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dato:
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Postboks 54, 8138 lnndyr

Jnr
20/t23

PROTOKOLL- HABMERA - HAMAROY KONTROLLUTVALG
Motedato: Tirsdag, 4, februar 2020 klokken
Mstested: MoteromSkogheim,Oppeid

Saksnr.:
Til

01120

11.30

-

15.45

- 10120

stede:

Fred-Eddy Dahlberg, leder
Johnny Langmo. nestleder
May Valle
Solveig Hirsch

Forfall:
Ingen

Ikke mstt grunnet feil ved innkallingen:
Asbjom Ellingsen
Varamedlemmer:
Ingen

0vrige:
Sadjrisasj hrildadusoajvve / Assisterende kommunedirektor Kurt Fossvik, sak 02-03/20
SuorggejSdediddje / Enhetsleder Karl-Bjom Willumsen, sak 02120

OkononmijjajAdediddje / Okonomileder Ann Aashild Hansen, sak04l20
Sebrudakivddinime oajvemusjAdediddje / Kommunalleder Samfunnsutvikling Kirstin
Liltevig Mobakken, sak 05/20
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen,
Forvaltningsrevisor Kai Blix, og
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Imkalling og sakliste til motet ble godkjent.
Merknader:
Det fremkom ikke merknader.

ark

4r5

5.4

SAKSLISTE
Saksnummer

0v20
02/20

03t20
01/20
05/20
06t20
07 t21t

08t20
09t20
10t20

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra nrote I l. desember20l9
Oppt'olgning av forvaltningsrevisjon: Bosetting og integrering av
flyktninger
Oppfolgning av lbrvaltningsrevision: Psykiatri rus
Redegjorelse fra administrasionen: Status fbr kommunens okonomi
Redegjorelse fra administrasjonen: Status tbr utarbeidelse av
eierskapsmelding for ny kommune
Redegjorelse om Liste-pol-kontrollutvalget group
Drofting av utvalgets arbeid fremover
Dialog med revisor, bl.a etterlevelsesrevisjon
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
I]r entuclt

0l/20 Godkjenning av protokoll fra mote I l. desember 2019
Forslag til vedtak:
Protokoll fra konlrollutvalgets mote I I . desember 2019 godkjennes.
Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote I l. desember 2019 godkjennes.

02/20 Oppfolgning av forvaltningsrevisjon: Bosetting og integrering av flyktninger
Suorggejidediddje / Enhetsleder Karl-Bjorn Willumsen, og Sadjrisasj hrildadusoajvve /
Assisterende kommunedirektsr Kurt Fossvik motte fra administrasjonen lor i redegiore og
svare pi sporsmil.
Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget har i medhold av F'orskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 5
gjennomfort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 59/19 Rapport
lorvaltningsrevisjon: Bosetting og integrering av flyktninger.

2.

Administrasjonen har redegjort lor pi hvilken mAte kommunestyrets vedtak er
tulgt opp. Kontrollutvalget registrerer

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omfbrent forslas:
I . Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 5
giennomfort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 59/19 Rapport
forvaltningsrevisjon: Bosetting og integrering av flyktninger.

2.

Administrasjonen har redeglort for pA hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at
a. Det utarbeides individuell plan som inneholder de lovp6lagte krav og at
disse jevnlig blir revidert.
b. Kommunen fatter vedtak innenfor fristen pi tre mineder
c. Deltakerne som har arbeidsrettet lop ffir tilbud om forberedende tiltak i
introduksj onsprogrammet
d. Det er gjennomfort tiltak slik at introduksjonsprogrammet ni er helArlig

3.

Kontrollutvalgets vedtak ovcrsendes kommunestyret til orientering.

Voterins:
Omlorent forslag ble enstemmig vedtatt.

I

.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 5
giennomfort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 59/19 Rapport
fon altningsrevisjon: Bosetting og integrering av flyktninger.

2.

Administrasjonen har redegiort tbr pA hvilken mAte kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at
a. Det utarbeides individuell plan som inneholder de lovpilagte kav og at
disse jevnlig blir revidert.
b. Kommunen fatter vedtak innenfor fristen p& tre mineder
c. Deltakerne som har arbeidsrettet lop fir tilbud om fbrberedende tiltak i
introduksj onsprogrammet
d. Det er gjennomfort tiltak slik at introduksjonsprogrammet nA er helArlig

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

03/20 Oppfolgning av forvaltningsrevisjon: Psykiatri

-

rus

Sadjdsasj hiildadusoajvve / Assisterende kommunedirektor Kurt Fossvik motte lia
administrasjonen for 6 redegjore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg $ 5 gjennomfort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak25ll7 Rapport forvaltningsrevisjon:
Psykiatri - rus.

