
$ Sutt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54. 8138 Inndyr

Vir dato: Jnr ark
08. t0.2020 20/980 416 5.4

PROTOKOLL _ MELOY KONTROLI,T]T\TALC

Mstedato: Torsdag, S. okrober 2020 kl. 10.00 - l-1.{5

Motested: Moterom (ironoy / Formannskapssalen, Melov ridhus
Saksnr.: 22120 - 33120

Til stede: Forfall:
Hans Ove H. Hagen, leder, Johanne Rasmussen, medlem
Bjorg Hansdatter Tinnan, nestleder
Bjom Sleipnes. medlem
Magne Setvik, medlem

Varamedlemmer:
Ingen vara for Johanne Rasmussen

Avrigez
Daglig leder Stine Estensen, Meloy Utvikling KF. sak 25120
Kommunalsjef samfunn, Kjell Gunnar Isaksen, sak 26120
Konstituert leder plan, utvikling og naering Frank Holdal. sak 26/20
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Bjorg H Tinnan tok opp sporsmil / sak til Eventuelt vedrorende bamevem og ettervem.
Sporsm6let er om ungdoms rett til ettervern nir de 96r over fra bamevern til helse og
omsorgstjenester.

Merknader:
Ingen.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

22120 Godkienning av protokoll f'ra kontrollutvalgets mote 26. mai 2020
23/211 Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFOLGING lris Salten IKS - Selvkost

og Offentl i ge anskaff'elser

21t20 Plan for forvaltningsrevision 2020-2023
25t20 Orientering fra Meloy Utvikling KF: Status lbr prosjekter

26t20 Redegjorelse til kontrollutvalget om saksbehandling til planutvalgets sak

34/20
27120 Sporsmil til kontrollutvalget vedr mulig undersokelse om hoye tall for

diaqnose og medisinering
281211 Reqlement lbr Meloy kontrollutvalg
29t20 Budsiett for kontroll og tilsyn 2021

30/20 Horing - utredning av omdanning og utvidelse av Salten

kontrollutval gservice

3u20 Revisors vurdering av egen uavhengighet

321211 Orienteringer fra revision og sekretariat
33/20 Eventuelt

22120 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 26. mai 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 26. mai 2020 godkjennes.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 26. mai 2020 godkjennes.

23120 Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFOLGING Iris Salten IKS - Selvkost og

Offentlige anskaffelser

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
I . Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFOLGNING Iris Salten IKS - Selvkost og

Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Meloy og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling.

3. Kommunestyret sier seg tillreds med at kommunestyrets vedtak i sak 4412019 i stor
grad er fulgt opp av selskapet.



Omforent forslag:
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFOLGNING lris Salten IKS - Selvkost og

Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Meloy og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling: Iris Salten og Iris
Service mi fortsette i arbeide med fl giore anskaffelsesmappene komplette i
henhold til lov og forskrift.

3. Kommunestyret sier seg tillieds med at kommunestyrets vedtak i sak 4412019 i stor
grad er fulgt opp av selskapet.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
I . Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFOLGNING Iris Salten IKS - Selvkost og

Offenttige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Meloy og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling: Iris Salten og lris
Service mi lortsette 6 arbeide med i gjore anskaffelsesmappene komplette i
henhold til lov og forskrift.

3. Kommunestyret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak 4412019 i stor
grad er fulgt opp av selskapet.

24120 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-

2023 med falgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

t.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til a foreta endringer og
omprioriteringer i planene, samt til a kunne detinere og avgrense konkrete prosjekter
innenfor de utvalgte omrAdene i planen.

