Kontrollutvalget, Lebesby kommune
MØTEPROTOKOLL
Dato:
Sted:

20. juni 2016
Møterom administrasjon

Tid:
Kl. 10.00 – 11.50
Møte: Åpent møte

Disse møtte
Leder Viggo Myhre og medlemmene Tommy Vevang og Daniel Arnrup - Øien
Ellers møtte:
Sissel Mietinen fra sekretariatet, rådmann Harald Larsen og økonomisjef Synnøve Eriksen
FØLGENDE SAKER VAR TIL BEHANDLING:
Sak nr
11/16
12/16
13/16
14/16
15/16

Sak
Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av protokoll forrige møte
Referater/ orienteringer
Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens regnskap 2015
Eventuelt

Sak 11/16

Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak, enstemmig:
Innkalling og saksliste godkjent

Sak 12/16

Godkjenning av protokoll 11. april 2016

Vedtak, enstemmig:
Protokoll fra møtet 11. april 2016 enstemmig godkjent
Sak 13/16

Orienteringer

Sekretær orienterte om innkomne dokumenter siden forrige møte. Dette ble tatt til orientering.
Sak 14/16

Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens regnskap for 2015

Rådmannen orienterte om avvikene mellom budsjett og regnskap og vil besvare revisjonsbrev nr. 1.
Vedtak, enstemmig
Kontrollutvalget har i møte 20. juni 2016, sak 14/16 behandlet Lebesby kommunes årsregnskap for
2015.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen av 3. juni 2016
og revisjonsbrev nr. 1 - årsregnskap 2015.
Kontrollutvalgets uttalelse har i tillegg bygget på muntlige opplysninger som kom frem under
behandlingen av saken i kontrollutvalgets møte.
Side 1

kontrollutvalgan@ffk.no

Kontrollutvalget vil for øvrig gi uttrykk for følgende:
•
•

Kontrollutvalget har merket seg at Lebesby kommunes regnskap for 2015 viser et
regnskapsmessig resultat på kr. 0.Investeringsregnskapet er avsluttet med et udekket beløp på kr. 560.169. kommunestyret må
gjøre eget vedtak om hvordan beløpet skal dekkes inn.

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til kommunens årsregnskap for 2015.
Sak 15/16

Eventuelt

Sekretær hadde ingen saker.
Utvalget ba om at sekretær undersøker hva som har skjedd med hensyn til kommunens eierskap i
Fiskeribygg AS, jf. note 7 i regnskapet som viser en betydelig økning i kommunens aksjer i selskapet.
Utvalget ber om at det undersøkes om investeringen i nytt tak på kinoen har vært konkurranseutsatt.

Utvalgets neste møte avholdes på omsorgsbasen Lebesby, hvor vi ber om å bli orientert om basen.
Møtet avsluttet kl. 11.50

Sissel Mietinen
referent

Side 2

kontrollutvalgan@ffk.no

