BØ KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL
Kontrollutvalget
Møtested: Rådhuset, møterommet
Møtedato: 14.6.2016
Varighet: 12.15 – 14.45
Møteleder:
Sekretær:

Arne Fr. Andersen
Tage Karlsen

Faste medlemmer

Varamedlemmer

1. Arne Fr. Andersen (leder) (H/AP)
2. Liv Heidi Andreassen (H/AP)
3. Synnøve Solsem Olsen (H/AP)
4. Rolf Hugo Eriksen (nestleder) (SV)
5. Svein Helge Martinussen (V)

Vara for 1-4:
Kjell Richardsen (H/AP)
Gunnbjørg Tobiassen (H/AP)
Pål B. Johansen (H/AP)
Oddmar Nyseth H/AP)
Martha Myhre (SV)
Maren Lise Graff (SV)
Vara for 5
Guttorm Veabø (Sp)
Anna Einarsen (FrP) (V)
Randi Merete Hansen

Fra utvalget møtte:
Arne Fr. Andersen
Rolf Hugo Eriksen
Kjell Richardsen (vara)
Ikke møtt:
Svein Helge Martinussen (meldt forfall), Liv Heidi Andreassen
Fra politisk ledelse møtte:
Ordfører Sture Pedersen
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Fra administrasjonen møtte:
Rådmann Gundar Jakobsen
Økonomisjef Trond Robertsen (sak 21/16)
Regnskapsleder Frode Josefsen (sak 21/16)
Fra KomRev NORD IKS møtte:
Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen
Fra K-Sekretariatet IKS møtte:
rådgiver Tage Karlsen

Merknader til innkalling og sakliste:

Valgt til å underskrive protokollen:
Arne Fr. Andersen og Rolf Hugo Eriksen

Behandlede saker:

SAKSLISTE
20/16
21/16
22/16
23/16
24/16
25/16
26/16
27/16
28/16

Referatsaker
Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2015 – Bø kommune
Kontrollutvalgets uttalelse om Bø kommunes årsregnskap for 2015
Revisjonsberetning – beboerregnskap Bøheimen - 2015
Presentasjon av KU på hjemmesiden
Eide byggefelt - anbudsprosess – orientering fra rådmannen
Kontrollutvalgets sak 12/16 (Eventuelt): Spørsmål om skjenkebevilling –
rådmannens svar
Utbetaling til O. Bergersen AS
Eventuelt
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Sak 20/16
REFERATSAKER
Saken gjelder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 26.4.2016
Innkalling – representantskapsmøte – KomRev NORD IKS
Møteprotokoll – representantskapet K-Sekretariatet IKS
Møteprotokoll – representantskapet KomRev NORD IKS
Svar på kontrollutvalgets sak 15/16 – revisjonsbrev nr. 17
Kommunikasjon mellom kontrollutvalget/sekretariatet og kommunens
politiske og administrative ledelse.

Innstilling:
Saken tas til orientering.
Behandling:
Pkt. 6 ble tilføyd i møtet etter anmodning fra ordføreren og rådmannen.
Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 21/16

RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2015 – BØ
KOMMUNE
Innstilling:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Behandling:
Oppdragsansvarlig revisor rapporterte.
Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Sak 22/16

KONTROLLUTVALGETS
ÅRSREGNSKAP FOR 2015

UTTALELSE

OM

BØ

KOMMUNES

Innstilling:
1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet
kontrollutvalgets uttalelse til Bø kommunes årsregnskap for 2015.

som

3

4

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
kontrollutvalgets uttalelse til Bø kommunes årsregnskap for 2015.

som

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet,
for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.

Sak 23/16
REVISJONSBERETNING – BEBOERREGNSKAPER 2015 – BØHEIMEN BO
OG BEHANDLINGSSENTER
Innstilling:
Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for pasientregnskapene ved Bøheimen bo og
behandlingssenter for 2015 til orientering.
Behandling:
Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar revisjonsberetning for pasientregnskapene ved Bøheimen bo og
behandlingssenter for 2015 til orientering.

