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PROTOKOLL _ HAMAROY KONTROLLUTVALG
Mstedato: Torsdag 30. november 2017 klokken I1.00 - l3.ls
Motested: Msterom Polden,kommunehuset

Saksnr.:
Til

23117- 30117

stede:

Forfall:

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

Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Avnge'.
Okonomisjef Ann Aashild Hansen motte i tilknyning til sak24ll7
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst, og
Revisjonssjef Per Asbjorn Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Seketer for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.

Jnr
t7/1022

ark
4ts- 5.4

SAKSLISTE

28n7
29n7

Sakstittel
Godkienning av protokoll fra mote 14. august og 24. august 2017
Redegiorelse om feieavgift
Forvaltningsrevisjonsrapport Psykiatri - rus
Invitasion fra fylkeskommunen vedr n)4t sekretariatsselskap
Budsiett for kontroll og tilsyn 2018
Revisors wrdering av egen uavhengighet
Orienteringer fra revisjon og sekretariat

30117

Eventuelt

Saksnummer
23n7

21fi7
25n7
26n7
27

/17

23117 Godkjenning av protokoll fra mste 14. august og 24. august 2017
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mste 14. august 2017 godkjennes.
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 24. august 2017 godkjennes.
Voterins:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 14. august 201 7 godkjennes.
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 24. august 2017 godkjennes.

24117 RedegSorelse om feieavgift
Okonomisjef Ann Aashild Hansen mstte fra administrasjonen for fl redegjore og svare
sporsmdl.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslae til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Kontrollutvalget viser til administrasjonens notat vedr feieavgift 2015-2016 og ber
administrasjonen foreta en tilsvarende gjennomgang av feieavgift 2012-2014.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget viser til administrasjonens notat vedr feieavgift 2015-2016 og ber
administrasjonen foreta en tilsvarende gjennomgang av feieavgift 2012-2014.

pi

25117 Forvaltningsrevisjonsrapport Psykiatri - rus
Forslag til vedtak (innstilling til vedtak):
Forvaltningsrevisjonsrapporten Psykiatri - rus er forelagt kommunestyret i Hamaroy
og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil seerlig trekke frem . .. .....

l.

Omforent forslae til vedtak:
Forvaltningsrevisjonsrapporten Psykiatri - rus er forelagt kommunestyret i Hamaroy
og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber radmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret registrerer at rapporten ffir frem flere positive trekk ved tjenesten, bl.a
at den samarbeider godt med andre intemt i kommunen og med eksteme aktorer. Det
mi likevel arbeides med i fi pi plass skriftlige rutiner.
4. Formannskapets vedtak fra mars 2016 om opprettelse av tildelingskontor, er ikke
sluttfon. og dette mA prioriteres.

l.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

I

.

2.
3.

4.

Vedtak (innstilling til vedtak):
Forvaltningsrevisjonsrapporten Psykiatri - rus er forelagt kommunestyret i Hamaroy
og tas til etterretning.
Kommunestyret ber rfldmannen merke seg rapportens anbefalinger.
Kommunestyret registrerer at rappo(en ffir frem flere positive trekk ved tjenesten, bl.a
at den samarbeider godt med andre intemt i kommunen og med eksterne aktsrer. Det
mi likevel arbeides med i ffi pi plass skriftlige rutiner.
Formannskapets vedtak fra mars 2016 om opprettelse av tildelingskontor, er ikke
sluttfsrt, og defie ma prioriteres.

26117 Invitasjon fra Slkeskommunen vedr nytt sekretariatselskap
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Hamaroy kommune stiller seg positiv til Nordland fulkeskommunes invitasjon til
arbeidet med i etablere et nytt interkommunalt sekretariatselskap i Nordland.

i

delta i

Hamaroy kommune forutsetter at kvalitet og tilglengelighet for tjenesten kan opprettholdes i
nytt selskap, og at utgiftene kan reduseres som folge av stordriftslordelen ved A inngA i et
storre selskap.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hamaroy kommune stiller seg positiv til Nordland fulkeskommunes invitasjon til 6 delta i
arbeidet med & etablere et nytt interkommunalt seketariatselskap i Nordland.

Hamaroy kommune forutsetter at kvalitet og tilgiengelighet for tjenesten kan opprettholdes i
nytt selskap, og at utgiftene kan reduseres som folge av stordriftsfordelen ved 6 inng6 i et
storre selskap.

27117 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018
Forslag til vedtak:
Hamaroy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, seketariat og kontrollutvalg)
2018 foreslis budsjettert til kr 742 000.
Regnskaps- og forvaltningsrevision, selskapskontroll

Kr 6l 0 000

Sekretarbistand
Kurs og opplering, andre driftsutgifter
Sum

Kr

Saken oversendes formarurskapet,

100 000

Kr 32 000

Kr 742000

jfr forskift

om kontrollutvalg $ 18.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hamaroy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg)
2018 foreslf,s budsjeftert til kr 7 42 000.
Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll

Kr 6l 0 000

SekretErbistand
Kurs og opplering, andre driftsutgifter
Sum

Kr

Saken oversendes formannskapet,

100 000

Kr 32 000

Kr

jfr forskrift

742 000

om kontrollutvalg $ 18.

28/17 Revisors vurdering av egen uavhengighet
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Hamaroy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert
7. august 2017 til etterretning. Utvalget ber om i bli lopende orientert om forhold som kan
endre vurderingen av uavhengighet.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Hamaroy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert
7. august 2017 til etterretning. Utvalget ber om A bli lopende orientert om forhold som kan
endre vurderingen av uavhengighet.

29117 Ofienteringer fra revisjon og sekretariat
Revisor orienterte:
Ikke noe srerskilt

o

i

orientere om.

Sekretariatet orienterte :
Om dokumenter vedlagt saken.
Om tilbudsforesporsel fra Rodoy kommune
sekretariat for Rodoy kontrollutvalg.

.
o

30/17 Eventuelt
Ingen yterligere saker til behandling.

Inndyr, den 30. november 2017

Sekretrer for kontrol lutvalget

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

til

Salten kontrollutvalgservice om

