
$ Srtten Kontrollutvalgservice
Postboks 5.1. 8138 lnndyr

Vir dato:
14.04.2020

Jnr
20/359

ark
4t5-5.I

Medlemmer i Hamaroy kommunes kontrollutvalg

INNKALLING TIL MOTE I KONTROLLT]TVALGI]T

Mstedato: Mandag, 20. april klokken I 1.00

Motested: Motet giennomfsres som {iernmote. Leder og sekretrer moter p:i Skoghcim

Eventuelle forfall bes meldt leder eller sekretariat (470 37 452)

Tranoy. 15. april2020

Fred-Eddy Dahlberg (s)
Leder kontrollutvalget

Kopi sendes: Ordfsrer. ridmann, Salten kommunerevisjon IKS, varamedlemmer i kontrollutvalget til
orientering (varamedlemmer moter kun etter sarskilt innkalling).

SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

tlt20 Godkjenning av protokoll fra mote 4. februar 2020
12t20 Arsregnskap Hamaroy kommune 201 9 - uttalelse fra kontrollutvalget
13t20 Bestilling av eierskapskontroll / lorvaltningsrevisjon: Oppfolgning av

IRIS Salten IKS - Selvkost og of1'entlig anskaffelse
rlt20 Orienteringer lia revis.lon og sekretariat
15t20 Eventuelt

Sekreter for kontrollutvalget



$ Srtt.n Kontrollutvalgservice Jnr
20./3(r0Postboks 54. 8 | 38 Inndyr

Ver dato:
t.1.04.2020

ark
415 5.3

sAK I l/20

Mstedato:
20.04.2020

Godkjenning av protokoll fra mote 4. februar 2020

Saksgang:

Kontrollutvalget

Vedlegg:
o ProtokolI fra kontrollutvalgets mote 4. l'ebruar 2020

Bakgrunn for saken:
Protokoll fra kontrollutvalgets forrige mote legges frem tbr godkjenning.

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 4. 1i:bruar godkjennes.

Sekretrr for kontrol lutvalget



$ Srtt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 lnndyr

vir dato: Jnr ark
04.02.2020 20/123 415 5.4

PROTOKOLL - HABMERA - HAMAROY KONTROLLUTVALG

Mstedato: Tirsdag,4. februar 2020 klokken 11.30 - 15.45

Motested: MoteromSkogheim'Oppeid
Saksnr.: 01120 - 10120

Til stede: Forfall:
Fred-Eddy Dahlberg. leder Ingen

Johnny Langmo, nestleder
May Valle
Solveig Hirsch

Ikke mstt grunnet feil ved innkallingen:
Asbjorn Ellingsen

Varamedlemmer:
Ingen

Ovrige:
Sadj6sasj hiildadusoajvve / Assisterende kommunedirektsr Kurt F'ossvik. sak 02-03/20

Suorggejidediddje / Enhetsleder Karl-Bjom Willumsen. sak 02/20

Okononmijjajfldediddje / Okonomileder Ann Aashild Hansen, sak 04/20

SebrudakAvddflnime oaj vemusj&dediddje / Kommunalleder Samfunnsutvikling Kirstin
Lillevig Mobakken. sak 05/20
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen.
Forvaltningsrevisor Kai Blix. og
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen. Salten kommunerevis.ion IKS
Sekret€er lbr kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Del fremkom ikke merknader.



SAKSLISTE
Saksnummcr Sakstittel

ot t20 Godkienning av protokoll lia nrote | 1. descnrber 2019
02t20 Oppfolgning av forvaltningsrevisjon: Bosetting og integrering av

flyktninger
03/20 Oppfolgning av forvaltningsrevisjon: Psykiatri rus

01t20 Redegicrrelse fra administrasionen: Status for kommunens okonomi
05/20 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for utarbeidelse av

eierskapsmelding for ny kommune
06t21t Redegiorelse om l.iste-po[-konlrol lutvalget group

07t20 Drof'ting av utvalge ts arbeid licmover
08/20 Dialog med revisor, bl.a etterlevelsesrevision
09t20 Orienteringer lia revision og sekretariat
t0/20 Evcnluelt

0l/20 Godkjenning av protokoll fra mste 11, desember 2019

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote I I . desember 201 9 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mste ll. desember 2019 godkjennes.

02/20 Oppfolgning av forvaltningsrevisjon: Bosetting og integrering av flyktninger

Suorggejidediddje / Enhetsleder Karl-Bjom Willumsen, og Sadjrisasj hrildadusoajvve /
Assisterende kommunedirektor Kurt Fossvik mstte lia administrasjonen for i redegiore og
svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revision $ 5

giennomlort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 59i l9 Rapport
fbrvaltningsrevisjon: Bosetting og integrering av fl yktninger.

2. Administrasjonen har redegjort for pA hvilkcn mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget rcgistrerer

3. Kontrollutvalgets vedtak overscndes kommunestyret til orientering.



Omforent lbrslas:
L Kontrollutvalget har i medhold av Forskrill om kontrollutvalg og revisjon $ 5

giennomfort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 59/19 Rapport
tbn'altningsrevisjon: Bosetting og integrering av llyktninger.

2. Administrasjonen har redegjort for pi hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at

a. Det utarbeides individuell plan som inneholder de lovpilagte krav og at
disse jevnlig blir revidert.

b. Kommunen fatter vedtak innenfbr liisten pA tre m6neder
c. Deltakeme som har arbeidsrettet lop fir tilbud om forberedende tiltak i

introduksj onsprogrammet
d. Det er giennomfort tiltak slik at introduksjonsprogrammet ni er helirlig

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Voterins:
Omforent fbrslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av Forskriti om kontrollutvalg og revisjon $ 5

giennomfort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 59/19 Rapport
fon altningsrevisjon: Bosetting og integrering av flyktninger.

2. Administrasjonen har redegiort for pA hvilken mAte kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at

a. Det utarbeides individuell plan som inneholder de lovpilagte krav og at
disse jevnlig blir revide(.

b. Kommunen fatter vedtak innenfor fiisten pi tre minedcr
c. Deltakeme som har arbeidsrettet lop fEr tilbud om forberedende tiltak i

introduksj onsprogrammet
d. Det er gjennomrbrt tiltak slik at introduksjonsprogrammet ni cr helirlig

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

03/20 Oppfolgning av forvaltningsrevisjon: Psykiatri - rus

Sadjrisasj hrildadusoajvve / Assisterende kommunedirektor Kurt Fossvik motte fra
administrasjonen lor 6 redeglore og svare pA sporsmil.

Forslag til vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrifi om kontrollutvalg $ 5 giennomfort en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 25117 Rapport forvaltningsrevisjon:
Psykiatri - rus.

2. Administrasjonen har redegjort lor pi hvilken m6te kommunestyrets vedtak er
tLlgt opp. Kontrollutvalget registrerer



3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag til vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg revisjon $ 5

gjennomfort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 25/17 Rapport
forvaltningsrevisjon: Psykiatri - rus.

