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Sutt.n Kontrollutvalgservice

dato:
Jnr
LO2.2021 2t/132
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Postboks 54, 8138 Inndyr

I

PROTOKOLL_ HABMERA - HAMAROY KONTROLLUTVALG
Mstedato: Torsdag, ll.februar202l klokken
Motestcd: MoteromSkogheim,Oppeid.

Saksnr.:
Til

02/21

stede:

11.00

-

14.30

- l0l2l

leder

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

Forfall:
Solveig Hirsch, medlem

Varamedlemmer:
Ingvald Sorensen motte for Solveig Hirsch

Ovrige:
Kommunalleder helse og velferd Ann-Elise Os, sak 03/21
Okonomisjef Ann Aashild Hanssen, sak 05-06/21
Leder HR/Lonn Beate Strand. sak 07121
Politisk sekretariat Trine Olvik, sak 08/21
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen, sak 03/21
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst, og
Avdelingsleder Jonny fuise, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretrer for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke nrerknader.

ark
4t5- 5.4

SAKSLISTE
Saksnummer
02t21
03/2t
01t21
05t21
06t21
07t21

08t2l
09t2t

l0t2l

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra mote 9. november 2020
Godkjenning av protokoll lra skrifilig saksbehandling sak 0l121
Rapport forvaltningsrevisjon Ledelse og styring/sykefiaversoppfolging
Rapport: Revisors undersskelser Okonomiske overskridelser i
forbindelse med utvidelse av Hamaroyhallen
Redegiorelse om status for opplolgning av revisors etterlevelseskontroll
Pasientregnskap. 2. behandling
Redegjorelse fra administrasjonen: Status for okonomi og regnskap.
samt iverksettelse av nye okonomibestemmelser i kommuneloven
Redegjorelse fra administrasjonen: Om kommunens mil. strategi og
tiltak for A rekruttere og beholde ansatte
Redegjorelse fia administrasjonen: Kommunens rutiner for hindtering
av saker og henvendelser oversendt fra kontrollutvalget
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Eventuell

02i21 Godkjenning av protokoll fra mote 9. november 2020
Godkjenning av protokoll fra skriftlig saksbehandling sak 0l/21
Ingvald Sorensen viste til at han i utvalgets mote 9. november 2020, i sak 40/20 Oppfolgning
av kommunestyrets vedtak i sak PS 109/20: Hamaroyhallen SA godkjenning ebtraordin@rt
ldneopptqk tok opp sporsmAl om egen habilitet med bakgrunn i at han for en del ir tilbake var
styreleder i Hamaroyhallen SA. Han beklaget at han ved den nevnte anledningen glemte a ta
opp at hans svoger er leder i Hamaroyhallen SA.

Pi bakgrunn

av at lokalutvalgene i mindre grad enn tidligere IEr saker til horing fra
kommunen, tok Fred-Eddy Dahtberg opp sporsmil om hvilke rutiner som gjelder for slike
horinger. Sekretariatet undersoker dette.

Forslag til vedtak:
Protokoll lra kontrollutvalgets mote 9. november 2020 godkjennes.
Protokoll fra kontrollutvalgets sak 0li2l Moteplan 2021 godkjennes.
Voterin{r:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 9. november 2020 godkjennes.
Protokoll fra kontrollutvalgets sak 0l/21 Moteplan 2021 godkjennes.

03/21 Rapport forvaltningsrevisjon Ledelse og styring/sykefravarsoppfolging
Kommunalleder helse og vellerd Ann-Elise Os motte fra administrasjonen for
svare

pi

i

redegjore og

sporsm6l.

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Ledelse og styring/sykefravrrsoppfolging er forelagt
kommunestyret i Hamaroy og tas til etterretning.

2.

Kommunestyret ber kommunedirektoren merke seg rapportens anbefalinger.

3.

Kommunestyret vil trekke frem rappo(ens anbelaling 2. 3 og 5 for serskilt
oppfolgning.

