arbeidskapital, og vil være i stand til å betjene sine forpliktelser etter hvert som de

forfaller.

GJELDSUTVIKLING

9000 000

8000 000

7000 000

6000 000

5000 000

4000 000
201,L 2012 2013 2014

- 
= Langsiktig lånegjeld pr.31..12

20L6

FONDSUTVIKLINGEN

4 000 000,00

3 000 000,00

2 000 000,00

1_ 000 000,00

201,r 2012 2013 201,4 2015 2016

- 
= Fond pr.3L.I2

Etatssiefens/rådmannens vurderifig (også personal- og økonomiske konsekvenserJ

AV

201.5
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Vedlegg:

1. Ärsregnskap 2016
2. Revisjonsberetning
3. Kontrollutvalgets uttalelse av 30.05.17

Havøysund, den 30.05. I 7

Lill Torbjørg Leirbakken
Rådmann

I ola-

Økonomisjef
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Vest-Flnnmark kommunertvisjon IKS
Oarje-Finnmárkku suohkonreviðuvdna SGO fl#ffiHruî;",

/nâ-.
Måaiøy komnl¡ne
Torget I

9690 HAVØYST/ND /&:_ú_t /7*..

Journr.
2Ót7/193-l

Arkivkode Saksbehandler
Elena Monakù

Tolefon
94 79 45 20

Deres ref Dato
06.04.20r7

REVISORS BERETNING 2016

Vedlagt oversendes revisors beretning for Havøysund [Iavnevesen Måsøy KF's rcguskap 201,6.

Revisors bereùring skal vedlegges sakspapirene når regnskapssaken behandles av kommuresfyret.

Regnskapssaken vil bli tatt opp til behandling i kontollutvalget.

Utskrift av kontrollutvalgets uttalelse om regnskapssaken" samt kopi av rcvisors beretring vil av
kontollutvalgsselaetariatet bli oversendt formannskapet umiddelbart etter behandlingen i
kontrollutvalget.

Medhilseri

T

Oppdragsansvarlig revi sor

Tclcfon 78,14 94 50
Org.nr.887 Ol3 322
Etosu pgg@yg$blg
Wcbsido: www.vcfik.no

Alta
l-økkevclen 2
Pmtùoks l0L1
9503 Altå

Hammsrfest
Havncveien 5

9610 Rypefiord

Porsanger
Râdhuset
Poctboks 259
9?l I l¡kselv



Vest-Finnmark komrnunerevisjon IKS
Orrje-Finnmárkku suohkanreyiõuvdna SGO

Til
kommunestyret i Måsøy kommune Kopi:

Kontrollutvalgct
Formannskapet
Ad rnin istrasj on ssj efen
Styret i Havøysund l-lavnevesen Måsøy I(F

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revlsjonen av særregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert særregnskapet for Flavøysund Havnevesen Måsøy KF som viser et netto drÍftsresultat på

kr 1 033 708,- og et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 682 877,-. Særregnskapet består av balanse per

31. desembe r 2OL6, driftsregnskap og inves-teríngsregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen

og noter til særregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en

dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Havøysund Havnevesen Måsøy KF per 31. desember

2016, og av resultatet for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og

god kommunal regnskapsskikk I Norge.

G ru n nla g for konkl usjone n

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder de

internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er

beskrevet i Revisors oppgaver ag plikter ved revisjon ûv særregnskapet. Vi er uavhengige av foretaket slik
det kreves i lov og forskrift, og har oppfylt väre øvrige etiske plikter i samsvar med disse kravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag forvår konklusjon,

flvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon . þvrig informasjon består av ínformasjon í foretakets
årsberetning ut over det lovbestemte kravet i KL $ 48, 5. ledd, men inkluderer ikke særregnskapet og

revisjonsberetni nge n.

Vår uttalelse om revisjonen av særregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den

øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av særregnskapet er det vår oppgave å lese Øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom Øvrig informasjon og
særregnskapet, kunnskap ví har opparbeidet oss under revísjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvr¡Be informasjonen

henseende,



Styret og døglig leders ansvar for særregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nødvendig for å kunne

utarbeide et særregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som fplge av misligheter
eller utilsiktede feil.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen ov særregnskapet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at særregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som f6lge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon, Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,

men ingen garant¡ for at en revisjon utført i samsvar med lov forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder lSA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer, Feilinformasjon kan

oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom

den enkelwis eller samlet med rimelighet kan forventes å pávirke økonomiske beslutninger som brukerne

foretar basert på særregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-

ene, utøver vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen.