2. Administrasjonen har redegjort for pA hvilken mate kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at 1-olgende to anbefalinger er fulgt opp

a. Individuell plan utarbeides som en del av oppfolgningen av brukere
b. Kommunen har vurdert og konkludert med at det ikke skal vere et skille

mellom brukere under og over I 8 ir

Til neste mote ber kontrollutvalget om skriftlig informasjon om folgende
anbefalinger:

c. Om de1 er kommet pi plass skrifilige rutiner og formelle moteplasser for a
sikre samarbeid

d. Hvilke tiltak er giort fbr at koordinerende enhets (Tildelingskontoret) rolle
og arbeidsoppgaver skal bli synliggiort oB kient i hele organisasjonen

e. Hvilke tiltak er giort for 6 ivareta tjenesten utover normalarbeidstiden.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:
Omforent lorslag ble enstemmig vedtatt.

2.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg revisjon { 5
gjennomf'ort en opplolgning av kommunestyrets vedtak i sak 25117 Rapport
forvaltningsrevisjon: Psy k iatri - rus.

Administrasjonen har redegjort ibr pi hvilken mile kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at f'olgende to anbefalinger er fulgt opp

o Individuell plan utarbeides som en del av oppt'olgningen av brukere
o Kommunen har vurdert og konkluclert med at det ikke skal vrre et skille

mellom brukere under og over I 8 ir

Til neste mote ber kontrollutvalget om skritilig inlormasjon om folgende
anbefalinger:

r Om det er kommet pi plass skritllige rutiner og formelle moteplasser for 6
sikre samarbeid

o Hvilke tiltak er giort for at koordinerende enhets (Tildelingskontoret) rolle
og arbeidsoppgaver skal bli synliggjort og kjent i hele organisasjonen

o Hvilke tiltak er giort for i ivareta tjenesten utover normalarbeidstiden.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orienrering.

l.

3.



04/20 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for kommunens skonomi

Okononmijjajidediddje / Okonomileder Ann Aashild Hansen motte fra administrasjonen for A

redegiore og svare pi sporsmAl

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

Omforent forslag til vedtak:
Redegiorelsen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatl.

Vedtak:
Redegjorelsen tas tiI orientering.

05/20 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for utarbeidelse av eierskapsmelding
for ny kommune

Sak 05/20 ble behandlet fsr sak 04/20.

Sebrudakivddinime oajvemusjidediddje / Kommunalleder Samf unnsutvikling Kirstin
Lillevig Mobakken motte fra administrasjonen for i redegiore bg svare pi sporsmil.

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

Forslas fra Fred-Eddy Dahlbers:
Kontrollutvalget ble orientert og bifaller tiltaket.

Voterins:
Forslag fra Fred-Eddy Dahlberg ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget ble orientert og bifaller tiltaket.

06/20 Redegiorelse om Liste-pol-kontrollutvalget group

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

Omforent forslag til vedtak:
Saken utsettes.



Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes.

07120 Drofting av utvalgets arbeid fremover

Forslag til vedtak:
Saken legges frem for drofting.

Omforent forslag til vedtak:
Saken er drsflet. Sekretariatsleder tar dokumentet og droftingen med til risiko- og
vesentlighetsvurderingen til neste mote.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken er drsftet. Sekretariatsleder tar dokumentet og droflingen med til risiko- og
vesentlighetsvurderingen til neste mste.

08/20 Dialog med revisor, bl.a etterlevelsesrevisjon

Forslag til vedtak:
Redegiorelsen fra revisor tas til orientering.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering.

09/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
o Forvaltningsrevisjon Ledelse og styring: Gjennomfores av Kai Andre Blix og

Mailen Evjen. Revisionen igangsettes til hosten 2020.
o Timelordeling forvaltningsrevisjon / eierskapskontrolI behandles i revisjonens

styre snart. og videreformidles deretter til kontrollutvalgene.
o Regnskapsrevisjon: En regnskapsrevisor ved Bodo-kontoret gir av i mai, og hans

stilling er lyst ut.



Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken.

l0/20 Eventuelt

Leder av utvalget orienterte om mulig endring av sammensetning, i og med at valgnemnda har
innstilt May Valle til styreverv.

Kontrollutvalget ber sekretariat ta opp med administrasjonen hva som er kommunens rutine
nir dokumenter oversendes formannskap og kommunestyre.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Oppeid, den 4. februar 2020

Lars Hansen
Sekretrr fbr kontrol lutvalget

ljtskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlenrmer
Hamaroy kommune vi ordtbrer og ridmann



$ S, tt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8 138 lnndyr

VAr dato:
t.1.0.1.2020

Jnr
20/36t

ark
4t'7 5.3

sAK r2120

Arsregnskap Hamaroy kommune 2019 - uttalelse fra
kontrollutvalget

Saksgang:

Kontrollutvalgel
Mstedato:
20.0.1.2020

Vedlegg:
. Hamaroy kommune: Arsberetning og regnskap 2019. 8. april 2020
. Salten kommunerevisjon IKS, 15. april 2020: Uavhengig revisors beretning 2019
o Salten kommunerevisjon IKS, 15. april2020: Oppsummering irsregnskapet 2019

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget skal avgi sin uttalelse om Arsregnskap 20'19 til kommunestyret.

Det fremgir av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 3 at kontrollutvalget skal uttale seg
til kommunestyrel om Arsregnskap og irsberetning lbr lbrmannskapet innstiller til vedtak.
Kontrollutvalget avgir sin uttalelse til kommunestyret, men kopi av uttalelsen oversendes
formannskapet for formannskapets behandling av regnskapet.

Innholdet i kontrollutvalgets uttalelse er ikke regulert i retningslinjer. lover eller fbrskrifter.
Bestemmelsen gir kontrollutvalget rett til 6 knytte kommentarer til irsregnskapet med
revisjonsberetning for irsregnskapet skal behandles i bystyret. Som grunnlag for
kontrollutvalgets uttalelse om regnskapet ligger:

- Arsregnskapet for 2019

- Arsberetning for 2019

- Revisjonsberetning 2019 fra Salten kommunerevisjon IKS
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Kjop uv tjenester som erstoner kommunal tiencsteprotluksjo,? utgiftslort kr 29,0 mill (budsjett
kr 2l,5 mill).

Nir det gjelder de enkelte rammeomridene sA er det f'olgende avvik i lbrhold til opprinnelig
budsjett:

Arsberetningen kommenterer og forklarer irsaker til avvikene.

For rammeomride I Administrasjon forklares avviket i hovedsak med <tlriff av Fellesnemnda
.for nye Hamaroy inkludert prosjektorganisasionen >. Det reelle merforbruket oppgis dermed 6
vere i storrelsesorden kr 3,5 mill og her nevnes < Kolo-sak. okte lonnsutgiffer. samt ovrige
drifrsutgifrer r som ersaker.

Rammeomride 2 Oppvekst har et positivt avvik med n&rrnere kr 4 mill. Her trekkes det frem
virkningen av statlig tilskudd.

For rammeomride 3 Pleie og omsorg har et samlet merforbruk pA kr 5.4 mill. Det nevnes at
merforbruk institusjon er pi kr 5 mill, merforbruk hjemmetjeneste kr 2 mill.

