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PROTOKOLL _ MELOY KONTROLLUTVALG

Motedato: Torsdag, 26. mai 2020 kl. 08,l5 - I 1.00

Mstested: FjernmoteTeams

Saksnr.: 17120 -21120

Til stede: Forfall:
Hans Ove H. Hagen. leder. Magne Setvik
Bjorg Hansdatter Tinnan, nestleder
(sak l7-18/20)
Bjorn Sleipnes. medlem
Johanne Rasmussen. medlem (sak 17-18/20)

Varamedlemmer:
Anne Margrethe Solheim Stormo mstte for Magne Setvik

Attrigez
Okonomisjef Eva Stokvik, sak I 8/20
Kommunedirektsr Adelheid Buschmann Kristiansen. sak l8- l 9i20
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise,
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen
Forvaltningsrevisor Kai Blix
Oppdragsansvarlig lorvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst. og

Sekreter tbr kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenning av innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjcnt.

Merknader:
lngen.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

t7 /20 Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 16. april 2020
I8/20 Arsregnskap 2019 Meloy kommune - uttalelse fra kontrollutvalget
19/20 Redegiorelse fra kommunedirektoren: Kommunens behandling av saker

og sporsmAl knyttet til Salten Brann IKS
20t20 Orienteringer lia revision og sckrclariat
2ll21l Eventuelt

l7120 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 16. april 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fia kontrollutvalgets mote 16. april 2020 godkiennes.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 16. aprit 2020 godkjennes.

l8/20 Arsregnskap 2019 Meloy kommune - uttalelse fra kontrollutvalget

Okonomisjef Eva Stokvik, og kommunedirektor Adelheid Buschmann Kristiansen motte i
tilknytning til saken for i redegjore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
TiI kommunestyret i Meloy:

Kontrollutvaleets uttalelse om Melov kommunes Arsregnskap for 201 9.

Kontrollutvalget har i mote 26. mai 2020 behandlet Meloy kommunes Arsregnskap lor 2019.

Grunnlaget for behandlingen har veert det avlagte irsregnskapet, revis.ionsberetningen datert
15. mai 2020. og rAdmannens arsberetning for 2019. I tillegg har ansvarlig revisor og

kommunedirektsren supple( kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger

Kontrollutvalget gior kommunestyret serskilt oppmerksom pa rammeomradet Helse og

omsorg. Kommunestyret behandlet i sin sak 73119 skonomirapport 2. tertial 2019. hvor det

lra kommunedirektorens side ble rapportert et forventet merforbruk fbr iret pi kr 3,9 mill.
Videre at <<Forulsatt tilfursel av 3,9 Mkr vil omrddel t,ere i bolanse ved arels s/rrlD. Omridet
ble tillort kr 3,9 mill. endte aret med et merforbruk pA nermere kr 12 mill. Utvalget er
bekymret over manglende oversikt og okonomisk kontroll, og vil pise at kommunen ffir pfl
plass nodvendige rutiner og kompetanse for i sikre bedre skonomisk kontroll.



Kontrollutvalget mener at presentas.ion av irsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens irsberetning. tilfredsstiller brukernes inlormasjonsbehov og gir et

riktig inntrykk av Meloy kommunes aktivitet i 2019.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2019 viser et mindreforbruk med kr 0.

Ut over ovennevnte, og det som fremgir av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 15. mai 2020, har kontrollutvalget ikke merknader
til Meloy kommunes irsregnskap for 2019.

Omforent forslag:
Til kommunestyret i Meloy:

Kontrollutvalqets uttalelse om Meloy kommunes Arsreqnskap for 2019.

Kontrollutvalget har i mote 26. mai 2020 behandlet Meloy kommunes arsregnskap for 2019.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert

15. mai 2020, og r6dmannens irsberetning for 2019. I tillegg har ansvarlig revisor og

kommunedirektoren supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger

Kontrollutvalget gior kommunestyret s€erskilt oppmerksom pi rammeomridet Helse og

omsorg. Kommunestyret behandlet i sin sak 73l19 okonomirapport 2. te(ial 2019, hvor det

fra kommunedirektorens side ble rapportert et forventet merforbruk for 6ret pA kr 3,9 milt.
Videre at <<Fort sott tilforsel av 3,9 Mkr vil omradel vere i bolanse ved arets.i/alnr. Omridet
ble tillsrt kr 3.9 mill. endte Aret med et merlorbruk pi nrermere kr 12 mill. Utvalget er

bekymret over manglende oversikt og okonomisk kontroll. ber om at kommunen ffir pA plass

nadvendige rutiner og kompetanse for 6 sikre bedre okonomisk kontroll og styring giennom
hele 6ret.