Omforent forslas (innstil lins til kommunestvret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-
2023 med folgende prioriterte tema for fon'altningsrevisjon:

l. Ledelse og styring, internkontroll
2. Bamevem. inkludert ettervem
3. M&loppnielse / kvalitetssikring ved omstilling
4. Sykefraveersoppfolging
5. Okonomistyring
6. Oppfolgning av kommunestyrets vedtak

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til 6 foreta endringer og
omprioriteringer i planene. samt til a kunne definere og avgrense konkrete prosjekter
innenfor de utvalgte omradene i planen.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisj on 2020-
2023 med folgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

l. Ledelse og styring, intemkontroll
2. Bamevern. inkludert ettervem
3. M6loppnielse / kvalitetssikring ved omstilling
4, Sykefraversoppfolging
5. Okonomistyring
6. Oppfolgning av kommunestyrets vedtak

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til 6 foreta endringer og
omprioriteringer i planene, samt til a kunne definere og avgrense konkrete prosjekter
innenfor de utvalgte omrAdene i planen.

25120 Orientering fra Meloy Utvikling KF: Status for prosjekter

Daglig leder Stine Estensen motte fra foretaket for i redegjore og svare pi sporsmfll.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat fra Foretaket (Aktiv prosjekt Meloy Utvikling KF, oppdslert
31.08.2020 til styremole 30. september og kontrollutvulget 8. oktober>

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



Omforent forslas til vedtak:
Orienteringen fra Meloy Utvikling KF tas til etterretning.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Orienteringen fra Meloy Utvikling KF tas til etterretning.

26120 Redegiorelse til kontrollutvalget om saksbehandling til planutvalgets sak 34/20

Kommunalsjef samfunn, Kjell Gunnar Isaksen og konstituert leder plan, utvikling og nering,
Frank Holdal motte fra administrasjonen for 6 redeglore og svare pi sporsmil.

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

Omforent forslaq til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til etterretning. Kontrollutvalget registrerer at det

fortsatt ikke er sokt om tillatelse til tiltak for bygging av scene og grillhus. og at kommunen
av den grunn enda ikke er ferdig med byggesaksbehandlingen. Utvalget fir opplyst at ssknad

skal vrre sendt til kommunen i dag.

Kontrollutvalget mener det er uheldig at det tia kommunens side er igangsatt tiltak uten at det

er sokt eller gitt tillatelse. Sett i forhold til kommunens rolle som myndighetsutover kan dette
gi feil signal til andre som soker om tillatelse til tiltak.

Kontrollutvalget ber om innsyn i den kommende saksbehandlingen av de nevnte tiltakene.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til etterretning. Kontrollutvalget registrerer at det

fortsatt ikke er sskt om tillatelse til tiltak for bygging av scene og grillhus. og at kommunen

av den grunn enda ikke er ferdig med byggesaksbehandlingen. Utvalget fir opptyst at soknad

skal vere sendt til kommunen i dag.

Kontrollutvalget mener det er uheldig at det fra kommunens side er igangsatt tiltak uten at det

er sskt eller gitt tillatelse. Sett i forhold til kommunens rolle som myndighetsutover kan dette
gi feil signal til andre som soker om tillatelse til tiltak.

Kontrollutvalget ber om innsyn i den kommende saksbehandlingen av de nevnte tiltakene.



27120 Sporsmil til kontrollutvalget vedr mulig undersokelse om hoye tall for diagnose og
medisinering

Forslag til vedtak:
Saken legges frem for drofting.

Omforent forslaq til vedtak:
Kontrollutvalget viser til henvendelsen. Til neste mote ber utvalget om en redegiorelse om
mulige Arsaker til at Meloy kommune har hoyere tall nir det gielder ADHD enn

sammenlignbare kommuner.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget viser til henvendelsen. Til neste mole ber utvalget om en redegjorelse om
mulige Arsaker til at Meloy kommune har hoyere tall nAr det gjelder ADHD enn

sammenlignbare kommuner.

28/20 Reglement for Meloy kontrollutvalg

Forslag til vedtak:
Meloy kontrollutvalg oversender forslag til reglement lbr kontrollutvalg tiI kommunestyret,

men de endringer som fremkom i mstet.

Omforent forslaq:
Meloy kontrollutvalg oversender forslag til reglement fbr kontrollutvalg til kommunestyret.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Meloy kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til kommunestyret.

