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PROTOKOLL – MELØY KONTROLLUTVALG 

 

 

 

Møtedato: Mandag, 25. januar 2021 kl. 10.00 – 12.30 

Møtested: Fjernmøte Teams 

Saksnr.: 01/21 – 08/21 

 

 

 

Til stede: Forfall: 

Hans Ove H. Hagen, leder,   Ingen 

Bjørg Hansdatter Tinnan, nestleder  

Bjørn Sleipnes, medlem 

Magne Setvik, medlem 

Johanne Rasmussen, medlem 

  

 

  

Varamedlemmer: 

Ingen 

 

Øvrige: 

Kommunalsjef oppvekst Tarald Sæstad, sak 02/21 

Kommunedirektør Adelheid Kristiansen, sak 03-05/21 

Økonomisjef Eva Stokvik, sak 05/21 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise, 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst 

Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen 

 

 

Godkjenning av  innkalling 

 sakliste 

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent, herunder at møtet gjennomføres som fjernmøte i 

stedet for fysisk møte som opprinnelig planlagt.  

 

 

Merknader: 

Ingen. 

 

 



 

 

SAKSLISTE 

Saksnummer Sakstittel 

01/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. desember 2020 

02/21 Oppfølgning av kommunestyrets vedtak vedr forvaltningsrevisjon 

Elevenes psykososiale miljø 

03/21 Oppfølgning av kommunestyrets vedtak vedr eierskapskontroll Meløy 

Arbeidstreningssenter AS 

04/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Videre saksbehandling av tiltak vedr 

scene og grillhus 

05/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og regnskap 

06/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Ettervern i barnevern 

07/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat 

08/21 Eventuelt  

  

 

01/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. desember 2020 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. desember 2020 godkjennes. 

 

Votering: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 15. desember 2020 godkjennes. 

 

 

 

02/21 Oppfølgning av kommunestyrets vedtak vedr forvaltningsrevisjon Elevenes 

psykososiale miljø 

 

Kommunalsjef oppvekst Tarald Sæstad møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på 

spørsmål. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en 

oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 25/20 Rapport forvaltningsrevisjon: 

Elevenes psykososiale miljø. 

 

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er 

fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer …………………….  

 

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering. 

 

 

 

 



Omforent forslag: 

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en 

oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 25/20 Rapport forvaltningsrevisjon: 

Elevenes psykososiale miljø. 

 

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er 

fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det fortsatt arbeides med oppfølgning av 

kommunestyrets vedtak, men at Covid-situasjonen har forsinket arbeidet. 

 

3. Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i møte før sommerferien. 

 

Votering: 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en 

oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 25/20 Rapport forvaltningsrevisjon: 

Elevenes psykososiale miljø. 

 

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er 

fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det fortsatt arbeides med oppfølgning av 

kommunestyrets vedtak, men at Covid-situasjonen har forsinket arbeidet. 

 

3. Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i møte før sommerferien. 

 

 

 

03/21 Oppfølgning av kommunestyrets vedtak vedr eierskapskontroll Meløy 

Arbeidstreningssenter AS 

 

Kommunedirektør Adelheid Kristiansen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare 

på spørsmål. 

 

Kontrollutvalget har fått tilsendt brev av 24.1.2021 fra administrasjonen: Svar på 

kontrollutvalgets brev av 18.1.2021 – eierskap. 

 

Forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en 

oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 24/20 Rapport eierskapskontroll 

Meløy Arbeidstreningssenter AS. 

 

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er 

fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer …………………….  

 

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering. 

 

Omforent forslag: 

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en 

oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 24/20 Rapport eierskapskontroll 

Meløy Arbeidstreningssenter AS. 



 

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er 

fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer innholdet i redegjørelsen fra 

administrasjonen, herunder at eierskapsmeldingen inneholder rutine for 

folkevalgtopplæring. Videre at det skal arbeides med spesifikke eierstrategier for 

det enkelte selskap. 

