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Srtt.n Kontrollutvalgservice

Var dato:
Jnr
24.08.2020 201804

Postboks 5.1. 8 138 lnndyr

PROTOKOLL

-

HABMERA - HAMAROY KONTROLLUTVALG

Motedato: Mandag, 2{. august 2020 klokken I1.00 Mstested: Moterom Polden,kommunehuset,Oppeid

Saksnr.:
Til

27120

11.10

-35120

stede:

Fred-Eddy Dahlberg, leder
Johnny Langmo. nestleder
May Valle
Asbjom Ellingsen

Forfall:
Solveig Hirsch

Varamedlemmer:
Ingvald Sorensen motte for Solveig Hirsch

Ovrige:
Revisor Bjorg-Karin Steinhaug, KomRev Nord (sak 28/20)
Leder Okonomienheten Solvi Anita Simonsen, og
Rddgiver Okonomienheten May-Britt Alden, Narvik kommune (sak 28l20)
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjorn V. Gamst
Salten kommunerevisjon IKS
Sekretaer for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til moter ble godkjent.

Merknader:
Det l'remkom ikke merklader.

ark
.l 15 5.4

SAKSLISTE
Saksnummer
27t20
28t20
29t20
30/20

3y20
32/20
33t20
31t20
35t20

27120

Sakstittel
Godkienning

pl6tokoll fra mote 22. iuni 2020
Arsregnskap Tysfiord kommune 2019 uttalelse lra kontrollutvalget
Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFOLGING lris Salten IKS - Selvkost
og Offentlige anskatfelser
Rapport fra Forenklet etterlevelseskontroll med okonomiforvaltningen:
Forvaltning av pasientmidler
Reglement for Ilamaroy kontrollutvalg
Budsiett for kontroll os tilsyn 2021
Horing - utredning av omdanning og utvidelse av Salten
n1,

kontrollutval gservice
Orienteringer fra revision og sekretariat
Eventuelt

Godkjenning av protokoll fra mote 22. juni 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fia kontrollutvalgets mote 22. juni 2020 godkjennes.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 22. juni 2020 godkjennes.

28/20 Arsregnskap Tysfjord kommune

2019

-

uttalelse fra kontrollutvalget

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Hamaroy:
Kontrollutvaleets uttalelse om Tysfjord kommunes Srsresnskap for 20 [ 9.

Kontrollutvalget har i mote 24. august 2020 behandlet Tyslord kommunes Arsregnskap for
2019. Bakgrunnen for Hamaroy kontrollutvalgs behandling av regnskapet er at Tystord
kommune fra og med 1.1.2020 ble delt mellom kommunene Hamaroy og Narvik, og at
Tysfiord dermed ikke lenger har folkevalgte organer som kan behandle regnskapet.
Regnskapet behandles ogsi i kontrollutvalg, formannskap og kommunestyre i Narvik
kommune.

Grunnlaget for behandlingen har vaert det avlagte Arsregnskapet. revisjonsberetningen datert
3. iuli 2020, og Arsberetning for 2019. Regnskapet er ferdigstilt av Narvik kommune, og
irsberetning er signert av ridmannen i Narvik. Revisor for Tyslord kommune er KomRev
Nord. Ansvarlig revisor og ansatte i ridmannens okonomistab har supplert kontrollutvalget
med muntlig inlormasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt radmannens arsberetning. tilfredsstiller brukemes inlormasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Tys$ord kommunes aktivitet i 2019.

Kontrollutvalget viser

til

brev lra Tysliord kommunes revisor datert 3. .iuli 2020

:

Arsregnskap 2019 - Revisjonsbrev nr 22. I brevet tar revisor opp at de har avgitt konklusjon
med forbehold vedrsrende regnskapet for 2019, idet det for irene 2014-2019 er inntektsfort kr
5 millioner i anlopsavgift. uten at det er foretatt noen in-nbelalinger. Kontrollutvalget viser til
revisors beretning hvor det fremkommer at som en folge av det nevnte forholdet kan inntekter
vere overvurdert, og omlopsmidler (kundefbrdringer) kan vrre for hoyt verdsatt. Revisor har
i tillegg konkludert med forbehold n6r det gjelder budsjett - dette med grunnlag i betydelige
merforbruk pi sektorene Sentraladministrasjon. og Helse- og omsorg

Kontrollutvalget har merket seg at ersregnskapet for 2019 viser et merforbruk med kr 87 906.