29120 Budsjett for kontroll og tilsyn 2021

Forslag til vedtak:
Meloy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon. seketariat og kontrollutvalg) 2021

loreslAs buds.iettert til kr I 124 000.

Regnskaps- og lorvaltningsrevision. selskapskontroll Kr 895 000

Sekreterbistand Kr 159 000

Kurs og opplrring, andre driftsutgilier Kr 70 000

Sunr Kr I 124 000



Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes
formannskapet.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forslag til vedtak:
Meloy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2021

foreslis budsjettert til kr I 124 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevision. selskapskontroll Kr 895 000
Sekretaerbistand Kr 159 000

Kurs og opplaering. andre driftsutgifter Kr 70 000

Sum Kr I 124000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes

formannskapet.

30/20 Horing - utredning av omdanning og utvidelse av Salten kontrollutvalgservice

Forslag til vedtak:
I . Meloy kontrollutvalg viser til oversendt horingsdokument fra styret i Salten

kontrollutvalgservice: Utredning: Omdanning til kommunalt oppgavefelleskap -
opptak av Rodoy kommune som ny deltager

2. Meloy kontrollutvalg sier seg tilfreds med styrets forslag til omdanning av Salten

kontrollutvalgservice til Kommunalt oppgavefelleskap, jfr kommunelovens kapitel
19. Styrets forslag ivaretar i stor grad kontrollutvalgets behov for et effektil't og

uavhengi g sekretariat.

3. Meloy kontrollutvalg viser til at utredningen legger opp til at status for Rodoy
kommune endres fra et tidsavgrenset tjenestekjop til 6 bli fullverdig deltager i
Salten kontrollutvalgservice. Kontrollutvalget mener det vil vrere en styrke for
samarbeidet med flere langsiktige deltagere / eiere i sekretariatet, og stotter derfor
opptak av Rodoy som ny deltager.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
l. Meloy kontrollutvalg viser til oversendt horingsdokument fra styret i Salten

kontrollutvalgservice: Utredning: Omdanning til kommunalt oppgavefelleskap -

opptak av Rodoy kommune som ny deltager



2. Meloy kontrollutvalg sier seg tilfreds med styrets lorslag til omdanning av Salten
kontrollutvalgservice tiI Kommunalt oppgavefelleskap, jfr kommunelovens kapitel
19. Styrets forslag ivaretar i stor grad kontrollutvalgets behov for et effektirt og
uavhengig seketariat.

3. Meloy kontrollutvalg viser til at utredningen legger opp til at status ibr Rodoy
kommune endres fra et tidsavgrenset tjenestekjop til i bli fullverdig deltager i
Salten kontrollutvalgservice. Kontrollutvalget mener det vil vaere en styrke for
samarbeidet med flere langsiktige deltagere / eiere i sekretariatet, og stotter derfor
opptak av Rodoy som ny deltager.

31/20 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Meloy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert '19.

august 2020 til etterretning. Utvalget ber om i bli lopende orientert om forhold som kan endre
lurderingen av uavhengighet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Meloy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet date( 19.
august 2020 til etterretning. Utvalget ber om 6 bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengi ghet.

32120 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
. Regnskapsrevisjon: Revisor er i gang med interim- i lopende revisjon, og har hatt

oppstartmote med administrasjonen.
o Forenklet etterlevelseskontroll vedr pasientmiddelregnskap er lerdig og blir klar til

behandling i neste mote.

Sekretariatet orienterte :

o Om dokumenter vedlagt saken.

Vedtak:
Orienteringene tas til orientering.



33/20 Eventuelt

Sak / sporsmil tatt opp fra Bjorg Tinnan bamevern / ettervem. Utvalget anser at tema ble
hflndten i tidligere sak i motet.

Bjom Sleipnes informerte kontrollutvalget om at han har et oppdrag for Meloy kommune,
som gir ut pA at han er innleid for 6 glore noe analysearbeid.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Sekreter lbr kontrollutvalget

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

(lrnes, den 8. oktober 2020


