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PROTOKOLL _ MELOY KONTROLLUTVAL(J

Mstedato: Tirsdag, 25. mai202l kl. 09.00 - 13.00

Motested: Kommunestyresalen, Meloy ridhus
Saksnr.: 09121 - 1612l

Til stede: Forfall:
Hans Ove H. Hagen, leder, Ingen
Bjorg Hansdatter Tinnan, nestleder
Bjorn Sleipnes, medlem
Magne Setvik. medlem
Johanne Rasmussen. medlem

Varamedlemmer:
Ingen

Avrige:.
Ordforer Sigurd Stormo
Kommunedirektor Adelheid Kristiansen. sak I 0/2 I
Okonomisjef Eva Stokvik. sak l0/2'l
Daglig leder Stine Estensen. sak I l/21
Kommunalsjef Kjell Gunnar Isaksen sak l2-l4l2l
Prosjektleder Rune Severinsen, sak l2121
Konstituert leder plan. utvikling og nering Frank Holdal, sak 13-l4l2l
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise.
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenning av innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

09/21 Godkienning av protokoll fia kontrollutvalsets mote 25. ianuar 2021
l0/21 Arsregnskap 2020 Meloy kommune uttalelse lra kontrollutvalget
lu2t Arsregnskap 2020 Meloy tJtvikling KF- uttalelse fra kontrollutvalget
l2t2l Redegjorelse fra administrasjonen: Gjennomforing av anskaffelse

Utskiftning av vannledning Ornes 2

l3t2l Redegjorelse fra administrasjonen: Oppfolgning av mulig overtredelser
av plan- og bygningsloven

lltzl Redegjorelse fra administrasjonen: Videre saksbehandling av tiltak vedr
scene og grillhus (sluttbehandling)

l5/21 Orienteringer fra revision og sekretariat

l6t2t Eventuell

09/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 25. j anuar 2021

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 25. januar 2021 godkjennes.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 25. januar 2021 godkjennes.

10/21 Arsregnskap 2020 Meloy kommune - uttalelse fra kontrollutvalget

Kommunedirektor Adelheid Kristiansen og okonomisjef Eva Stokvik motte fra
administrasjonen for i redegjore og svare pi sporsmil.

Forslag tit vedtak:
Til kommunestyret i Meloy:

Kontrollutvalsets uttalelse om Melsy kommunes 6rsregnskap for 2020.

Kontrollutvalget har i mote 25. mai 2O2l behandlet Meloy kommune sitt irsregnskap for
2020. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn iat kommunestyret etter
kommuneloven ($ l4-2) selv skal behandle arsregnskap og irsberetning, samt
kontrollutvalgets plikt tit 6 uttate seg om irsregnskapene og arsberetningene ({ l4-3).

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
20. april 2021, og Arsmelding for 2020. Revisor har i sin beretning ingen forbehold eller
merknader tilknyttet regnskapet, og har sfiledes avgitt en normalberetning for 2020. I tillegg



har revisor og kommunedirektor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om
aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et netto driftsresultat med kr
16 270 164. I samsvar med bestemmelser i lov og forskrift er kr 16 270 164 overfnrt til
investering (kr 5 283 325), ellers avsatt til fond. Kontrollutvalget viser her til informasjon i
Arsregnskapet side 1 Okonomisk oversikt drifl.

Kontrollutvalget viser til at drifts- og investeringsregnskapet for 2020 ikke inneholder
sammenligningstall for 2019. Dette svekker inlbrmasjonsverdien av selve regnskapet. og
begrenser publikums og beslutningstageres mulighet for innsikt i kommunens okonomiske
status og utviklingstrekk.

Utvalgets behandling av regnskap 2020 matte i likhet med behandling av regnskap for 2019
utsettes grunnet fbrsinkelser i administrasjonens arbeid med regnskap og Arsberetning.

Kontrollutvalget registrerer at konsolidert driftsregnskap legges frem med et netto
driftsresultat med kr l4 543 740.

Utover dette og det som lremgir av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 20. aprit
2021, har kontrollutvalget ingen merknader til Meloy kommunes f,rsregnskap for 2020 eller til
konsolidert regnskap for samme 6r.

Omforent forslas:
Til kommunestyret i Meloy:

Kontrollutvaleets uttalelse om Meloy kommunes Arsresnskap lor 2020.