Itillegg:
¡ identífiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i særregnskapet, enten det

skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å

håndtere slike risikoet og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter
ikke blir avdekket, er h6yere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden

misligheter kan innebære samarbeid, forfalskníng, bevisste utelatelseI uriktige fremstillinger
eller overstyring av intern kontroll.

. opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi

uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.
¡ evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskaps-

estimatene og tilh@rende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige,
o evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i særregnskapet, inkludert

tilleggsopplysningene, og hvorvidt særregnskapet gir uttrykk for de underliggende
transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstílling.

Vi kommuniserer med kontrollutvalget og styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og

til hvilken tid revísjonsarbeidet skal utføres, Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som ví

har avdekket i løpet av revisjonen, herunder om eventuelle wakheter av betydning i den interne
kontrollen.

Uttalelse om øvr¡ge lovmessige krav

Kon kl u sj on om sæ rb u dsj ett
Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener ví at de disposisjoner som ligger til
grunn for særregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i

særregnskapet stemmer med regulert særbudsiett.



KonklusJon om ãrsberetningen
Basert på vår revisJon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysnlngene i
årsberetningen om sænegnskapet er konsistente med sænegnskapet og er i samwar med lov og

forskrifter.

Konklusjon om reglstreríng og dokumentasjon
Basert på vär revlsjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nØdvendig i henhold til internasjonalstandard fur attestasjonsoppdrag (l5AE)3000 <Attestasjonsoppdrag

som ikke er revisjon eller forenklet revlsorkontroll av historlsk finanslell Informasjon>, mener vl at ledelsen

har oppfult sln plih til å sørge for ordentlig og overslkllg registrering og dokumentasjon av foretakets
regnskapsopplysnlnger i samwar med lov og god bokføringsskikk I Norge.

Sigdal, 6, april2077

oppdragsanwarlig revisor



Kontrollutvalget i Måsøy kommune

li/.àsøy kommune
v/ kommunestyret

her Arlrív:

l¡

ksnr.:

[4ollaìt: .Journalnr.:

Graríering

Saksb¿h It\h'--

Arkivkode
411 08

Jsurnalnr.
2017 118060-17

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM HAVØYSTJND HA\TNEVE SEN KF'' S
S,ÐRREGNSKAP OG Ä.RSBERETNING FOR 2016

Kontrollutvalgethar imøte den 30. mai2017 behandlet Havøysund Havnevesen Måsøy KF's
sæffegnskap for 2016. Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet og
årsbereüring, og revisors beretning av 5. april 2017.

Kontrollutvalget har merket seg at Havøysund Havnevesen Måsøy KF's særregnskap for 2016
viser et netto driftsresultat på kr 1 033 708,- og et regnskapsmessig mindreforbrok på I.r 682 877,-.

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse.

Kontrollutvalget har i tillegg merket seg at:

Revisors beretning er normalberetning

Ut over ovennevnte og revisors bereûring av 5. april 2017 har kontrollutvalget ikke merknader til
Havøysund HavnevesenMâsøy KF's særregnskap og årsberetning for 2016.

den 30 .tmai2077

Arvid Mathisen
kontrollutvalgsleder

Kopi: Formannskapet i Måsøy kommune

Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS:
Org-nr.991 520759

Alta
Altaveien 96

Hammerfest

Sjøgata25
Pb. 95, 9615 Hammer fest

Mobil nr. 95'7 80 657
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Ånsvrnr,DlNc 2016. MÅSØY KOMMUNE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
171366

Arkiv:210

Saksnr.:
341t7

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
06.06.2017

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommunestyre godkjenner årsmeldingen til Måsøy kommune for 2016.

Dokumenter:

DOK 1. ÅNSVBTIING 2016 - MÄ.SØY KOMMUNE
DOK 2. INNSENDING AV.Å.NSVBTIING 2016
DOK 3. KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE AV 30.05.17
DOK 4. NÅNUAUNENS UTREDNING OG INNSTILLING

Innledning:

Årsmeldingen til Måsøy kommune for 2016 ble oversendt VEFIK IKS (kommunerevisjonen)

den 3 I . mars 2017 . Kontrollutvalget behandlet årsmeldingen i sitt møte den 30.05. 1 7.

Saksutredning:

Kommunelovens $ 48 nr. 5 sier at det i årsberetningen skal redegjøres for alle forhold som er

viktige for å bedømme kommunens økonomiske stilling som ikke framkommer i regnskapet,

samt andre forhold av vesentlig betydning. Ärsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold,

men ikke senere enn 31. mars året etter regnskapsåret, jf. Forskrift for årsregnskap og

årsberetning (for kommuner og fflkeskommuner) $ 10.

Ärsmeldingen ble sendt inn innen fristen den 31. mars 2017 .

