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PROTOKOLL _ HAMAROY KONTROLLUTVALG
Mstedato: Onsdag 21. september 2016 klokken 11.00 Motested: Moterom Polden,kommunehuset,Oppeid

Saksnr.:
Til

13.00

13116-21116

stede:

Ingvald Sorensen, leder
Anniken Rafnung Kristiansen

Forfall:
Torild Valle Thomassen, nestleder

Varamedlemmer:
Ingen. grunnet leil ved innkallingen.

Avrige:
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretrr for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Det fiemkom ikke merknader.
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SAKSLISTE
Saksnummer
l -1/16

t4n6
l5/16
l6/16

17fi6
l8/16
t9/16

20n6
2Ut6

Sakstittel
Godkjenning av protokoll frq mote 12. mai 2016
Kontrollutvalgets oppfolgning av revisors brev nummer 2
Redegiorelse om statUs lor kommunens okonomi
Plan for selskapskontroll 201 6-201 9
Bestilling av forvaltningsrevisjon ledelse og styring
Budsjett lor kontroll og tilsyn 201 7
Revisors vurdering av egen uavhengighet
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Eventuelt

13/16 Godkjenning av

protokoll fra mste 12. mai 2016

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 12. mai 2016 godkjennes.
Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 12. mai 2016 godkjennes.

14116 Kontrollutvalgets oppfolgning av revisors brev nummer 2
Forslag til vedtak:
Kommunens revisor har i nummerert brev nummer 2 av 20. mai 2016 pipekt mangler og leil
vedrorende okonomistyring, intemkontroll og regnskapsforing. Kontrollutvalget har fulgt opp
revisjonsmerknadene overfor rAdmannen.
Kontrollutvalget registrerer at r6dmannen har gitt en redegjorelse om hvordan de pipekte
forholdene blir fulgt opp. Utvalget registrerer videre at revisors brev nummer 2 inneholder
mange av de samme pipekninger av feil og mangler som i revisors brev nummer I frajuni
201 5.

Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt nummerert brev og ridmannens svarbrev oversendes
kommunestyret til orientering.
Omforent forslag:
Kommunens revisor har i nummerert brev nummer 2 av 20. mai 2016 pApekt mangler og feil
vedrorende okonomistyring, intemkontroll og regnskapsforing. Kontrollutvalget har fulgt opp
revisj onsmerknadene overfor rAdmannen.

Kontrollutvalget registrerer at ridmannen har gitt en redegjorelse om hvordan de pipekte
forholdene blir fulgt opp. Utvalget registrerer videre at revisors brev nummer 2 imeholder
mange av de samme pipekninger av feil og mangler som i revisors brev nummer I fra juni
201s.
Kontrollutvalget mener det fortsatt mi vere fokus pA avstemminger og rutiner, herunder
rutiner for refusjonskrav.
Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt nummerert brev og rAdmannens svarbrev oversendes
kommunestyret til orientering.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunens revisor har i nummerert brev nummer 2 av 20. mai 2016 p6pekt mangler og feil
vedrorende okonomistyring, internkontroll og regnskapsforing. Kontrollutvalget har fulgt opp
revisjonsmerknadene overfor r6dmannen.

Kontrollutvalget registrerer at ridmannen har gitt en redegjorelse om hvordan de pipekte
forholdene blir fulgt opp. Utvalget registrerer videre at revisors brev nummer 2 inneholder
mange av de samme p6pekninger av feil og mangler som i revisors brev nummer I fraiuni
2015.
Kontrollutvalget mener det fortsatt ma vere fokus pA avstemminger og rutiner, herunder
rutiner for refusjonskav.
Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt nummerert brev og r6dmannens svarbrev oversendes
kommunestyret tiI orientering.

