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Mstedato: Torsdag,20. februar 2020 kl.
Motested: Moterom, Spildra skole

Saksnr.:

VAr dato:

01120

10.00

- 13.15

- 10120

Til

stede:
Hans Ove H. flagen, leder.
Bjorg Hansdatter Tinnan. nestleder
Bjom Sleipnes. medlem
Johanne Rasmussen. medlem

Forfall:
Ingen

Ikke mstt:
Magne Setvik. medlem

Varamedlemmer:
Ingen

Avrige:
Assisterende kommunedirektor Kristin Eide Holdal. sak 04/20
Kommunalsjef oppvekst Tarald Sestad, sak 05/20
Prosjektleder Ragnar Drevvatne. sak 06/20
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise.
Oppdragsansvarlig forvallningsrevisor Bjorn Vegard Gamst. og
Fon altningsrevisor Mailen Evjen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretrr fbr kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkient.

Merknader:
Ingen.
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SAKSLISTE
Saksnummer
11U20

02120

03/20
lt1t20
1t5l21t

06/20
07 t20

08/20
09t20

t0t20

Sakstittel
Godkienning av protokoll f'ra kontrollutvalgets mote 9. desember 2019
Rapporl lbrvaltningsrevision: Elevens psykososiale skolemiljo
Rapport cierskapskontroll: Melcry Arbeidstreningssenter AS
Redegjorelse lia administrasjonen: Slatus firr okonomi og regnskap
Redegjorclsc fra adm inistrasjoncn: IJndervisnings- og
bemanningssituaslonen ved Glomtlord skole
Redegjorelse fra administrasjonen: Meloy kommune som byggherre System for reklamasioner og oppfolging av mangler
Kommunens behandling av saker og sporsmal knyttet til Sallen Brann
IKS
Dialog med revisor. bl.a etterlevelseskontroll
Orienteringer fia revisjon og sekretariat
Eventuelt

01/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 9. desember 2019

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 9. desember 201 9 godkjennes.
Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 9. desember 201 9 godkjennes.

02120 Rapport forvaltningsrevisjon: Elevens psykososiale skolemiljo

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
l.
Forvaltningsrevisjonsrapporten Elevens psykososiale millo er forelagt kommunestyret
i Meloy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektoren merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil serlig trekke liem .....
Omforent lbrslas:
l.
Forvaltningsrevis.jonsrapporten Elevens psykososiale miljo er forelagt kommunestyret
i Meloy og tas til etteretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektsren merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil srerlig trekke frern at kommunen mi lage en rutine ior hvordan
skolene skal sikre at alle lbresatte lEr infbrmasjon om skolens plikter og muligheten til
6 melde til fylkesmannen, og se til at rutinen iverksettes.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Forvaltningsrevisjonsrapporten Elevens psykososiale milio er forelagt kommunestyret
i Meloy og tas til etterretning.
Kommunestyrst ber kommunedirektoren merke seg rapportens anbefalinger.
Kommunestyret vil serlig trekke frem at kommunen mi lage en rutine for hvordan
skolene skal sikre at alle foresatte tir intbrmasjon om skolens plikter og muligheten til

1.
2.
3.

i

melde

til fulkesmannen, og se til

at rutinen iverksettes.

03/20 Rapport eierskapskontroll: Meloy Arbeidstreningssenter AS
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
l. Rapport fra eierskapskontroll med Meloy Arbeidstreningssenter er lagt frem for Meloy
kommunestyre og tas til etterretning.
2. Kommunestyrel mener.....
3. Kommunestyret ber kontrollutvalget folge opp at fremtidige leveranser fra revisor
skjer innen normert tid og ressursbruk.
4. Rapportens funn tas med ved utarbeidelse av kommende saker angflende kommunens
eierskap.

Omforent forslas:
l. Rapport fra eierskapskontroll med Meloy Arbeidstreningssenter er lagt ftem for Meloy
kommunestyre og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kontrollutvalget f'olge opp at fremtidige leveranser fra revisor
skjer innen normert tid og ressursbruk.
3. Rapportens funn tas med ved utarbeidelse av kommende saker angiende kommunens
eierskap.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

l.
2.
3.

Vedtak:
Rapport fra eierskapskontroll med Meloy Arbeidstreningssenter er lagt frem for Meloy
kommunestyre og tas til etterretning.
Kommunestyret ber kontrollutvalget folge opp at fremtidige leveranser lra revisor
skjer innen normert tid og ressursbruk.
Rapportens funn tas med ved utarbeidelse av kommende saker angiende kommunens
eierskap.

04/20 Redegjorelse fra administrasjonen: Status for okonomi og regnskap
Assisterende kommunedirektor Kristin Eide Holdal mstte f'ra administrasjonen for
og svare pi sporsmAl.

i

redegjore

Kontrollutvalget fikk utdelt notatet (Oppsummering fra okonomisjef>
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslae:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redeglorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

05/20 Redegiorelse fra administrasjonen: Undervisnings- og bemanningssituasjonen ved
Glom{iord skole

Kommunalsjef oppvekst Tarald Sestad motte fra administrasjonen for

i

redegiore og svare

pi

sporsmAl.

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

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas

til orientering.

06/20 Redeglorelse fra administrasjonen: Meloy kommune som byggherre - System for
reklamasjoner og oppfolging av mangler
Prosjektleder Ragnar Drewatne motte lia administrasionen fbr 6 redegjore og svare pA
sporsmil.

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

Redeglorelsen fra administras.ionen tas

Vedtak:
til orisntering.

07/20 Kommunens behandling av saker og sporsmil knyttet

til Salten Brann IKS

Epost datert 19.02.2020 fra kommunedirektoren ble lagt frem for kontrollutvalget.

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

til

neste mste.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes

til

neste mote.

08/20 Dialog med revisor, bl.a etterlevelseskontroll

Forslag til vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering. herunder at det vil bli giennomfort
etterlevelseskontroll innen folgende omride:
Omforent forslae til vedtak:
Redegiorelsen fra revisor tas til orientering. herunder at det vil bli gjennomlort
etterlevelseskontroll innen folgende omr6de: Pasientregnskap.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen lra revisor tas til orientering, herunder at det vil bli gjennomfo(
etterlevelseskontroll innen folgende omride: Pasientregnskap.

09/20

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:
o Regnskapsrevisjon: Om status for regnskap 2019.
o Forvaltningsrevisjon: Har p.t. ikke flere rapporter bestilt. og det er onskelig med
bestilling fsr sommeren.
Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken.
o om epost fra kommunedirektoren angaende kommunestyrets vedtak i april 2019 i sak
om forvaltningsrevisjon Iris Salten IKS, herunder at kommunestyret har bedt om
tilbakemelding om oppfolgning av kommunestyrets vedtak.
o Kontrollutvalget ber om prosjektplan lra revisor for oppfolgningsrapport
tilknyttet kommunestyrets vedtak

Vedtak:
Orienteringene tas til orientering.

10/20 Eventuelt
Utvalgets leder tok opp inkludering av medlemmene mellom mstene: utvalget ber om at kopi
av dokumentasjon mellom motene sendes alle utvalgsmedlemmene.
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Spildra, den 20. februar/)20

Sekreter I'or konlrollutr. alget

Utskrift sendes:
Kontrollutval gets medlemmer. varamedlemmer
Meloy kommune v/ ordforer og ridmann.
Salten kommunerevisjon IKS