RammeomrAde 6 Tekniske tjenester sitt merforbruk pi nermere kr 8,5 mill forklares med b[.a
folgende: < Eiendomsforvoltning: Utleie holig - ikke eier, tap pa I mill. lcr. Tap pi egne eide
boliger er 0,1 mill. kr. Formalsbygg merforbruk pi 1,9 mill.(1,1 mill. kr til Humoroy
Byldeheim, ruk). VA og ovrig drift 5,0 mill. kr.

RO Rammeomridet Regnskap Budsjett Reg. budsjett Awik
1 Administrasjon 32 352 019 74 264 782 24 179 787 -8 172 237

2 Oppvekst u 373 199 68 342 507 68 347 507 3 969 308

3 Pteie og Omsorg 51 256 033 43 495 859 45 830 858 -5 425 ',175

4 Famitie og Hetse 12 899 071 16 775 716 16 556 715 3 657 694

5 Naring og kuttur 4 358 304 6 102 499 6 278 399 1 920 095

6 Tekniske tjenester 28 749 066 20 787 't74 ?0 287 174 -8 41 897
7 NAV 7 015 855 6 7U 528 6 7U 578 -231 327

9 Finans - 190 328 377 ,186 581 504 -'t 86 581 504 3 746 818



Investeringsreenskao: Regnskapet er avsluttet i balanse. Regnskapet viser en utgiftsside pA kr
9,6 mill (opprinnelig budsjett 8.3 mill).

Revisors beretning
Revisor har avlagt en revisjonsberetning med folgende konklusjon i sin uttalelse om

irsregnskapet:

vi har revidert Hamaroy kommunes drsregnskap som viser kr 185 592 699,- til./brdeling

drifl, og et regnskapsmessig resultal i balunse. .|rsregnskapet bestdr av balanse per 3l '
de'sembter 20i9, dri/isregnskap og investeringsregnskap.for regnskapsaret avsluttel per denne

(laloen og noter til drsregnsktpet, herunder el sammendrag uv viklige regnskrtpsprinsipper.

E er var mening er del mcdfolgentle arsregnskapel avgilt i sdmsvar med lot' og.fbrslcrifter og

gir i det alt vesentlige en dekkende .fremstilling av den Jinansielle stillingen lil ltamaroy

iommune per 3 I . desembcr 2019, og av resullulet ./br regnskapsaret som ble avsluttel per

denne rlatoen i samsvur med lov, forskriJi og god kommunal regnskapsskikk'

I tillegg har revisor uttalt seg om budsjett, arsberetningen og registrering / dokumentasjon.

Revisor avgir en konklusion merl forbehold om budsjett idet det vises lil al <<Jlere av

regnskapslinjene i Okonimisk oversikt tlrifi og regnskapsskjemaene 2A og 28 har vesentlig

oiiik 
^'ot 

regulert budsje$. Awik vedrorende skjema 2A og 28 slEldes i hovedsuk at

investeringsiutlsiettet ikke er regulert i henhold til kommunelot en $ 17 med.forskrifl>. Avvik

er kommentert i 6rsberetningen.

Kontrollutvalget har i henhold til forskrift om kontrollutvalg ansvar for i folge opp at forhold

kommunestyr:et p6peker i forhold til arsregnskapet blir fulgt opp. Kommunestyrets vedtak om

kommuneni ..gn.kup for 2018 inneholdt ikke forhold som forutsetter noen serskilt

oppfolgning fra kontrollutvalgets side

Vurderinger:
Generelt sett bor kontrollutvalget i sin uttalelse si noe om regnskapsresultatet, og hvordan

utvalget stiller seg til administrasjonssjefens forslag til disponering av et eventuelt

overstudd/dekning;v et eventuelt underskudd, sifremt dette foreligger. Gitt kontrollutvalgets

oppgave bor uttalilsen fokusere pi lovlighet og okonomiske konsekvenser heller enn politisk

hensiktsmessighet.

Videre bor utvalget vurdere om det skal uttale seg om budsjettdisiplinen. den interne

kontrollen, miloppnielse og virkninger ut fra kommunestyrets/fulkestingets vedtak og

forutsetninger -.-. D".ro* ko-mrnen har vedtatt handlingsregler for okonomien. kan disse

v&re et utgangspunkt nar kontrollutvalget skal uttale seg.



Kontrollutvalget kan ogsA finne det nodvendig 6 utdype/omtale forhold som fremkommcr i
revisj onsberetningen.

Kontrollutvalgets sekretariat har ut over dette ikke funnet grunn til A kommentere forhold
vedrorende regnskapet ut over det som lremgflr av irsregnskapet. irsberetningen og
revisj onsberetningen.

I tilknytning til saken er kommunedirektsren. eller den kommunedirektoren bemyndiger bedt
mste og redegiore for kontrollutvalget om regnskapet fbr 2019.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Hamaroy:

Kontrollutvalsets uttalelse om Hamarsv kommunes Arsregnskap for 201 9.

Kontrollutvalget har i mote 20. april 2020 behandlet Hamaroy kommunes Arsregnskap for
2019.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet. revisjonsberetningen datert
15.04.2020, og ridmannens Arsberetning for 2019. I tillegg har ansvarlig revisor og
kommunedirektoren supple( kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt rAdmannens Arsberetning, tilfredsstiller brukemes inlormasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Hamaroy kommunes aktivitet i 201 9.

Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet fbr 2019 viser et mindreforbruk / merforbruk
med kr 0.

Ut over ovennevnte. og det som fremgir av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 15.04.2020, har kontrollutvalget ikke merknader
til Hamaroy kommunes Arsregnskap for 2019.

Inndyr, 15. april 2020

Lars Hansen
Sekreter lor kontrollutval get
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Kommunestyret i Hamaroy kommune

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisionen av :rsretnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Hamar6y kommunes Srsregnskap som viser kr 185 592 699,- til fordeling drift og et
regnskapsmessig resultat ibalanse. Arsregnskapet bestir av balanse per 31. desember 2019,
driftsregnskap, investeringsregnskap og okonomiske oversikter for regnskapsAret avsluttet per denne
datoen og noter til ersregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter ver mening er det medfolgende Srsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt
vesentlige en dekkende fremstilling av den finansielle stillingen til Hamar6y kommune per 31. desember
2019, og av resultatet for re8nskapseret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift
og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Grunnlog for konklusjonen

Vi har gjennomfort revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i Norge,
herunder de internasionale revisjonsstandardene (l5A-ene). Vlre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet iEeyisors oppgover oq plikter ved revisjon ov drcregnskdpet. Vi er uavhenBige
av kommunen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt vire ovrige etiske forpliktelser isamsvar
med disse kravene. Etter vAr oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som
grunnlag for v5r konklusjon.

@vrig informasjon

Kommunedirektoren er ansvarlig for dvrig intormasjon. @vrig informasjon bestar av informasjon i

kommunens lrsoppgjgr, men inkluderer ikke lrsregnskapet og revisionsberetningen.

Var uttalelse om revisjonen av irsregnskapet dekker ikke Ovrig informasion, og viattesterer ikke de.
Ovri8e informas.ionen.

