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Motedato: Tirsdag 3. oktober 2017 kl. 09.00 - I 1.40

Mstested: Moterom Gronoy,ridhuset
Saksnr.: 24117 - 33117

Til stede:
Aud Angell, leder,
Bjom Sleipnes, nestleder
Sture Bang

Forfall:
lngen

Varamedlemmer:
Ingen

Ovrige:
Ridmann Hege Sorlie sak 25-27117
Kommunalsjef Marit Buvik sak27ll7
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen. Salten kommuenrevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent. Sekretariatet ga innspill til 6 ta opp prioritering
av kommende forvaltningsrevisjon under eventuelt.

Merknader:
Ingen.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

21/17 Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 13. iuni 2017
25n7 Redegiorelse om status lor kommunens skonomi
26117 Oppfolgning av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjonsrapport

Okonomistyring
27 /17 Status for kommunens bamevem
28fi7 Bestilling av selskapskontroll: Meloy Arbeidstreningssenter AS
29n7 Invitasjon fra Nordland fflkeskommune, felles selskap for sekretariat og

revision
30fi7 Budsiett for kontroll og tilsyn 201 8

3Ut7 Revisors vurdering av egen uavhengighet
32n7 Orienteringer fra revislon og sekretariat
33n7 Evenluelt

24117 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 13. juni 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote l3.juni 2017 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote l3.juni 2017 godkjennes.

25117 Redeglorelse om status for kommunens okonomi

RAdmann Hege Sorlie mstte fra administrasjonen for i redegjore og svare pi sporsmil.

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

Omforent forslaq:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redeglorelsen fra administrasjonen tas til orientering.



26117 Opplolgning av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjonsrapport
0konomistyring

RAdmann Hege Sorlie motte fra administrasjonen for A redegjore og svare pi sporsmil.

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

Omforent forslaq:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

27117 Status for kommunens barnevern

Rfldmann Hege Sorlie og kommunalsjef Marit Buvik mstte fra administrasjonen for i
redegiore og svare pA sporsmil.

Forslag til vedtakr
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslas:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

28/17 Bestilling av selskapskontroll: Meloy Arbeidstreningssenter AS

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ber revisor gjennomfore en eierskapskontroll med Meloy
Arbeidstreningssenter AS, og rapportere funn tilbake til kontrollutvalget innen mai 2018.

Omforent forslae til vedtak:
Kontrollutvalget ber revisor giennomfsre en eierskapskontroll med Meloy
Arbeidstreningssenter AS, og rapportere funn tilbake til kontrollutvalget innen mai 2018.

Kontrollutvalget ber om 6 ffi fremlagt prosjektplan for selskapskontroll i form av
lorvaltningsrevisjon for selskapet IRIS IKS.



Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber revisor gjennomlore en eierskapskontroll med Meloy
Arbeidstreningssenter AS, og rapportere funn tilbake til kontrollutvalget innen mai 2018.

Kontrollutvalget ber om 6 fl fremlagt prosjektplan for selskapskontroll i form av
forvaltningsrevisjon for selskapet IRIS IKS.

29117 Invitasjon fra Nordland flkeskommune, felles selskap for sekretariat og revisjon

Forslag til vedtak:
Saken legges frem til orientering / drofting.

Omforent forslaq:
Kontrollutvalget viser til invitasjonen fia Nordland fylkeskommune, og ber kommunestyret
vurdere i sija til e delta i utredning av n1.tt selskap for revisjon og nytt selskap for sekretariat.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget viser til invitasjonen fra Nordland fylkeskommune. og ber kommunestyret
vurdere f, si ja til fl delta i utredning av n).tt selskap for revisjon og nytt selskap for sekretariat.

30/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018

Forslag til vedtak:
Meloy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2018
foreslis budsjettert til kr I 048 000.

Reqnskaps- og forvaltningsrevision, selskapskontroll Kr 846 000
Sekretaerbistand Kr 152 000
Kurs og oprrlaring. andre driftsutgifter Kr 50 000
Sum Kr I 048 000

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg $ 18.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Meloy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2018
foreslfls budsjettert til kr I 048 000.



Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll Kr 846 000
Sekreterbistand Kr 152 000
Kurs og opplaering, andre driftsutgifter Kr 50 000
Sum Kr I 048 000

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg $ I 8.

3l/17 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Meloy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 7.

august 2017 til etterretning. Utvalget ber om i bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Meloy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 7.

august 2017 til etterretning. Utvalget ber om 6 bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengi ghet.

32l17 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
e Revisor er i rute med revisjonsarbeidet.

Sekretariatet orienterte :

o Om fagsamling for kontrollutvalg 19. 20. november.

33/17 Eventuelt

I . Utvalget droftet tema for neste forvaltningsrevisjon pe bakgrunn av at neste prioritet
(nr 2) i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon er Bamevem. I samsvar med
kommunestyrets fullmakt til i endre prioritering i planen, besluttet kontrollutvalget at
prioritet nr 3, Kvalitet og behovsdekning pleie- og omsorgstjeneste, gjennomfores for
prioritet m 2 Bamevem.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.



Ornes den 3. oktober 2017

Sekreter for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Meloy kommune v/ ordforer og rAdmann,
Salten kommunerevisjon IKS