Kontrollutvalget har i mste 25. mai 2021 behandlet Meloy kommune sitt irsregnskap for
2020. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etler
kommuneloven ($ l4-2) selv skal behandle irsregnskap og Arsberetning. samt
kontrollutvalgets plikt til 6 uttale seg om irsregnskapene og Arsberetningene ($ l4-3).

Grunnlaget lor behandlingen har ve( det avlagte iLrsregnskapet. revisjonsberetningen datert
20. april 2021. og Arsmelding for 2020. Revisor har i sin beretning ingen forbehold eller
merknader tilknyttet regnskapet, og har siledes avgitt en normalberetning for 2020. I tillegg
har revisor og kommunedirektor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om
aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et netto driftsresultat med kr
16 270 164. I samsvar med bestemmelser i lov og forskrift er kr 16270 164 overfsrt til
investering (kr 5 283 325), ellers avsatt til fond. Kontrollutvalget viser her til informasjon i
irsregnskapet side I Oktnomisk oversikt drifi.

Kontrollutvalget viser til at drifts- og investeringsregnskapet for 2020 ikke inneholder
sammenligningstall for 2019. Dette ville gitt publikum og beslutningstagere bedre mulighet
lor innsikt i kommunens okonomiske status og utviklingstrekk.

Utvalgets behandling av regnskap 2020 m6tte i likhet med behandling av regnskap for 2019
utsettes grunnet forsinkelser i administrasjonens arbeid med regnskap og Arsberetning.



Kontrollutvalget registrerer at konsolidert driftsregnskap legges frem med et netto
driftsresultat med kr l4 543 740.

Utover dette og det som fremg6r av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 20. april
2021, har kontrollutvalget ingen merknader til Meloy kommunes Arsregnskap for 2020 eller til
konsolidert regnskap for samme ir.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Til kommunestyret i Meloy:

Kontrollutvaleets uttalelse om Melsv kommunes 6rsreenskap for 2020.

Kontrollutvalget har i mote 25, mai 2021 behandlet Meloy kommune sitt Arsregnskap for
2020. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter
kommuneloven ($ l4-2) selv skal behandle irsregnskap og Arsberetning, samt

kontrollutvalgets plikt til a u$ale seg om irsregnskapene og Arsberetningene ($ l4-3).

Grunnlaget for behandlingen har vaert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
20. april 2021, og irsmelding for 2020. Revisor har i sin beretning ingen forbehold eller
merknader tilknyttet regnskapet. og har siledes avgitt en normalberetning for 2020. I tillegg
har revisor og kommunedirektor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om
aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et netto driftsresultat med kr
16 270 164. I samsvar med bestemmelser i lov og forskrift er kr 16 270 164 overfort til
investering (kr 5 283 325). ellers avsatt til fond. Kontrollutvalget viser her til informasjon i
irsregnskapet side I Okonomisk oversikt drift.

Kontrollutvalget viser til at drifts- og investeringsregnskapet for 2020 ikke inneholder
sammenligningstall for 2019. Dette ville gitt publikum og beslutningstagere bedre mulighet
for innsikt i kommunens okonomiske status og utviklingstrekk.

Utvalgets behandling av regnskap 2020 miite i likhet med behandling av regnskap lbr 20'19

utsettes grunnet forsinkelser i administrasjonens arbeid med regnskap og Arsberetning.

Kontrollutvalget registrerer at konsolidert driftsregnskap legges frem med et netto
driftsresultat med kr l4 543 740.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 20. april
2021, har kontrollutvalget ingen merknader til Meloy kommunes irsregnskap for 2020 eller til
konsolidert regnskap for samme ir.



1ll21 Arsregnskap 2020 Meloy Utvikting KF- uttalelse fra kontrollutvalget

Daglig leder Stine Estensen motte fra foretaket lor A redegjore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Meloy:

Kontrollutvalqets uttalelse om Melsy Utvikline KF sitt 6rsreqnskap for 2020.

Kontrollutvalget har i mote 25. mai 2021 behandlet Meloy Utvikling KF sitt irsregnskap for
2020.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
19. april 2021, og foretakets frrsberetning for 2020.1 tillegg har foretakets daglige leder og
ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges liem med et negatir,t netto driftsresultat
med k 1 726 424.1 samsvar med bestemmelser i lov og fbrskriflt er regnskapet saldert ved
strykning av avsetning til disposisjonsfond.

Kontrollutvalget ber kommunestyret merke seg at det ikke er foretatt budsjettregulering i
2020, pd tross av betydelige avvik i driftsinntekter og driftsutgifter.