Revisjonsberetningen til Måsøy kommune for 2016 er en nonnalberetning, dvs. at det ikke

finnes vesentlige feil i årsregnskapet eller årsmeldingen.

Etatssiefens/rådmannens vurdering (også personal- og økonomiske konsekvenser):

Vedlegg:

1. Ä.rsmelding2016
2. Kontrollutvalgets uttalelse av 30.05.17

l"gncl Hololot
Ingrid Majala
ØkonomisjefRådmann

Ørg

aJ t7
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v Kontrollutvalget Í Måsøy kommune

Måsøy kommune
v/ kommunestyret

her

[ìi¿rr r:iíi

Arkivkode
4/l 08

Journalnr.
2017 118060-14

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM IvlÅSøY KOMMT]NES ÅRSREGNSKAP
FOR 2016

Kontrollutvalgethar imøte 30. mai 2017 behandlet Måsøy kommtmes årsregnskap for 2016
Grunnlaget for behandlingen har vært det avIag[e, reviderte årsregnskapet, rådmannens

årsbereûrin g av 31. mars 2017 og revisjonsberefiringen av 15. apnl2017 .

Måsøy kommunes årsregnskap for 2016 viser kr 96 670 648,26 til fordeling og et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr 12 721 394,36.

Kontrollutvalget har for øwig merket seg at :

¡ Lrvesteringsregnskapet viser vesentlig budsjettawik

Ut fra overner¡nte og revisjonsberetningen av 15. april 2017 har kontrollutvalget ingen merknader
til komrnunens årsregnskap og årsmelding for 2016.

den 30. mai2017

Arvid Mathisen
kontrollutvalgsleder

Kopi: Formannskapet i Måsøy kommune

ltrttiv 1^1
Å¡iiviloiir;;

;l(siil
0iia¡l¡,'iotiíìii:

Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS:
Org.nr.991 520759

Alta
ATtaveien96

Hammerfest

Sjøgara25
Pb. 95, 9615 Ha¡nmer fest

Mobil nr. 957 80 657

Side 1
Web: www.kusek.no

9502 Alta



Sak 35/17

ÅnsnncNSKAP 2016. MÅSØY KOMMUNE

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Ingrid Majala
t6l1009

Arkiv:210

Saksnr.:
3slt7

Utvalg
Formannskapet
Kommunestyret

Møtedato
06.06.20t7

Rådmannens innstillins:
Måsøy kommunestyret viser til det fremlagte årsregnskapet med et regnskapsmessig

mindreforbruk (overskudd) i driftsregnskapet päkl. 12 721 394,36 og et regnskapsmessig

merforbruk (underskudd) i investeringsregnskapet på kr | 299 045,75.

Regnskapet fastsettes som Måsøy kommune sitt regnskap for 2016.

Mindreforbruket i driftsregnskapet päkr 12 721 394,36 avsettes til disposisjonsfond.

Udekket del i investeringsregnskapet er på grunn av merforbruk på prosjekter som fortsetter i
regnskapsåret2017. Merforbruket dekkes da med ubrukte lanemidler. Budsjettert bruk av lån i
2017 tilhørende disse prosj ektene reduseres tilsvarende.

Dokumenter:

DOK 1. ÅnSnSCNSKAP 2016

DOK2. REVISJONSBERETNING
DOK 3. KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE AV 30.05.17

DOK 4. NÅOVTRNNENS UTREDNING OG INNSTILLING

Innledning:
Måsøy kommune sitt regnskap for 2016 ble først avsluttet den 14. februar 2017 og oversendt

kommunerevisjon 15. februar 2017, men på grunn av at revisjon oppdaget en feil som måtte

korrigeres ble det endelig avsluttet den 8. mars 2017 . Kontrollutvalget behandlet

årsregnskapet til Måsøy kommunefor2016 i sitt møte den 30.05.17.

Saksutredning:
I det kommunale regnskapet skiller man mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet. Netto

regnskapsmessig overskudd framkommer ved å summere regnskapsmessig overskudd fra
driftsregnskapet og regnskapsmessig underskudd fra investeringsregnskapet.

Ä,rsregnskapet til Måsøy kommune for 2016 er avlagt med et positivt netto driftsresultat på kr
13 343 826,65 og et samlet regnskapsmessig mindreforbruk (overskudd) på kr ll 422 348,60.
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Herav resultatet fra driftsregnskapet kr 12 721 394,36 og investeringsregnskapet kr -
1299 045,76.

I NVE S T E RI N G S RE G NS KA P E T
Investeringsregnskapet kan oppsummeres slik:

Økonomisk oversikt investering
Buds(end)

2016

Regnskap
2016

Buds(end)
2016

Budsjett
2016

Sak 35/17

Regnskap
2015

89845 9

Regnskap
2015

3 23r 261 73

2 272 533,37

-243 864,80

Sum finansiering I984 552,39

Måsøy kommune hadde investert til sammen 8,98 mill.