I forbindelse med revisjonen av Arsregnskapet er det vlr oppgave 5 lese ovrig informasjon med det
formdl 5 vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom Ovrig informasjon og
ersregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den ovrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi palagt e rapportere det. Vi har ingenting I rapportere i se

henseende.

Komm u ned i rektore n onsvo r for 0rsreg nsko pet

Kommunedirekt6ren er ansvarlig for I utarbeide Srsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir en dekkende fremstilling i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge. Kommunedir€ktOren er ogsl ansvarlig for slik intern kontroll han finner
nOdvendig for e kunne utarbeide et 6rsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som fOlge av misligheter eller utilsiktede feil.

Salten komnrunerevision IKS wwwsalton"revisjon..lo Org. nr.:986 655 27. MVA E-post: post@salten-revisjon.no

Hovedkonto. Fauske Avdcling Bodo
Posld.esse: Poslboks 140,8201 Fauske Postadressei postboks 429, 8OO1 Bodo
B€soksadresse: Torggalar0,2.€tg. B€soksedresse: Poslhusgarden. Havnegata 9
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen ov drsregnskopet

Vert mil med revisionen er e oppne betryggende sikkerhet for at Arsregnskapei som helhet ikle
inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som f6lge av misligheter eller utilsiktede feil, og A avgi en
revisjonsberetning som inneholder ver konklusjon. Betryggende sikkerhet er en hoy grad av sikkerhet,
men ingen garantifor at en revision utfrrt isamsvar med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk i

Norge, herunder lsA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasion som eksisterer. Feilinformasjon kan
oppst5 som folge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom
den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes 5 pavirke gkonomiske beslutninger som
brukerne foretar basert pe ersregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver vises det til:
www n k rf no,/ revis ion sberetn inger

Uttalelse om Ovrige lovmessige krav

Konklusjon med forbehold om budsjett

Flere av regnskapslinjene i@konomisk oversikt drift oB regnskapsskjemaene 2A og 2B har vesentlige
awik mot regulert budsiett. Awik vedrorende skjema 24 og 2B skyldes ihovedsak at
investeringsbudsiettet ikke er regulert i henhold til kommuneloven g 47 med forskrift.

Awik er kommente i Arsberetningen pd sidene 6-9.

Basert p, ver revisjon av irsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi, med unntak av forholdene
beskrevet ovenfor, at de disposisjoner som litger tilgrunn for 6rsregnskapet i det alt vesentlige er i

samsvar med budsjettvedtak, ot at buds.iettbelopene iiirsregnskapet stemmer med regulert buds.iett.

Konklusjo n om irsberet n inge n

Basert pe ver revision av ersregnskapet, som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

irsberetningen om 6rsregnskapet er konsistente med ersregnskapet og er isamsvar med lov og
forskrifter.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert pe vdr revisjon av ersretnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nOdvendig i henhold til internasjonalslandard for attestasjonsoppdraB (ISAE) 3OOO
(Aitestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjonr, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til ii sorge for ordentlig og oversiktlig registrerang
og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokforingsskikk i
Norge.

Fauske, den 15. april 2020

'&aA* SoJ^a;"Ar.u.)
Barbro Sakariassen
oppdragsansvarlig revisor

KOPI: Kontrollutvolget, formonnskqpet og kommunedircktaren i Hdmoroy kommune
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Til kontrollutvalget i Hamaroy kommune

Deres ref.: ' Ver ref.r 1110 /BS Dato:15. april 2020

OPPSUMMERING ARSREGNSKAPET 2019

Viser til revisionsberetning datert 15. april 2020. Revisjonsberetningen som er avgitt er en beretning
med forbehold om budsjett.

Revlsjonens innhold og angrepsvinkel
Formdlet med regnskapsrevisjon er a giore revisor istand til a avgien uttalelse om hvorvidt
Srsregnskapet idet alt vesentliSe er avlagt isamsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk.
Med vesentlig menes her at 6rsregnskapet ikke inneholder feilinformas.jon som ville f6lt brukerne av
ersretnskapet til e treffe en annen beslutning dersom feilinformasionen ikke var tilstede.

Revisjon etter kommunelovens bestemmelser skal skje i henhold til god kommunal revisjonsskikk jf S 7g
i tidl. Kommunelov med tilhorende forskrift- Dette innebarer blant annet at vi skal folge de
internasjonale revisionsstandardene. Relevante standarder er implementert ivart revisjonsprogram og
har betydning for revisjonens utforming og strategi.

VAre revisjonshandlinger har vert rettet inn mot e bekrefte at ersregnskapet er uten vesentlige feil.
Handlinger og omfanB er utformet pe bakgrunn av en risikovurdering basert pi kommunens storrelse,
okonomiog interne forhold. Revisionshandlingene har bestrtt av 6 innhente informasjon, gjennomfore
analyser og kontroller av utvalgte transaksjoner og rutiner. UtvalBte handlinger vil bli nermere omtalt
senere i brevet.

Regnskapsavleggelsen og revisjonsprosessen
Arsregnskap med noter ble oversendt revisor r.4.02.20. Denne versjon€n viste et merforbruk pi lr.
2 52o 453,4o. Manglende strykning vedrorende dekning av tidligere irs merforbruk, sammen med andre
merknader fra revisor ble innarbeidet, og endelig arsregnskap mottatt 14.04.20 viser et regnskap i
balanse.

Noter er tilleggsopplysninger for 6 gi en nErmere utdyping av en eller flere poster i regnskapet. Revisor
har kontrollert at regnskapei inneholder noteinformasjon isamsvar med forskrift og god kommunal
regnskapsskikk.

Salt€n komlnunorovision l(S www,salten-rovision.no

Hovedkontor Fauske
Posladresse: Postboks 140. aZ01 FauskeBesaksadresse: Torggala10,2.etg.
Te,efon: 75 61 03 BO

E-post: posl@salton.revision.no

Poslboks 429, 80Oi Bod6
Poslhusgarden, Havn€gala 9
75 61 03 80

O.q. nr.: 986 655 271 MVA

Avdellng Bod6
Posladresse:
Bes6ksadrasse
Telefon:
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Rddmannens 6rsberetning ble mottatt den 14.O4.20. Revisjonen har kontrollert at arsberetningen
inneholder informasjon isamsvar med forskrift og god kommunal regnskapsskikk.

Ledelsen har avgitt uttalelse datert 14.04.20, med bekreftelse pa at ledelsen mener a ha oppfylt sitt
ansvar for utarbeidelse av lrsregnskap€t og at det, s6 langt ledelsen kiennertil, inneholder de
opplysninger som kreves etter lov og god kommunal regnskapsskikk. Erkleringen er av8itt uten
tilleggsopplysninger.

