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Srtt.n Kontrollutvalgservice
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Postboks 54. Il138 Inndyr

PROTOKOLL

dato:

t2.05.20 r6

Jnr

ark

t6/433

415

- HAMAROY KONTROLLUTVALG

Motedato: Torsdag 12. mai2016 klokkcn I1.00 - 13.00
Mstested: Msterom Polden, kommunehuset, Oppeid

Saksnr.:

07116

- 12116

Til stede:

Forfall:

lngvald Sorensen. leder
Torild Valle Thomassen, nestleder
Anniken Rafnung Kristiansen

Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Ovrige:
Ordfsrer Jan Folke
Okonomisjef Ame Hammersland motte i tilknyning til sak 08/16
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenning

av

innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent. Utvalget besluttet
motet.

Merknader:
Det liemkom ikke merknader.

i

behandle sak 08/16

til slutt i

5.4

SAKSLISTE
Saksnummer

07n6
08/16
09/16
I 0/16

tln6
l2n6

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra mote 23. lebruar

201 6

Arsregnskap Hamaroy kommune 2015 - uttalelse lra kontrollutvalget
Plan for fbrvallningsrevis.jon 201 6-2019
Oppfolgning av lorvaltningsrevisjon: Bamevem
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Eventuelt

07/16 Godkjenning av protokoll fra mste 23. februar 2016

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 23. febnnr 2016 godkjennes.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 23. februar 2016 godkjennes.

08/16 Arsregnskap Hamaroy kommune 2015 - uttalelse fra kontrollutvalget
Saken ble behandlet som siste sak i motet.

Okonomisjef Ame Hammersland motte fra administrasjonen for f, redegjore og svare pi
sporsmAl.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 12. mai 2016 behandlet Hamaroy kommunes irsregnskap for
2015. Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte arsregnskapet/flrsoppgloret, samt
revisjonsberetningen lor 20 I 5.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av flrsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt radmannens Arsberetning, tilfredsstiller brukemes inlormasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Hamaroy kommunes aktivitet i 2015.
Kontrollutvalget har merket seg
merforbruk med kr 8 785 565.

at irsregnskapet samlet sett viser et

regnskapsmessig

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen
merknader til Hamaroy kommunes irsregnskap for 2015.
Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 12. mai 2016 behandlet Hamaroy kommunes irsregnskap lor
2015. Grunnlaget lor behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet/irsoppgjoret, samt
revisjonsberetningen lor 20 I 5.
Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt radmannens arsberetning. tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Hamaroy kommunes aktivitet i 2015.
Kontrollutvalget har merket seg
merlorbruk med kr 8 785 565.

at

flrsregnskapet samlet sett viser

et

regnskapsmessig

Utover dette og det som fremg&r av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen
merknader til Hamaroy kommunes Arsregnskap for 201 5.

09/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016 - 2019
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 20162019 med folgende prioriterte fokusomrider:

t.
2.

J.
4.
5.

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til 6 foreta endringer av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det nodvendig.

Omforent forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 20162019 med folgende prioriterte fokusomrider:

1.

Ledelse og styring

2.

Bosetting / integrering av flyktninger / HIS

3.

Elevenes psykososiale skolemiljo

4.

Kommunale bygg

-

i mobbing

eiendomsforvaltning

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til
der kontrollutvalget finner det nodvendig.

i

foreta endringer av planen i planperioden

Voterins:
Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 20162019 med folgende prioriterte fokusomr6der:

l.

Ledelse og styring

2.

Bosetting i integrering av flyktninger / HIS

3.

Elevenes psykososiale skolemiljo / mobbing

4.

Kommunale bygg

-

eiendomsforvaltning

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til A loreta endringer av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det nodvendig.

10/16 Oppfolgning av forvaltningsrevisjon: Barnevern
Forslag til vedtak:
I . Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ l2 gjennomlort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 62114 Forvaltningsrevisjonsrapport
Bamevernstjenesten i vertskommunesamarbeid.

2.

Kommunestyret har i sitt vedtak bedt r6dmannen lolge opp at de avdekkede
manglene rettes av Nord-Salten bamevem, i tillegg til 6 be om en avklaring av
bamevemets og kommunens ansvar og oppgaver n6r det gielder forebyggende
arbeid blant bam og unge.

3.

Kontrollutvalget har bedt radmannen om en skriftlig redegisrelse om gjennomforte
og planlagte tiltak for oppfolgning av kommunestyrets vedtak. Utvalget har mottatt
vedlagte brev fra radmannen, og registrerer at det i liten grad vises til konkret
oppfotgning av kommunestyrets vedtak.

4.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret tiI orientering.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

1.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ 12 glennomfort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 62114 Forvaltningsrevisjonsrapport
Bamevemstj enesten i vertskommunesamarbeid.

2.

Kommunestyret har i sitt vedtak bedt rAdmannen folge opp at de avdekkede
manglene rettes av Nord-Salten bamevern, i tillegg til i be om en avklaring av
bamevemets og kommunens ansvar og oppgaver niir det gjelder forebyggende
arbeid blant bam og unge.

3.

Kontrollutvalget har bedt rAdmannen om en skriftlig redegjorelse om glennomforte
og planlagte tiltak for oppfolgning av kommunestyrets vedtak. Utvalget har mottatt
vedlagte brev lra rfldmannen, og registrerer at det i liten grad vises til konkret
oppfolgning av kommunestyrets vedtak.

4.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

11116 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Kontrollutvalget fikk lagt frem brev tia Fylkesmannen i Nordland datert 02.05.2016, hvor
kommunens budsjettvedtak for 2016 blir underkjent.

Revisor orienterte:
. Om fylkesmannens brev / vedtak.
. Regnskapsrevisjon: Det vil komme et nummerert brev til kontrollutvalget.
Sekretariatet orienterte:
. Om dokumenter vedlagt saken.
o Nordland lylkeskommune har vedtatt 6 utrede kontrollutvalgssekretariat og
revisjon pany.
r Konstituerende mste i Salten kontrollutvalgservice. Leder: Gisle Hansen
(Sorfold). nestleder Gry Janne Rugas (Fauske), medlem arbeidsutvalg: John
Ringstad (Steigen)

Vedtak:
Saken tas

til orientering.

l2116 Eventuelt
Ytterligere saker til behandling fremkom ikke.

Sekreter for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Hamaroy kommune v/ ordlorer og rAdmann

