
$ Sutt.n Kontrollutva lgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vlr dato: Jnr ark
30.04.2019 19t401 4t6 5.4

PROTOKOLL _ MELOY KONTROLLUTVALG

Motedato: Tirsdag,30. april 2019 kl. 09.00 - 1t.20
Motested: Moterom Gronoy, ridhuset
Saksnr.: 07119 - l2ll9

Til stede: Forfall:
Aud Angell. leder. Sture Bang
Bjorn Sleipnes, nestleder

Varamedlemmer:
Johanne Rasmussen motte for Sture Bang

0vrige:
Daglig leder Meloy Utvikling KF, Stine Estensen. sak 09/19
Okonomisjef Eva Stokvik, sak 10/19
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst. og
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen. Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

07/19 Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 19. februar 2019
08/19 Rapport selskapskontroll / lorvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS -

Selvkost og offentlige anskaffelser
09n9 Arsregnskap 2018 Meloy Utvikling KF- uttalelse fra kontrollutvalget
l0/19 Arsregnskap 201 8 Meloy kommune - uttalelse fra kontrollutvalget
t,7t9 Orienteringer fra revision og sekretariat
12fi9 Ev(rntuelt

07/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 19. februar 2019

Forslag til vedtak:
Protokoll lra kontrollutvalgets mote 19. t'ebruar 2019 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 19. lebruar 2019 godkjennes.

08/19 Rapport selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS - Selvkost og
offentlige anskaffelser

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
L Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS - Selvkost og Offentlige anskaffelser

er forelagt kommunestyret i Meloy og tas til ettenetning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil serlig trekke frem . . . ..

Omforent forslaq:
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten lris Salten IKS - Selvkost og Offentlige anskaffelser

er forelagt kommunestyret i Meloy og tas til ettenetning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kontrollutvalget bes rapportere til kommunestyret innen 1. halvir 2020 om

oppfolgning av kommunestyrets vedtak.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten lris Salten IKS - Selvkost og Offentlige anskaffelser

er forelagt kommunestyret i Meloy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.



3. Kontrollutvalget bes rapportere til kommunestyret innen l. halvir 2020 om
opplolgning av kommunestyrets vedtak.

09/19 Arsregnskap 2018 Meloy Utvikling KF- uttalelse fra kontrollutvalget

Daglig leder Stine Estensen mstte fra foretaket for i redegjore og svare pA sporsmil.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Meloy:

Kontrollutvalgets uttaletse om Melov Utvikling KF sitt arsreqnskap for 2018.

Kontrollutvalget har i mote 30. april 2019 behandlet Meloy Utvikling KF sitt arsregnskap for
2018.

Grunnlaget for behandlingen har vaert det avlagte arsregnskapet, revisjonsberetningen datert

12.04.2019, og foretakets arsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og foretakets

daglige leder supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges frem med et mer-/mindreforbruk med

k0.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 12. april

2019, har kontrollutvalget ingen merknader til Meloy utvikling KFs irsregnskap for 20'18.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Til kommunestyret i Meloy:

Kontrollutvalget har i mote 30. april 2019 behandlet Meloy Utvikling KF sitt irsregnskap for

2018.

Grunnlaget for behandtingen har vrrt det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert

12.04.2019, og foretakets irsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og foretakets

daglige leder supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges frem med et mer-/mindreforbruk med

k0.

Utover dette og det som fremgflr av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 12. april
2019, har kontrollutvalget ingen merknader til Meloy utvikling KFs arsregnskap for 2018.



10/19 Arsregnskap 2018 Meloy kommune - uttatelse fra kontrollutvalget

Okonomisjef Eva Stokvik motte fra administrasjonen for 6 redegiore og svare pA sporsmel.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Meloy:

Kontrollutvalgets uttalelse om Melsy kommunes 6rsregnskap for 2018.