 

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat 

datert 24.1.2021. 

 

Votering: 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en 

oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 24/20 Rapport eierskapskontroll 

Meløy Arbeidstreningssenter AS. 

 

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er 

fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer innholdet i redegjørelsen fra 

administrasjonen, herunder at eierskapsmeldingen inneholder rutine for 

folkevalgtopplæring. Videre at det skal arbeides med spesifikke eierstrategier for 

det enkelte selskap. 

 

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat 

datert 24.1.2021. 

 

 

 

04/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Videre saksbehandling av tiltak vedr scene og 

grillhus 

 

Kommunedirektør Adelheid Kristiansen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare 

på spørsmål. 

 

Kontrollutvalget har fått tilsendt brev av 24.1.2021 fra administrasjonen: Svar på 

kontrollutvalgets brev av 18.1.2021 – videre saksbehandling av tiltak. 

 

Forslag til vedtak: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

Omforent forslag til vedtak: 

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at søknad 

om tillatelse til tiltak i Rådhusparken fortsatt ikke er behandlet.  

 

Utvalget kommer tilbake til saken i neste møte.  

 

Votering: 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

 



Vedtak: 

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at søknad 

om tillatelse til tiltak i Rådhusparken fortsatt ikke er behandlet.  

 

Utvalget kommer tilbake til saken i neste møte.  

 

 

 

05/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for økonomi og regnskap 

 

Kommunedirektør Adelheid Kristiansen og økonomisjef Eva Stokvik møtte fra 

administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål. 

 

Forslag til vedtak: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 

 

Omforent forslag til vedtak: 

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.  

 

Votering: 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.  

 

 

 

06/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Ettervern i barnevern 

 

Saken ble behandlet etter sak 02/21 og før sak 03/21. 

 

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Ettervern i 

barnevern slik det er beskrevet i prosjektplan datert 15. januar 2021. 

 

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å 

foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov. 

 

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om 

det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger. 

 

Omforent forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Ettervern i 

barnevern slik det er beskrevet i prosjektplan datert 15. januar 2021. 

 

Utvalget ber om at rapporten tar med vurderinger i forhold til status og utviklingstrekk for 

barnevern 2019-2021 når det gjelder  

- Overholdelse av frister for undersøkelser 

- Innkomne meldinger til barnevernet 

- Barn med tiltak i hjemmet 



- Barn med tiltak utenfor hjemmet 

- Kommunens utgifter til barnevern 

 

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å 

foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov. 

 

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om 

det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger. 

 

Votering: 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Ettervern i 

barnevern slik det er beskrevet i prosjektplan datert 15. januar 2021. 

 

Utvalget ber om at rapporten tar med vurderinger i forhold til status og utviklingstrekk for 

barnevern 2019-2021 når det gjelder  

- Overholdelse av frister for undersøkelser 

- Innkomne meldinger til barnevernet 

- Barn med tiltak i hjemmet 

- Barn med tiltak utenfor hjemmet 

- Kommunens utgifter til barnevern 

 

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å 

foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov. 

 

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om 

det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger. 

 

 

  

07/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat 

 

Revisor orienterte: 

 

 

Sekretariatet orienterte: 

• Om dokumenter vedlagt saken. 

• Kontrollutvalget er i tillegg orientert om eposter til og fra kommunedirektør 24. og 25. 

januar angående oversendelse av brev med innkalling til kontrollutvalgets møte. 

 

 

Vedtak: 

Orienteringene tas til orientering. 

 

 

 

 

 



 

08/21 Eventuelt 

 

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling. 

 

 

 

Inndyr, den 25. januar 2021 

 

 

Lars Hansen (s) 

Sekretær for kontrollutvalget  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskrift sendes:  

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer 

Meløy kommune v/ ordfører og kommunedirektør,  

Salten kommunerevisjon IKS 


