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Sutt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

PROTOKOLL

Vir dato:
20.08.2019

Jnr
19/642

ark
415- 5.4

- HAMAROY KONTROLLUTVALG

Mstedato: Tirsdag,20. august 2019 klokken 11.00 - 12.00
Motested: Moterom Polden,kommunehuset,Oppeid

Saksnr.:
Til

08/19

- l4l19

stede:

Ingvald Sorensen, leder
Anniken Rafnung Kristiansen

Forfall:
Torild Valle Thomassen, nestleder

Varamedlemmer:
Asbjom Bye motte for Torild Valle Thomassen

Ovrige:
Prosjektleder for Fellesnemnda, Orjan Higraff, motte i tilknytning til sak 12119
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen, og
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen, Salten kommunerevisjon IKS
Seketer for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE
Saksnummer
08/19

09n9
l0/19

t|19
t2n9
13fig

t4lt9

Sakstittel
Godkienning av protokoll fra mste 4. april 2019
Rapport forvaltningsrevision: Bosetting og integrering av flyktninger
Bestilline av forvaltninqsrevision: Ledelse og styring
Rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet 2015-2019
Innstilling til f'ellesnemnda Ibr Nye Hamaroy kommune valg av
revisjonsordning / revisor
Orienteringer fra revision os sekretariat
Eventuelt

08/19 Godkjenning av protokoll fra mste 4. april 2019

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 4. april 2019 godkjennes.
Voterins:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 4. april 2019 godkjennes.

09/19 Rapport forvaltningsrevisjon: Bosetting og integrering av flyktninger
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Forvaltningsrevisjonsrapporten Bosetting og integrering av flyktninger er forelagt
kommunestyret i Hamaroy og tas til etterretning.
Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbel'alinger'
Kommunestyret vil serlig trekke frem .....

'1.

2.
3.

Omforent forslag:
Forvaltningsrevisjonsrapporten Bosetting og integrering av flyktninger er forelagt
kommunestyret i Hamaroy og tas til etterretning.
Kommunestyret ber r6dmannen merke seg rapportens anbefalinger.
Kommunestyret vil seerlig trekke frem at det mA giores tiltak slik at
introduksjonsprogrammet blir helArlig.

l.

2.
3.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

l.
2.
3.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Forvattningsrevisjonsrapporten Bosetting og integrering av flyktninger er forelagt
kommunestyret i Hamaroy og tas til etterretning.
Kommunestyret ber r6dmannen merke seg rapportens anbefalinger.
Kommunestyret vil serlig trekke frem at de1 mi giores tiltak slik at
introduksjonsprogrammet blir helirlig.

l0/19 Bestitling av forvaltningsrevisjon:

Ledelse og styring

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av lorvaltningsrevisjonsprosjektet Ledelse og styring'
slik det er beskrevet i prosjektplan datert 9. august 2019.
Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formdl gir kontrollutvalget revisor fullmakt til 6
foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.
Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Ledelse og styring,
slik det er beskrevet i prosjektplan datert 9. august 2019.
Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til 6
foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.
Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

I

l/19

Rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet 2015-2019

Forslag til vedtak:
Rapport om kontrollutvalgets aktivitet i perioden
med de endringer som fremkom i motet.

2015

20'19 oversendes kommunestyret

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rappo( om kontrollutvalgets aktivitet i perioden 2015
med de endringer som fremkom i motet.

-

2019 oversendes kommunestyret

l2l19 Innstilling til

fellesnemnda for Nye Hamaroy kommune
revisjonsordning / revisor

-

valg av

Revisor fratrAdte ved behandling av saken, grunnet inhabilitet.
Prosjektleder for Fellesnemnda, Orjan Higraff, motte for

i

redegjore og svare

pi sporsmil.

Forslag til vedtak (innstilling til Fellesnemnda):
l. Nye Hamaroy kommune videreforer dagens revisjonsordning ved samarbeid
med andre kommuner, sAkalt egenregi, med deltaketse i IKS.
2. Fellesnemnda videreforer engasjement med Salten kommunerevisjon IKS som
revisor i Nye Hamaroy kommune.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til Fellesnemnda):
l. Nye Hamaroy kommune videreforer dagens revisjonsordning ved samarbeid
med andre kommuner, sikalt egenregi, med deltakelse i IKS.
Fellesnemnda videreforer engasjement med Salten kommunerevisjon IKS som
revisor i Nye Hamaroy kommune.

13/19 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Revisor orienterte:
. Om ny oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for Hamaroy kommune: Barbro
Sakariassen.
o Bemanning: Det er ansatt ny daglig leder i revisjonen: Liv Anne Kildal, samt
avdelingsleder ved Fauskekontoret: Jonny Riise.
. Regnskapsrevisjon er i rute.
Sekretariatet orienterte:
. Det er moftatt egenvurdering fra revisors side. Denne legges frem for det pAtroppende
kontrollutvalget. De fhr ogs6 engasjementsbrev til behandling i begynnelsen av sin
valgperiode.
. Kort om status for utredning av omdanning av Salten kontrollutvalgservice til
Kommunalt Oppgavefelleskap.

Vedtak:
Saken tas

til orientering.

14/19 Eventuelt
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Oppeid, den 20. august 20

Sekretcr for kontrollutv

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Hamaroy kommune v/ ordforer og ridmann