Kontrollutvalget har i mote 30. april 2019 behandlet Meloy kommunes i.Lrsregnskap for 2018.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
12.04.2019, og rAdmannens arsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og
ridmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens irsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Meloy kommunes aktivitet i 2018.

Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet lor 20t8 viser et mindreforbruk med kr
16 189 239,28. Utvalget er ikke kjent med forslag til disponering av dette.

Ut over ovennevnte, og det som fremg&r av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisj onsberetningen av 12.04.2019, har kontrollutvatget ikke merknader
til Meloy kommunes arsregnskap for 201 8.

Omforent forslas:
Til kommunestyret i Meloy:

Kontrollutvalgets uttalelse om Meloy kommunes Arsregnskap for 2018.

Kontrollutvalget har i mote 30. april 2019 behandlet Meloy kommunes Arsregnskap for 2018.

Grunnlaget for behandlingen har vart det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
12.04.2019, og rAdmannens irsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og
ridmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalgel mener at presentasjon av arsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og

noter samt ridmannens irsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et

riktig inntrykk av Meloy kommunes aktivitet i 2018.

Kontrollutvalget har merket seg at ersregnskapet for 2018 viser et mindreforbruk med kr
16 189 239,28. Utvalget er kjent med forslag til disponering av mindreforbruket fordelt pa

hhv avsetning til premieavviksfond og kommunalt disposisjonsfond. Utvalget har ingen
merknader til de foreslAtte avsetningene.

Ut over ovennevnte, og det som fremgir av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 12.04.2019, har konlrollutvalget ikke merknader
til Meloy kommunes arsregnskap for 201 8.



Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Til kommunestyret i Meloy:

Kontrollutvalqets uttalelse om Meloy kommunes Arsreenskap lor 2018.

Kontrollutvalget har i mote 30. april 2019 behandlet Meloy kommunes irsregnskap for 2018.

Grunnlaget lor behandlingen har vert det avlagte flrsregnskapet, revisjonsberetningen datert
12.04.2019, og ridmannens irsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og
r6Ldmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presen&Bjon av Arsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens arsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Meloy kommunes aktivitet i 2018.

Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet for 2018 viser et mindreforbruk med kr
16 189 239,28. Utvalget er kjent med forslag til disponering av mindreforbruket fordelt pi
hhv avsetning til premiearwiksfond og kommunalt disposisjonsfond. Utvalget har ingen
merknader til de foreslitte avsetningene.

Ut over ovennevnte, og det som fremgar av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 12.04.2019, har kontrollutvalget ikke merknader
til Meloy kommunes irsregnskap for 201 8.

1ll19 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:
o Nordland fylkeskommunes henvendelse om tilslutning til Salten kommunerevisjon

IKS: Fylkeskommunens kontrollutvalg har behandlet sporsmilet i sist mote og vil
anbelale for fylkestinget e stanse prosessen.

o Bemanning: Daglig leder gir av med pensjon juni 2019, og det er tilsatt ny daglig
leder i Liv Anne Kildal, som for tiden er avdelingsleder ved Bods-kontoret.
Assisterende revisjonssjef 96r ogs6 av, og erstattes med stilling som avdelingsleder pi
Fauskekontoret ved tilsetting av Jonny Riise.

Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken.
o Det er kommet sporsmil fra revisjonen om mulighet for i flytte mstet som er satt opp

28. mai 2019, begrunnet med at utfsrende iorvaltningsrevisor vil vere fraverende
denne datoen. Utvalget besluttet e fl)tte motet til 6. juni.

Utvalget ber om sak til neste mote med prioritering av ny lorvaltningsrevisjon.



Vedtak:
Orienteringene tas til orientering.

Utvalgets mste 28. mai2019 flyttes til 6. juni 2019.

l2l19 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Meloy kommune v/ ordlorer og riLdmann.
Salten kommunerevis.jon IKS

Ornes, den 30. april 2_019

Sekreter for kontrollutvalget