4.

Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomfore en oppfolgning av kommunestyrets
vedtak innen sommeren 2021 .

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

l.

Forvaltningsrevisjonsrapporten Ledelse og styring/sykefraversoppfolging er forelagt
kommunestyret i Hamaroy og tas til etterretning.

2.
3.

Kommunestyret ber kommunedirektsren merke seg rapportens anbefalinger.

4.

Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomlore en oppfolgning av kommunestyrets
vedtak innen sommeren 2021 .

Kommunestyret vil trekke frem rapportens anbefaling 2, 3 og 5 for serskilt
oppfolgning.

04/21 Rapport: Revisors undersskelser Okonomiske overskridelser i forbindelse med
utvidelse av Hamaroyhallen
Ingvald Sorensen tok opp sporsmil om egen habilitet med bakgrunn i at hans svoger er leder i
Hamaroyhallen SA. Han fratridte under utvalgets behandling av sporsmfllet om habilitet.
Vurdert med bakgrunn i det nevnte forhold, og ut fra lorvaltningslovens $ 6 b). besluttet
kontrollutvalget enstemmig at lngvald Ssrensen var inhabil til i delta i behandling av saken.
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Rapporten Revisors undersokelser Okonomiske overskridelser i.forbindelse med unidelse av
Hamaroyhallen. er forelagt Hamaroy kommunestyre og tas til etterretning.
Kommunestyret tok stilling til prosjektet i sin sak 6ll18, men grunnlaget for beslutningen var
ikke godt nok kvalitetssikret. Stsrrelsen pA overskridelsene har sammenheng med denne
mangelen.
Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide og iverksette en rutine som sikrer at
tilsvarende prosjekter kvalitetssikres innen kommunestyrets behandling. For prosjekter som

giennomfores av annen virksomhet enn kommunen selv, men der kommunen deltar gjennom
finansiering, bes det om at rutinen stiller krav om

-

Kommunens revisor skal ha innsyn i regnskap og ovrig dokumentasjon knyttet
giennomforing av prosjektet.

-

Rapportering / dialog mellom virksomheten og kommunens administrasjon om
fremdrift og status for gjennomloring av prosjektet. For kommunens del skal stik
rapportering / dialog dokumenteres.

til

Votering:
Forslag

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

Rapporten Rer,rors undersokelser Okorutmiske overskritlelser i forbindelse metl utvidelse av
Hamaroyhullen. er forelagt Hamaroy kommunestyre og tas til etterretning.

Kommunestyret tok stilling til prosjektet i sin sak 6li 18, men grunnlaget for beslutningen var
ikke godt nok kvalitetssikret. Stsrrelsen pA overskridelsene har sammenheng med denne
mangelen.

Kommunestyret ber administrasjonen utarbeide og iverksette en rutine som sikrer at
tilsvarende prosjekter kvalitetssikres innen kommunestyrets behandling. For prosjekter som
gjennomfores av annen virksomhet enn kommunen selv, men der kommunen deltar gjennom
finansiering, bes det om at rutinen stiller krav om

-

Kommunens revisor skal ha innsyn i regnskap og ovrig dokumentasjon knyttet til
gjennomforing av prosjektet.

-

Rapportering / dialog mellom virksomlteten og kommunens administrasjon om
fremdrift og status for giennomforing av prosjektet. For kommunens del skal slik
rapportering / dialog dokumenteres.

05/21 Redegierelse om status for oppfolgning av revisors etterlevelseskontroll
Pasientregnskap, 2. behandling
Okonomisjef Ann Aashild Hanssen mstte fra administrasjonen for 6 redegjore og svare p6
sporsmil.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslag til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering. Utvalget registrerer at rutinen ikke er
ferdig utarbeidet. Utvalget ber om at ferdig rutine oversendes revisor, kopi til kontrollutvalget
ved sekretariatet.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering. Utvalget registrerer at rutinen ikke er
ferdig utarbeidet. Utvalget ber om at ferdig rutine oversendes revisor. kopi til kontrollutvalger
ved sekretariatet.