Investeringene ble hovedsakelig finansiert ved bruk av lån, men på grunn av overforbruk på

enkelte prosjekter ble noe finansiert med overskuddet fra salg av traktor. Det var allikevel
ikke nok frie midler og budsjetterte lånemidler til å dekke utgiftene ved

investeringsprosj ektene.

Merforbruket (underskuddet) stammer fra tre prosjekter; Havøysund vannverk,

Storvannsveien (ren. vei og VAO) og Opsjon I (ørabakken). Ved budsjettreguleringen i2016
ble disse prosjektene budsjettert ned på grunn av at kommunen ikke forventet så stor

fremgang i prosjektene.

DRIFTSREGNSKAPET
Driftsregnskapet kan oppsummeres slik

Økonomisk oversikt drift

Sum bruk
Sum avsetninger

Regnskapsmessig
mer/mindreforbruk

2 703 aJ 2 420 5t4 1 s00 641

3 326 t58,62 1 036 865

12 721394,36

Regnskap
2016

Budsjett
2016

Sum inntekter 759 528,65 I 654 766 4 880 500 5 801 321.07

Sum utgifter
S um finans ieringstransaksj oner

8 979 574,15 7 760 rtD 24 400 500 7 402 335,45

3 498 000 3 200 000 7 383 538,01

Finansieringsbehov 9 603 344 22 720 000
9 603 344 22 720 000

r37 609 925
r38 621 574

138 226 72s
137 395 472

r42 762 425,60
r44 733 06r

Sum driftsinntekter
Sum driftsutgifter

146 5l4 515,44
134 r42 100,54

831 253 -1970 635,97Brutto driftsresultat 12372 414,90 -t 0tt 649

Resultat eksterne finanstrans.
Motpost avskrivninger 8 215 964,70

-7 244 552,95 -8 472 000
8 r00 000

-9 044 000
7 682 000

-7 386
8 154 928,9t

-1 383 649 -s30 747 -l 202 593,16Netto driftsresultat 13 343 826,65

Driftsinntekter
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Denne posten inneholder både rammeinntekter og skatteinntekter, samt skjønnsmidler og

kvalifiseringsprogrammet. Kommunens inntektssystem er komplisert og det kreves en innsikt over år

for å handtere dette på en god måte. Måsøy kommune budsjetterer etter prognoser fra KS.

Driftsutgifter
Driftsutgifter inneholder alle driftsutgifter, inkludert lønns- og sosiale utgifter, kjøp av varer

og tjenester, overføringer og avskrivninger. Avskrivninger har ikke resultateffekt i det

kommunale regnskapet, og har derfor sin motpost hvor beløpet legges til igjen, før netto

driftsresultat beregnes. Lønnsutgifter har økt med kr 392 000,- og sosiale utgifter har blitt
redusert med kr 10,9 mill. fra regnskapsåret 2015. Samlet tilsier dette at lønn- og sosiale

utgifter har blitt redusert med kr 10,5 mill. fta2015.

Denne reduksjonen på sosiale utgifter er mye knyttet til feilføringen av det amortiserte

premieawiket tilbake til regnskapsåret 2013. Awiket mellom det budsjetterte og det

regnskapsførte premieawiket tilsvarer kr 6,8 mill. I tillegg har det ikke vært stor endring i
premien kommunen betaler til KLP i forbindelse med pensjon til de ansatte. Dette fbrer til den

høye reduksjonen av sosiale utgifter.

Resultat eksterne finanstransaksj oner
Finansinntekter utgjør renteinntekter. Sammenlignet med regnskapsåret 2015 er inntektene

redusert med kr l0l 000,-.

Finansutgifter utgjør renter og avdrag på lån. Sammenlignet med regnskapsåret2}I1 er

utgiftene reduser med kr 243 000,-.

Motpost avskrivning
Avskrivninger beregnes for å synliggjøre den kalkulatoriske kostnaden ved slitasje og elde på

kommunens eiendeler. Avskrivninger er ikke en kostnad som betales og har heller ikke

resultateffekt i det kommunale regnskapet. Avskrivninger kommer derfor som en motpost

hvor kostnaden legges til igjen før netto driftsresultat beregnes. Avskrivningene i
årsregnskapet for 2016 er I<r 8,21mill. som er en økning på kr 61 000 sammenlignet med

regnskapsåret 2015.

Sum bruk av avsetninger
Bruk av avsetninger utgjør bruk av tidligere ars regnskapsmessige mindreforbruk, bruk av

disposisjonsfond og bruk av bundne fond. Sammenlignet med regnskapsåret 2015 har bruk av

avsetninger blitt redusert med kr 528 000,-.