Revisors uavhentige beretning, med forbehold om budsjett, ble avgitt 15.04,20. Bakgrunn for
konklusion med forbehold vedrOrende budsiett er at regnskapet viser vesentlige budsjettavvik i b:de
drifts- og investeringsretnskapet. Budsiettawik i drift er hovedsakelit knyttet til merinntekter pe
overfOringer og merforbruk ved16rende l6nnskostnader og kjOp av varer og tjenester. Bruk av tidligere
irs mindreforbruk er ikke regulert inn i budsjettet. lf6lge Kommunelovefls g 47, jf. budsjettforskriften g

10 og 11 skal det foretas endringer i6rsbudsjettet nAr dette anses piikrevd. Revis;onen registrerer at
budsjettet pl en del omrider mangler reBrleringer ved endret forutsetning/aktivitet iforhold til det
som ble lagt til grunn i opprinnelig budsjett. Avvik er for ovrig kommentert i rAdmannens 6rsberetninB
for 2019.

Forhold vi har blitt oppmerksomme pl g.jennom ver revisjon btir lOpende kommunisert til
okonomiavdelingen. Revisors merknader og foresporsler har i stor grad blitt ivaretatt. Forhold av storre
betydnint vil bli omtalt under aktuelle avsnitt nedenfor.

lnntekter
For inntekter og tilskudd har revisjonen vaert rettet mot 5 verifisere fullstendighet oB at inntektene har
vart henfort riktig regnskapslr. tor de poster hvor det p6 en enkel mlte var mulig e totalavstemme
inntekter mot ekstern dokumentasjon er dette giennomfOrt. I andre tilfeller er det gjennomf6rt kontroll
av utvalSte transaksjoner mot dokumentasjon. Vi har ogsl benyttet oss av analytiske kontroller, blant
annet av antall inntektsforte terminer, med rimelighetsvurdering av terminbelop mot budsiett og
tidligere reBnskaps6r.

UtBifter
For utgifter og overforinger har revis.ioner vart rettet mot gyldighet, periodisering og korrekt bokf6ring.
Kontrollene vedrorende innkj6p har i hOy grad vert giennomfort i kombinasjon med kontroller
vedrorende de 6 terminene for momskompensasjon. Kontrollene har vart basert pa kontroll av utvalgte
inngiende fakturaer, blant annet at dokumentasjonen er tilfredsstillende, at de er bokf6rt i henhold til
dokumentasjonen, stilet til kommunen og at det foreligger attestasjon og anvisning.

For overforingsutgifter er det pA stikkprovebasis kontrollert at utgiftene er tilstrekkelig dokumentert oB
at det foreligger vedtak eller attestasjon oe anvisning knyttet tildokumentasionen.

Lonnskostnader er i stor grad kontrollert pe stikkpr6vebasis for i bekrefte om rutiner fungerer som
forutsatt. Dette gjelder bide for variabel og fast16nnstransaksjoner.

2019 har vart et krevende 6r for lgnnsavdelingen med nye ansatte og opplaring. systemfeil og
man8lende etterkontroller har fort til at det ble utbetalt for mye lonn tilen del ansatte i helse- og
omsorgssektoren. Da dette ble oppdaget ble forholdet ryddet opp i, og for mye utbetalt lonn er na
tilbakebetalt til kommunen.
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Sykepengerefusjon
Hamaroy kommune har mangler i rutinen for oppfglging av sykepengerefusjon. lnntekten bokfores ut
fra hva som er mottatt fra NAV og det finnes ingen oversikt over utesteende krav. Dette har fort til at
det var inntektsfort kr.750 000,- for lite vedrOrende sykepengerefusjoner i 2019. torholdet ble tatt opp
med Okonomi- og lonnsavdelingen og manglende inntektsforint ble korrigert.

Balanseposter
I henhold til bokforingsregelverket skal alle balansepost€r vare dokumentert med mindre de er
ubetydelige. Revisor har kontrollert at kommunen har oppfylt dette lovkravet. I det alt vesentlige
dokumenteres balanseposter, men det er noen mangler vedrOrende spesifikasion av balanseposter p6
lOnnsomrSdet. Forholdet er tatt opp med kommunen og forventes fulgt opp for fremtlden.

Neringsfond
I kommunestyre sak 13/19 og L5/79 er det vedtatt salg av boliger som skal finansiere oppussing av
gamle tannklinikk og stedsutvikling Oppeid (busslomme). lvediaket st6r det at det kan lenes av
neringsfondet dersom eiendomssalg trekker ut itid. Ved et eventu€lt salg av boliger mi inntekten fra
salget bokfores i investeringsregnskapet. I henhold til lowerket er det ikke anledning til 5 benytte av
neringsfond som mellomfinansiering, da det ikke er tillatt a fore midler til naringsfond fra investering.
Det ma dermed ansees som endelig bruk. I avlagt regnskap var det brukt kr. 770 060,- av Naeringsfondet,
men okonomiavdelingen ble Siort oppmerksom pA at slik mellomfinansiering ikke er gjennomf6rbar og
bruken av fondet ble tilbakef6rt.

Selvkost kommunale tienester
Hamaroy kommune setter opp selvkostreBnskapet pe egne utarbeidede Excel ark.

selvkostregnskapet for 2019 er vurdert opp mot regnskapsopplysninger fra kommunens regnskap og
forutsetninger etterkalkylen for ovrig bygger p3. Vi har kontrollert at benyttet kalkylerente er ihenhold
til kommunalbankens beregnede selvkostrente for 2019. Det er videre kontrollert at bruk av
selvkostfond er i henhold til kalkyler. Kommunen har ingen avsetninger til selvkostfond i 2019.

Sarattestasioner
Revisjonen har kontrollert og attestert p, 6 terminer for skattemeldingen for momskom pensasjon for
2019. Revisjonens merknader i forbindelse med disse kontrollene har blitt tatt til fOlge og feil har blitt
lopende korrigert.

Revisionen har Ejennomfort kontroller og levert folgende .evisjonsuttalelser ihht ISRS 44OO - Avtalte
kontrollhandlinger:

o Spillemidler fra Nordland fylkeskommune tilMellombygda lokalutvalg for bygging av
generasjonspark.

o Tilskudd fra Statens vegvesen, trafikksikkerhetsmidter for bygging av busslomme pi Oppeid.
r Tilskudd fra Statens vetvesen, trafikksikkerhetsmidler for tiltak Hamargy sentralskole og UlsvAg

bussholdeplass.
o Tilskudd fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet for infrastrukturtiltak iforbindelse

med kommunereformen
o Tilskudd fra Helsedirektoratet til kompetanseheving iallmennlegetjenesten.
o Tilskuddsordning for sarlig ressurskrevende helse- og omsorgstienester i kommunene.. Rapportering av antall psykisk utviklingshemmede.
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Ved gjennomgang av krav om tilskudd til ressurskrevende bruker ble det avdekket at grunnlaget for
beregningen pA et par punlter ikke var i trid med forutsetningene i rundskrivet. Awik ble meldt til
kommunalsjef helse og omsorg oB ny beregning ble gjennomfort. Dette medforte at kravet ble redusert
med kr. 203 000,-.

