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PROTOKOLL - MELOY KONTROLLUTVALG

Motedato: Tirsdag 25. april 2017 kl. 09.00 - I 1.45
Motested: Msterom kommunestyresalen, ridhuset
Saksnr.: 09117 - 14/17

Til stede: Forfall:
Aud Angell, leder, Ingen
Bjom Sleipnes, nestleder
Sture Bang

Varamedlemmer:
Ingen

Avrige:
Controller Stein Caute Endal mstte i tilknltning til sakene l0/17 og l2l17
Okonomisjef Jan Harald Dalen mstte i tilknytning til sak l0/17
Ridmann Hege Sorlie motte i tilknytning til sak l0/17
Ordlorer Sigurd Stormo
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenning av innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

09n7 Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 14. februar 201 7

10fi7 Arsregnskap 2016 Meloy kommune - uttalelse fra kontrollutvalget
tlt17 Arsregnskap 2016 Meloy Utvikling Kf- uttalelse fra kontrollutvalget
12t17 Oppfolgning av forvaltningsrevisjon Ollentlige anskaffelser og

rammeavtaler
13n7 Orienteringer fra revision og sekretariat
t4n7 Eventuelt

09/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 14. februar 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 14. februar 2017 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 14. februar 2017 godkjennes.

l0/17 Arsregnskap 2016 Meloy kommune - uttalelse fra kontrollutvalget

Controller Stein Gaute Endal, okonomisjef Jan Harald Dalen og ridmann Hege Sorlie motte
fra administrasjonen for a redegiore og svare pi sporsmfll.

Revisor la frem korrigert uttalelse om revisjonen av arsregnskapet. I tillegg fikk
kontrollutvalget fremlagt brev datert 24. april 2017 fra revisor: <Arsregnskap 2016 Meloy
kommune - revisors oppsummering>

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 25. april 2017 behandlet Meloy kommunes Srsregnskap for 2016.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen for
2016, og ridmannens Arsberetning for 2016.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt r6dmannens irsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Meloy kommunes aktivitet i 2016.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2016 viser et mindreforbruk med k 0.

Utover dette og det som fremgflr av revisors beretning, har kontrollutvalget ingen merknader
til Meloy kommunes &rsregnskap for 2016.



Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mste 25. april20l7 behandtet Meloy kommunes &rsregnskap for 2016.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen for
2016, og ridmannens irsberetning for 2016.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av arsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og
noter samt r&dmannens arsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Meloy kommunes aktivitet i 201 6.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2016 viser et mindreforbruk med kr 0.

utover dette og det som fremgar av revisors beretning, har kontrollutvalget ingen merknader
til Meloy kommunes Arsregnskap for 2016.

I l/17 Arsregnskap 2016 Meloy Utvikling KF- uttalelse fra kontrollutvalget

Ordfsrer I styreleder Sigurd Stormo mstte fra administrasjonen for 6 redeglore og svare p6
sporsmil.

Forslag til vedtak:
(Kontrollutvalgets uttalelse til serregnskapet):
Kontrollutvalget har i mste 25. april20l7 behandlet Meloy Utvikling KF sitt irsregnskap for
2016. Sammen med &rsregnskapet forelA foretakets irsberetning og revisjonsberetning for
2016.

Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges frem med et mindreforbruk med kr 8 781
122.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 3. april.20l7.
har kontrollutvalget ingen merknader til Meloy Utvikling KF hrsregnskap for 2016.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget registrerer at revisjonsberetning er sent oversendt til utvalget, og ber revisor
ved kommende regnskap vrre oppmerksom pi at det m& gis nodvendig tid tit behandling og
utsendelse til fastsatt motedato.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse til saerregnskapet:



Kontrollutvalget har i mote 25. aprit 2017 behandlet Meloy utvikling KF sitt irsregnskap for
2016. Sammen med irsregnskapet lorelA foretakets irsberetning og revisjonsberetning for
2016.

Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges frem med et mindreforbruk med kr g 7gl
122.

utover dette og det som fremgar av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 3. april.20l7,
har kontrollutvalget ingen merknader til Meloy Utvikling KF Arsregnskap for 2016.

Vedtak:
Kontrollutvalget registrerer at revisjonsberetning er sent oversendt til utvalget, og ber revisor
ved kommende regnskap vere oppmerksom pi at det mA gis nodvendig tid til behandling og
utsendelse til fastsatt motedato.

l2117 Oppfolgning av forvaltningsrevisjon Offentlige anskalfelser og rammeavtaler

controller Stein Gaule Endal motte fra administrasjonen for a redegjore og svare pi sporsmil.
Kontrollutvalget fikk utdelt notatet <Redegjorelse oppfolgning av k-sak 37ll 5>

Forslag til vedtak:
I . Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ l2 gjennomfort en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 37ll 5 Forvaltningsrevisjonsrapport
Offentlige anskaffelser og rammeavtaler.

2. Administrasjonen har redegjort for pA hvilken mAte kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag:
l. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg g l2 gjennomfort en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 37l15 Forvaltningsrevisjonsrapport
Offentlige anskaffelser og rammeavtaler.

2. Administrasjonen har redegiort for p6 hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kommunestyrets vedtak i store trekk er
fulgt opp i trid med revisors anbefalinger.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:
Omlorent forslag ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ 12 gjemomfo( en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 37115 Forvaltningsrevisjonsrapport
Offentlige anskaffelser og rammeavtaler.

Administrasjonen har redegjort for pA hvilken m6te kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kommunestyrets vedtak i store trekk er
fulgt opp i tred med revisors anbefalinger.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

13i17 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
. Om sykepengerefusjon.

Sekretariatet orienterte :

o Om vedlagte dokumenter.
o Om henvendelse til kontrolluwalget fra Liv Berit Oijord, vedr vann- og avlopsavgift.

Vedtak:
Orienteringene tas til orientering.

14117 Eventuelt

Det fremkom ikke ltterligere saker til behandling.

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Meloy kommune v/ ordforer og r&dmann,
Salten kommunerevisjon IKS

l.

J.

Sekretcr for kontro