Sum avsetninger
Avsetninger utgør dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk, avsetning til
disposisjonsfond og avsetning til bundne fond. Sammenlignet med regnskapsåret20l5 har

avsetninger økt med kr 1,05 mill.

MVA.-KOMP. OG NETTO DRIFTSRESULTAT
Mva.-kompensasjon som tilhører investering ble tidligere inntektsført i driftsregnskapet, for
deretter å utgiftsføres i drift og inntektsføres i investeringsregnskapet når den overføres. Det
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nedfører høyere netto driftsresultat enn det som er reelt. Når netto driftsresultat beregnes, giør

man det på grunnlag av driftsinntektene.

Fra regnskapsåret 20l4ble reglene for mva.-kompensasjon endret. Mva.-kompensasjonen

tilhørende investeringsregnskapet ble da ført direkte i investeringsregnskapet. Denne regelen

er gjeldende enda.

Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene

9
8,OU/o

6,OU/o

4,OU/o

2,Ot/o

o,otr/o

-2,OO"/o

-4,æyo

2,

2û9 20L3 5

840/õ

2016

-3,

39 549

2t 2t4
18 335
-5 643

ro%

47 769

29 s0t
18269

-66 
l

39 447
20 439
19 008

739

35 852
t6 174
19 679

671

36 029
18 194

17 835
-1844

I

+Netto drift i % av driftsinnt. 

-[rlullpu¡k1s¡ 

f,(6¡¡ig¿¡t for mva. fra investering

EIDSKAPITAT,
Arbeidskapital er den mengden av omløpsmidler som er finansiert med langsiktig kapital. Den

beregnes ved å se på differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld i balansen. Det er

viktig at man har tilstrekkelig med arbeidskapital for å klare å betale alle sine forpliktelser

etter hvert som de forfaller.

Dersom man ikke har tilstrekkelig med arbeidskapital kan man komme inn i en

likviditetskrise, og må sette inn tiltak som f.eks. kassakreditt. Det er av den grunn særlig

viktig äfølge med på utviklingen av arbeidskapitalen, og endring i arbeidskapital er et viktig
nøkkeltall.

Endring i arbeidskapital siden 201 1:

Tatt i 1000 20ll 2012 2013 2014 2015 2016

Sum

Sum kortsiktig gjeld
Arbeidskapital
Endring av arbeidskapital

51

t7
33

15

460
903
55/
722

20122011 20L4
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Dersom endringen i arbeidskapital fra et ar til neste er positiv, betyr det at man har styrket

likviditeten i forhold til året før. Dersom endringen er negativ, betyr det at man har svekket

likviditeten i forhold til året før. Av tabellen kan man konkludere med at likviditeten til
Måsøy kommune har blitt styrket iløpet av regnskapsåret20l6, noe som signaliserer at

tilgangen av midler er større enn anvendelsen av midlene. Dette er fortsatt et forhold man må

følge mer med på for ikke å ende opp i en likviditetskrise.

GJELDSUTWKLING
Langsiktig gjeld jff økt betydelig de siste årene, men klart å stabilisere seg noe på et høyt nivå.

Dette kommer av at Måsøy kommune har gjennomført store investeringer.

Gjeldsutviklingen siden 201 I
120 000

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

oo
I
r{

ãF

2077

262

59092

10 878

4 817

20t2

163

90tM
9 495

5 I28

20t3

92

92027

I 165

6 187

20r4

59

90 130

L3087

7 130

2015

59

86 896

L2081

8 298

20t6

59

92 558

tL074

9 532

I regnskapsäret2016 har man betalt avdragpå løpende lån, men også tatt opp nye lån. Derfor

har lanegjelden sammenlignet med regnskapsåret 2015 øktmed kr 5,9 mill. Måsøy kommunes

konsernregnskap har betydelighøyerc langsiktig gjeld. I konsernregnskapet inngår alle de

kommunale foretakene samt kommunens pensj onsforpliktel se.

Konsernets gieldsutvikling siden 2009

Side 35 av 39



Sak 35/17

ooo
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=(Þ
F

400 00t)

3so 000

300 000

250 000

200 000

150 000

100 000

50 000

f, ps¡5i6¡sforplikte lser

frffii56y kommurre

.'fr Havtrevesenet

.{- lndustrieiensdom

frl[i56y g,eft¡

¡tTot¿l gjeld for konsernet

1

t82 381

75049

7 948

26369

7 748

292gn0

2

L96 120

104 931

6 148

26751

1 056

335 605

2I4 051

106 472

5 878

25 080

963

352 M5

4

225 556

TIO M7

5 )40

23552

904

365 659

229 224

10/ 334

4 738

278t7

799

363 91,2

235 925

773 224

4 231

20083

686

314 I53

2 r 6

FONDSUTWKLING
Disposisjonsfondet og det ubundne investeringsfondet er Måsøy kommune sine sparepenger.