Utover dette og det som fremgflr av revisjonsberetningen til Arsregnskapet datert 19. april
2021, har kontrollutvalget ingen merknader til Meloy Utvikling KF sitt Arsregnskap for 2020.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Til kommunestyret i Meloy:

Kontrollutvaleets uttalelse om Meloy Utvikling KF sitt Arsregnskap for 2020.

Kontrollutvalget har i mste 25. mai 2021 behandlet Meloy Utvikling KF sitt Arsregnskap for
2020.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte &rsregnskapet, revisjonsberetningen datert
19. april 2021, og foretakets irsberetning for 2020. I tillegg har foretakets daglige leder og
ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et negativt netto driftsresultat
med kr I 726 424.1 samsvar med bestemmelser i lov og forskrift er regnskapet saldert ved
strykning av avsetning til disposisjonsfond.

Kontrollutvalget ber kommunestyret merke seg at det ikke er fbretatt budsjettregulering i
2020, pi tross av betydelige awik i driftsinntekter og driftsutgifter.



Utover dette og det som lremgAr av revisjonsberetningen til Arsregnskapet datert 19. april
2021, har kontrollutvalget ingen merknader til Meloy Utvikling KF sitt irsregnskap fbr 2020.

l2l21 Redeglorelse fra administrasjonen: Gjennomforing av anskaffelse Utskiftning av
vannledning Arnes 2

Kommunalsjef Kjell Gunnar Isaksen og prosjektleder Rune Severinsen motte fra
administrasjonen for i redegjore og svare pA sporsmAl.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten lorslag til vedtak.

Omforent forslaq til vedtak:
Redegjorelsen lra administrasjonen tas til orientering. Utvalget registrerer at prosjektet er
gjennomfort innenfor rammeavtale som har vre( pA anbud.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen lra administrasjonen tas til orientering. Utvalget registrerer at prosjektet er
gjennomfort innenfor rammealtale som har vert pi anbud.

l3/21 Redegiorelse fra administrasjonen: Oppfolgning av mulige overtredelser av plan-
og bygningsloven

Kommunalsjef Kjell Gunnar Isaksen og konstituert leder plan, utvikling og nering Frank
Holdal mstte fra administrasjonen for 6 redegjore og svare pA sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten lbrslag til vedtak.

Omforent forslas til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering. Utvalget registrerer at vedtak er under
oppfolgning fia administrasjonen.

Voterins:
Omforent lorslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering. Utvalget registrerer at vedtak er under
oppfolgning fra administrasjonen.



l4l2t Redegierelse fra administrasjonen: Videre saksbehandling av tiltak vedr scene og
grillhus

Kommunalsjef Kjell Gunnar Isaksen og konslituert leder plan. utvikling og n€ring Frank

Holdal mstte fra administrasjonen for i redegjore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslae til vedtak:
Orienteringen tas til ettenetning.
Utvalget kommer tilbake til saken i fsrstkommende mste.

Votering:
Omforent lorslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Utvalget kommer tilbake til saken i forstkommende mote.

l5/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Sekretariatet orienterte:
. Om dokumenter vedlagt saken.

o Om muntlig henvendelse med pAstand om store problemer med kommunens okonomi-
/ lonnssystem.

Revisor orienterte:
o Regnskapsrevisjon:
o Forvaltningsrevisjon: Oppdragsansvarlig rapporterer at de er i rute med

forvaltningsrevisjon okonomistyring / ledelse, og med bamevern / ettervern.

Vedtak:
Orienteringene tas til orientering.

l6121 Eventuelt

Bjorg Hansdatter Tinnan tok opp sporsmal om bruk av ufaglarte innen helse og omsorg.

Til neste mote ber utvalget om informasjon fra administrasjonen om folgende
. En oversikt over omfang i Arsverk av ufaglerte fbrdelt pa den enkelte avdeling.
o I hvor stor grad brukes ufaglert arbeidskraft grunnet mangel pi faglert personell?
o Hvilken opplering ffr ufaglerte nir det gjelder

o Inteme rutiner i avdelingen?



llvem som skal kontaktes dersom det oppstir sykdom. akutt eller annen. hos
den enkelte bruker.
Tilgang til og melding av avvik i tjenestens avvikssystem

Det lremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Meloy kommune v/ ordiorer og kommunedirektor,
Sahen kommunerevisjon IKS

o

o

Ornes, den 25. mai 2Q

Sekreter 1br kontrollutr,alget


