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PROTOKOLL

I

dato:

0.05.20 t 6

- MELOY KONTROLLUTVALG

Mstedato: Tirsdag 10. mai 2016 kl. 09.00
Motested: Moterom Stott, redhuset

Saksnr.:

Vir

07116

-

- 13.10

15116

Til stede:
Aud Angell. leder.
Bjom Sleipnes. nestleder
Sture Bang

Forfall:
Ingen

Varamedlemmer:
lngen

Avrige:
Okonomisjef Jan Harald Dalen, og controller Stein Caute Endal
motte i tilknytning til sak 08/16
Ordforer Sigurd Stormo (sakene 08/16 - l0/16)
Saksbehandler Bjomar Heimdal
Ansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt, og
Revisjonssjef Per Asbjorn Andersen. Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter fbr kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent.

Merknader:
Ingen.

Jnr

ark

t6/422

416

5.4

SAKSLISTE
Saksnummer

07n6
08/16

09fi6

t0n6
I

t/16

12fi6
13ll(t

tlll6
l5/16

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 9. fbbruar 2016
Arsregnskap Meloy kommune 2015 - uttalelse fra konlrollutvalget
Arsregnskap 201 5 Meloy Eiendom KF- uttalelse fra kontrollutvalgct
Arsregnskap 2015 Meloy Utvikling KF* uttalelse fra kontrollutvalget
Redegjorelse fra administrasjonen: Kommunens
skatteoppkreverfunksj on
Selskapskontro[[: Rapport Eierskapskontroll Meloy Energi AS
Overordnet analyse for Meloy kommune - Grunnlag for plan for
forvaltningsrevisjon
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Eventuelt

07/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets m6te 9. februar 2016

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 9. t'ebruar 2016 godkjennes.
Voterins:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets mote 9. Ibbruar 201 6 godkjennes.

08/16 Arsregnskap Meloy kommune 2015 - uttalelse fra kontrollutvalget
Okonomisjef Jan Harald Dalen og controller Stein Gaute Endal motte fra administrasjonen lbr
i redegiore og svare pA sporsm&I.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 10. mai 2016 behandlet Meloy kommunes irsregnskap for 2015.
Grunnlaget lbr behandlingen har vart det avlagte Arsregnskapet. revisjonsberetningen lbr
201 5. og ridmannens irsberetning for 201 5.

Kontrollutvalget mener for ovrig at presentasjon av irsrcgnskapet med tilhorende
spesifikasjoner og noter samt ridmannens irsberetning. tilfredsstiller brukernes
infbrmasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Meloy kommunes aktivitet i 2015.
Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet lor 2015 viser et mindreforbruk med kr 0.
Lltover dette og det som fremgir av revisors beretning. har kontrollutvalget irrgen merknader
til Meloy kommunes irsregnskap for 2015.

Voterins:
F-orslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 10. mai 2016 behandlet Meloy kommunes irsregnskap for 2015.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen tbr
2015. og riLdmannens irsberetning for 201 5.

Kontrollutvalget mener for ovrig at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende
spesifikasjoner og noter samt ridmannens arsberetning, tilfredsstiller brukernes
infbrmasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Meloy kommunes aktivitet i 2015.
Kontrollutvalget har merket seg at Arsregnskapet for 2015 viser et mindrelbrbruk med kr 0.
lJtover dette og det som fremgAr av revisors beretning, har kontrollutvalget ingen merknader
til Meloy kommunes irsregnskap for 201 5.

09/t6 Arsregnskap 2015 Meloy Eiendom KF- uttalelse fra kontrollufvalget
Daglig leder Kjell-Gunnar Isaksen motte fra foretaket for i redegjore og svare pi sporsmil.
Sture Bang tok opp sporsmAlet om egen habilitet ut lra at hans ektefelle er styremedlem i
Meloy Eiendom KF. Utvalget fant ham enstemmig inhabil til i behandle saken, og han
fratradte derflor.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mste 10. mai 2016 behandlet Meloy Eiendom KF sitt Arsregnskap for
2015. Sammen med irsregnskapet forele foretakets irsberetning og revisjonsberetning for
201 5.

Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges frem med et regnskapsmessig mindrelorbruk
med kr 42 092.

