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PROTOKOLL - MF,LqY KONTROLLUTVALG

Mstedato: Tirsdag 9. februar 2016 kl. 09.00 - 12.00

Mstested: Msterom Bolga, ridhuset
Saksnr.: 0l116-06116

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

Forfall:
Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Avrige,.
Okonomisjef Jan Harald Dalen, og controller Stein Gaute Endal
motte i tilknltning til sak 02116
Kommunalsjef Kristin Eide motte i tilknltning til sak 03/16 og04116
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Seketer for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

0ut6 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 8. desember 2015
02n6 Redegjorelse fra administrasionen: Status for kommunens okonomi
03/16 Oppfolgning av forvaltningsrevision vedr legetienesten
01il6 Redegjorelse fra administrasjonen: Kommunens opplolgning av

fylkesmannens tilsyn med utskrivning av pasienter
05/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
06/16 Eventuelt

0l/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 8. desember 2015

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mste 8. desember 201 5 godkjennes.

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 8. desember 2015 godkjennes.

02l16 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for kommunens okonomi

Okonomisjef Jan Harald Dalen og controller Stein Gaute Endal motte fra administrasjonen for
A redegjore og svare pa sporsmil.

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

Omforent forslae til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Utvalget forventer at en redegjorelse i februar 2016 om status for regnskap 2015 mi kunne gi
tydeligere og mer spesifikk informasjon, herunder en prognose for skonomisk resultat for
2015.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Utvalget forventer at en redegiorelse i februar 2016 om status for regnskap 2015 mA kunne gi
tydeligere og mer spesifikk informasjon, herunder en prognose for skonomisk resultat for
2015.



03/16 Oppfolgning av forvaltningsrevisjon vedr legetjenesten

Kommunalsjef Kristin Eide motte fra administrasjonen for i redegjore og svare pi sparsmil.

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

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 4/l 5 Forvaltningsrevisjonsrapport
Internkontroll og kvalitetssikring i legetjenesten

2. Administrasjonen har redegjort for pA hvilken mf,te kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslae til vedtak:
Saken utsettes til neste mste i utvalget.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes til neste mste i utvalget.

04/16 Redegiorelse fra administrasjonen: Kommunens oppfolgning av $lkesmannens
tilsyn med utskrivning av pasienter

Saken ble behandlet fsr sak 03/16. Kontrollutvalget fikk delt ut kommunens svarbrev til
Fylkesmannen i Nordland daterl22.l2.20l5. samt flytskjema etter glennomforing av tilsyn.

Kommunalsjef Kristin Eide mstte fra administrasjonen for 6 redeglore og svare pi sporsmil.

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

Omforent forslae:
Redegjorelsen fra admini strasjonen tas ti I etterretning.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til etterretning.



05/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
. Utskdft av driftsregnskap for enhetene for 2015 ble delt ut til medlemmene.

Sekretariatet orienterte :

o Om vedlagle dokument.
r Utvalget ber om a ffi kopi av kommunens svarbrev til furkesmannen vedrorende

tilsynsrapport datert 08.0 1.20 I 6.

06/16 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Meloy kommune v/ ordforer og ridmann,
Salten kommunerevisjon IKS

Ornes den 9. feb


