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Satten Kontrollutvalgservice

dato:
Jnr
04.04.2019 191295

VAr

Postboks 54. 8138 Inndyr

PROTOKOLL _ HAMAROY KONTROLLUTVALG
Mstedato: Torsdag, 4. april 2019 klokken I 1.00 - 13.45
Mstested: Msterom Polden, kommunehuset, Oppeid

Saksnr.: 0lll9 - 07 /19
Til

stede:

leder

Ingvald Sorensen,
Torild Vatle Thomassen, nestleder
Anniken Rafnung Kristiansen

Forfall:
Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Avrige,.
Okonomisjef Ann Aashild Hansen motte i tilknytning til sak 03/19
Helse- og omsorgssjef Grete Prestegird motte i tilknytning til sak 04-05/19
Forvaltningsrevisor Kai Andre Blix,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst, og
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretrer for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.

ark
415- 5.4

SAKSLISTE
Saksnummer

0l/19
02/19
03119

011t9
05/19
06/19

07n9

Sakstittel
Godkienning av protokoll fra mote 6. november 201 8
Rapport selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS
Selvkost og offentlige anskaffelser
Arsregnskap Hamaroy kommune 201 8 uttalelse fra kontrollutvalget
Redegjorelse fra administrasjonen: Rutiner og praksis ved registrering
og rapDortering av psykisk utviklingshemmede
Redegjorelse fra administrasjonen: RAdmannens intemkontroll med
fokus pi pleie og omsorg
Orienteringer fra revision og sekretariat
Eventuelt

-

0l/19 Godkjenning av protokoll fra mste 6. november 2018
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mste 6. novernber 2018 godkjennes.
Votering:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets mote 6. november 2018 godkjennes.

02/19 Rapport selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS - Selvkost og
offentlige anskaffelser
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS - Selvkost og Offentlige anskaffelser
er forelagt kommunestyret i Hamaroy og tas til etterretning.
Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
Kommunestyret vil serlig trekke frem ....

l.

2.
3.

Omforent forslas:
Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS - Selvkost og Offentlige anskaffelser
er forelagt kommunestyret i Hamaroy og tas til etterretning.
Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
Kommunestyret vil seerlig trekke frem anbefalingene som vedrsrer
dokumentasjonsplikt.

l.

2.
3.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

L

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS - Selvkost og Offentlige anskaffelser
er forelagt kommunestyret i Hamaroy og tas til etterretning.

2.
3.

Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
Kommunestyret vil serlig trekke frem anbefalingene som vedrsrer
dokumentasjonsplikt.

03/19 Arsregnskap Hamaroy kommune

2018

-

uttalelse fra kontrollutvalget

Okonomisjef Ann Aashild Hansen motte fra administrasjonen for

i

redegiore og svare

pi

sporsmAl.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Hamaroy:
Kontrollutvalsets uttalelse om Hamaroy kommunes irsreqnskap for 2018.

Kontrollutvalget har

i

mste

4. april 2019

behandlet Hamaroy kommunes arsregnskap for

2018.

Grunnlaget for behandlingen har vrrt det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
28.03.2019, og ridmannens arsberetning for 2018. titlegg har ansvarlig revisor og
rfldmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

I

Kontrollutvalget mener at presentasjon av arsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens irsberetning, titfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Hamaroy kommunes aktivitet i 201 8.
Kontrollutvalget har merket seg at Arsregnskapet

lor

2018 viser et mindreforbruk med

9 335 588,86.

til

Ut over ovennevnte, og det som fremgir av

kontrollutvalget i
saksfremlegget
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 28.03.2019, har kontrollutvalget ikke merknader
til Hamaroy kommunes Arsregnskap for 2018.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Hamaroy:
Kontrollutvalgets uftalelse om Hamaroy kommunes drsresnskap for 2018.

Kontrollutvalget har

i

mote 4. april 2019 behandlet Hamaroy kommunes arsregnskap for

201 8.

Grunnlaget for behandlingen har vrrt det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
28.03.2019, og radmannens arsberetning for 2018. tillegg har ansvarlig revisor og
ridmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

I

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens arsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Hamaroy kommunes aktivitet i 2018.
Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2018 viser et mindrelorbruk med
9 33s 588,86.
saksfremlegget til kontrollutvalget i
28.03.2019,
har kontrollutvalget ikke merknader
av
regnskapssaken og revisjonsberetningen
til Hamaroy kommunes irsregnskap for 201 8.

Ut over ovennevnte, og det som fremgAr av

04/t

9

Redegierelse fra administrasjonen: Rutiner og praksis Yed registrering og
rapportering av psykisk utviklingshemmede

Helse- og omsorgssjef Grete Prestegard motte fra administrasjonen for
pa sporsmal.

A

redegiore og sviue

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslag til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

05/19 Redegiorelse fra administrasjonen: Ridmannens internkontroll med fokus

pi

pleie og omsorg
Helse- og omsorgssjef Grete Presteg&rd mstte fra administrasjonen for
pA sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak
Omforent forslae til vedtak:
Redeglorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

A

redegiore og svare

06/19 Orienteringer fra revisjon

og sekretariat

Revisor orienterte:
. Om status for henvendelse fra fylkeskommunen om 6 slutte seg til Salten
kommunerevisjon IKS.
Sekretariatet orienterte:
. Om dokumenter vedlagt saken, herunder status fbr fylkeskommunens henvendelse om
i bti deltager i Salten kontrollutvalgsen'ice

Saken tas

til orientering.

07/19 Eventuelt
Det fremkom ikke y'tterligere saker til behandling.

Sekreter for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutval gets medlemmer, varamedlemmer
Harnaray kommune v/ ordforer og r6dmann

