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Ver

PROTOKOLL _ I[{EL0Y KONTROLLUTVALG

Mstedato: Tirsdag 10. april 2018 kl. 09.00 - 11.50
Mstested: Moterom Kommunestyresalen, ridhuset

Saksnr.:

Til

1ll18

-

18/18

stede:
leder,

Aud Angell,
Bjom Sleipnes, nestleder
Sture Bang

Forfall:
Ingen

Varamedlemmer:
lngen

Ovigez
Daglig leder Meloy Uwikling KF, Stine Estensen, sak l2ll 8
Eiendomssjef Kjell Gunnar Isaksen, sak l3l18
RAdmann Hege Sorlie, sak 14- l6118
Okonomisjef Jan Harald Dalen, sak l4118
Ansvarl ig forvaltningsrevisor Bjorn Vegard Gamst
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalpet Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste
lnnkalIing og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen.

s.4

SAKSLISTE
Saksnummer
I

l/18

l2/ltl
13/18

l4n8
l5/t8
I6118

17fi8
l8/18

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 27. februar 201 8
Arsregnskap 2017 Meloy Utvikling KF uttalelse fra kontrollutvalqet
Arsregnskap 2017 Meloy Eiendom KF uttalelse fra kontrollutvalget
Arsregnskap 2017 Meloy kommune - uttalelse fra kontrollutvalget
Oppfolgning av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjonsrapport
Okonomistyring
Bestilling av forvaltningsrevisjon: Kvalitet og behovsdekning pleie- og
omsorgstjeneste
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Eventuelt

1ll18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 27. februar 2018
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 27. februar 2018 godkjennes.
Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 27. februar 201 8 godkjennes.

l2l18 Arsregnskap 2017 Meley Utvikling KF- uttalelse fra kontrollutvalget
Daglig leder Meloy Utvikling KF, Stine Estensen, motte for

A

redeglore og svare

pi sporsmil.

Bjom Sleipnes tok opp sporsm6let om egen habilitet, med bakgrunn i at han som ansatt i et
firma har hatt enkeltstf,ende oppdrag for Meloy Utvikling KF. Han fratrAdte under
behandlingen av sporsm6let om habilitet. Utvalget vurderte han som habil til 6 delta i
behandlingen av saken. Bjom Sleipnes tiltradte deretter m6tet.
Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Meloy:
Kontrollutvaleets uttalelse om Melov Utvikling KF sitt irsreenskap for 2017.
Kontrollutvalgets uttalelse avgis med forbehold om at styret i Meloy Utvikling KF i styremote
25. april 2018 behandler og vedtar regnskap og Arsberetning slik det er lagt frem for utvalget.
Kontrollutvalget har i mote 10. april 2018 behandlet Meloy Utvikling KF sitt Arsregnskap for
2017.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
15.03.2018, og foretakets arsberetning lor 2017 . I tillegg har ansvarlig revisor og foretakets
daglige leder supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger
Kontrollutvalget registrerer at regnskapet Iegges frem med et merforbruk med
kr 1.356.416,58, og at foretaket foreslir dette inndekket ved bruk av tidligere ars
mindreforbruk. Utvalget har ingen kommentar til forslag til inndekning av merforbruket.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til irsregnskapet date( 15. mars
201 8, har kontrollutvalget ingen merknader til Meloy Utvikling KF irsregnskap for 2017 .
Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Meloy:
Kontrollutvalsets uttalelse om Meloy Utvikling KF sitt Arsreenskap lor 201 7.
Kontrollutvalgets uttalelse avgis med forbehold om at styret i Meloy utvikling KF i styremote
25. april 2018 behandler og vedtar regnskap og irsberetning slik det er lagt frem for utvalget.
Kontrollutvalget har i mste 10. april 2018 behandtet Meloy Utvikling KF sitt arsregnskap for
2017.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
15.03.2018, og foretakets arsberetning for 2017.1 tillegg har ansvarlig revisor og foretakets
daglige leder supplert kontrollutvalget med muntlig inlormasjon om aktuelle problemstillinger
Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges frem med et merforbruk med
kr 1.356.416,58, og at foretaket foreslir dette inndekket ved bruk av tidligere irs
mindreforbruk. Utvalget har ingen kommentar til forslag til inndekning av merforbruket.