Kontrollutvalget glo. oppmerksom pi kommunestyrets vedtak i sak 77117

Forvaltningsrevisjon okonomistyring: Budsjetteringen i okonomiplan og arsbudsjett skal veere

realistisk og budsjettrammen skal overholdes.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av Arsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og

noter samt ridmannens irsberetning. tillredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et

riktig inntrykk av Meloy kommunes aktivitet i 2019.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2019 viser et mindreforbruk med kr 0.

Ut over ovennevnte. og det som fremg6r av saksfremlegget til kontrollutvalget i

regnskapssaken og revisjonsberetningen av 15. mai 2020, har kontrollutvalget ikke merknader
til Meloy kommunes irsregnskap for 2019.



Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Til kommunestyret i Meloy:
Yetltak:

Kontrollutvalget har i mste 26. mai 2020 behandlet Meloy kommunes irsregnskap for 201 9.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert

t5. mai 2020. og rAdmannens arsberetning for 2019. I tillegg har ansvarlig revisor og

kommunedirektoren supplert kontrollulvalget med muntlig informasjon om aktuelle

problemslillinger

Kontrollutvalget gior kommunestyret serskilt oppmerksom p6 rammeomrAdet Helse og

omsorg. Kommunestyret behandlet i sin sak 7ll19 okonomirapport 2. tertial 2019. hvor det

fra kommunedirektsrens side ble rapportert et forventet merlorbruk lbr iret pi k 3.9 mill.
Videre at <<Forulsdlt tilbrsel av 3,9 Mkr vil omradcl vere i halunse ved drets s/atl>. Omridet
ble tilfsrt kr 3.9 mill, endte iret med et merforbruk pA nermere kr 12 mill. Utvalget er

bekymret over manglende oversikt og okonomisk kontroll, ber om at kommunen ffir pi plass

nodvendige rutiner og kompetanse for i sikre bedre skonomisk kontroll og styring glennom

hele flret.

Kontrollutvalget gior oppmerksom pi kommunestyrets vedtak i sak 77/t7
Forvaltningsrevisjon okonomistyring: Budsjetteringen i okonomiplan og arsbudsjett skal vaere

realistisk og budsjettrammen skal overholdes.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av Arsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og

noter samt ridmannens irsberetning, tilliedsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et

riktig inntrykk av Meloy kommunes aktivitet i 2019.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet lbr 2019 viser et mindreforbruk med kr 0.

Ut over ovennevnte, og det som fremgir av saksfremlegget til kontrollutvalget i

regnskapssaken og revisjonsberetningen av 15. mai 2020. har kontrollutvalget ikke merknader

til Meloy kommunes arsregnskap for 2019.

19/20 Redegiorelse fra kommunedirektsren: Kommunens behandling av saker og
sporsmil knyttet til Salten Brann IKS

Kommunedirektsr Adelheid Buschmann Kristiansen motte i tilknytning til saken for i
redegjore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges t'rem uten fbrslag til vedtak.



Omforent forslas.:
Redegjorelsen fra kommunedirektor tas til etterretning.

Kontrollutvalget registrerer at problemet med eventuell habilitet tenkes lsst fra sak til sak.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen lra kommunedirektor tas til etterretning.

Kontrollutvalget registrerer at problemet med eventuell habilitet tenkes lsst fra sak til sak.

20/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
. Regnskapsrevisjon: Forenklet etterlevelseskontroll vedr pasientmiddelregnskap startes

opp ganske snart.
o Forvaltningsrevisjon: Oppfolgningsrevisjon Iris Salten regnes med levert i

begynnelsen av juni.

Sekretariatet orienterte:
. Om dokumenter vedlagt saken

o Varasituasjonen. Utvalget ber sekretariatet ta opp med Magne Setvik muligheten for i
soke fritak.

2ll20 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer
Meloy kommune v/ ordforer og kon.rmunedirektor.
Salten kommunerevisjon IKS

Inndl r, den 26. mai -2020

Sekreter for kontrollutvalget