06/21 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for skonomi og regnskap, samt
iverksettelse av nye okonomibestemmelser i kommuneloven
okonomisjef Ann Aashild Hanssen motte fra administrasjonen for

6 redegjore og svare

pi

sporsmAl.

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

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

07/21 Redegiorelse fra administrasjonen: Om kommunens mil, strategi og tiltak for
rekruttere og beholde ansatte
Leder HR/Lonn Beate Strand mstte fra administrasjonen for

i

redegjore og svare

pi

sporsmAl.

Utvalget {6r tilsendt notat datert 9.2.2021: Vedr.: Kommunens mAI, strategi og tiltak for 6
rekruttere og beholde ansatte, avgrenset til helse- og velf'erdstjenesren
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslae til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

i

08/21 Redegiorelse fra administrasjonen: Kommunens rutiner for hrflndtering av saker
og henvendelser oversendt fra kontrollutvalget
Politisk seketariat Trine Olvik motte fra administrasjonen for
sporsmil.

i

redegiore og svare

pi

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslaq til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen 1as til etterretning. Utvalget registrerer at saker /
henvendelser fia kontrollutvalget oversendes f'ra servicekontoret til ordforer og
kommunedirektor. Utvalget ser behov lor bedrede rutiner for A sikre at saker / henvendelser
lra utvalget kommer frem til oppdragsgiver kommunestyret. PA denne bakgrunn ber utvalget
om en dialog med ordforer og kommunedirektor for A ffi pi plass rutiner.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til etterretning. Utvalget registrerer at saker /
henvendelser fra kontrollutvalget oversendes fra servicekontoret til ordforer og
kommunedirektor. Utvalget ser behov for bedrede rutiner for 6 sikre at saker / henvendelser
fra utvalget kommer frem til oppdragsgiver kommunestyret. Pa denne bakgrunn ber utvalget
om en dialog med ordforer og kommunedirektnr lbr 6 ffi pi plass rutiner.

09/21 Orienteringer fra revisjon

og sekretariat

Revisor orienterte:
r Om status for regnskapsrevisors arbeid, herunder
o Revisor starter arbeid med revidering av kommuneregnskapet s6 snart det
er mottatt.
o Henvendelse til Salten kommunerevisjon IKS om A 96 giennom
bokforingen i Tysford kommunes regnskap for 2020
o At revisor har mottatt en forelopig versjon (unntatt fra offentlighet) av
KomRev Nord IKS sin utredning av delingsoppgior tbr Tysfjord.

.

Om status for forvaltningsrevisjon, herunder
o At bestilt rapport er levert til innevrrende mote.
o Bemanningen har vaert nede i to revisorer siden jul, men den tredje
stillingen besettes fra og med I . mars
o Pi sporsmil bekreftet revisor at det kan legges frem prosjektplan for
giennomforing av forvaltningsrevisjon Bamevem til neste mste. (Prioritet
nummer 2 i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023)

Sekretariatet orienterte :
. Om dokument vedlagt saken.
. Overgang fra papirarkiv til digitalt arkiv utredes for sekretariatet.

Vedtak:
Saken tas

til orientering.

10/21 Eventuelt
First Agenda til kontrollutvalgets medlemmer. Sekretariatet tar dette opp med
administrasjonen.
Utvalget ber om status for kommunens behandling av oppnevning av r6d i medhold av
kommunelovens $ 5-2 Eldrerad, rad.for personer med./unksjonsnedseuel.se og ungdomsrid
eller anner medvirkningsorgan for ungdom.I tillegg en status for opprettelse av bruker- /
p6rorende organ innen helse og omsorg.
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Oppeid, den I l. februar 2021

Sekreter fbr kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Hamaroy kommunestyre, ordforer og kommunedirektor