Utover dette og det som fremgar av revisjonsberetningen til Arsregnskapet datert 15. mars
201 8, har kontrollutvalget ingen merknader til Meloy Utvikling KF irsregnskap for 2O17.

13/18 Arsregnskap 20t7 Meloy Eiendom KF- uttalelse fra kontrollutvalget
Eiendomssjef Kjell-Gunnar Isaksen motte fra administrasjonen for
sporsmil.

A

redegjore og svare

pi

Sture Bang tok opp sporsmilet om egen habilitet, med bakgrunn i at han er gift med styreleder
i Meloy Eiendom KF. Han fratridte under behandlingen av sporsmilet om habilitet. Utvalget
vurderte han som inhabil til i delta i behandlingen av saken, med hjemmel i

forvaltningslovens $ 6 c).

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Meloy:
Kontrollutvalgets uttalelse om Melsy Eiendom KF sitt Arsreqnskap for 201 7.
Kontrollutvalget har i mote 10. april 2018 behandlet Meloy Eiendom KF sitt irsregnskap for
2017. Regnskapet er foretakets avsluttende regnskap i og med at det ble lagt ned med virkning

fra3l.desember20l7.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
15.03.2018, og foretakets irsberetning for 2017.1 tillegg har ansvarlig revisor og foretakets

daglige leder supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon
problemstillinger.

om

aktuelle

Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges frem med et regnskapsmessig merforbruk
med kr 90 108,25. Utvalget registrerer videre at investeringsregnskapet er oppgiort med
udekket belop kr I 681 362,14. utvalget er ikke kjent med forslag til inndekning av nevnte
merforbruk eller udekket belop.
Utover dette og det som fremgar av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 15. mars
2018, har kontrollutvalget ingen merknader til Meloy Eiendom KF sitt arsregnsk ap for 2017.
Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Meloy:
Kontrollutvaleets uttalelse om Meloy Eiendom

KI

sitt arsreenskao for 201 7.

Kontrollutvalget har i mste 10. april 2018 behandlet Meloy Eiendom KF sitt arsregnskap for
2017. Regnskapet er foretakets avsluttende regnskap i og med at det ble lagt ned med virkning
fra 31. desember 2017.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
15.03.2018, og foretakets irsberetning for 2017.I tillegg har ansvarlig revisor og foretakets
daglige leder supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger.

Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges frem med et regnskapsmessig merforbruk
med kr 90 108,25. Utvalget registrerer videre at investeringsregnskapet er oppgjort med
udekket belop k I 681 362,14. Utvalget er ikke kjent med forslag til inndekning av nevnte
merforbruk eller udekket belop.
Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 15. mars
2018, har kontrollutvalget ingen merknader til Meloy Eiendom KF sitt irsregnskap for 2017.

Sture Bang

tiltridte deretter motet.

14118 Arsregnskap 2017 Meloy kommune

-

uttalelse fra kontrollutvalget

RAdmann Hege Sorlie og okonomisjef Jan Harald Dalen motte fra administrasjonen for 6
redegiore og svrue pA sporsmAl.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Meloy:
Kontrollutvalsets uttalelse om Meloy kommunes Arsresnskap for 2017.
Kontrollutvalget har i mote 10. april 2018 behandlet Meloy kommunes ir.sregnskap for 2017

.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
15.03.2018, og ridmannens arsberetning for 2017. tillegg har ansvarlig revisor og
rAdmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

I

Kontrolluwalget mener at presentasjon av i.rsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens arsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Meloy kommunes aktivitet i 2017.
Kontrollutvalget har merket seg arsberetningens rapportering pe intemkontroll, jfr krav om
dette i kommunelovens $ 48 nr 5. Rapporteringen pi dette omrfldet er kortfattet, og kunne
med fordel vaert mer utfyllende.
Kontrollutvalget har merket seg at Arsregnskapet for 2017 viser et mindreforbruk med kr
840265,47. Utvalget er ikke kjent med forslag til disponering av dette.

