
� Salten Kontrollutvalgservice 
Postboks 54, 8138 Inndyr 

Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg 

Vår dato: 

10.02.2022 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 

Møtedato: Mandag, 28. mars 2022 kl. 09.00 

Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus 

SAKSLISTE 

Saksnummer Sakstittel 

Jnr 
22/127 

ark 

416-5.l

01/22 Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. desember 2021 
02/22 Redegiørelse fra administrasjonen: Status for regnskap og økonomi 
03/22 Oppfølgning av kommunestyrets vedtak vedr forvaltningsrevisjon 

Elevenes psykososiale miljø 
04/22 Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølgning av kommunens ansvar 

for individuell plan 
05/22 Sluttbehandling tiltak på fylling Ørnes 
06/22 Planlegging av virksomhetsbesøk Helse og velferd 
07/22 Årsrapport fra kontrollutvalget 2021 
08/22 Orienteringer fra revisjon og sekretariat 
09/22 Eventuelt 

Eventuelle forfall bes meldt leder eller sekretariat (470 37 452) 

Glomfjord, 10. februar 2022 

Hans Ove H. Hagen (s) 
Leder kontrollutvalget ctars-H:? 

Sekretær for kontrollutvalget 





� Salten Kontrollutvalgservice 
Postboks 54, 8138 Inndyr 

SAK 01/22 

Vår dato: 

10.02.2022 

Jnr 
22/128 

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. 
desember 2021 

Saksgang: 

Kontrollutvalget 

Vedlegg: 

Møtedato: 

28.03.2022 

• Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. desember 2021

Bakgrunn for saken: 
Protokoll fra forrige møte legges frem for godkjenning av kontrollutvalget. 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. desember 2021 godkjennes. 

-

Lars-Hansen -
Sekretær for kontrollutvalget 

ark 

416- 5.3











� Salten Kontrollutvalgservice 
Postboks 54, 8138 Inndyr 

SAK02/22 

Vår dato: 

10.02.2022 

Jnr 
22/129 

ark 

416-- 5.3 

Redegjørelse fra administrasjonen: Status for regnskap og 
økonomi 

Saksgang: 

Kontrollutvalget 

Vedlegg: 
• 

Bakgrunn for saken: 

Møtedato: 

28.03.2022 

Saken er satt på dagsorden i samsvar med Virksomhetsplan 2022. 

Kontrollutvalget har med jevne mellomrom blitt orientert om kommunens økonomiske 
situasjon. Til utvalgets februarmøter har det blitt informert om fremdrift i forhold til 
avleggelse av regnskap for det foregående året. Frist for å avlegge regnskap er 22. februar i 
det etterfølgende år. 

I forbindelse med at saken er satt på dagsorden er kommunedirektøren, eller den 
kommunedirektøren bemyndiger, bedt om å møte i kontrollutvalget kl 09.00 for å orientere og 
svare på eventuelle spørsmål fra utvalget. Det er bedt om at orienteringen inkluderer 

• Forventet økonomisk resultat for 2021
• Fremdrift i forhold til avleggelse av kommunens regnskap / årsberetning 2021





• Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr 

SAK03/02 

Vår dato: 

10.02.2022 
Jnr 
22/130 

Oppfølgning av kommunestyrets vedtak vedr 
forvaltningsrevisjon Elevenes psykososiale miljø 

Saksgang: 

Kontrollutvalget 
Kontrollutvalget 

Vedlegg: 

Møtedato: 

25.01.2021 
28.03.2022 

ark 

416-5.3

• Salten kommunerevisjon IKS, januar 2020: Rapport forvaltningsrevisjon Elevenes
psykososiale miljø (utdrag)

• Meløy kontrollutvalg sak 02/20 Rapport forvaltningsrevisjon: Elevenes
psykososiale miljø.

Bakgrunn for saken: 

Saken er satt på dagsorden med bakgrunn i utvalgets virksomhetsplan for 2021. 

Kommunestyret behandlet i sak 25/20 forvaltningsrevisjonen Psykiatri og rus. Rapporten og 
kontrollutvalgets / kommunestyrets saksfremlegg er lagt ved saken. 

