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I'IIOTOK()LL _ MELOY KONTITOLLTI'I'VAL(;

Mstedato: Tirsdag 30. mai2017 kl. 09.00 - 09.15
Motcsted: Moterom Stott, ridhuset
Saksnr.: l5ll7 - l8ll7

Til stede:

Forfall:

Aud Angell. leder.
Bjorn Sleipnes. nestleder

Sture Bang

Varamedlemmer:
Johanne Rasmussen motte for Sture Bang

Ovrige:
Daglig leder Kjell-Gunnar Isaksen. Meloy Eiendom KF, motte i tilknyning til sak l6117
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen. Salten kommunerevisjon IKS
Sekretrer lor kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenning

av

innkalling

sakliste
Innkalling og sakliste til mstet ble godkjcnt.

Me

rknader:

Ingen.

5.4

SAKSLISTE
Saksnumme r
t5/17

t6n7
l7 /17

lat17

Sakstittel
Godkjenning av protokoll f'ra kontrollutvalgets mote 25. april2OlT
Arsregnskap 201 6 Meloy Eiendom KF- uttat"t.e fra Lont.ollutratg.t
Orienteringer f'ra revis.ion gg sekrelariat
Ilventuelt

l5/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 25. april2017
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 25. april 2017 godklennes.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
ProtokolI fia kontrollutvalgets mote 25. april 2017 godkjennes.

l6117 Arsregnskap 2016 Meloy Eiendom KF

-

uttalelse fra kontrolluh,alget

Daglig leder Kjell-Gunnar Isaksen motte lra foretaket for

i

redegjore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 30. mai 2017 behandlet Meloy Eiendom KF sitt arsregnskap for
2016. Sammen med Arsregnskapet forelA foretakets irsberetning og revisjonsberetning for
2016.
Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges lrem med et regnskapsmessig mindreforbruk
med
1 081 301. Utvalget tilrir at foretakets mindreforbruk i sin helhet titbakefores Meloy
kommune.

k

utover dette og det som fremgar av revisjonsberetningen til Arsregnskapet datert 18. april
2017, har kontrollutvalget ingen merknader til Meloy Eiendom KF sitt irsregnskap for 2016.
Votering:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalgel har i mste 30. mai 2017 behandlet Meloy Eiendom KF sitt irsregnskap for
2016. Sammen med irsregnskapet forela forelakets 6rsberetning og revisjonsberetning for
20t6.
Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk
med kr 1 081 301. Utvalget tilrir at foretakets mindreforbruk i sin helhet tilbakefores Meloy
kommune.

Utover dette og det som fremg6r av revisjonsberetningen til Srsregnskapet datert 18. april
2017, har kontrollutvalget ingen merknader til Meloy Eiendom KF sitt Arsregnskap for 2016.

l7ll7

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
. Om mote i representantskapet i Salten kommunerevisjon IKS

Sekretariatet orienterte:
o Om vedlagte dokumenter.

Vedtak:
Orienteringene tas til orientering.

l8/17 Eventuelt
Det fiemkom ikke )tterligere saker til behandling.

Hansen

Sekreter lbr kontrollutvalget

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