Ut

til kontrollutvalget i
av 15.03.2018, har kontrollutvalget ikle merknader

over ovennevnte, og det som fremgir av saksfremlegget

regnskapssaken og revisjonsberetningen

til Meloy kommunes irsregnskap for 2017

.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Melsy:
Kontrollutvalgets uttalelse om Melsy kommunes Arsregnskap for 2017.
Kontrollutvalget har i mste 10. april 2018 behandlet Meloy kommunes arsregnskap for 2017.
Grunnlaget for behandlingen har vrert det avlagte arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
15.03.2018, og rAdmannens irsberetning for 2017. tillegg har ansvarlig revisor og
ridmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

I

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt riLdmannens frrsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Meloy kommunes aktivitet i 2017.

Kontrollutvalget har merket seg irsberetningens rapportering pi intemkontroll, jfr krav om
dette i kommunelovens $ 48 nr 5. Rapporteringen pa dette omridet er kortfattei, og kunne
med fordel vert mer utfyllende.
Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet for 2017 viser et mindreforbruk med kr
840 265,47 . Utvalget er ikke kjent med forslag til disponering av dette.

Ut

over ovennevnte, og det som fremgar av saksfremlegget

til

kontrollutvalget

i

regnskapssaken og revisjonsberetningen av 15.03.2019, har kontrollutvalget ikke merkiader
til Meloy kommunes Srsregnskap for 2017 .

15/18 Oppfolgning av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjonsrapport

0konomistyring
RAdmann Hege Sorlie motte fra administrasjonen for 6 redegiore og svare p6 sporsmdl

Forslag til vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ 12 gjennomfort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 77117 Forvaltningsrevisjonsrapport
Okonomistyring.

2.

Kontrollutvalget har mottatt fra ridmannen en skriftlig tilbakemelding datert
19.03.2018 om dennes oppfolgning av vedtaket.

3.

Kontrollutvalget registrerer folgende,

o

o

jfr

kulepunkter i kommunestyrets vedtak:

Kommunestyrets kulepunkt l. Tilgang til anvisningsmyndighet og attestasjon
skal giennomgds og begrenses mest mulig.
. Tilgang til anvisningsmyndighet er gjennomgAtt og begrenset stik
kommunestyret vedtok.

Kulepunkt 2. Contollerens plassering i organisasjonen skal vurtleres.
Ansvarsforde lingen mellom controller og okonomisj ef skal klargj ores.
Ridmannen har gitt tilbakemelding om at Controller organisatorisk skal
ligge under okonomiavdelingen, og at ansvarsomridene skal
tydeliggjores n.Brrnere nir ny okonomisjef er pA plass. Denne delen av
kommunestyrets vedtak er dermed sA langt ikke fullt ut fulgt opp.

'

o

Kulepunkt 3. Okonomiledelsen skal i storre grad involvere seg i
m is tyr in€:en inl ernt i or gani sasj one n.
. Ridmannens tilbakemelding er at man snsker 6 fA til et tettere og mer
involverende samarbeid mellom skonomiavdelingen og resten av
organisasjonen, og at det skal settes fokus p6 nir ny okonomisjef er p6
plass. Videre at Okonomiavdelinga i tillegg til egne inteme oppgaver
ogsA skal vere en stab og stotte for resten av organisasjonen. Denne
delen av kommunestyrets vedtak er dermed s6 langt ikke fullt ut fulgt

okono

opp.

o

Kulepunkt 4 . Budsjetteringen i okonomiplan og drsbudsjett skal vere realislisk
og budsje ttrammen skal overholdes.
. R6dmannen svarer at dette i prinsippet skal skje, men at hvis dette ikke
er mulig skal dette forklares tydelig i budsjett og vise tiltak som settes i
verk for 6 komme innenfor ramme. Videre at hvis storre uforutsette
utgifter har blitt pdfort regnskapet skal dette rapporteres og tiltak
skisseres. Det fremkommer ikke av rAdmannens tilbakemelding om
budsjetteringen for sist avlagte regnskap (2017) var realistisk, eller om
budsjettrammen for dette iret er overholdt.