3.ety ,fo),^a^ass)
Barbro Sakariassen
oppdragsansvarlig revisor

4



$ Sutt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vlr dato: Jnr ark
14.04.2020 201362 415 5.3

sAK l3/20

Mstedato:
20.0,1.2020

Bestil li ng av eierskapskontrol I / forualtni ngsrevision :

Oppfolgning av lRlS Salten IKS - Selvkost og offentlig
anskaffelse

Saksgang:

Kontrollutvalget

Vedlegg:
o Salten kommunerevisjon IKS 14.4.2020: prosjektplan eierskapskontroll /

forvaltningsrevisjon: Oppfolgning av IRIS Salten IKS - Selvkost og offentlig
anskaffelse

Bakgrunn for saken:
Saken er satt pfr dagsorden etter avtale med utvalgets leder. men har ogsi bakgrunn i Forskrift
om kontrollutvalg og revisjon $ 5:

Kontrollutvalget skal phse al kommunestyrets eller .fylkestingets vedtak om

regnskapsrevisjoner, .forvultningsrevisjoner og eierskapskontroller blir Julgt opp og
skal rupportere til kommunestyrcl eller ./.vlkestingel om vedloket er.fulgt opp

Salten kommunerevisjon IKS avla i februar 2019 rappo( fra forvaltningsrevisjonen: lris
Salten IKS - Selvkost og offentlige anskaffelser. Rappo(en ble behandlet i kontrollutvalg,
deretter kommunestyrer i 8 av 9 eierkommuner i selskapet.

Utdrag fra rapporten (Sammendrag og anbefalinger) er lagt ved saken.

Kontrollutvalget sendte sak over til kommunestyret md f'olgende innstilling:
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Vurdering:
Prosjektplanen inneholder problemstillinger. revisjonskriterier. og metodebruk slik det rides
til iNorges Kommunerevisorlorbunds (NKRF) RSK 001 Standard for fon altningsrevisjon.

Sett i forhold til den planlagte revisjonens omfang synes den foreslAtte tidsbruken (100 timer)
rimelig.

Det legges opp til en nermere gjennomgang og drofting av prosjeklplanen i utvalgets mote,

og at prosjektplan med eventuelle endringer / presiseringer vedtas som kontrollutvalgets
bestilling.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av fbrvaltningsrevisjon Oppfotging av Iris Salten IKS

- selvkost og offentlig anskaffelse slik det er beskrevct i prosjektplan datert 14.04.2020.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til 6
foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fbrtlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om

det er glort endringer i prosjektets problemstillinger.

Inndyr, 15. april202.

SekretEr for kontrollutval get



SATTEN

KOMMUNEREVISJON

Kom mu ne/Etat/ln stitusjon:

Hamaroy kommune
Ar:

2020
Arkiv:

3. Planl.

av prosi

Utfort dato: sign: 14.04.20

Navn: Bjorn Vegard Gamst

Oppf6lging av
lris Salten IKS - selvkost og offentlig

anskaffelse

Kontr. datoi sign: Side:

1av4

Sjekkpunkter

l. Bakgrunn prosjektinformasion (Hvorlbr.lbrvaltningsret'isjon)

Kommentar:
Rapport <lris Salten IKS-Selvkost og offentlig anskaffelse> ble presentert for kontrollutvalget i
Hamaroy 04.04.2019 i sak 02/19. Rapporten avdekket svakheter i selskapets rutiner rundt
dokumentasjon og arkivering av dokumenter innenfor oflentlige anskaffelser. Det ble ogsA gjort funn
pi selvkostomridet. PA denne bakgrunn har kontrollutvalget i Hamaroy bedt om prosjektplan fra
revisor for oppfolging av kommunestyrets vedtak i saken.

2. Fnrmil (Mitlformulcring) (Er revi,sjonens.lbrmal oy intcrcsse .for kontmuncn og'eller
udministrasjonen? )

Kommentar:
Formilet med prosjektet er sikre at Iris Salten IKS har glennomt-ort nodvendige tiltak pA bakgrunn av
revisjonens anbefalinger. I tillegg har flere kontrollutvalg stillet sporsmil vedrsrende Iris Saltens
interesse for A la seg revidere.

3. Problemstillinger ( E n s pe s i.fi s e r i ng/ ko nkr e t i s er ing av Jbr mdl e t)

3.1. Problemstilling I
Har Iris Salten IKS fulgt opp revisjonens anbefalinger om lbrbedringer innenfor selvkost og offentlig
anskaffelse?

Vurderinger i forhold til:
o Dokumentasjonsplikt
o Kontoplan
o Arbeidsavtaler mellom mor og sosterselskaper. Der det er samarbeid skal dette giores til

selvkost.
o Selvkostkalkyler fra disse selskapene skal vedlegges som dokumentasjon. Der det ikke er gjort

etter selvkost, si skal dette begrunnes.
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3.2 problemstilling 2
I hvilken crad leccer Iris Salten IKS til rette fbr et godt samarbeid med revisionen?
Beskrivelse al':

o Imotekommenhet
o Tilgiengeliggjoring av dokumenter
o Overholdelse av avtaler/tiister

4. Revisjonskriterier (Grunnlagfor vurdering). Relevante revisjonskriterier kan v@re utledet av
vedtak og.forutsetninger, lov,.forskrift, veiledere. rurulskriv, resultalmdl, anerkjent praksis,

Rapporten fra februar 2019
God forretningsetikk og samfunnsansvar

Kriterier selvkost og offentlig anskalfelse:

l. Iris Salten mi oppdatere kontohenvisningene med riktige kontonummer i selvkostregnskapet

hvert &r.

2. Iris Salten og Iris Service mi sorge for 6 skrive anskaffelsesprotokoll i henhold til

anskaffelsesforskrift en.

3. Iris Salten og lris Servise mi sorge for i kunne dokumentere en beregning av anslAtt

anskaffelsesverdi for alle sine anskaffelser i henhold til anskaffelsesforskriften.

4. lris Salten og Iris Servise mA sorge lor i kunne dokumentere skatteattest for

kontraktsinngeelse i henhold til anskatfelsesforskriften.

5. Iris Salten og lris Servise mi sorge for 6 kunne dokumentere egenerklrering og

dokumentasjonsbevis i alle saker i henhold til anskaffelsesforskriften.

6. Iris Salten og lris Servise bor sorge lor 6 kunne dokumentere en begrunnelse for alle unntak

fra regelverket om offentlig anskaffelse.

7. Iris Salten og lris Servise bor lagre dokumentene for sine anskaffelser pr. anskaffelse.

SALTEN

KOMMUNEREVISJON

tnt'.
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8. Iris Salten bor sorge for en gjennomgang og ajourforing av den inteme rutinen slik at den blir

et godt verktoy for alle selskapene den omfatter.

9. Iris Salten bor ffi pi plass en formell juridisk begrunnelse for at lris Produksjon. Retura Iris og

Mivanor er unntatt fra regelverket om offentlig anskafl'else.

Kriterier for imstekommenhet og tilgang til dokumentasjon:

1 . Holder de avtaler inngAtt med revisor
2. Er de tilgjengelige for revisor
3. Kommuniserer de godt med revisor
4. Holder de seg imenfor rimelige frister satt av revisor
5. Ssker de i unngfl unodig tidsspille for revisor
6. Er de imstekommende for 6 finne tid for mster med revisor
7. Settes revisor i kontakt med de riktige personene i virksomheten
8. Fir revisor alle dokumenter og opplysninger som er viktige for revisjonen med en gang.