Dette er midler kommunen kan bruke på det de selv ønsker innenfor visse begrensninger.

Disposisjonsfondet er midler som kan brukes på tvers av drift og investering, men det

ubundne investeringsfondet er midler som kun kan brukes ved investering.

F siden 2010
2010 20lt 2012 2013 2014 2015 2016

Disposisjonsfond 8204 4 99t 2 6s0 2 650 2 57t 2290
Bundne driftsfond 8 038 6 751 8 458 tt 2t3 4 978 s 436 5 602

Ubundne investeringsfond 3 494 3 494 3 494 0 2209
2 t0t

2 312 2 167

Bundne investeringsfond

SUM

t99 567

i rs rzo : tt gls
Li

t2 682

3 s0l
13 818

4 700

t4 758

Frie fondsmidler
Disposisjonsfondet utgjør nesten kr 2,3 mill. og ubundne investeringsfond utg¡ør nesten kr 2,2

mill. Til sammen har Måsøy kommune like under kr 4,5 mill. i frie midler.

Bundne fondsmidler
Bundne driftsfond utg¡ør kr 5,6 mill. De bundne fondsmidlene er midler kommunen har fatt
av staten eller frlkeskommunen til spesifikke formåI, og midlene kan ikke brukes til annet enn

det formålet. I Måsøy kommune har disse prosjektene vært driftet i regnskapsäret20l6, og

frnansieres helt eller delvis av bundne fondsmidler:
Prosjekter i kommune, 2016

217 Bedre læringsmiljø 219 Vurdering for læring

222Forestilling 223 Aktiv fore ldremedvirkning

224 Ungdomstrikk i utvikling 226 Nærmiljø og lokalsamfunn som fremmer
folkehelse

232 Styrking av helsestasjon og

3 393

230 Nasjonal tilskuddsordning mot
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233 Kompetanseheving språk - ansatte i
skolehelsetjenesten

234 Tilbud til minoritetsspråklige barn i
barnehagen

301 Rusarbeid 3ll Spadag

Den kulturelle skolesekken V
Kompetanseheving eldreomsorgen Selvkostområdene

Bundne investeringsfond úg¡ørl<r 4,7 mill. Disse midlene er knftet opp til spesifikke

investeringsprosjekter, og midlene kan ikke brukes til annet enn dem.

Fondsutviklingen siden 2009

25 000

?.0 000

15 000

10 000

5 000

2009 2010 2011 2012 2013

oþi5pe5isjonsfond 

-S¡¡61¡1s 

driftlond

*Bundne investeringsfo¡fl 

-g(Jþl

2014 20t5 2016

-Ubundne 
investe ri ngsfond

Den øverste linjen er sum fond. Totalt har fondsmidlene blitt redusert de siste årene, og

grümen til økning i2015 skyldes avsetningen av bundne fondsmidler. Den kraftige
nedgangen i2014 skyltes utbetalingen av tre store bundne fond (Vest Finnmark Regionråd,

Næringsfondet o g Omstillingsfondet).

Det er viktig å ha et fokus på avsetning til disposisjonsfondet i tiden framover. Måsøy

kommune må ha tilstrekkelig med oppsparte midler for å kunne håndtere evt. utfordringer
framover. Det amortiserte premieavviket er blant annet en slik utfordring og det

regnskapsføres hvert åLr, og balanseverdien øker for hvert år. Per 31.12.16 er den balanseførte

verdien av det amortiserte premieawiket kr 6,74 mill. og disposisjonsfondet bør minst ha

denne verdien tilgjengelig.

REGNSKAPSRESULTAT 2016 PER SEKTOR
Netto utgifter per sektor fordeler seg slik
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. 1 Sentraladmi nistrasjon

¡ 2 Sektor for oppvekst

r 3 Sektor for helse og omsorg

r 4 Sektor for teknisk drift og utbv8ging

Dersom man ser på utgiftene til hver sektor samt de overordnede områdene vil det vise mer
reelt aktivitetsnivået på sektorene :