o

Kulepunkt 5. Det bor lages rutiner.for hvordan budsiettreguleringer skal
gjennomfores.
r Ridmannen svarer at det budsjettreguleres fortlopende, og at storre
budsjettreguleringer tas samtidig som tertialrapporteringene. Det
fremkommer ikke av ridmannens tilbakemelding om det er laget
rutiner for hvordan budsjettreguleringer skal gjennomfores, slik
kommunestyret sa at det bor gjores.
Kulepunkt 6. Alle budsjettansvarlige bor lage tallfestede prognoser.for
drsresultatet.
r Rddmannen opplyser at dette blir avkrevd kommunalsjefene ved
tertialrapportering.

o

o

Kulepunkt 7 . Det skal foreslas tiltak ved merforbruk. Forslag til tiltak bor
vere tallfestet.
. Her opplyser radmannen at det stilles krav om dette ved rapportering,
men at det er utfordrende 6 fa til realistiske tiltak som ogse er tallfestet.

o

Kulepunkt 8. Kommunen skol vurdere a innfore administrativ
okonomirapportering melktm rapportene som gdr til politisk behondling.
. Utvalget fEr opplyst at det forelopig rapporteres muntlig, men at det
skal skriftliggjores en enkel rapport om HMS og okonomi til alle
politiske moter. Videre at det rapporteres administratir..t fra
virksomhetsledemivi til kommunalsjefniv6 hver mined. Det er dermed
innfsrt administrativ skonomirapportering slik kommunestyret vedtok.

o
4.

Kulepunkt 9. Okonomistyring md inn som nytt punh i forbedringsprosjektet,
k-sak 77/ 17, .forvaltningsrevisjon okonomistyring Meloy kommune.
. Utvalget har ffitt opplyst..... .

jfr

Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt ridmannens skriftlige tilbakemelding oversendes
kommunestyret.

Omforent forslag til vedtak:
I . Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ I 2 gjennomfort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 77117 Forvaltningsrevisjonsrapport
Okonomistyring.

2.

Kontrollutvalget har mottatt fra ridmannen en skriftlig tilbakemelding datert
19.03.201 I om dennes oppfolgning av vedtaket.

J.

Kontrollutvalget registrerer folgende,

jfr kulepunkter i kommunestyrets

vedtak:

o

Kommunestyrets kulepunkt 1. Tilgang til ctnvisningsmyndighet og attest.tsjon
sknl gjennomgds og begrenses mest mulig.
. Tilgang til anvisningsmyndighet er gjennomgfitt og begrenset slik
kommunestyret vedtok.

o

Kulepunkt 2. Controllerens plassering i organisasjonen skal vurderes.
Ansvarsfordelingen mellom controller og okonomisjef skal klargjores.
. Ridmannen har gitt tilbakemelding om at Controller organisatorisk skal
ligge under okonomiavdelingen, og at ansvarsomrAdene skal
tydeliggjores n&rnere n6r ny okonomisjefer pi plass. Denne delen av
kommunestyrets vedtak er dermed si langt ikke fullt ut fulgt opp.

o

Kulepunkt 3. Okonomiledelsen skol i storre grad involvere seg i
okonom i.s lyr i nge n i nt ern I i organi sasj o ne n.
. Ridmannens tilbakemelding er at man onsker d. ffi til et tettere og mer
involverende samarbeid mellom okonomiavdelingen og resten av
organisasjonen, og at det skal settes fokus p6 nir ny okonomisjef er pi
plass. Videre at Okonomiavdelinga i tillegg til egne inteme oppgaver
ogsi skal vere en stab og ststte for resten av organisasjonen. Denne
delen av kommunestyrets vedtak er dermed s6 langt ikke fullt ut fulgt
opp.

