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Satten Kontrollutvalgservice
Postboks 54.

PROTOKOLL

E

Vir

138 lnndyr

dato:

14.02.2017

- MELOY KONTROLLUTVALG

Mstedato: Tirsdag 14. februar 2017 kl.
Motested: Moterom Bolga, rfldhuset

09.00

-

11.30

Saksnr.: 0lll7 -08117

Til

Forfall:

stede:

Aud Angell, leder,
B.lom Sleipnes. nestleder

Sture Bang

Varamedlemmer:
Johanne Rasmussen motte for Sture Bang

Avrige:
Okonomisjef .lan Harald Dalen motte i tilknyning til sak 02-03117
Ridmann Hege Sorlie motte i tilknytning til sak 02-04/17
Revisjonssjel' Per Asbjorn Andersen. Salten kommunerevis.lon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenning

av

innkalling

sakliste
lnnkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Mcrknader:
Ingen.

Jnr
t1/099

ark
4t6-

5.4

SAKSLISTE
Saksnummer

0Ut7
02fi7
03n7
01n7

05^7
06n7
07fi7
08n7

Sakstittel
(iodkjenning av protokoll fia kontrollutvalgets motc 30. august 20'l 6
Redegiorelse fra administrasionen: Status lor kommunens okonomi
Oppfolgning av nummerert brev nr 1 2017 fra revisor: Manglende
skattetrekkskonto
Redeglorelse fra administrasjonen om rapporten: Evaluering av
barnevemtjenesten
Bestilling av fbrvaltningsrevision: Okonomistyring
Moteplan 2017 for kontrol I ulvalget
Orienteringer fra revision og sekretariat
Eventuelt

0l/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 30. august 2016
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 30. august 2016 godkjennes.
Voterine:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 30. august 2016 godkjennes.

02/17 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for kommunens skonomi
Okonomisjef Jan Harald Dalen og ridmann Hege Sorlie mstte fra administrasjonen for
A redegjore og svare p6 sporsmil.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslag til vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

03/17 Oppfolgning av nummerert brev

nr I 2017 fra revisor: Manglende

skattetrekkskonto
Okonomisjef Jan Harald Dalen og ridmann Hege Sorlie motte fra administrasjonen for
redegjore og svare pA sporsmil.

A

Forslag til vedtak:
Kommunens revisor har inummerert brev nummer I av l9.januar 2017 pipekt feil
kommunens oppbevaring av skattetrekksmidler. Kontrollutvalget har fulgt opp
revisjonsmerknadene overfor ridmannen.
Kontrollutvalgel registrerer .......
Kontrollutvalgets vedtak. vedlagt nummerert brev oversendes kommunestyret til orientering.
Omforent forslas til vedtak:
Kommunens revisor har i nummerert brev nummer I av 19. januar 2017 pipekt feil ved
kommunens oppbevaring av skattetrekksmidler. Kontrollutvalget har fulgt opp
revisionsmerknadene overfor ridmannen.
Kontrollutvalget 16r opplyst at plassering av skattetrekksmidler i fond vil opphore, og erstattes
enten av bankgaranti eller plassering p6 egen skattetrekkskonto.
Kontrollutvalgets vedtak. vedlagt nummerert brev oversendes kommunestyret til orientering.
Votering:
Omtbrent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunens revisor har i nummerert brev nummer I av 19. januar 2017 pipekt feil ved
kommunens oppbevaring av skattetrekksmidler. Kontrollutvalget har fulgt opp
revisjonsmerknadene overfor rddmannen.

Kontrollutvalget ffir opplyst at plassering av skattetreklsmidler i fond vil opphore. og erstattes
enten av bankgaranti eller plassering pa egen skattetrekkskonto.
Kontrollutvalgets vedtak. vedlagt nummerert brev oversendes kommunestyret til orientering.

04/17 Redegiorelse fra administrasjonen om rapporten: Evaluering av
barneverntjenesten
Ridmann Hege Sorlie matte fra administrasjonen for 5 redegjore og svare pi sporsmil.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslas:
Redegjorelsen lra administrasjonen tas til orientering.

Voterine:
Omlbrent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redeglorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

05/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Okonomistyring
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Okonomistyring slik
det er beskrevet i prosjektplan datert 9. september 20'16.
Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilting av forvaltningsrevisjonsprosjektet Okonomistyring slik
det er beskevet i prosjektplan datert 9. september 2016.

06/17 Moteplan 2017 for kontrollutvalget
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 201 7:
Tirsdag 14. februar
Tirsdag 9. mai (behandling av regnskap for kommune og 2 kommunale foretak)
Tirsdag 13. juni
Tirsdag 3. oktober
Tirsdag 28. november

Omforent forslas:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 2017:
Tirsdag 14. f'ebruar
Tirsdag 25. april (behandling av regnskap for kommune og 2 kommunale fbretak)
Tirsdag 13. juni
Tirsdag 3. oktober
Tirsdag 28. november

Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 2017:
Tirsdag 14. februar
Tirsdag 25. april (behandling av regnskap lor kommune og 2 kommunale foretak)
Tirsdag 13. juni
Tirsdag 3. oktober
Tirsdag 28. november

Johanne Rasmussen ble permittert fra resten av motet.

07/17 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Revisor orienterte:
o I rute med revisjonen i kommunen.
o Bemanning: Regnskap: Godt bemannet. Fon altningsrevisjon: Har 2 av 3 stillinger
bemannet. Stilling 3 bemannes fra22. april.
o Om lremtidig organisering av revisjonen.

Seketariatet orienterte :
o Om vedlagte dokumenter.

Vedtak:
Orienteringene tas ti I orientering.

08/17 Eventuelt
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Ornes den

1.1.

fe

Sekreter for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer
Meloy kommune v/ ordforer og riLdmann.
Salten kommunerevisjon IKS

