
$ Srtt.'', Kontrollutva lgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vir dato: Jnr ark
29.05.2018 t8/st2 416- 5.4

PROTOKOLL - il{ELAY KONTROLLUTVALG

Mstedato: Tirsdag 29. mai 2018 kl. 09.00 - 11.20

Mstested: Msterom Kommunestyresalen, ridhuset
Saksnr.: 19/18 - 25118

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

Varamedlemmer:
Johanne Rasmussen motte for Sture Bang

Avrigez
Kommunalsjef Kristin Eide, sak 20-21118
Organisasjonssjef Andre Edvardsen, sak 22-23 I 18

Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenning av innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent.

Merknader:
Ingen.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

t9l18 Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 10. april 2018
20fi8 Status for kommunens skonomi
2Ut8 Oppfolgning av forvaltningsrevisjon legetienesten
22n8 Kommunens varslingsrutiner, og erfaring med behandling av

varslingssaker
23n8 Status for kommunens arbeid med personvem
24/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
25n8 Eventuelt

19/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 10. april 2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 10. april 2018 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 10. april 2018 godkjennes.

20/18 Status for kommunens okonomi

Kommunalsjef Kristin Eide motte for a redegjore og svare pA sporsmil.

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

Omforent forslas til vedtak:
Redegjorelsen tas til orientering.

Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen tas til orientering.

21118 Oppfolgning av forvaltningsrevisjon legetjenesten

Kommunalsjef Kristin Eide motte fra administrasjonen for 6 redegjore og svare pi sporsm6l.



Forslag til vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ 12 glennomfort en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 4/15 Forvaltningsrevisjonsrapport
Intemkontroll og kvalitetssikring i legetjenesten

2. Administrasjonen har redegiort for pi hvilken m6te kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslae til vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av forskift om kontrollutvalg g l2 gjennomfort en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 4/15 Forvaltningsrevisjonsrapport
Intemkontroll og kvalitetssikring i legetjenesten

2. Administrasjonen har redegjort for pA hvilken mflte kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at detjobbes systematisk med intemkontroll,
awikshindtering og ovrige utfordringer i legetjenesten.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I . Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg g 12 gjennomfort en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 4/15 Forvaltningsrevisjonsrapport
Intemkontroll og kvalitetssikring i legetjenesten

2. Administrasjonen har redegjort for pi hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det jobbes systematisk med intemkontroll,
ar.vikshindtering og ovrige utfordringer i legetjenesten.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

22l18 Kommunens varslingsrutiner, og erfaring med behandling av varslingssaker
Saken ble behandlet fsr sak 20/18.

Organisasjonssjef Andre Edvardsen motte fra administrasjonen for i redegiore og svare pA
sporsmil.

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

Omforent forslae til vedtak:
Orienteringen tas til orientering.



Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Orienteringen tas til orientering.

23118 Status for kommunens arbeid med personvern
Saken ble behandlet fsr sak 20ll 8.

organisasjonssjef Andre Edvardsen motte fra administrasjonen for i redegiore og svare p6
sporsmAl

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

Omforent forslae til vedtak:
Orienteringen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Orienteringen tas til orientering

24118 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
o Om representantskapsmote i Salten kommunerevisjon IKS

Sekretariatet orienterte:
o Ingenting spesielt i orientere om.

Vedtak:
Orienteringene tas til orientering.

25118 Eventuelt

Det fremkom ikke yfterligere saker til behandling.



Ornes, den 29. mai 2018

Sekretar for kontrollutval get

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