2.

Administrasjonen har redegjort for pA hvilken mAte kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslae til vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg revisjon $ 5
giennomfo( en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak25ll7 Rapport
forvaltningsrevisjon: Psykiatri - rus.

2.

Administrasjonen har redegjort for pA hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at folgende to anbefalinger er fulgt opp

a.
b.
Til

Individuell plan utarbeides som en del av oppfolgningen av brukere
Kommunen har vurdert og konkludert med at det ikke skal vrre et skille
mellom brukere under og over 18 ir

neste mote ber kontrollutvalget om

skriftlig informasjon om folgende

anbelalinger:
c. Om det er kommet pA plass skriftlige rutiner og formelle moteplasser for 6
sikre samarbeid
d. Hvilke tiltak er giort for at koordinerende enhets (Tildelingskontoret) rolle
og arbeidsoppgaver skal bli synliggjort og kjent i hele organisasjonen
e. Hvilke tiltak er giort for A ivareta denesten utover normalarbeidstiden.

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg revisjon $ 5
gjennomf'ort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak25l17 Rapport
fon'altningsrevisjon: Psykiatri - rus.

'1. Kontrollutvalget

2.

Administrasjonen har redegjort for pi hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at folgende to anbefalinger er fulgt opp

o
o
Til

Individuell plan utarbeides som en del av oppfolgningen av brukere
Kommunen har vurdert og konkludert med at det ikke skal vere et skille
mellom brukere under og over l8 ir

neste mote ber kontrollutvalget om

skriftlig informasjon om folgende

anbefalinger:
. Om det er kommet p& plass skriftlige rutiner og formelle moteplasser fbr A
sikre samarbeid
. Hvilke tiltak er gjort fbr at koordinerende enhets (Tildelingskontoret) rolle
og arbeidsoppgaver skal bli synliggjort og kjent i hele organisasjonen
o Hvilke tiltak er gjort lor 6 ivareta tjenesten utover normalarbeidstiden.

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

04/20 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for kommunens skonomi
OkononmijjajAdediddje / Okonomileder Ann Aashild Hansen motte fra administrasjonen for
redegjore og svare pi sporsmil

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent lorslae til vedtak:
Redegjorelsen tas til orientering.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen tas

til orientering.

05/20 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for utarbeidelse av eierskapsmelding
for ny kommune
Sak 05/20 ble behandlet for sak04120.
Sebrudak6vddAnime oajvemusjAdediddje

/ Kommunalleder Samfi.mnsutvikling Kirstin

Lillevig Mobakken motte fra administrasjonen for 6 redeglore og svare pfl sporsmil.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Forslag fra Fred-Eddv Dahlbere:
Kontrollutvalget ble orientert og bifaller tiltaket.

Voterinq:
Forslag fra Fred-Eddy Dahlberg ble enstemmig vedtatl.

Vedtak:
Kontrollutvalget ble orientert og bifaller tiltaket.

06/20 Redegiorelse om Liste-pol-kontrollutvalget group
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten lbrslag til vedtak.
Omtbrent fbrslag til vcdtak:
Saken utsettes.

i

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes.

07/20 Drofting av uwalgets arbeid fremover
Forslag til vedtak:
Saken legges frem for drofting.
Omforent forslas til vedtak:
Saken er drotiet. Sekretariatsleder tar dokumentet og droltingen med til risiko- og
vesentlighetsvurderingen til neste mste.
Votering:
Omfbrent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtakr
Saken er dnzftet. Sekretariatsleder tar dokumentet og droftingen med

til risiko-

og

vesentlighetsvurderingen til neste mote.

08/20 Dialog med revisor, bl.a etterlevelsesrevisjon
Forslag til vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen f'ra revisor tas til orientering.

09/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Revisor orienterte:
Forvaltningsrevisjon Ledelse og styring: Gjennomfores av Kai Andre Blix og
Mailen Evjen. Revisjonen igangsettes til hosten 2020.
Timefordeling forvaltningsrevisjon / eierskapskontroll behandles i revisjonens
styre snart, og videreformidles deretter til kontrollutvalgene.
Regnskapsrevisjon: En regnskapsrevisor ved Bods-kontoret gir av i mai, og hans
stilling er lyst ut.

o
r

o

Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken.

10/20 Eventuelt
Leder av utvalget orienterte om mulig endring av sammensetning, i og med at valgnemnda har
innstilt May Valle til styreverv.

Kontrollutvalget ber sekretariat ta opp med administrasjonen hva som er kommunens rutine
n6r dokumenter oversendes formannskap og kommunestyre.
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Oppeid, den 4. februar 2020

Sekreter fbr kontrollutval get

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

