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PROTOKOLL _ MELOY KONTROLI,I.]TVAL(;

Mstedato: Torsdag, 16.april 2020 kl. 10.00- 11.30

Mstested: FjernmoteTeams

Saksnr.: lll20 - 16120

Til stede: Forfall:
Hans Ove H. I{agen, leder, Magne Setvik
Bjorg Hansdatter Tinnan, nestleder
Bjom Sleipnes, medlem
Johanne Rasmussen, medlem

Varamedlemmer:
Anne Margrethe Solheim Stormo motte fbr Magne Setvik

Ovige':
Daglig leder Stine Estensen, Meloy Nrringsutvikling K-F (sak l3120)
Ordfsrer I styreleder Meloy Nrringsutvikling KF Sigurd Stormo (sak '13120)

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst, og
Sekretrr for kontrollutvalget Lars llansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent.

Merknader:
Ingen.



SAKSLISTE
Saksnummcr Sakstittrl

tl/20 Godkienning av protokoll lra kontrollutvalgets mste 20. februar 2020
l2/211 Redegjorelse fra komrnuncdirektsren: Kommunens behandling av saker

oc sporsmil knyttet til Salten Brann IKS
t3t21t Arsresnskap 2019 Meloy Utvikling KF- uttalelse fra kontrollutvalget
lilzo Bestilling av eierskapskontroll / fon'altningsrevisjon: Oppfolgning av

IRIS Salten IKS - Selvkost og offentlig anskaffelse
r 5/20 Orienteringer fra revision og sekretariat
16t20 Eventuelt

1ll20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 20. februar 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 20. f'ebruar 2020 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 20. februar 2020 godkjennes.

12120 Redegiorelse fra kommunedirektoren: Kommunens behandling av saker og
sporsmil knyttet til Salten Brann IKS

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

Omforent forslaq:
Kontrollutvalget kaller inn kommunedirektsr til utvalgets neste mote, for 6 avklare
samhandling mellom kontrollutvalg og kommunedirektor. Videre for en redegjorelse fra
kommunedirektsren angiende notat om habilitet. Utvalgsleder og sekretariat avklarer
sporsmil i forbindelse med innkallingen.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget kaller inn kommunedirektor til utvalgets neste mote, for 6 avklare
samhandling mellom kontrollutvalg og konrmunedirektsr. Videre for en redegiorelse fra
kommunedirektoren ang&ende notat om habilitet. Lltvalgsleder og sekretariat avklarer
sporsmil i forbindelse med innkallingen.



13/20 Arsregnskap 2019 Meloy Utvikling KF- uttalelse fra kontrollutvalget

Saken ble behandlet etter sak I l/20. men lor sak l2120.

Forslag til vedtak:
Til kommunesryret i Meloy:

Kontrollutvalsets uttalelse om Melsy Utvikling KF sitt irsreqnskap for 2019.

Kontrollutvalget har i mote 16. april 2020 behandlet Meloy Utvikling KF sitt Arsregnskap for
2019.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte arsregnskapet. revisjonsberetningen datert
7 . april 2020, og foretakets irsberetning for 2019. 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 mindreforbruk med
kt 3 222 529,36. Regnskapet har betydelige avvik i fbrhold til budsjett. uten at foretaket har
redegjort for dette i sin Arsberetning.

Kontrollutvalget gjor kommunestyret oppmerksom pi revisjonsberetningens avsnitt
<Konklusion om ut vi ikke kan uttale oss om budsiett>.1 denne kommer det frem at det ikke
foreligger et vedtatt budsjett for Meloy Ljtvikling KF. Kommunestyret skal etter
kommuneloven mininrum fastsette en okonomisk ramme for foretakets drift. Nir
kommunestyret har fastsatt en slik ramme. er det styrets oppgave vedta eget irsbudsjett
innenfor disse rammene.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 7 . april2020,
har kontrollutvalget ingen merknader til Meloy Utvikling KF Arsregnskap for 2019.

Omforent forslaS
Til kommunestyret i Meloy:

Kontrollutvalqets uttalelse om Meloy Utvikling KF sitt irsreenskao for 2019.

Kontrollutvalget har i mste 16. april 2020 behandlet Meloy Utvikling KF sitt Arsregnskap for
2019.

Grunnlaget for behandlingen har vrrt det avlagte arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
7 . april 2020. og loretakets irsberetning for 2019. I tillegg har ansvarlig revisor og loretakets
daglige leder supplert kontrollutvalget med muntlig inlbrmasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges fiem med et mindreforbruk med
kr 3 222 529,36. Regnskapet har betydelige avvik i lorhold til budsjett, uten at foretaket har
redegjort lor dette i sin Arsberetning.