Ut over

ovennevnte,

og det som

fremgAr

regnskapssaken og revisjonsberetningen av 3.

av

saksfremlegget

til

kontrollutvalget i

juli 2020, har kontrollutvalget ikke

merknader

til Tysfiord kommunes irsregnskap for 2019.
Omforent forslae til vedtak:
Til kommunestyret i Hamaroy:
Kontrollutvalqets uttalelse om Tysford kommunes irsreenskap fbr 201 9.

Kontrollutvalget har i mote 24. august 2020 behandlet Tys{ord kommunes irsregnskap for
2019. Bakgrunnen for Hamaroy kontrollutvalgs behandling av regnskapet er at Tystord
kommune fra og med I .l .2020 ble delt mellom kommunene Hamaroy og Narvik, og at
Tyslord dermed ikke lenger har folkevalgte organer som kan behandle regnskapet.
Regnskapet behandles ogsi i kontrollutvalg, formannskap og kommunestyre i Narvik
kommune.

Grunnlaget for behandlingen har vrrt det avlagte 6rsregnskapet, revisjonsberetningen datert
3. juli 2020, og arsberetning for 2019. Regnskapet er ferdigstilt av Narvik kommune, og
irsberetning er signert av radmannen i Narvik. Revisor for Tysfiord kommune er KomRev
Nord. Ansvarlig revisor og ansatte i ridmannens okonomistab har supplert kontrollutvalget
med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt radmannens irsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Tysfiord kommunes aktivitet i 2019.
Kontrollutvalget viser til brev fra Tysfiord kommunes revisor datert 3. juli 2020: Arsregnskap
2019 - Revisjonsbrev nr 22. I brevet tar revisor opp at de har avgitt konklusjon med forbehold
vedrorende regnskapet for 2019, idet det for Arene 2014-2019 er inntektsfsrt kr 5 millioner i
anlopsavgift. uten at det er foretatt noen innbetalinger. Kontrollutvalget viser til revisors
beretning hvor det fremkommer at som en folge av det nevnte forholdet kan inntekter vere
overvurdert. og omlopsmidler (kundefordringer) kan vere for hoyt verdsatt. Revisor har i
tillegg konkludert med forbehold nar det gielder budsjett dette med grunnlag i betydetige
merforbruk pi sektorene Sentraladministrasjon. og Helse- og omsorg

Kontrollutvalget har merket seg at ersregnskapet for 2019 viser et merlorbruk med kr 87 906.
saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken og
revisjonsberetningen av 3. juli 2020, ber utvalget kommunestyret merke seg folgende:
o Kontrollutvalget ble i motet orientert om at det i august 2020 er inngAtt forlik nAr det
gielder anlopsavgift, jfr revisors nummererte brev nr 2 nevnt over. Netto virkning av
inntekt som folge av iorliket, samt tidligere tapsavsetning, er en forverring av Tysfiord
kommunes okonomiske resultat med kr I mill.
o Sent ankommet faktura fra Tystjord kommune til Hamaroy kommune k l mill
vedrsrende bamevem er inntektsfort i regnskap Tysfiord kommune 2019, men si langt
ikke betalt av Hamaroy kommune. Dette vil dermed mAtte hflndteres i forbindelse med
det kommende delingsoppgjoret mellom Hamaroy og Narvik kommune.
. Tystord kommune er part i rettssak som omhandler krav om okonomisk erstatning
rettet mot kommunen. Kommunen vant frem i tingretten, men saken er anket til
lagmannsretten og eventuelle skonomiske konsekvenser er dermed ikke avklart.

Ut over det som fremgir av

Kontrollutvalget oversender uttalelsen vedlagt notat fra utvalgets leder, uten
realitetsbehandling av notatet.
Votering:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Hamaroy:
Kontrollutvalgets uttalelse om Tvsfiord kommunes 6rsresnskap for 201 9.
Kontrollutvalget har i mste 24. august 2020 behandlet 'fysljord kommunes arsregnskap for
2019. Bakgrunnen for Hamaroy kontrollutvalgs behandling av regnskapet er at Tysford
kommune fra og med 1.1.2020 ble delt mellom kommunene Hamaroy og Narvik, og at
Tysfiord dermed ikke lenger har folkevalgte organer som kan behandle regnskapet.
Regnskapet behandles ogs6 i kontrollutvalg, formannskap og kommunestyre i Narvik
kommune.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
3. juli 2020. og arsberetning for 2019. Regnskapet er ferdigstilt av Narvik kommune, og
arsberetning er signert av ridmannen i Narvik. Revisor lor Tys[ord kommune er KomRev
Nord. Ansvarlig revisor og ansatte i rAdmannens okonomistab har supplert kontrollutvalget
med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens Arsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Tysf ord kommunes aktivitet i 2019.
Kontrollutvalget viser til brev fra Tyslord kommunes revisor datert 3. juli 2020: Arsregnskap
201 9 - Revisjonsbrev nr 22. I brevet tar revisor opp at de har avgitt konklusjon med forbehold
vedrsrende regnskapet for 201 f. idet det for irene 2014-2O19 er inntektsfort kr 5 miltioner i
anlopsavgift, uten at det er foretatt noen innbetalinger. Kontrollutvalget viser til revisors
beretning hvor det fremkommer at som en folge av det nevnte forholdet kan inntekter vere
overvurdert, og omlopsmidler (kundefordringer) kan vere for hoyt verdsatt. Revisor har i