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon§ 5 skal kontrollutvalget påse at 
kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon 
følges opp. Kommunestyret fattet følgende vedtak i saken: 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Elevens psykososiale miljø er forelagt
kommunestyret i Meløy og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem at kommunen må lage en rutine for

hvordan skolene skal sikre at alle foresatte får informasjon om skolens plikter
og muligheten til å melde til fylkesmannen, og se til at rutinen iverksettes.



























� Salten Kontrollutvalgservice 
Postboks 54, 8138 Inndyr 

SAK04/22 

Vår dato: 

10.02.2022 

Jnr 
22/131 

Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølgning av 
kommunens ansvar for individuell plan 

Saksgang: 

Kontrollutvalget 

Vedlegg: 
a) Ingen

Bakgrunn for saken: 

Møtedato: 

28.03.2022 

Saken er satt på dagsorden i samsvar med utvalgets Virksomhetsplan for 2022. 

ark 

416- 5.3

På bakgrunn av at sak er satt på dagsorden er kommunedirektøren, eller den 
kommunedirektøren bemyndiger, bedt om å komme til møtet kl 09.40 for å orientere og svare 
på eventuelle spørsmål fra utvalget. Det er bedt om at orienteringen inkluderer 

• Hvilke prosedyrer og rutiner har kommunen for å sikre pasienter og brukere med
behov for langvarige og koordinerte tjenester en individuell plan, herunder

o Innhenting av samtykke
o Oppfølgning av varsel fra helseforetak om behov for en individuell plan som

omfatter tjenester både fra spesialisthelsetjenesten og kommunen
o Ivaretagelse av krav til innhold i og oppdatering av individuell plan

• I hvilken grad etterspør brukere / pasienter med behov for langvarige og koordinerte
tjenester koordinator, slik dette er definert i Helse- og omsorgstjenesteloven§ 7-2?

• Dekker Meløy kommune etterspurt behov for koordinator? Hvor lang tid tar det
vanligvis å få på plass en slik koordinator?

• Dersom det forekommer klager på manglende oppfølgning av krav til individuell plan
og I eller koordinator, hvilket omfang har dette?





� Salten Kontrollutvalgservice 
Postboks 54, 8138 Inndyr 

SAK0S/22 

Vår dato: 

10.02.2022 

Sluttbehandling tiltak på fylling Ørnes 

Saksgang: 

Kontrollutvalget 

Vedlegg: 

Møtedato: 

28.03.2022 

Jnr 

22/132 

ark 

416- 5.3

a) Kontrollutvalgets sak 18/21 (18.10.2021) Redegjørelse fra administrasjonen: Videre
saksbehandling av tiltak vedr scene og grillhus (sluttbehandling)

b) Meløy kommune, kommunedirektøren epost 19.10.2021: saken i går

Bakgrunn for saken: 

Saken er satt på dagsorden i samsvar med utvalgets Virksomhetsplan for 2022. 

Vedlagt er saksfremlegg ml vedlegg fra utvalgets sak 18/21. I tillegg epost datert 19.10.2021 
fra kommunedirektør, vedlagt grunnlag for fakturering av gebyrer for byggesak. 

Kontrollutvalgets behandling av sak 18/21 avstedkom følgende vedtak: 
Redegjørelsenfra administrasjonen tas til orientering. 

Kontrollutvalget får opplyst at alt er på plass bortsett fra ferdigstillelsesattest. 

Kontrollutvalget ber om kopi av dokumenter tilknyttet saksbehandling vedr 
byggetillatelser 

Forslag til vedtak: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 





















































































� Salten Kontrollutvalgservice 
Postboks 54, 8138 Inndyr 

SAK06/22 

Vår dato: 

10.02.2022 
Jnr 

22/133 

Planlegging av virksomhetsbesøk Helse og velferd 

Saksgang: 

Kontrollutvalget 

Vedlegg: 

Møtedato: 

28.03.2022 

a) Prosedyrer for virksomhetsbesøk (eksempel)

Bakgrunn for saken: 

Saken er satt på dagsorden i samsvar med utvalgets Virksomhetsplan for 2022. 

