Kontrollutvalget i Lødingen kommune

MØTEPROTOKOLL
Møtested: Rådhuset, møterommet
Møtedato: 22.5.2014
Varighet: 10.00 – 12.20

Møteleder:
Sekretær:

Atle Andersen
Tage Karlsen

Faste medlemmer

Varamedlemmer

Atle Andersen (leder)
Grete Pettersen
Steve Strøm

Sonja Jeremiassen
John Sverre Bakken
Elin Magnussen

Fra utvalget møtte:
Atle Andersen (leder)
Grete Pettersen
Steve Strøm
Meldt forfall:

Fra den politiske ledelse møtte:
Ordfører Anita Marthinussen

Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Tove Larsen
Fra KomRev NORD IKS møtte:
Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen
Fra K-Sekretariatet IKS møtte:
rådgiver Tage Karlsen
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Møtet ble holdt for lukkede dører.

Merknader til innkalling og sakliste:
Ingen merknader til innkalling og saksliste.

Behandlede saker:

SAKSLISTE
7/14
8/14
9/14
10/14
11/14
12/14
13/14
14/14

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 30.1.2014
Orienteringer
Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2013 – Lødingen kommune
Revisjonsbrev nr. 12 – regnskap Lødingen kommune 2013
Kontrollutvalgets uttalelse om Lødingen kommunes årsregnskap for 2013
Salg av kommunens areal og kai - Rødholmen
Rådmannens oppfølging av politiske vedtak fra 2013
Eventuelt
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Sak 7/14
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE
30.1.2014
Innstilling:
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 30.1.2014 godkjennes.
Behandling:
Enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.
Vedtak:
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 30.1.2014 godkjennes.
(oversendt til ordføreren – med kopi til rådmannen – 23.5.2014)

Sak 8/14
ORIENTERINGER
Saken gjelder
Representantskapsmøte i K-Sekretariatet IKS
Innstilling til vedtak:
Saken tas til orientering.
Behandling:
Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 9/14

RAPPORTERING FRA REVISOR
LØDINGEN KOMMUNE

–

ÅRSREGNSKAPET

Innstilling til vedtak:
Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.
Behandling:
Oppdragsansvarlig revisor redegjorde.
Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.
Vedtak:
. Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering.

2013

–
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Sak 10/14

REVISJONSBREV NR. 12 – REGNSKAP LØDINGEN KOMMUNE 2013
Innstilling til vedtak:
1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 12, og ber rådmannen svare
kontrollutvalget innen 30. juni, med gjenpart til revisjonen.
2. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av
svaret snarest fra revisjonen.
Behandling:
Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 12, og ber rådmannen svare
kontrollutvalget innen 30. juni, med gjenpart til revisjonen.
2. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av
svaret snarest fra revisjonen.
(utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen 23.5.2014)

Sak 11/14

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM LØDINGEN KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2013
Innstilling til vedtak:
1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets
uttalelse til Lødingen kommunes årsregnskap for 2013.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for
fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
Behandling:
Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.
Vedtak:
1. . Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets
uttalelse til Lødingen kommunes årsregnskap for 2013.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for
fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
(utskrift av møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 23.5.2014)
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Sak 12/14
SALG AV KOMMUNENS AREAL OG KAI - RØDHOLMEN
Innstilling til vedtak:
(saken fremmet uten innstilling til vedtak)
Behandling:
Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:
«Saken sluttbehandles i neste møte.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saken sluttbehandles i neste møte.

Sak 13/14

OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK FRA 2013
Innstilling til vedtak:
(saken fremmet uten innstilling til vedtak)
Behandling:
Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:
«Kontrollutvalget ber rådmannen om en redegjørelse for status for oppfølging av
vedtak i kommunestyresak 2/13: Revisjon hovedplan vann og hovedplan avløp.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget ber rådmannen om en redegjørelse for status for oppfølging av vedtak
i kommunestyresak 2/13: Revisjon hovedplan vann og hovedplan avløp.
(vedtak oversendt til rådmannen 23.5.2014)

Sak 14/14
EVENTUELT
Sekretariatet orienterte om kontrollutvalgets rolle i forhold til kommunale foretak.
Sekretariatet avklarer spørsmål om fremgangsmåte for valg av revisor til kommunale
foretak.