tillegg konkludert med forbehold nlr det gjelder budsjeu - dette med grunnlag
merforbruk pfl sektorene Sentraladministrasjon. og Helse- og omsorg

i

betydetige

Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet for 2019 viser et merforbruk med kr 87 906.

kontrollutvalget i regnskapssaken og
revisjonsberetningen av 3. juli 2020, ber utvalget kommunestyret merke seg lolgende:
. Kontrollutvalget ble i motet orientert om at det i august 2020 er inngAtt forlik nar det
gjelder anlopsavgift. jfr revisors nummererte brev nr 2 nevnt over. Netto virkning av
inntekt som folge av forliket, samt tidligere tapsavsetning. er en forverring av Tysford
kommunes okonomiske resultat med kr 1 mill.
o Sent ankommet faktura fra Tysfiord kommune til Hamaroy kommune kr I mill
vedrorende barnevern er inntektsf'ort iregnskap Tysfiord kommune 2019. men si langt
ikke betalt av Hamaroy kommune. Dette vil dermed mitte hindteres i forbindelse med
det kommende delingsoppgioret mellom Hamaroy og Narvik kommune.
. Tysfiord kommune er part i rettssak som omhandler krav om okonomisk erstatning
rettet mot kommunen. Kommunen vant frem i tingretten, men saken er anket til
lagmannsretten og eventuelle okonomiske konsekvenser er dermed ikke avklart.

Ut over det som fremgir av saksfremlegget til

Kontrollutvalget oversender uttalelsen vedlagt notat fra utvalgets leder. uten
realitetsbehandling av notatet.

29120 Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFOLGING Iris Salten IKS
Offentlige anskaffelser

-

Selvkost og

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

2.

Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling.

3.

Kommunestyret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak 2712020 i stor
grad er fulgt opp av selskapet.

Votering:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak (innstilling til kommunestyret):

l.

Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFOLGNING Iris Salten IKS Selvkost og
Offentlige anskaff-elser er forelagt kommunestyret i Hamaroy og tas til etterretning.

2.

Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling.

3.

Kommunestyret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak 2712020 i stor
grad er tulgt opp av selskapet.

30/20 Rapport fra Forenklet etterlevelseskontroll med okonomiforvaltningen:
Forvaltning av pasientmidler
Forslag til vedtak:
Hamaroy kontrollutvalg har mottatt skriftlig uttalelse etter at revisor i samsvar med
kommunelovens $ 24-9 har gjennomfo( en forenklet etterlevelseskontroll angAende
pasientregnskap.

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse datert 18.08.2020 til orientering. Utvalget viser til
funnene i etterlevelseskontrollen, og til kommunedirektorens uttalelse om utarbeidelse av nye
rutiner. Kontrollutvalget ber revisor i neste mote orientere utvalget om forvaltningen pd dette
omr6det er kommet i samsvar med gjeldende bestemmelser.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hamaroy kontrollutvalg har mottatt skrifllig uttalelse etter at revisor i samsvar med
kommunelovens Q 24-9 har gjennomfort en forenklet etterlevelseskontroll angAende
pasientregnskap.

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse date( 18.08.2020 til orientering. Utvalget viser til
funnene i etterlevelseskontrollen. og til kommunedirektorens uttalelse om utarbeidelse av nye
rutiner. Kontrollutvalget ber revisor i neste mote orientere utvalget om forvaltningen pA dette
omridet er kommet i samsvar med gleldende bestemmelser.

3l/20

Reglement for Hamaroy kontrollutvalg

Forslag til vedtak:
Hamaray kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til kommunestyret,
men de endringer som fremkom i motet.
Votering:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Hamaroy kontrollutvalg oversender tbrslag tit reglement for kontrollutvalg til kommunestyret,
men de endringer som lremkom i motel.

