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PROTOKOLL _ HAMAROY KONTROLLUTVALG

Mstedato: Fredag 3. mars 2017 klokken I1.00 - 13.00

Motested: Moterom Polden, kommunehuset, Oppeid
Saksnr.: 0lll7 - 09117

Til stede:
Ingvald Sorensen. leder
Torild Valle Thomassen. nestleder

Forfall:
Anniken Rafnung Kristiansen

Varamedlemmer:
Vara lbr Anniken Rafnung Kristiansen hadde ikke anledning til i mote.

Avrigez
Ridmann Eirik Andre Hopland motte i tilknytning til sak 02-04/17
Okonomisjef Ann Ashild Hansen motte i tilknytning til sak 02117
Kultur- og nreringssjef Hilde Fredheim motte i tilknytning til sak 03/17
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen. Salten kommunerevisjon IKS
Sekreteer for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent.

Merknader:
Det fiemkom ikke merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

0l/17 Godkjenning av protokoll fra mote 21. september 201 6

02/t7 Redegjorelse fra administras jonen: status lbr kommunens okonomi
03n7 Redegjorelse fra administrasjonen: irsak til redusert tilskudd prosjektet

<Libero pi laget - bolyst 2>

04/17 Redegjorelse fra administrasjonen: kommunens oppf'olgning av tilsyn
med legemiddelhAndtering

05n7 Redegjorelse fra administrasjonen: beregningsgrunnlag for feieavgift. og
utvikling i feieavgift de siste arene

06fi7 Bestilling av forvaltningsrevision rus / psykiatri
07n7 Moteplan 201 7

08/17 Orienteringer fra revision og sekretariat
09fi7 Eventuelt

0l/17 Godkjenning av protokoll fra mste 21. september 2016

Forslag til vedtak:
Protokoll lra kontrollutvalgets mote 2l . september 2016 godkjennes.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll lia kontrollutvalgets mote 2l . september 201 6 godkjennes.

02117 Redeglorelse fra administrasjonen: status for kommunens okonomi

Ridmann Eirik Andre Hopland. og okonomisjef Ann Ashild Hansen motte fra
administrasjonen for i redegjore og svare pA sporsmil.

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

Omforent forslag:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelse fra administrasjonen tas til orientering.



03/17 Redegjorelse fra administrasjonen: irsak til redusert tilskudd prosjektet <<Libero
pA laget - bolyst 2>

RAdmann Eirik Andre Hopland, kultur- og neringssjef Hilde Fredheim og okonomisjef Ann
Ashild Hansen motte fra administrasjonen fbr 5 redegjore og svare pA sparsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges l'rem uten forslag til vedtak.

Omforent tbrslaq til vedtak:
Redeglorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget registrerer at omfanget av prosjektet Bolyst 2 har blitt lavere enn opprinnelig
budsjettert. men at kommunen har mottatt refusjon i samsvar med krav sendt til
departementet.

Utvalget iEr i tillegg opplyst at det er startet et arbeid med i lage rutinebeskrivelse lbr
prosjektarbeid i kommunen.

Voterins:
Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen f'ra administrasjonen tas tiI orientering.

Kontrollutvalget registrerer at omfanget av prosjektet Bolyst 2 har blitt lavere enn opprinnelig
budsjettert, men at kommunen har mottatt refusjon i samsvar med krav sendt til
departementet.

IJtvalget ffir i tillegg opplyst at det er startet et arbeid med 6lage rutinebeskrivelse for
prosjektarbeid i kommunen.

04/17 Redegiorelse fra administrasjonen: kommunens oppfolgning av tilsyn med
legemiddelhindtering

Sak 04/ I 7 ble behandlet for sak 03/1 7.

RAdmann Eirik Andre Hopland mstte fra administrasjonen for 6 redegjore og svare pi
sporsmfrl.

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

Omforent forslag:
Redegiorelsen lra administrasjonen tas til orientering.

Utvalget registrerer at kommunen har latt utsatt frist til 20. mars med i gi svar til
fylkesmannen. Kontrollutvalget ber om kopi av kommunens svar til fylkesmannen.



Voterin{r:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Utvalget registrerer at kommunen har fett utsatt frist til 20. mars med a gi svar til
fylkesmannen. Kontrollutvalget ber om kopi av kommunens svar til fylkesmannen.

05/17 Redegiorelse fra administrasjonen: beregningsgrunnlag for feieavgift' og

utvikling i feieavgift de siste irene

Ridmann Eirik Andre Hopland motte fra administrasjonen for i redegiore og svare pA

sporsmil.

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

Omforent forslaq:
Saken utsettes til neste mote. Utvalget ber om en oppstilling av utgiftene for de 3-4 siste

drene.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtalt.

Vedtak:
Saken utsettes til nesle mote. Utvalget ber om en oppstilling av utgiftene for de 3-4 siste

irene.

06/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon rus / psykiatri

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av fbrvaltningsrevisjonsprosjektet psykiatri / rus slik
det er beskrevet i prosjektplan datert 22. f'ebruar 2017.

Voterinq:
F'orslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet psykiatri / rus slik
det er beskrevet i prosjektplan darcrt 22. februar 2017.



O7ll7 Moteplan20lT

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 2017:

Fredag 3. mars
Tirsdag 23. mai (behandling av regnskap)
Torsdag 19. september

Ytterligere mster avholdes ved behov.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget avholder mste lolgende datoer i 2017:

Fredag 3. mars
Tirsdag 23. mai (behandling av regnskap)
Torsdag 19. seplember

Ytterligere mster avholdes ved behov.

08/17 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken.

Vcdtak:
Saken tas til orientering.

09/17 Eventuelt

Det fien.rkom ikke ytterligerc saker til behandling.

Oppcid den -1.. mars 2.

Sekretar for kontrollutvalget



Utskriti sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Hamaroy kommune v/ ordforer og rfldmann