- Dukker det opp dokumenter etter hvert som virksomheten m6tte vite ville vert av stor
for revisor fra beqynnelsen.

5. Metodisk tiln:erming og giennomforing/revisjonshandlinger
(Dutainnsomling og unalyse) Hvtrdun'! Hensiktsmc:;.sig'? Gjennomfiirhurt'? Tilstrekkelig
ktmpelanse? Relevunl?

Kommentar:
r Dokumentanalyse
. Gjennomgang av utvalgte saker
o Samtaler/intervjuer med relevante personer ved Iris Salten IKS

6. Organisering og ressursbehov (Personell. budsjett, ansvarsfordeling) Har vi nodvendig
kompetonse? Ekstra histand? Kritiske punkter?

Kommentar:
Ansvarlig for prosjektet er Bjom Vegard Gamst

Utfsrende revisor er: Kai-Andre Blix

Utf-orende revisor er: Bjom Vegard Gamst

7. Milepeler (Owrsikt over milepeler) Er./iemdriftsplanen realistisk?

Kommentar:
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Godkjenning av prosjektplan - vhren 202O
Oppstartsbrev - sommer 2020
Sommer- 2020.
Endelig utarbeidelse av rapport - sommer/host 2020.

9. Ressursbruk

Kommentar:

100 timcr

8. Revisorsuavhengighet

Kommentar:

Ansvarlig revisor og utforende revisor bekrefter sin uavhengighet i henhold til forskrift
om revisjon av kommuner $15.

Sted/dato: Bods / 14.0.1.2020

bpnnV,{o.l &*A
Ansvarlig revisor:

?r;*n,*ro,l &"*A
I ttforende rel isor:

K;-Nra.. \3-x;.*-
I tforendc rcvisor:



$ Sutt.n Kontrollutva lgservice
Postboks 54. 8138 Inndyr

Ver dato: Jnr ark
14.04.2020 20/363 4 rs 5.3

sAK r4120

Motedato:
20.04.2010

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Saksgang:

Kontrollutvalget

Vedlegg:
a) Salten kommunerevisjon IKS 17.02.2020: Epost med notat fra mote i Hamaroy

kontrollutvalg 4. f'ebruar 2020
b) Forum for Kontroll og'lilsyn l april 2020: Invitasjon til medlemskap i Forum for

Kontroll og Tilsyn - Hamaroy kommune

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget gis orienteringer fra revisjon og sekretariat om status nar de1 gjelder arbeidet
med kontroll og tilsyn.

Vedlegg a) er revisors oppsummering etter utvalgets drofting av bestilt forvaltningsrevisjon
Ledelse og styring, i utvalgets mste 4. februar 2020.

Vedlegg b) er invitasjon til Hamaroy kommune v/ kontrollutvalget om 5 bli deltager i Forum
for Kontroll og Tilsyn. Dette er en interesseorganisasjon lor kontroltutvalg og sekretariat.
Likelydende invitasjon er sendt til ovrige kontrollutvalg i virt omride. For en kommune pi
Hamaroy sin storrelse (under 5000 innbyggere) vil arlig kontingent utgiore kr 3 500.



Sekreter for kontrol lutval get

Inndyr, 15. april
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<kontroll utvalgsalien@gmai l.com>

Gmail - Hamarsy

LarE HansenGmail

Hamaray

Mallen Evjon <me@salten-revisjon.no>
Til: Salten kontrollutvalgservice <post@sekretariatet-no>
Kopi: Bjorn Vegard Gamst <bvg@salten-revis.ion.no>

Hei Lars.

Oversender her et lite notat fra motet i kontrollutvalget i Hamaroy 4. februar, som du

Hilsen

gvlaifenEujen

forvaltningsrevisor

SAJJTEN
KOMMUNEREVISJON

Postboks 429, 8001 BODA

Mob: 41!'19 266

E-posL I09@salten-revision.no

E1 notat_hamarey.docx
" 21K

Jnt. 20 /21
a*ivnr. Y It q-Z
Hjemmel u oft

httss://rnail.google.com,/mairu/'l ?ik=5{)63bfsdfd&view=pt&search=allEpermmsgid=msg-P/o3A'1658771895869552615&simpl=msg-P/o3A165A7718... 111



Salten konbollutralgservice

Dato 2-\ -o 
^ "r!"".lrr. iC

NWm. t-{t{ 4.2
Hjemmel u oft

Hamaroy

Oppsummering av oppdraget ledelse/styring etter mote 04. februar 2020

Revisjonen og kontrolluwalget ble enige om oppstart av prosjektet hosten 2020. Prosjektet tar

for seg ledelse og styring i nye Hamaroy kommune fia 01.01.20.

Revisor listet opp tema ibr revisjonen til kontrolluwalget, og et utdrag fra COSO-

rammeverket.

Hamaroy kommune skal ha formalisert organisering, ansvar og roller

En godt organisert internkontroll har ogsi effekt p& kulturen- dersom vi organiserer med sikte

pi lrering, forbedring og deling- si vil denne tilretteleggingen srnitte over til praksis, og etter

hvert bli internalisert. Spesielt viktig:

. Betydningen av i folge opp kritiske risikoer: rapportering av betydelige risikoer og

evne/vilje til i hindtere (redusere) slikc.

. Evne og vilje til i lare av uonskede hendelser, ar.vikshindtering. Lrringssloyfer,

kvalitets- og forbedringsarbeid.

: Ansvar for vedlikehold og evaluering av intemkontrollen. For eksempel hvorvidt

iverksatte tiltak har snsket effekt, om rapportedngen fungerer etter intensjonene og gir

tilstrekkelig beslutningsgrunnlag, om risikovurderingene er til strekkelige (s. 22)

Leder skal folge opp risikoer, rapportere og hindtere disse.

Leder skal bruke awiksmeldinger til kering

Leder skal evaluere internkontrollen

I det nye CoCo-r'ammeverket pekes det pri 8 innbyrdes sammenhengende komponenter i

intern kontroll:

internt miljo: Etiske retningslinjer

ansattes kompetanse, ledelsens fi losofi , organisasjonsform(mvndighetsdelegering)



Etabtering av milsetninger: For i ffi tilstrekkelig sikkerhet for at dnftsmessige og

strategiske m6[ oppnis, bsr det derfor vere etablert mekanismer som bidrar til en slik

miloppnlelse.

identifisering av hendelser

risikovurdering

risikohlndtering

kontrollaktiviteter; Ledelsen mi ha en bevisst oppfatting av hvilke forhold som kan p5virke

milene, og hvilke forhold som kan hindre miloppnielse,

Informasjon: Informasjon ster sentralt i en organisasjon, og mi gi bide horisontalt og

vertikalt. Og leder mi ogsii ha informasjonsformidling nedover i organisasjonen og oppover i

organisasjonen.

kommunikasjon og oppfolging: Systematisk evaluere de interne kontrollsystemene om de er

effektive nok i forhold til mAloppnielse og risiko.

Tillegg vil revisjonen se pi de kommunale sryringsplanene, okonomi og virksomhetsplanene.

Samt ri se pi bruk av styringssystemet STRATSYS.

