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PROTOKOLL - HAMAROY KONTROLLUTVALG

Motedato: Mandag 14. august 2017 klokken I 1.00 - 13.20

Mstested: Moterom Polden,kommunehuset,Oppeid
Saksnr.: 16117 -2lll7

Til stede: Forfall:
Ingvald Sorensen, leder Ingen
Torild Valle Thomassen, nestleder
Anniken Rafnung Kristiansen

Varamedlemmer:
Ingen

Ar,rige,.
Okonomisjef Ann Aashild Hansen mstte i tilknytning til sak l7- 18/17
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

l6/17 Godkjenning av protokoll fra mste 21. juni 2017
t7n7 Arsregnskap Hamaroy kommune 2016 - uttalelse fra kontrollutvalget
t8/17 Redegjorelsc f ra administrasionen: Status for kommunens okonomi 2017
t9n7 Invitasjon fra Nordland fylkeskommune til i delta i etablering av nytt

interkommunalt revisj onsselskap
20n7 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
2Ut7 Eventuelt



l6117 Godkjenning av protokolt fra mote 21. juni 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 21. juni 2017 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 2l . juni 2017 godkjennes.

l7l17 Arsregnskap Hamarov kommune 2016 - uttalelse fra kontrollutvalget

okonomisjelAnn Aashild }{ansen motte fra administrasjonen for 6 redegjore og svare p6
sporsmil.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 14. august 2017 behandlet Hamaroy kommunes arsregnskap for
2016. Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte arsregnskapet/irsoppgjoret, iamt
revisjonsberetningen lor 201 6.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av Arsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt radmannens arsberetning, tillredsstilter brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Hamaroy kommunes aktivitet i 2016.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet samlet sett viser et regnskapsmessig
merforbruk med kr 9 I 58 6 t 0, og at akkumulert underskudd dermed er kr 22 446 007 .

utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen
merknader til Hamaroy kommunes irsregnskap for 2016.

Omforent til leegsforslae:
Hamaroy kontrollutvalg er svert bekymret for den skonomiske utviklingen i kommunen.

overgang til nytt skonomi- og regnskapssystem, samt n).tilsetting av okonomisjef, har fsrt til
at avlevering av kommunens regnskap kommer lang tid etter fristen. Dette kan ha reduse(
muligheten til 6 sette inn besparende tiltak pi et tidligere tidspunkt.

Kontrollutvalget viser til R6dmannens kommentarer i sin innledning hvor det st6r
<Arsberetningen og regnskap avdekker et omfattende behov for opfrydding og
systematiseringen av ansvar og rutiner>

Kontrollutvalget er fomoyd med at svakhetene avdekkes og forutsetter at det settes inn arbeid
som fsrer til en forbedring.



Votering:
Forslag ble enstemmig vedtatt.
Omforent tilleggsforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 14. august 2017 behandlet Hamaroy kommunes irsregnskap fbr
2016. Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte 6rsregnskapet/arsoppgj-oret, samt
revisjonsberetningen for 20 I 6.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens irsberetning, tillredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Hamaroy kommunes aktivitet i 2016.

Hamaroy kontrollutvalg er svert bekymret for den skonomiske utviklingen i kommunen.

overgang til nltt okonomi- og regnskapssystem, samt nytilsetting av okonomisjef, har fort til
at avlevering av kommunens regnskap kommer lang tid etter fristen. Dette kan ira redusert
muligheten til e sette inn besparende riltak pi et tidligere tidspunkt.

Kontrollutvalget viser til Rddmannens kommentarer i sin innledning hvor det st6r
<Arsberetningen og regnskap avdekker et omfattende behov for opprydding og
systematiseringen av ansvar og rutiner)

Kontrollutvalget er fomoyd med at svakhetene avdekkes og forutsetter at det settes inn arbeid
som fsrer til en forbedring.

Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet samlet sett viser et regnskapsmessig
merforbruk med kr 9 158 6l 0. og at akkumulert underskudd dermed er kr 22 446 OO7 .

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen
merknader til Hamaroy kommunes irsregnskap for 2016.

I8/17 Redeglorelse fra administrasjonen: Status for kommunens skonomi 2017

okonomisjef Ann Aashild Hansen mstte fra administrasjonen for fl redegjore og svare pa
sporsmil.

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

Omforent forslatr til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget ffir opplyst at driften per fsrste halvir 2017 viser et underskudd p6 cirka kr 6
mill. Utvalget viser til dette og til akkumulert underskudd per 3 l.12.2016 p6 kr 22,4 mill. og
anbefaler kommunestyret a snarest mulig gjennomfore tiltak for e tilpasse driften til
inntektene.



Voterinq:
Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget far opplyst at driften per forste halvir 2017 viser et underskudd p6 cirka kr 6
mill. Utvalget viser til dette og til akkumulert underskudd per 31.12.2016 pi kr 2i,4 mill, og
anbefaler kommunestyret i snarest mulig gjennomfore tiltak for 6 tilpasse driften til
inntektene.

19/17 Invitasjon fra Nordland fylkeskommune til i delta i etablering av nytt
interkommunalt revisjonsselskap

Forslag til vedtak (innstitling til kommunestyret):
Hamaroy kommune stiller seg positiv til Nordland fylkeskommunes invitasjon til e delta i
arbeidet med i etablere et nytt interkommunalt revisjonsselskap i Nordland.

Hamaroy kommune forutsetter at revisjonsutgiftene kan reduseres som folge av
stordriftsfordelen ved A inngi i et storre selskap.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Hamaroy kommune stiller seg positiv til Nordland fylkeskommunes invitasjon til i delta i
arbeidet med i etablere et nytt interkommunalt revisjonsselskap i Nordland.

Hamaroy kommune forutsetter at revisjonsutgiftene kan reduseres som folge av
stordriftslordelen ved A inngi i et stane selskap.

20/17 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
o Regnskapsrevisjon: Grunnet sent regnskap for 2016 er det hittil i giennomfort

lite ordiner revisjon i for regnskapsAret 2017.

Sekretariatet orienterte:
o Det kommer sak til neste mote om kontrollutvalgets uttalelse om revisor for

fellesnemnd

Neste mote er 19. september, men utsettes til 2. oktober.

Saken tas til orientering.
Vedtak:



2ll17 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Hamaroy kommune v/ ordforer og rAdmann

Oppeid den l{. au