Kontrollutvalget gjor kommunestyret oppmerksom pi revisjonsberetningens avsnitt
<Konklusjon om at vi ikke ktn ultale oss om bwlsjett>.1 denne kommer det frem at det ikke
foreligger et vedtatt budsjett for Meloy Utvikling KF. Kommunestyret skal etter



kommuneloven minimum t'astsette en skonomisk ramme for loretakets drifi. Nir
kommunestyret har lastsatt en slik ramme, er det styrets oppgave vedta eget irsbudsjeft
innenfor disse rammene.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 7. april2020,
har kontrollutvalget ingen merknader til Meloy Utvikling KF irsregnskap for 201 9.

Kontrollutvalget ber foretaket om informasjon i nesle mote om status for bevilgninger og
utbetalinger pi prosjekter.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Til kommunestyret i Meloy:

Kontrollutvalgets uttalelse om Melov Utvikline KF sitt irsreqnskap for 2019.

Kontrollutvalget har i mote 16. april2020 behandlet Metoy Utvikling KF sitt irsregnskap for
2019.

Grunnlaget for behandlingen har vart det avlagte irsregnskapet. revisjonsberetningen datert
7. april2020, og foretakets irsberetning for 2019. I tiltegg har ansvarlig revisor og foretakets
daglige leder supplert kontrollutvalget med muntlig infbrmasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges frem med et mindreforbruk med

kr 3 222 529,36. Regnskapet har betydelige awik i forhold til budsjett, uten at foretaket har
redegiort lor dette i sin irsberetning.

Kontrollutvalget gjor kommunestyret oppmerksom pi revisjonsberetnirigens avsnitt
<Konklusjon om at vi ikke kan utlalc oss om budsjetl>.1 denne kommer det frem at det ikke
foreligger et vedtatt budsjett tbr Meloy Utvikling KF. Kommunestyret skal etter
kommuneloven minimum lastsette en okonomisk ramme for foretakets drift. Nir
kommunestyret har fastsatt en slik ramme, er dct styrets oppgave vedta eget irsbudsjett
innenfor disse rammene.

Utover dette og det som fremg6r av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 7. april2020,
har kontrollutvalget ingen merknader til Meloy Utvikling KF arsregnskap for 2019.

Kontrollutvalget ber foretaket om informasjon i neste mote om status for bevilgninger og
utbetalinger pi pros.jekter.



l4120 Bestilling av eierskapskontroll / forvaltningsrevisjon: Oppfolgning av IRIS Salten
IKS - Selvkost og offentlig anskaffelse

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevision Oppfolging av Iris Salten IKS

- selvkost og offentlig anskaffelse slik det er beskrevet i prosjektplan datert 02.04.2020.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens form6l gir kontrollutvalget revisor fullmakt til fl
foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rappo(ere til kontrollutvalget om fremdriften og om

det er giort endringer i prosjektets problemstillinger.

Kontrollutvalget gjor kommunestyret oppmerksom pa at rapport ikke vil kunne foreligge i
tide til rapportering innen 1. halvir 2020. slik kommunestyret har bedt om i sin sak 44l19.

Dette fordi utvalget mottok utskrift av kommunestyrets vedtak firrst ijanuar 2020.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollulvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevision Oppfolging av lris Salten IKS

- selvkost og offentlig anskaffelse slik det er beskrevet i prosjektplan dalsrt 02.04.2020.

Innenfor rammen av lorvaltningsrevisjonens fornrAl gir kontrollutvalget revisor fullmakt til i
foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om lremdriften og om

det er glort endringer i prosjektets problemstillinger.

Kontrollutvalget gjor kommunestyret oppmerksom pa at rapport ikke vil kunne foreligge i
tide til rapportering innen 1. halvir 2020, slik kommunestyret har bedt om i sin sak 44i 19.

Dette fordi utvalget mottok utskrifl av kommunestyrets vedtak forst i januar 2020.

l5/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Sekretariatet orienterte :

r Om dokumenter vedlagt saken.

o AngAende invitasjon fra Forum for Kontroll og Tilsyn, besluttet
kontrollutvalget A melde utvalget inn igjen.

l6120 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.



Inndvr. den 16.

Lars Hansen
Sekretaer for kontrollutvalget

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