Mailen Evjen & Kai Andre Blix



Invitasjon til medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn
Forum for Kontroll og Tilsyn [fkt@fkt.no]
S€ndt 1. april 2020 08:59
Til: frededdydahlberg@gmail.com
Xopi: Lars Hansen
Vedleggr FKT VefteKer.pdf (419 kB) ; Ffi_brostyre201g.pdf (310 kB)

Til
Kontrollutvalget i Hamaroy kommune v/Fred-Eddy Dahlberg

Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) er en bransjeuavhengig organisasjon for
sekretariat. Vijobber for at kontrollutvalgene og sekretariatcne skal kunne i
administrasjonen og revisjonen pi en faglig god og uavhengig mite.

Vi mener det er avgiorende for et velfungerende lokaldemokati at politikerne er aktive og engasjerte i
samfunnsoppdraget til kontrollutvalget. Derfor mi kontrollutvalgene gis muligheten til i vrere direke
representert i en organisasjon som kan ivareta utvalgets rolle og funksjon i det kommunale
egenkontrollsystemet og tale kontrollutvalgets sak overfor sentrale myndigheter. Sryret i FKT er derfor
sammensatt med lik fordeling av politiske kontrollutvalgsrepresentanrer og sekretariat.

NA heper vi at Hamaroy kommune vil slutte seg til. Kontrollutvalget inviteres med dette til 5 bli medlem.

Informasion om FKT:

FKT ble stiftet 22. november 2005. Organisasjonen hadde i pr 31.L2 2019 ca. 200 medlemmer inkludert 23 sekretariat.

Disse dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner. FKT har et eget sekretariat med en generalsekretaer lokalisert

i Oslo.

Foruten 6 vere et faglig serviceorgon som kon gi lOpende rdd og veiledning, kan vi tilby:
. Konferanser: Hvert 6r arrangeres en fagkonferanse og en sekretariatskonferanse.

o Veiledere: For 6 styrke kontrolluwalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag
og pise-ansvar overfor revisor, har vi utviklet flere veiledere.

. Opplering og unden'isningsmateriell: I tlllegg til 6 ha uwiklet en oppleringspakke for valget i 2019,
arrangerer vi i 2020 for fsrste gang kontrolluwalgslederskolen.

Mer Informasjon om vile tilbud finnes pi rvww.{kt.no

Vedlagt denne mailen er brosjyre med informasjon om FKT og organisasjonens vedtekter.
lnnmelding iFKT kan gidres via h.iemmesiden: www.fkt.no/bli-medlem ellerved 5 sende en e-post tilE!@E34o

Kontingentsatser for 2020:
Kommune 0-5 000 innb.: kr3 50O

Kommuner 5 001 - 10 000 innb.: kr 7 000
Kommuner 10 OO1 - 20 oob innb.: kr 9 000
Kommuner 20 001 - 50 000 innb.: kr 1.2 000
Kommuner med mer enn 50 000 innb.: kr 15 0O0

Fylkeskommuner: kr 15 000
Sekretariater: kr 9 000

Kontrollutvalgets rolle er kanskje viktigere enn noen gang i kontrollutvalgets historie. Fremover ni er kommunenes

tjenesteleveranse 08 beslutninSsprosesser serlig sdrbar. 53 var framoverlent - og ikke tenk pi koronakrisen som en

velfortjent aktivitetspause fra kontrollarbeidet

Vi hiper i h@re fra dere. Ta gjerne kontakt hvis du har sporsmil.

1.4.2020 lnvrtasron til rnedlemskap i Forum tor Kontrdl og'Iilsyn - Hamaroy kommuhe

D

Dato \ - \. 2u zo

Jnr. u(tP
Arkivnr. L{(i > Z
Hjemmel u oft

rollutvalg og deres
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lnvitasjofl til medlemskap i Forum for Konlrdl og lllsyn - HanEroy kommune

Postboks 41 Sentrum,010l Oslo I E-post:Sgel8lLlg lTtt:{1471166

lwwlv.fkt.no I www.twitter.coh/@FKl no www. facebook.com/FKLno/

FKT - En m.ile9aa3s to, kommqnale og fy'keskornmunab kont ottutvdg og .teres setretariat

Vh Anne-Karin Femanqer Pettersen

Generalsekr€taer
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Styret 2019-2020

Leder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Styremedlem

Benedikte Muruvik Vonen (2018-20\
RAdgiver i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat

Dag Robertsen (201 8-20)
Nestleder kontrollutvalget, Moss kommune

Marit Gilleberg (2018-20)
Leder kontrollutvalget, Tolga kommune

lvar Mork (2018-20)
Leiar kontrollutvalet, Ulstein kommune

Einar Ulla (2015-21\

Kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Liv Tronstad (2019-21)

Seniorr6dgiver, Konsek Trondelag IKS
Styremedlem

Har du innspill vedrsrende forhold styret bor klenne til eller saker du mener
det er viktig at FKT har fokus pa - ta gjerne kontakt med styreleder:

Benedikte Muruvik Vonen, b9rcditte.VAle!@le4el|.nq Telefon: 905 89 043 6 OG TILSYN

ff -I
L.l

r,
\



Forumet sitt formi!:

En mote- og kompetanseplass for mennesker som arbeider
med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og
fylkeskommuner

Forumet sine primare oppgaver:

/ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes arbeid med
kontroll og tilsyn

r' vare pAdriver i arbeidet med faglig utvikling av
kontrollutvalgene og sekretariatene

r' vare en arena for erfaringsutveksling

/ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes kompetanse
som bestiller av revisjonsoppd rag

Forumet jobber gjennom i:

r' arrangere Srlig fagkonferanse for kontroll og tilsyn
r' affangete samlinger for ansatte i sekretariat
r' vere horingsinstans og komme med innspill til sentrale
myndigheter i sporsmil som angAr kontroll og tilsyn
r' gi informasjon om nyheter og aktuelle saker for
ko ntroll utva I ge ne, www. f kt. no
/ ta opp innspill og sparsmAl fra medlemmer.
/ veileder og bidrar med informasjonsmateriell til
opplaring av kontrollutualg
r' gi aktuell informasjon til medlemmer.

Medlemsfordeler:

r' kontrollutvalgenes eget taleror.
r' billigere konferanser
; faglig p6fyll
/ inf o rmasj onsutveksli n g
/ egen medlemsinformasjon utvikles
/ knytte kontakt med andre kontrollutvalg
r' veiledere for arbeid i kontrollutvalg og sekretariat
/ flere medlemmer gir storre p6virkning mot dept.

6li]i.ii,]l,llilliKi)il:|](',]il']i,llli:].li.]

For innmelding eller informasjon om FKT's arbeid -
kontakt sekretariatet:

E-post: fkt@fkt.no

Generalsekretar:
Anne-Karin Femanger Pettersenl 414 71 '166



$ Sutt.n Kontrollutvalgservice
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Eventuelt

Saksgang:

Kontrollutvalget

Vedlegg:
a

Forslag til vedtak:

Mstedato:
20.04_2020

Inndvr, 15. april202

Sekreter for kontrollutvalget
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