Kommunal- og distriktsdepartementet omtaler bl.a virksomhetsbesøk i sin veileder 
Kontrollutvalsboka (foreløpig kun på nynorsk): 

ark 

416- 5.3

For å bli kjent med den kommunale forvaltninga og for at tilsette i kommunen skal bli 
kjende med kontrollutvalet, kan utvalet vitje ulike kommunale verksemder. Dette kan 
også omfatte kommunale føretak og selskap. Fleire kontrollutval har etablert ein slik 
praksis. Kontrollutvalet initierer og gjennomfører vitjingane i samarbeid med 
sekretariatet. Kor mykje arbeid som blir lagt ned i samband med <lesse vitjingane, kan 
tilpassast kva informasjon kontrollutvalet har bruk for, og korleis ressurssituasjonen 
<leira er. Føremålet med verksemdsbesøk er mellom anna å 

■ bli kjent med verksemda og å gjere kontrollutvalsarbeidet kjent i kommunen
■ undersøkje generelt om krav til internkontroll er kjende i verksemda, og om sentrale
føringar knytte til til dømes etikk er kommuniserte
■ sjekke utvalde område som til dømes HMT, offentlege anskaffingar og liknande ved
å få orientering om og innsyn i system og rutinar
■ få innspel til risikoanalysane og planarbeidet til kontrollutvalet









� Salten Kontrollutvalgservice 
Postboks 54, 8138 Inndyr 

SAK07/22 

Årsrapport for kontrollutvalget 2021 

Saksgang: 

Kontrollutvalget 

Vedlegg: 

Møtedato: 

28.03.2022 

• Utkast: Årsrapport 2021 for Meløy kontrollutvalg

Bakgrunn for saken: 

Vår dato: 

10.02.2022 
Jnr 
22/134 

ark 

41l,- 5.3 

I samsvar med kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2021 er det utarbeidet utkast til rapport 
til kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet i 2021. Rapporten er basert på saksfremlegg, 
vedtak og innstillinger til vedtak fra kontrollutvalget i den nevnte perioden. 

Vurdering: 

Gjennom forskrift om kontrollutvalg har utvalget ansvar for å rapportere til kommunestyret, 
bl.a med uttalelser til årsregnskapet og hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og 
resultatene av disse. Slik rapportering er gjennomført løpende gjennom året, men det kan 
samtidig være aktuelt å gi en mer samlet fremstilling om kontrollutvalgets arbeid i perioden, 
og eventuelt gi innspill til fremtidig kontroll og tilsyn med forvaltningen. En slik type rapport 
vil dessuten gi fremtidige kontrollutvalg en samlet oversikt over kontrollutvalgets tidligere 
aktiviteter. 

Forslag til vedtak: 

Årsrapport for kontrollutvalget 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom 
frem i møtet. 

















� Salten Kontrollutvalgservice 
Postboks 54, 8138 Inndyr 

SAK 08/22 

Vår dato: 

10.02.2022 

Orienteringer fra revisjon og sekretariat 

Saksgang: 

Kontrollutvalget 

Vedlegg: 

Møtedato: 

28.03.2022 

Jnr 

22/135 

a) Meløy kommune 9.12.2021: Saksprotokoll kommunestyret Rapport
forvaltningsrevisjon: Ettervern i barnevernstjenesten

b) Meløy kommune, ordfører, 15.12.2021: Svar Meløy kontrollutvalg - Brev med
spørsmål til ordfører

ark 

416- 5.3

c) Salten og Lofoten tingrett, 13.1.2021, Dom i sak 16/100713TVI -TSOL/TBOD (Krav
om erstatning som følge av påstått brudd på lov om offentlige anskaffelse - IKT-utstyr
og tjenester)

d) Salten kommunerevisjon IKS 7.1.2022: Rapport forvaltningsrevisjon Iris Salten IKS
Statsstøtte og konkurranse ved anskaffelse

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget gis orienteringer fra revisjon og sekretariat om status når det gjelder arbeidet 
med kontroll og tilsyn. 

Vedlegg a) er kommunestyrets vedtak ved behandling av rapport fra forvaltningsrevisjon om 
ettervern i barnevernstjenesten (kontrollutvalgets sak 21/21) 

Vedlegg b) er svarbrev fra ordfører etter brev med spørsmål fra kontrollutvalget etter at 
formannskapet 18.11.2021 avga innstilling til kommunestyret i den nevnte saken 
(kontrollutvalgets sak 32/21) 
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