¡ 1 5e ntral admi nis-t rasjon

¡ 2 Sektor for oppvekst

r 3 Sektor for helse oB omsorg

r 4 SeKor for teknisk drift og utbygging

r 8 Skatt og rammeoverføringer

¡ 9 Renter, avdrag og avsetninger

Resultat per sektor
Budsjett 2016 Buds(end) 2016 Regnskap 2016

Sentraladministrasj on 15 657 623,00 14147 390,23 6 478265,46 45,8

Kultur o 28 5r7 277,00 28 517 277,00 28 405 510,16 99,6

Helse 45 686 506,00 45 686 506,00 44 272 429,70 96,9

Teknisk drift og utbygging 4 038 700,00 5 550 826,77 4 793 048,58 86,4

Skatt og rammeoverføring -t03 614 000,00 -102 865 000,00 -104 428 361,14 l0l,5
Renter, avdrag og avsetning 9 713 894,00 8 963 000,00 20 479 t07,24 228,5

OPPSUMMERING
Netto driftsresultatbør ifølge KS ligge mellom I,75 o/o 093,75 Yo for å ha mulighettil ämøfe
svingninger i inntekter og utgifter. Netto driftsresultat for Måsøy kommune er 9,ll %o, noe

som er godt over de anbefalte nivåene. Det er viktig å kunne holde på et godt resultat over tid

o//o
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Langsiktig gjeld bør ikke overstige 50 % av driftsinntektene. For regnskapsåret 2016 utg¡ør

den77,3 Yo,mot75,2Voi20I5 og82,3 %i2014. Måsøy kommune er særlig sårbar dersom

rentenivået øker vesentlig siden andel langsiktig gjeld er så høy.

Vekst i driftsinntekter bør være større enn vekst i driftsutgifter. I regnskapsåret 2016 hadde vi
en vekst i driftsinntektene pä2,63 %o, ogen reduksjon i driftsutgiftene pä7,32Yo.Detvil si at

vi ligger godt innenfor, men driftsutgiftene var unormalt lav på grunn av korreksjonen av det

amortiserte premieawiket i 2016.

Avsetningen til frie fond bør være større enn bruken av frie fond slik atman bygger seg buffer
for å takle svingninger som kan komme i framtiden. Uten buffer vil man ha vanskelig for å

takle evt. uforutsette utgifter som kan komme. I2016 var bruken av frie fond større enn

avsetningen til frie fond.

Avsetning og bruk av frie fond skal følge forbruket på prosjektene midlene er tildelt. I2016 er

det avsatt mer til bundne fond enn det er brukt.

I litteraturen omtaler man et krav til holdbar budsjettbalanse som <The Golden Rule> eller
<Den Gylne Regel> på norsk. Den sier at kommunene kan lånefinansiere investeringer, men

driften mä gä i balanse. Når det er sagt må man vite konsekvensen av økt rentefølsomhet i
driftsregnskapet.

Etatssiefens/rådmannens vurdering ¡ogsa personal- og økonomiske konsekvenser):

Årets mindreforbruk bør avsettes i sin helhet til disposisjonsfond for senere bruk. Dersom
kommunestyret velger å disponere midlene er det viktig å huske på disse punktene:
o Det akkumulerte premieawiket i balansen tilsvarer kr 6 739 008,19. Dette er fremtidige

kostnader som kommer, og det anbefales på det sterkeste at disposisjonsfondet tilsvarer
dette beløpet. Dersom man velger å disponere deler, eller hele dette beløpet vil Måsøy
kommune få utfordringer med likviditeten.

. Midlene bør ikke disponeres til fast ansettelser eller ordinær drift. Investeringer eller
engangskostnader kan gjerne finansieres med disposisjonsfond, og det er mulig å ansette
personell i tidsbegrenset prosjektstillinger. Eksempel på dette kan være prosjekt for å
oppdatere matrikkelen eller rullere arealplanen.

Vedlegg:

1. Ärsregnskap 2016

2. Revisjonsberetning

3. Kontrollutvalgets uttalelse av 30.05.17

Havøysund, den 3

Lill
ln3ncl Ha1a1a
Ingrid Majala
ØkonomisjefRådmann

t7
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RF./ISJONSBERETNING 201 6. MÄSøY
KOMi'IJNE

EüH
Eiiltr

Måsøy kommune
v/ kommunestyret

9690 HAVØYSLTND

KOMl,ltll{Þl
o.1¡1.i1(1rtlc &,
Inurn¡r1rr,r lqbb I ÞÂ,'s',ks,,r.: lbl lm-L

I(ì¡¡¡-lcringl

Selt¡bsh,r

\frrli.ì11:

? 6 APfi 201/

Journr.
20171256-l

Arkivkode Salcsbehandler

Elena Monaldl
Telefon
94 79 4s 20

Deres ref Dato
Ls.04.2017

REVTSOR.S BERETNING 2016 - MÅSØY KOMMUNE

Vedlagt oversendes revisors beretning for 2016. Beretningen skal vedlegges sakspapirene når

regnskapssaken behandles av kommunestylet.

Regnskapssaken vil bli tatt opp til behandling i kontrollutvalget på førstkommende møte.