Utover dette og det som fremg6,r av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 14. april
2016. har kontrollutvalget ingen merknader til Meloy Eiendom KF irsregnskap ior 2015.
Voterinq:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Kontrollutvalget har i mote 10. mai 2016 behandlet Meloy Eiendom KF sitt Arsregnskap for
2015. Sammen med irsregnskapet foreli foretakets arsberetning og revisjonsberetning for
2015.

Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk
medkr 42092.

Utover <iette og det som f'remg6r av revisjonsberetningen til irsregnskapet date( 14. april
2016, har kontrollutvalget ingen merknader til Meloy Eiendom KF irsregnskap for 2015.

l0/16 Arsregnskap 2015 Meloy Utvikling KF- uttalelse fra kontrollutvalget
Dagtig leder Stine Estensen motte lia foretaket for

i

redegjore og svare

pi

sporsmAl'

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har imote 10. mai 2016 behandlet Metoy Utvikling KF sitt irsregnskap for
2015. Sammen med irsregnskapet foreta lbretakets irsberetning og revisjonsberetning for
2015.
Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges frem med et merforbruk med kr 8 532 641.

utover defte og det som lremgir av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 1 I .04.201 6.
har kontrollutvalget ingen merknader til Meloy Utvikling KF irsregnskap fbr 2015.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har imste 10. mai 2016 behandlet Meloy Utvikling KF sitt arsregnskap lor
2015. Sammen med Arsregnskapet forelA foretakets irsberetning og revisjonsberetning fbr
2015.
Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges frem med et merforbruk med kr 8 532 641.

utover dette og det som fremgar av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 11.04.2016,
har kontrollutvalget ingen merknader til Meloy Utvikling KF arsregnskap lor 2015.

l1/16 Redegiorelse fra administrasjonen: Kommunens skatteoppkreverfunksjon
Saksbehandler Bjomar Heimdal motte f'ra administrasjonen for fl redegiore og svare

sporsmil.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslae:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redeglorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

pi

l2116 Selskapskontroll: Rapport Eierskapskontroll Meloy Energi AS
Aud Angell tok opp sporsmilet om egen habilitet i og med at hun er varamedlem til styret i
Melsy Energi AS. Utvalget fant henne inhabil. og hun fratridte av denne grunn behandlingen
av saken.
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
l. Qennomfort selskapskontroll / eierskapskontroll med Meloy Energi AS er lagt trem
for Meloy kommunestYre.
2. Rapporten tas til etterretninS.
3. Rappo(ens funn tas med ved utarbeidelse av kommende saker vedrorende
kommunens eierskap.
Voterins.:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

l.
2.
3.

Vedtak:
med Meloy Energi AS er lagt frem
/
eierskapskontroll
Gjennomfort selskapskontroll
for Meloy kommunestYre.
Rapporten tas til etterretning.
Rapportens funn tas med ved utarbeidelse av kommende saker vedrorende
kommunens eierskaP.

13/16 Overordnet analyse for Meloy kommune - Grunnlag for plan for
forvaltningsrevisjon
Forslag til vedtak:

til orientering. Innspill fra kontrollutvalget tas med til kontrollutvalgets
plan
fbrvaltningsrevisjon.
for
behandling av
Saken tas foreL-rpig

Votering:
Irorslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas fbrelopig til orientering. Innspill lia kontrollutvalget tas med tiI kontrollutvalgets
behandling av plan for forvaltningsrevisjon.

l4116 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Revisor orienterte:
. Representantskapet holder mote om l4 dager. bl.a med valg av styre.
. Forvaltningsrevisjon: Stillingen som har vert holdt vakant i ett 6r lyses

ni

ut.

Sekretariatet orienterte:
. Om vedlagte dokumenter
. Sekretariatet har bedt administrasjonen om svarbrev til fylkesmannen vedrorende
tilsynsrappo( datert 08.01.2016. Dette er ikke mottatt si langt.

o
o

Nordland lylkcskommune har vedtatt d utrede kontrollutvalgssekretariat og revisjon
pany.

Konstituerende mote i Salten kontrollutvalgservice. Leder: Gisle Hansen (Sorfbld).
neslleder Gry Janne Rug6s (Fauske). medlem arbeidsutvalg: John Ringstad (Steigen)

Vedtak:
Orienteringene tas til orientering

l5/16 Eventuelt
Det fremkom ikke y.tterligere saker til behandling.

Ornes dcn 10. mai 20

Sekreter lirr kontrol lutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer
Melay kommune v/ ordforer og ridmann,
Salten kommunerevisjon IKS

