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PROTOKOLL _ HABMERA - HAMAROY KONTROLLUTVALG
Motedato: Onsdag, 26, ianuar 2O22 klokken 11.00- 13.15
Motested: Moterom Skogheim, Kommunehuset' Oppeid'

Saksnr,:

01122

-08122

Til stede:

Forfall:

Fred-Eddy Dahlberg, leder
Johnny Langmo, nestleder
Asbjom Eltingsen, medlem
Hanne Sofie Juntunen Jenssen

May Valle. medlem

Varamedlemmer:
Sofie Langbakk stilte som vara for May Valle

Avriget
Ordforer Britt Kristoffersen
Kommunedirektor Odd-Borge Pedersen
Okonomisjef Ann-Aashild Hanssen. sak 03122
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjorn Vegard Camst. og
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen (Teams).
Salten kommunerevisjon IKS
Sekretrr for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

lnnkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.

ark
415- 5.4

SAKSLISTE
Saksnummer

0l/22
02t22
03122

01t22
05t22
06t22
07/22
08/22

Sakstittel
Godkienning av protokoll lra mote I 7. november 2021
Rapport forvaltningsrevisjon: Iris Salten IKS Statsstotte og konkurranse
ved anskaffelse
Redegisrelse fra administrasionen: Status for skonomi og regnskap
Redegjorelse fra administrasjonen: Om kommunens rutine lor mottak og
behandling av varsel - erfaringer sA langt
Dialog med revisor bl.a etterlevclseskontroll
Moteplan for kontrollutval get 2022
Orienteringer fra revision os sekretariat
Eventuelt

0l/22 Godkjenning av protokoll fra mste 17. november 2021
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 17. november 2021 godkjennes.

Volerins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 17. november 2021 godkjennes.

02122 Rapport forvaltningsrevisjon: Iris Salten IKS Statsstotte og konkurranse ved
anskaffelse
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS Statsstotte og konkurranse ved
anskaffelse er forelagt kommunestyret i Hamaroy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbef'alinger.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

l.
2.

Vedtak:
Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS Statsstotte og konkurranse ved
anskaff'else er forelagt kommunestyret i Hamaroy og tas til etterretning.
Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.

03/22 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for skonomi og regnskap
Kommunedirektor Odd-Borge Pedersen og Ann-Aashild Hanssen motle fia administrasjonen
for i redcgjore og svare pi sporsm6l.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten lorslag til vedtak.
Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget takker for orienteringen.
Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget takker for orienteringen.

04/22 Redegiorelse fra administrasjonen: Om kommunens rutine for mottak og
behandling av varsel - erfaringer se Iangt
Kommunedirektor Odd-Borge Pedersen motte fra administrasjonen for
pi sporsmil.

i

redegjore og svare

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslas til vedtak:
Kontrollutvalget takker for orienteringen.
Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget takker for orienteringen.

05/22 Dialog med revisor

-

bl.a eJterlevelseskontroll

Forslag til vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det lbr
regnskapsiret 2021 vil bli gjennomlort etterlevelseskontroll med lolgende tema:
Omforent forslag til vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for
regnskaps6ret 2021 vil bli gjennomfort etterlevelseskontroll med folgende tema: Selvkost.
Votering:
Omlorent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for
regnskaps6ret 2021 vll bli gjennomfort etterlevelseskontroll med folgende tema: Selvkost.

06122 Mateplan for kontrollutv alget 2022
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 2022:
Onsdag 26. januar
Onsdag 27. april (uttalelse
Onsdag 25. mai

til kommuneregnskap)

Mandag 22. august
Torsdag 29. september
Torsdag 10. november

Ytterligere mster avholdes ved behov.
Voterins:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtaft.

Vedtak:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 2022:
Onsdag 26. januar
Onsdag 27. april (uttalelse
Onsdag 25. mai

til kommuneregnskap)

Mandag 22. august
Torsdag 29. september
Torsdag 10. november

Ytterligere moter avholdes ved behov.

07122 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Sekretariatet orienterte :
Om dokumenter vedlagt saken

o

Revisor orienterte:
Forvaltningsrevisor: Revisor har inngitt ar.tale med Revisjon Midt-Norge SA. hvor
sist nevnte revisjon skal foreta kvalitetssikring av Salten kommunerevisjon IKS sitt
arbeid. Etter innspill fra Revisjon Midt-Norge har vir revisor utarbeidet en endret
prosjektplan vedr forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning, j fr sak 4l /21, mste 17 .
november 2021 . Revisor gikk gjennom prosjektplan med justerte problemstillinger.
Regnskapsrevisor: Ingen orientering utover etterlevelscskontrollen.

.

o

Vedtak:
Saken tas

til orientering, inkludert justert prosjektplan forvaltningsrevisjon

Eiendomsforvaltning.

08/22 Eventuelt
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Oppeid, den 26- jantar 2O22

Lars Hansen
Sekreter for kontrollutvalget

Utskriflt sendes:
Kontrollutval gets medlemmer, varamedlemmer
Hamaroy kommunestyre. ordforer og kommunedirektor