Kulepunkt 4. Budsjetteringen i okonomiplan og drsbudsje skal vere realistisk
og buds i e ttr amme n s kql overholde s.
. Redmannen svarer at dette i prinsippet skal skje, men at hvis dette ikke
er mulig skal dette forklares tydelig i budsjett og vise tiltak som settes i
verk for i komme innenfor ramme. Videre at hvis stsrre uforutsette
utgifter har blitt pefort regnskapet skal dette rapporteres og tiltak
skisseres. Det fremkommer ikke av rddmannens tilbakemelding om
budsjetteringen for sist avlagte regnskap (2017) var realistisk, eller om
budsjettrammen for dette 6ret er overholdt.
Kulepunkt 5. Det bor lages rutiner for hvordan budsjettreguleringer skal
gjennomfores.
. Ridmannen svarer at det budsjettreguleres fortlopende, og at storre
budsjettreguleringer tas samtidig som tertialrapporteringene. Det
fremkommer ikke av ridmannens tilbakemelding om det er laget
rutiner for hvordan budsjettreguleringer skal gjennomfores, slik
kommunestyret sa at det bor giores.
Kulepunkt 6. Alle budsjettansvarlige bor lage tallfestede prognoser for
drsresultatet.
. Ridmannen opplyser at dette blir avkrevd kommunalsjefene ved
tertialrapportering.

o

Kulepunkt 7 . Det skal foreslds tiltak ved merforbruk. Forslag til tiltak hor
vere tallfestet.
. Her opplyser ridmannen at det stilles krav om dette ved rapportering,
men at det er utfordrende 6 fii til realistiske tiltak som ogsi er tallfestet.

o

Kulepunkt 8. Kommunen skal vurdere d innfore administrativ
okonomirapportering mellom rapportene som gdr til potitisk behandling.
Utvalget Iar opplyst at det forelopig rapporteres muntlig, men at det
skal skriftliggjores en enkel rapport om HMS og skonomi til alle
politiske m6ter. Videre at det rapporteres administratirt fra
virksomhetsledemivi til kommunalsjefniv6 hver mined. Det er dermed
innfsrt administrativ okonomirapportering slik kommunestyret vedtok.

.

o

Kulepunkt 9. Okonomistyring md inn som nytt punh i forbedringsprosjektet,
jfr k-sak 77/17, fomaltningsrevisjon okonomistyring Meloy kommune.
Uwalget har lEtt opplyst at Meloy kommune deltar i
Utviklingsnettverket i regi av Fylkesmannen i Nordland, og at dette
erstatter Forbedringsprosjektet.

.

4.

Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt r6dmannens skriftlige tilbakemelding oversendes
kommunestyret.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

1.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ 12 glennomfort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 77117 Forvaltningsrevisjonsrapport
Okonomistyring.

2.

Kontrollutvalget har mottatt fra ridmannen en skriftlig tilbakemelding datert
19.03.2018 om dennes opplolgning av vedtaket.

3.

Kontrollutvalget registrerer folgende,

o

jfr kulepunkter i kommunestyrets

vedtak:

Kommunestyrets kulepunkt l. Tilgang til anvisningsmyndighet og attestasjon
skal gjennomgds og begrenses mest mulig.
Tilgang til anvisningsmyndighet er giennomgfltt og begrenset slik
kommunestyret vedtok.

.

o

Kulepunkt 2 , Controllerens plassering i organisasjonen skal vurderes.
Ansvarsfordelingen mellom controller og okonomisjef skal klargiores.
Ridmannen har gitt tilbakemelding om at Controller organisatorisk skal
ligge under okonomiavdelingen, og at ansvarsomridene skal
tydeliggjores n@rrnere nAr ny okonomisjef er pA plass. Denne delen av
kommunestyrets vedtak er dermed si langt ikke fullt ut fulgt opp.

'

o

Kulepunkt 3. Okonomiledelsen skal i storue grad involvere seg i
mis tyr inge n inte r nt i or ganisasj one n.

o kono

r

Ridmannens tilbakemelding er at man snsker 6 fe til et tettere og mer
involverende samarbeid mellom skonomiavdelingen og resten av
organisasjonen, og at det skal settes fokus pi n6r ny okonomisjefer pA
plass. Videre at Okonomiavdelinga i tillegg til egne inteme oppgaver
ogsi skal vere en stab og stotte for resten av organisasjonen. Denne
delen av kommunestyrets vedtak er dermed sA langt ikke fu t ut fulgt
opp.