15/16 Redegiorelse om status for kommunens skonomi
Kontrollutvalget fikk utdelt 2. tertialrapport 2016.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forsla{r til vedtak:
Tertialrapport 2 tas til orientering. lJtvalget registrerer at det er inntektssvikt nar det gjelder
kraftinntekter, samtidig er det en del rammeomrider viser merforbruk. Kontrollutvalget er
bekymret for at man ser ut til a styre mot et samlet merforbruk for kommunen i 2016.
Votering:
Omforent lorslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tertialrapport 2 tas til orientering. Utvalget registrerer at det er inntektssvikt n6r det glelder
kraftinntekter, samtidig er det en del rammeomrider viser merforbruk. Kontrollutvalget er
bekymret for at man ser ut til a styre mot et samlet merforbruk lor kommunen i 2016.

l6116 Plan for selskapskontroll 2016-2019
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 201 6-2019,
og ber kontrollutvalget se til at det glennomfores folgende selskapskontroll
Det glennomfores selskapskontroll i f'olgende selskap:
a

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til

i

foreta endringer av planen i planperioden

der kontrollutvalget finner det nodvendig.

Omlorent forslae til vedtak:(innstilling til kommunestyret):
Kommunestyrel godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan lor selskapskontroll 2016-2019.
og ber kontrollutvalget se til at det gjennomfores folgende selskapskontroll
Det gjennomfores selskapskontroll i lolgende selskap:
o Iris Salten IKS
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til fr foreta endringer av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det nodvendig.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets lorslag til plan for selskapskontroll 2016-2019.
og ber kontrollutvalget se til at det gjennomfores folgende selskapskontroll
Det gjennomfores selskapskontroll i folgende selskap:

o

lris Salten IKS

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

l7l16 Bestilling

av forvaltningsrevisjon ledelse og styring

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet styring og ledelse
slik det er beskrevet i prosjektplan datert 9. september 201 6.

Omforent forslae:
Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 55/16 Plan lor forvaltningsrevisjon
2016-2019, og vil i denne omgang ikke gjennomfore forvaltningsrevisjon p6 dette omr6de1.
Utvalget ber sekretariatet henvende seg til formannskapet med sporsmil om tema / vinkling
for forvaltningsrevisjon innen Rus og psykiatri.
Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 55i l6 Plan for forvaltningsrevisjon
2016-2019, og vil i denne omgang ikke gjennomfore forvaltningsrevisjon pa dette omridet.
Utvalget ber sekretariatet henvende seg til formannskapet med sporsmal om tema / vinkling
for forvaltningsrevisjon innen Rus og psykiatri.

18/16 Budsjett for kontroll og titsyn 2017
Forslag til vedtak:
Hamaroy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, seketariat og kontroltutvalg)
2016 foreslAs budsjettert til k 704 000.
Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll

Sekreterbistand
Kurs og opplering, andre driftsutgifter
Sum
Saken oversendes formannskapet,

jfr forskrift

Kr 594 000
Kr 97 000
Kr 30 000

Kr

721 000

om kontrollutvalg $ I 8.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hamaroy kommunes utgifter tiI tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg)
2017 foreslis budsjettert til kr 721 000.
Regnskaps- og forvaltningsrevision, selskapskontroll

Sekretrrbistand
Kurs og opplrering, andre driftsutgifter
Sum
Saken oversendes formannskapet.

jfr forskrift

Kr 594 000
Kr 97 000
Kr 30 000

Kr
om kontrollutvalg $ 18.

721 000

19116 Revisors vurdering av egen uavhengighet
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Hamaroy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert
5. juli 2016 til etterretning. Utvalget ber om 6 bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Hamaroy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert
5.juli 2016 til etterretning. Utvalget ber om 6 bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

20116 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Revisor orienterte:
e Om bemanningssituasjonen, herunder tilsetting av ny forvaltningsrevisor Pil
Strand per 15. august 2016. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik
Moholt har sagt opp, og stillingen er lyst ut lor annen gang. Inger Hikestad blir
konstituert i stillingen inntil videre. Den ene regnskapsrevisoren ved Fauskekontoret, Rune Boroy, skal ogs6 gjennom opplaring vedrorende
forvaltningsrevisjon. Dette for A li en avlastning i forhold tit
forvaltningsrevisj on pA okonomiomridet.
Sekretariatet orienterte:
. Om dokumenter vedlagt saken.

Vedtak:
Saken tas til orientering. Til neste mote ber kontrollutvalget om 6 fi en redegjorelse om
kommunens oppfolgning av fylkesmannens tilsyn vedrorende legemiddelhindtering.

21l16 Eventuelt
Ytterligere saker til behandling fremkom ikke.

Oppeid den 21. september 2016

Lars Hansen
Sekretaer

lor kontrollutvalget

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