Sak 24/16
DRØFTINGTSSAK - PRESENTASJON AV KONTROLLUTVALGET PÅ
KOMMUNENS HJEMMESIDE
Innstilling:
1. Kontrollutvalget ber rådmannen gjøre følgende endringer i presentasjonen av
kontrollutvalget på kommunens hjemmeside:
a. I oversikten over medlemmer og varamedlemmer inntas overskriften
vara for 5 i tredje kolonne.
b. Under linjen «Henvendelser til kontrollutvalget kan gjøres til
kontrollutvalgets sekretariat, leder og medlemmer.» legges til følgende
linje: Kontrollutvalgsleder Arne Fr. Andersen, tlf.: 47 61 37 51, epost: arne.andersen@vkbb.no
c. Under linjen «E-post: bjorn-harald@k-sek.no» legges til følgende linje:
Web: www.k-sek.no
d. Under linjen «E-post oppdragsansvarlig
revisor:inge.johannessen@komrevnord.no» legges til følgende linje:
e. Web: www.komrevnord.no
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f. Siden utstyres med lenke til kontrollutvalgets sakslister og
møteprotokoller
2. Rådmannen avklarer muligheten for elektronisk oversendelse av
kontrollutvalgets saksdokumenter i sin helhet fra sekretariatet til kommunen for
publisering på kommunens hjemmeside, med lenke fra «kontrollutvalgets side».
Behandling:
Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget ber rådmannen gjøre følgende endringer i presentasjonen av
kontrollutvalget på kommunens hjemmeside:
a. I oversikten over medlemmer og varamedlemmer inntas overskriften
vara for 5 i tredje kolonne.
b. Under linjen «Henvendelser til kontrollutvalget kan gjøres til
kontrollutvalgets sekretariat, leder og medlemmer.» legges til følgende
linje: Kontrollutvalgsleder Arne Fr. Andersen, tlf.: 47 61 37 51, epost: arne.andersen@vkbb.no
c. Under linjen «E-post: bjorn-harald@k-sek.no» legges til følgende linje:
Web: www.k-sek.no
d. Under linjen «E-post oppdragsansvarlig
revisor:inge.johannessen@komrevnord.no» legges til følgende linje:
e. Web: www.komrevnord.no
f. Siden utstyres med lenke til kontrollutvalgets sakslister og
møteprotokoller
2. Rådmannen avklarer muligheten for elektronisk oversendelse av
kontrollutvalgets saksdokumenter i sin helhet fra sekretariatet til kommunen for
publisering på kommunens hjemmeside, med lenke fra «kontrollutvalgets side».

Sak 25/16
EIDE BYGGEFELT - ANBUDSPROSESS – ORIENTERING FRA
RÅDMANNEN
Innstilling:
(saken fremmet uten innstilling til vedtak)
Behandling:
Rådmannen orienterte kontrollutvalget. Det fremkom av rådmannens orientering at
saken gjelder salg av grunneiendom, ikke anbudsprosess ved kommunal anskaffelse.
Sakens overskrift er dermed misvisende.
Kontrollutvalgets leder fremsatte følgende forslag til vedtak:
«Rådmannens redegjørelse tas til orientering.»
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Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Rådmannens redegjørelse tas til orientering.

Sak 26/16
KONTROLLUTVALGETS SAK 12/16 (EVENTUELT) – SPØRSMÅL
VEDRØRENDE SKJENKEBEVILLING – RÅDMANNENS SVAR
Innstilling:
1. Kontrollutvalget tar rådmannens svar i brev av 14.3.2016 og etterfølgende
opplysninger til orientering.
2. Kontrollutvalget anbefaler ved behandling av søknad om enkeltstående
skjenkebevilling at avgjørelsen overlates til politisk, delegerende nivå, dersom
det er tvil om rådmannens habilitet.
Behandling:
Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget tar rådmannens svar i brev av 14.3.2016 og etterfølgende
opplysninger til orientering.
2. Kontrollutvalget anbefaler ved behandling av søknad om enkeltstående
skjenkebevilling at avgjørelsen overlates til politisk, delegerende nivå, dersom
det er tvil om rådmannens habilitet.

Sak 27/16
UTBETALING TIL O. BERGERSEN AS
(saken utsatt)

Sak 28/16
EVENTUELT
Ingen saker meldt

sign.
Arne Fr. Andersen
kontrollutvalgsleder

sign.
Rolf Hugo Eriksen
utvalgsmedlem
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