Utskrift av kontrollutvalgets uttalelse om regnskapssaken, samt kopi av revisjonsberetningen vil
av kontrollutvalgssekretariatet bli oversendt formannskapet umiddelbart etter behandlingen i
kontrollutvalget.
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UAVI.IENIGIG REV¡SORS BERETNING

fl-ittaIelse orm nev!sjonen a\, årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert MåsØy kommunes årsregnskap som viser kr 96 670 648,26 til fordeling drift og et

regnskapsmessig mindreforbrul< på kr L2 721.394,36. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember

2016, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonom¡ske oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne

datoen og noter til årsregnslcapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en

dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Måsøy l<ommune per 3L. desember 201.6, og av

resultatet for regnsl<apsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med loq forskrift og god

kommunal regnskapssl<ikk i Norge.

G ru n n I a g for ko n kl u sj one n

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar lov, forskrift og god kommunal revisjonsskil<k i Norge, herunder de

internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er

beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av Örsregnskapet.Vi er uavhengige av kommunen slik

det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene.

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstreklcelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår

konklusjon.

Øvrig informasjon
Rådmannen er ansvarlig for gvrig informasjon . @vrig informasjon består av informasjon i kommunens
årsrapport ut over det lovbestemte kravet i KL S 48, 5. ledd, men inkluderer ikke årsregnskapet og

revisjonsberetninge n.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den

Øvrige informasjonen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese Øvrig informasjon med det formål
å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet,

kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig
feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig
feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.



Råd m a n ne ns a nsva r for å rsre g nska pet

Rådmannen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at

det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Rådmannen er også ansvarlig for slik intern kontroll han finner nØdvendig for å kunne utarbeide et

årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller

utilsiktede feil.

Revisors oppgover og plikter ved revisionen ov årsregnskopet

Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en

revisjonsberetning som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet,

men ingen garanti for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan

oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom

den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne

foretar basert på årsregnskapet.

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-

ene, utøvervi profesjonelt skj6nn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg:

o identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i årsregnskapet, enten det

skyldes misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for
å håndtere slike risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig

som grunnlag for vår konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av

misligheter ikke blir avdekket, er høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil,

siden misligheter kan innebære samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige

fremstillinger eller overstyring av intern kontroll.
. opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å

utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi

uttrykk for en mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll.
. evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskaps-

estimatene og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av rådmannen er rimelige.

¡ evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet i årsregnskapet, inkludert

tilleggsopplysningene, og hvorvidt årsregnskapet gir uttrykk for de underliggende

transaksjonene og hendelsene på en måte som gir en dekkende fremstilling.

Uttalelse om øvr¡ge lovmessige krav

Konklusjon med forbehold om budsiett

lnvesteringsregnskapet viser vesentlige budsjettavvik. Vi viser til rådmannens årsberetning i pkl.7.2fra

side 35.

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdet

beskrevet i avsnittet ovenfor, at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet i det alt vesentlige er

i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Ko nkl usj on o m å rsbe retn i ng e n

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og

forskrifter.



Konklusjon om registrering og dokumentosion

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet

nØdvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 (Attestasjonsoppdrag

som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon>, mener vi at

ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av

kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Sigdal, 15. april 2016

dsen

oppd ragsa nsva rlig revisor



Kontrollutvalget i Måsøy kommune

Måsøy kommune
v/ kommunestyret
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KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM PTÅSøY KOMMT]NES ÅRSREGNSKAP
FOR 2016

Kontrollufvalgethar imøte 30. mai 2017 behandlet Måsøy kommunes årsregnskap for 2016
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte, reviderte årsregnskapet, rådmannens

årsberetnin g av 3l . mars 2017 og revisjonsberetningen av 15. aprlI2017 .

Måsøy kommunes årsregnskap for 2016 viser kr 96 670 648,26 til fordeling og et regnskapsmessig
mindreforbruk på kr 12 721 394,36.

Kontrollutvalget har for øwig merket seg at :

Investeringsre gnskapet viser vesentli g budsj ettawiko

Ut fra overne'r¡nte og revisjonsberetningen av 15. aprrl2017 har kontrollutvalget ingen merknader
til kommunens årsregnskap og årsmelding for 2016.

den 30. mai20l7

Arvid Mathisen
kontrollutvalgsleder

Kopi: Formannskapet i Måsøy kommune

Kontrollufvalgets sekretariat, KUSEK IKS: Alta Hammerfest

Org.nr. 991 520759 Altaveien 96
S.iøgata25

9502 Alta Pb. 95, 9615 Hammer fcst
'web: www-kusek-no Mobil nr. 957 80 657
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