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PROTOKOLL _ HAMAROY KONTROLLUTVALG
Motedato: Tirsdag, 6' november 2018 klokken I l'00 Mstested: Moterom Polden,kommunehuset'Oppeid
Saksnr.: 07/18 - l3/f8
Til

stede:

12.30

Forfall:

Ingvald Sorensen, leder

Anniken Rafnung Kristiansen

Torild Valle Thomassen. nestleder
Varamedlemmer:
Vara for Anniken Rafnung Kristiansen kunne ikke mote

Ovngez
Okonomisjef Ann Aashild Hansen motte i tilknytning tit sak 08/18
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen. og
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretaer for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent.

Merknader:
Det lremkom ikke merknader.

SAKSLISTE
Saksnummer
071t8
08/18
09/18

l0/l 8
l l/18
12fi8
l3/18

Sakstittcl
Godkienning av protokoll fra mote 14. iuni 2018
Status for kommunens okonomi
Bestillins av forvaltningsrevision Bosetting og integrering av flyktninger
Budsiett fbr kontroll og tilsyn 2019
Revisors vurdering av egen uavhengighet
Orienteringer fra revision og sekretariat
Eventuelt

07/18 Godkjenning av protokoll fra mote 14.

juni 2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 14. juni 201 8 godkjennes.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote

14.

juni 2018 godkjennes.

08/18 Status for kommunens okonomi
@konomisjef Ann Aashild Hansen mstle fra administrasjonen for
sporsmAl.

A

redegiore og svare

pi

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

0mforent forslaq:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

09/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon Bosetting og integrering av flyktninger
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Bosetting og
integrering av flyktninger, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 24. oktober 2018.
Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formAl gir kontrollutvalget revisor fullmakt til 6
foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.
Kontrollutvalget ber revisor fortlspende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er giort endringer i prosjektets problemstillinger.
Voterins:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Bosetting og
integrering av flyktninger, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 24. oktober 2018.
Imenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til 6
foreta j usteringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.
Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

10/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019
Forslag til vedtak:
Hamaroy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon. sekretariat og kontrollutvalg)
201 9 foreslis budsjettert til kr 782 000.
Regnskaps- og forvaltningsrevision, selskapskontroll

Kr 628 000

Sekreterbistand
Kurs og opplaring. andre driftsutgifter
Sum

Kr

104 000

Kr 50 000
Kr 782 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes
formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg $ t 8.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hamaroy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg)
2019 foreslis budsjettert til k 782 000.
Regnskaps- og forvaltningsrevision, selskapskontroll

Kr 628 000

Sekreterbistand
Kurs og opplrring, andre driftsutgifter
Sum

Kr

104 000

Kr 50 000
Kr 782 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes
jfr forskrift om kontrollutvalg $ 18.

formannskapet,

11/18 Revisors vurdering av egen uavhengighet
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Hamaroy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert
13. august 201 8 til ettenetning. Utvalget ber om 6 bli lopende oriente( om fbrhold som kan
endre vurderingen av uavhengighet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Hamaroy kommune tar revisors egenlurdering av sin uavhengighet datert
13. august 2018 til etterretning. Utvalget ber om f, bli lopende orientert om forhold som kan
endre vurderingen av uavhengighet.

12118 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Revisor orienterte:
Om henvendelse fra fylkeskommunen om e slutte seg til Salten kommunerevisjon
IKS, herunder styrets behandling av denne. Fylkestinget forventes d formalisere en
henvendelse til revisjonen i desember.
Bemanning: To ansatte gir av med pensjon I . juli 2019.

o

o

Sekretariatet orienterte :
Om dokumenter vedlagt saken, herunder styrets behandling av henvendelse fra
fylkeskommunen om A slutte seg til Salten kontrollutvalgservice.

o

Vedtak:
Saken tas

til orientering.

13/18 Eventuelt
Det fremkom ikke 1'tterligere saker til behandling.

Sekretrr for kontrollutvalget

Utskift

sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer
Hamaroy kommune v/ ordforer og ridmann

