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PROTOKOLL _ MELOY KONTROLLUTVALG

Mstedato: Tirsdag, 19. februar 2019 kl. 09.00 - 1t.00

Mstested: Moterom Bolga, ridhuset
Saksnr.: 0lll9 -06119

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

Varamedlemmer:
Ingen

Avriget
Okonomisjef Eva Stokvik, sak 02119

Kommunalsjef Marit Buvik, sak 03/t9
Seketer for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenning av innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent.

Merknader:
Ingen.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

0l/19 Godkjenning av protokoll lra kontrollutvalgets mote 30. oktober 201 8
02fi9 Redegisrelse om status for kommunens skonomi
03/19 Redegisrelse om status lor kommunens bamevem
01fig Kontrollutvalgets msteplan 201 9

05/19 Orienteringer fra revision og sekretariat
06n9 Eventuelt

0l/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 30. oktober 2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 30. oktober 201 8 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 30. oktober 201 8 godkjennes.

02l19 Redegiorelse om status for kommunens okonomi

Okonomisjef Eva Stokvik mstte fra administrasjonen for 6 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:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

03/19 Redegiorelse om status for kommunens barnevern

Kommunalsjef Marit Buvik mofte fra administrasjonen for i redegjore og svare pA sporsmil.

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



Omforent forslaq:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget registrerer at tiltak er iverksatt / skal iverksettes for i oppni forbedringer av
tjenesten. Utvalget ser med stor bekymring pi de rapporterte fristoverskidelsene, og vil folge
opp dette omridet i kommende mster.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget registrerer at tiltak er iverksatt / skal iverksettes for 6 oppnA forbedringer av
tjenesten. Utvalget ser med stor bekymring pi de rapporterte fristoverskridelsene, og vil folge
opp dette omr6det i kommende mster.

04/19 Kontrollutvalgets moteplan 2019

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i 2019:

Tirsdag 19. februar
Tirsdag 30. april (uttalelse til regnskap for kommunen og kommunalt foretak)
Tirsdag 28. mai

Tirsdag 17. september
Tirsdag 26. november

Ytterligere mster avholdes ved behov.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 2019:

Tirsdag 19. februar
Tirsdag 30. april (uttalelse til regnskap for kommunen og kommunalt foretak)
Tirsdag 28. mai

Tirsdag 17. september
Tirsdag 26. november

Ytterligere moter avholdes ved behov.



05/19 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Seketariatet orienterte :

. Om dokumenter vedlagt saken, herunder status for utredning av henvendelser fra
Nordland fylkeskommune vedr tilslutning til hhv revisjon og sekretarial i Salten.

o Ifslge opplysninger fra revisor har arbeidet med forvaltningsrevisjon vedr
hjemmetjenesten startet opp ni i januar, og beregnes klar til behandling i
kontrollutvalget i april.

Vedtak:
Orienteringene tas til orientering.

06/19 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

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

Seketer for kontrollutvalget


