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PROTOKOLL _ HAMAROY KONTROLLUTVALG

Motedato: Torsdag 14. juni 2018 klokken I1.00 - 13.15

Motested: Moterom Polden,kommunehuset, Oppeid
Saksnr.: 0l/18 - 06/18

Til stede:
Ingvald Sorensen, leder
Torild Valle Thomassen. nestleder
Anniken Rafnung Kristiansen

Varamedlemmer:
Ingen

Forfall:

Avrige:
Okonomisjef Ann Ashild Hansen motte i tilknltning til sak 02-O4llS
Sosialfaglig ansvarlig Magnar Marhaug motte i tilkny.tning til sak 04/18
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Seketrer for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

0l/18 Godkienning av protokoll lra mote 30. november 2017
02fi8 Arsregnskap Hamaroy kommune 2017 uttalelse fra kontrollutvalget
03/18 Feieavgift
0{/18 Unntatt offentlighet Off.lov $ 13,jlr lvl g l3: Redegjorelse fra

administrasjonen: Om praktisering av sosialtjenesteloven
0s/r 8 Orienteringer fra revision og sekretariat
06/t 8 Eventuelt



0l/18 Godkjenning av protokoll fra mste 30. november 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 30. november 2017 godkjennes.

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 30. november 2017 godkjennes.

02/18 Arsregnskap Hamaroy kommune 2017 - uttalelse fra kontrollutvalget

Okonomisjef Ann Ashild Hansen mstte fra administrasjonen for i redegiore og svare pA

sporsmAl.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Hamaroy:

Kontrollutvaleets uttalelse om Hamaroy kommunes a(sregnskap for 2017.

Kontrollutvalget har i mote 14. juni 2018 behandlet Hamaroy kommunes arsregnskap for
2017.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
29.05.2018, og ridmannens arsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og
riLdmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presentasjon av E,rsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens irsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Hamaroy kommunes aktivitet i 2017.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2017 viser et merforbruk med kr 3 440
906. Utvalget er ikke kjent med forslag til inndekning av merforbruket.

Ut over ovenrrevnte, og det som fremgir av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 29.05.2018, har kontrollutvalget ikke merknader
til Hamaroy kommunes arsregnskap for 2017 .

Omforent forslag:
Til kommunestyret i Hamaroy:

Kontrollutvalgets uttalelse om Hamaroy kommunes Arsregnskap for 2017.

Kontrollutvalget har i mote 14. juni 2018 behandlet Hamaroy kommunes arsregnskap for
2017.



Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagle irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
29.05.2018, og r6dmannens irsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og
okonomisjefen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av Arsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens arsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Hamaroy kommunes aktivitet i 2017.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2017 viser et merforbruk med kr 3 440
906. Utvalget er gjort kjent med at inndekning av merforbruket er tatt med i forpliktende plan.

Ut over ovennevnte, og det som fremgir av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 29.05.2018, har kontrollutvalget ikke merknader
til Hamaroy kommunes irsregnskap lor 2017 .

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Til kommunestyret i Hamaroy:

Kontrollutvalsets uttalelse om Hamarsv kommunes Arsregnskap for 2017.

Kontrollutvalget har i mste 14. juni 2018 behandlet Hamaroy kommunes Arsregnskap for
2017.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
29.05.2018, og rAdmannens 6rsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og
okonomisjefen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av flrsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt rAdmannens arsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Hamaroy kommunes aktivitet i 201 7.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2017 viser et merlorbruk med k 3 440
906. Utvalget er gjort kjent med at inndekning av merlorbruket er tatt med i forpliktende plan.

Ut over ovennevnte, og det som fremgir av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 29.05.2018, har kontrollutvalget ikke merknader
til Hamaroy kommunes arsregnskap for 2017 .

03/18 Feieavgift

Okonomisjef Ann Ashild Hansen motte fra administrasjonen for 6 redegjore og svare pi
sporsmil.



Forslag til vedtak:
Redegjorelse fra administrasjonen datert 03.01.2018 med korrigering av saldo skyggefond,

samt revisors bekreftelse datert 24. januar 2018, tas til orientering.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelse fra administrasjonen datert 03.01.2018 med korrigering av saldo skyggefond,

samt revisors bekreftelse datert 24. januar 2018, tas til orientering.

04/18 Unntatt offentlighet Off.lov $ 13, jfr frl $ 13: Redegiorelse fra administrasjonen:
Om praktisering av sosialtjenesteloven

Okonomisjef Ann Ashild Hansen og sosialfaglig ansvarlig Magnar Marhaug motte fra
administrasjonen for i redeglore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslaq:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redeglorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

05/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
o Arbeidet med interkommunalt revisjonsselskap (og sekretariatsselskap) er lagt

pi is.

Sekretariatet orienterte :

r Om dokumenter vedlagt saken.
. Om styremote i Salten kontrollutvalgservice 1 1. juni 2018, hvor det ble vedtatt

at virksomheten ikke fortsetter e delta i utredning av felles sekretariat.

Vedtak:
Saken tas til orientering.



06/18 Eventuelt

Det fremkom ikke y.tterligere saker til behandling.

Utskift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Hanaroy kommune v/ ordforer og rAdmann

Oppeid den. 14. juni 2018

Sekretrer for kontrollutvalget