Kulepunkt 4. Budsjetteringen i okonomiplan og drsbudsjett skal vere realistisk
og budsj et tr amme n s kal overhol de s.
Ridmannen svarer at dette i prinsippet skal skje, men at hvis dette ikke
er mulig skal dette forklares tydelig i budsjett og vise tiltak som settes i
verk for 6 komme innenlor ramme. Videre at hvis stsrre uforutsette
utgifter har blitt pifort regnskapet skal dette rapporteres og tiltak
skisseres. Det fremkommer ikke av ridmannens tilbakemelding om
budsjetteringen for sist avlagte regnskap (2017) var realistisk, eller om
budsjettrammen for dette iret er overholdt.

.

Kulepunkt 5. Det bor lages rutinerfor hvordan budsje reguleringer skal
gjennomfores.
Ridmannen svarer at det budsjettreguleres fortlopende, og at storre
budsjettreguleringer tas samtidig som tertialrapporteringene. Det
fremkommer ikke av rAdmannens tilbakemelding om det er laget
rutiner for hvordan budsjeftreguleringer skal glennomfores, slik
kommunestyret sa at det bsr giores.

.

Kulepunkt 6. l//e budsjettansvarlige bor lage tallfestede prognoser.for
drsresultatet.
Ridmannen opplyser at dette blir avkrevd kommunalsjefene ved
tertialrapportering.

.

Kulepunkt 7 . Det skal foreslds tiltak vetl merforbruk. Forslag til tiltak bor
vere tallfeslet.
. Her opplyser rAdmannen at det stilles krav om dette ved rapportering,
men at det er utfordrende 6 fi til realistiske tiltak som ogsi er tallfestet.
Kulepunkt 8. Kommunen skal vurdere a innfore administrativ
okonomirapportering mellom rapportene som gar til politisk behqndling.
Utvalget fir opplyst at det forelopig rappo(eres muntlig, men at det
skal skriftliggjores en enkel rapport om HMS og skonomi til alle
politiske mster. Videre at det rapporteres administratir4 fra
virksomhetsledemivi til kommunalsjefnivA hver mined. Det er dermed
innfort administrativ skonomirapportering slik kommunestyret vedtok.

.

Kulepunkt 9. Okonomistyring md inn som nytt punkt i forbedringsprosjektet,
k-sak 77/1 7, forvaltningsrevision okonomistyring Meloy kommune.
Utvalget har fitt opplyst at Meloy kommune deltar i
Utviklingsnettverket i regi av Fylkesmannen i Nordland, og at dette
erstatter Forbedringsprosjektet.

jfr

.

4.

Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt radmannens skriftlige tilbakemelding oversendes
kommunestyret.

l6118 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Kvalitet og behovsdekning pleie- og
omsorgstjeneste
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Behovsdekning i
hjemmetjenesten slik det er beskrevet i prosjektplan datert 2T . mars 2018.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Behovsdekning i
hjemmetjenesten slik det er beskevet i prosjektplan datert 27. mars 2018.

l7118 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Kontrollutvalget fikk i mstet lagl frem epost datert 22. mars 2018 fra Nordland
fylkeskommunes innleide konsulent i forbindelse med utredning av felles revisjon og
kontrollutvalgsseketariat i frlket, herunder relerat fra styringsgruppemotene for
kontrollutval gservice og revisjon.

Revisor orienterte:
Om giennomfsrt eiermste i Salten kommunerevis.ion

o

Sekretariatet orienterte:
Om utdelt dokument
Om dokumenter vedlagt saken

o
.

Vcdtak:

18/18 Eventuelt
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Ornes, den 10. april 2018

Sekretrer for kontrollutvalget

Utskift

sendes:

Kontrollutval gets medlemmer, varamedlemmer
Meloy kommune v/ ordforer og ridmann,
Salten kommunerevisjon IKS

