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PROTOKOLL _ MELOY KONTROLLTITVALG

Mstedato: Tirsdag 27. februar 2018 kl. 09.00 - 11.30

Mstested: Moterom Bolga, ridhuset
Saksnr.: 0l/18 - 10/18

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

Forfall:
Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Avrigel
Ridmann Hege Sorlie, sak 02-05/18
Okonomisjef Jan Harald Dalen, sak 02-03/18
Eiendomssjef Kjell Gunnar Isaksen, sak 03i l8 og 05/18
Ordlsrer Sigurd Stormo, sak 0l-05i l8
Ansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretaer for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenning av innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen.

I



SAKSLISTE

av protokoll fra kontrol mote 3. oktober 201 7

!31roteii1e .av 
ko--r.,"rry@

om st4tus flor kommunens skonomi
Status for kommunen. 6a..rer.-

Redegjorelse fra ua,i,
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Bestilling av forvaltningsrerisj@

Bestilling a, selskapskon
Salten IKS

0l/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 3. oktober 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 3. oktober 2017 godkjennes.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 3. oktober 2017 godkjennes.

02/18 Oppfolgning av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjonsrapport
Okonomistyring

Ridmann Hege Sorlie og okonomisjef Jan Harald Dalen motte for i redegjore og svare p&
sporsmil.

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

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 77/17 Fowaltningsrevisjonsrapport
Okonomistyring.

2. Kontrollutvalget registrerer folgende:

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret.



Omforent forslas:
l. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg g 12 glennomfort en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 77 /17 Forvaltningsrevisjonsrapport
Okonomistyring.

2. Kontrollutvalget tar ridmannens redegjorelse forelopig til orientering.

3. Kontrollutvalget tar saken opp til ny behandling i forstkommende mote.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ l2 gjennomfort en

oppfolgning av kommunestJrets vedtak i sak 77117 Forvaltningsrevisjonsrapport
Okonomistyring.

2. Kontrollutvalget tar r6dmannens redegjorelse forelopig til orientering.

3. Kontrollutvalget tar saken opp til ny behandling i forstkommende mote.

03/18 Redegiorelse om status for kommunens okonomi

Ridmann Hege Sorlie, okonomisjef Jan Harald Dalen og eiendomssjef Kjell-Gunnar Isaksen
mstte fra administrasjonen for i redegiore og svare pA sporsmil.

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

Omforent forslaq:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

04/18 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for kommunens barnevern

Ridmann Hege Sorlie motte fra administrasjonen for A redegjore og svare pi sporsmAl.

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



Omforent forslae:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

05/18 Redegiorelse fra administrasjonen: Kommunens oppfolgning av lonns- og
arbeidsvilkir i byggekontrakter

Ridmann Hege Sorlie og eiendomssjef Kjell-Gunnar Isaksen mstte fra administrasjonen for 6
redegjore og svare pe sporsmel

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

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

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

06/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Kvalitet og behovsdekning pleie- og
omsorgstjeneste

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Kvalitet og
behovsdekning pleie- og omsorgstjeneste slik det er beskrevet i prosjektplan datert 19.

desember 2017.

Omforent forslas;
Saken utsettes. Kontrollutvalget ber om oppdatert prosjektplan til neste mste.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes. Kontrollutvalget ber om oppdatert prosjektplan til neste mote.



07/18 Bestilling av selskapskontroll / forvaltningsrevisjon: Selvkost mm IRIS Salten IKS

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av selskapskontroll i form av lbrvaltningsrevisjon
selvkost og offentlig anskaffelse, slik det er beskrevet i prosjektplan date( I 8. I 2.201 7.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon
selvkost og offentlig anskaffelse. slik det er beskrevet i prosjektplan date( 18.12.2017.

08/18 Moteplan 2018

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i 2018:

Tirsdag 27. februar
Tirsdag 10. april
Tirsdag 22. mai

Tirsdag 4. september
Tirsdag 16. oktober

Ytterligere moter avholdes ved behov.

Omforent forslas til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i 2018:

Tirsdag 27. februar
Tirsdag 10. april
Tirsdag 29. mai

Tirsdag 4. september
Tirsdag 16. oktober

Ytterligere mster avholdes ved behov.

Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 2018:



Tirsdag 27. februar
Tirsdag 10. april
Tirsdag 29. mai

Tirsdag 4. september
Tirsdag 16. oktober

Ytterligere moter avholdes ved behov.

09/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
o Bemanning: En forvaltningsrevisor slutter, arbeidet med rekruttering er i gang.
o Regnskapet er i rute.
o Utredning av felles revisjon: Utredningen blir ferdig v6ren 2018, det kan tidligst

behandles i kommunene for sommeren. Eiermste vedr Salten kommunerevisjon IKS
19. mars.

Sekretariatet orienterte:
. Om dokument vedlagt saken
. Om nylig innkommet (23. februar 201 8) tilsynsrapport fra Skatteetaten vedrorende

Skatteoppkreveren for Meloy kommune.
o Utredning av sekretariat: Utredning ferdig v6ren 2018, og legges da frem for styret i

Salten kontrollutvalgservice for eventuell videre behandling i kommunene.

10/18 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Utskift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer
Meloy kommune v/ ordforer og r6dmann,
Salten kommunerevisjon IKS

Ornes den 27. februar 2018

Sekretrr for kontrollutvalget


