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PROTOKOLL _ HAMAROY KONTROLLUTVALG

Motedato: Tirsdag 23. februar 2016 klokken I1.00 - 13.00

Mstested: Moterom Husoya,kommunehuset'Oppeid

Saksnr.: 01116-06116

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

Varamedlemmer:
Ingen

Avrige:
Enhetsleder pleie og omsorg, Torodd Gustavsen motte i tilknltning til sak 03/ l6
@konomisjef Ame Hammersland motte i tilknltning til sak 04i I 6
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

0ln6 Godkjenning av protokoll fra mote 1 6. desember 201 5
02fi6 Overordnet analyse for Hamaroy kommune - Grunnlag for plan fbr

lorvaltningsrevisjon
03/16 Oppfolgning av forvaltningsrevisjon: Bamevem
04n6 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for kommunens skonomi
05/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
06fi6 Ilventuelt

01/16 Godkjenning av protokoll fra mste 16. desember 2015

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 16. desember 2015 godkjennes.

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 16. desember 2015 godkjennes.

02/16 Overordnet analyse for Hamaroy kommune - Grunnlag for plan for
forvaltningsrevisjon

Forslag til vedtak:
Saken tas forelopig til orientering. Innspill fra kontrollutvalget tas med til kontrollutvalgets
behandling ar plan lor lorvaltningsrevisjon.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas forelopig til orientering. Innspill fra kontrollutvalget tas med til kontrollutvalgets
behandling av plan for forvaltningsrevisjon.

03/16 Oppfolgning av forvaltningsrevisjon: Barnevern

Enhetsleder Torodd Gustavsen motte fra administrasjonen for A redegjore og svare pi
sporsmAl.



Forslag til vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ l2 gjennomfort en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 62/14 Forvaltningsrevisjonsrapport
Barnevemstj enesten i vertskommunesamarbeid.

2. Administrasjonen har redegjort for pi hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslas til vedtak:
Saken utsettes. Kontrollutvalget ber om en skrifttig redegiorelse om gjennomforte og
planlagte tiltak lor oppfolgning av kommunestyrets vedtak.

Votering:
Omforent forslag vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjorelse om glennomforte og
planlagte tiltak for oppfolgning av kommunestyrets vedtak.

04/16 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for kommunens skonomi

Okonomisjef Ame Hammersland motte fra administrasjonen for 6 redegjore og svare pi
sporsmA{.

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

Omforent forslaq til vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Voterine:
Omforent forslag vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

05/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
. Regnskapsrevisjon: Revisor venter pi regnskapet og enkelte refusjonskrav.

Sekretariatet orienterte :

. Om dokumenter vedlagl saken.



Yedtak:
Saken tas til orientering.

06/16 Eventuelt

Til neste mote ber kontrollutvalget om sak om oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak
5 1/2015 Forvaltningsrevisjon Okonomistyring.

Ytterligere saker til behandling fremkom ikke.

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Hamaroy kommune v/ ordforer og rAdmann

Oppeid den 23. Jebruar 2016