32120 Budsjett for kontroll og tilsyn 2021
Forslag til vedtak:
Hamaroy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon. sekretariat og kontrollutvalg)
2021 foreslfrs budsjettert til kr 978 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevision. eierskapskontroll

Kr 644 000

Sekreterbistand
Kurs og opplering. andre driftsutgifter
Bevilgning til styrking av kontrollutvalgets arbeid
Sum

Kr

Regnskaps- og forvaltningsrevision, eierskapskontroll

Kr 644 000

Sekretrrbistand
Kurs og opplering, andre driftsutgifler
l. Utredning, granskninger, kontroller utenom
revisjon, eierskapskontroll

Kr

2.

I 19 000

Kr 65 000

Kr

150 000

Kr 978 000

I 19 000

Kr 65 000

Kr

150 000

Bevilgning til styrking av kontrollutvalgets
arbeid, jfr utvalgets sak 24120

Kr 978 000

Sunr

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hamaroy kommunes utgifter til lilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg)
2021 foreslas budsjettert til kr 978 000.
Regnskaps- og forvaltningsrevislon, eierskapskontroll

Sekretitrbistand
Kurs og opplering. andre driflsutgifter
Utredning, granskninger, kontroller utenom
revisjon, eierskapskontroll

l

2.

Kr 644 000
Kr I l9 000
Kr 65 000

Kr

150 000

Bevilgning til styrking av kontrollutvalgets
arbeid, jfr utvalgets sak 24120

Kr 978 000

Sum

33/20 Horing - utredning av omdanning og utvidelse av Salten kontrollutvalgservice
Forslag til vedtak:
1 . Hamaroy kontrollutvalg viser til oversendt horingsdokument fia styret i Salten
kontrollutvalgservice: Utredning: Omdanning tiI kommunalt oppgavefelleskap opptak av Rodoy kommune som ny deltager

2.

Hamaroy kontrollutvalg sier seg tilfreds med styrets fbrslag til omdanning av
Salten kontrollutvalgservice til Kommunalt oppgavel'elleskap. jfr kommunelovens
kapitel 19. Styrets forslag ivaretar i stor grad kontrollutvalgets behov for et
effektilt og uavhengig sekretariat.

3.

Hamaroy kontrollutvalg viser til at utredningen legger opp til at status for Rodoy
kommune endres fra et tidsavgrenset tjenestekjop til 6 bti fullverdig deltager i
Salten kontrollutvalgservice. Kontrollutvalget mener det vil vare en styrke for
samarbeidet med flere langsiktige deltagere / eiere i sekretariatet, og stotter derfor
opptak av Rodoy som ny deltager.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

l.

Hamaroy kontrollutvalg viser til oversendt horingsdokument fra styret i Salten
kontrollutvalgservice: Utredning: Omdanning til kommunalt oppgavefelleskap opptak av Rodoy kommune som ny deltager

2.

Hamaroy kontrollutvalg sier seg tilfieds med styrets forslag til omdanning av
Salten kontrollutvalgservice til Kommunalt oppgavefelleskap, jfr kommunelovens
kapitel 19. Styrets forslag ivaretar i stor grad kontrollutvalgets behov for et
effektivt og uavhengig sekretariat.

3.

Hamaroy kontrollutvalg viser til at utredningen legger opp til at status for Rodoy
kommune endres fra et tidsavgrenset tjenestekjop til ri bli lullverdig deltager i
Salten kontrollutvalgservice. Kontrollutvalget mener det vil vaere en styrke for
samarbeidet med flere langsiktige deltagere / eiere i sekretariatet, og stotter derfor
opptak av Rodoy som ny deltager.

34120 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Revisor orienterte:
. Forvaltningsrevisjon: Det arbeides med bestillingen Ledelse, sykefravrersoppfolgning.
Arbeidet skal vere i rute.
. Regnskapsrevisjon: Er i gang med risikokartlegging i Iht sammenslAing av kommuner,
samt interimrevisjon.
Sekretariatet orienterte :
r Om dokumenter vedlagt saken.
o Om at fast medlem av kontrollutvalget Solveig Hirsch nAhar sokt fritak fra sitt
very.

Vedtak:
Saken tas

til orientering.

35/20 Eventuelt
Kontrollutvalget tok opp sak vedrorende det kommende delingsoppgjoret mellom Narvik og
Hamaroy kommune.

Utvalget ber om at Salten kommunerevisjon involveres i arbeidet, for 6 vere med pA A sikre
kvaliteten i revisors kommende arbeid i Hdbmera suokhan I Hamaroy kommune. Jfr ogsi
kontrollutvalgets sak 32120. Kontrollutvalgets vedtak oversendes til kommunestyret.
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Oppcid, den 2{. au

Sekreteer for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Hamaroy kommune v/ ordlorer og kommunedirektor

