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PROTOKOLL _ HABMERA - HAMAROY KONTROLLUTVALG

Mstedato: Fre<Iag, 20. august 2021 klokken ll'00- l3'20

Motested: Moterom Skogheim, Kommunehuset' Oppeid'

Saksnr.: l9l2l - 27121

[)vrige:
Kommunedirektor Odd-Borge Pedersen.

Okonomisjef Ann Aashild Hanssen. sak 22121

Of pa.ug.un*u.lig forvaltningsrevisor Bjorn Vegard Gamst' Salten kommunerevision IKS

Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Til stede:
F'red-Eddy Dahlberg. leder

Johnny Langmo, nestleder
Asbjorn Ellingsen, medlem

Varamedlemmer:
Ingen kunne stille som vara.

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.

Forfalll
Solveig Hirsch, medlem
May Valle. medlem



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

t9t2t Godkienning av protokoll fru -q!t ] L -3!2!2]
20t21 Oppfolgning av vedtak vedr forvaltningsrevisjon: Ledelse og

stvrins/svkefraveersoDpfsl ging

2u21 Redeglorelse til kontrollutvalget: Rutiner for oppfolgning av

henvendelser til kommunen

22t21 R"d"gjor"lt. til kontroltutvalget: Status for delingsoppgioret med

Narvik kommune 
-'-23t21 n.aegj@r.l." tit kontrollutvalget: Oppdatert status for rapportering fra

kontrollutvalg til kommunestYre

21t21 Kontrotlutvalgets kontroll med vertskommunesamarbeid hvor

kommunen er deltager

25121 Revisors vurdering av egen uavhengighet

26t21 Orienteringer lra revision og sekretariat

27121 Eventuelt

l9121 Godkjenning av protokoll fra mste 11. mai 2021

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote I I . mai 2021 godkjennes

Votering:
Forslag tit vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 11. mai 2021 godkjennes.

20/21 Oppfolgning av vedtak vedr forvaltningsrevisjon: Ledelse og

styring/sykefraversoPPfolging

Kommunedirektor Odd-Borge Pedersen motte fra administrasjonen for i redegiore og svare

pA sporsmil.

Kontrollutvalget fikk utdelt kopi av epost datert 19. august 2021 med en redegiorelse om

oppfolgning av kommunestyrets vedtak.

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

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 2212021 Rapport
forvaltningsrevisjon: Ledelse og styring/sykefravrrsoppt'olging

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

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.



Omforent forslae til vedtak:
I . Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg $ 5 giennomfort en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak22/2021 Rapport

forvaltningsrevisj on: Ledelse og styring/sykefraversoppfol ging

2. Administrasjonen har redegjort for pi hvilken mAte kommunestyrets vedtak er

fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer innholdet i den fremlagte eposten. som

redegior for oppfolgningen av kommunestyrets vedtak sa langt. Videre registrcrer

utvalget at det utviklingsverktoyet 10-faktor planlegges iverksatt i kommunen.

3. Kontrollutvalgets vedtak vedlagt kopi av epost datert 19.8.2021 oversendes

kommunestyret til orientering. Utvalget kommer tilbake til saken i senere mote
(2022).

Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
'1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg $ 5 giennomf'ort en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 2212021 Rappo(
forvaltningsrevisjon: Ledelse og styring/sykefraversoppfolging

2. Administrasjonen har redeglort for pA hvilken mete kommunestyrets vedtak er

fulgl opp. Kontrollutvalget registrerer innholdet i den fremlagte eposten, sonl

redegjor for oppfolgningen av kommunestyrets vedtak sA langt. Videre registrerer

utvalget at det utviklingsverktoyet l0-faktor planlegges iverksatt i kommunen.

3. Kontrollutvalgets vedtak vedlagt kopi av epost datert 19.8.2021 oversendes

kommunestyret til orientering. Utvalget kommer tilbake til saken i senere mste
(2022).

2ll21 Redegiorelse til kontrollutvalget: Rutiner for oppfolgning av henvendelser til
kommunen

Kommunedirektor Odd-Borge Pedersen motte fra administrasjonen for i redegiore og svare

pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak

Omforent forslag til vedtak:
Utvalget takker for informasjonen. og ber om en tilbakemelding om overordnet intemkontroll
i senere mote.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Utvalget takker for informasjonen. og ber om en tilbakemelding om overordnet internkontroll
i senere mgte.

22121 Redegorelse til kontrollutvalget: Status for delingsoppgioret med Narvik
kommune

Kommunedirektor Odd-Borge Pedersen og Okonomisjef Ann Aashild Hanssen motte fra
administrasjonen for i redegjore og svare pA sporsmil.

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

Omforent forslas til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasionen tas til orientering. Utvalget kommer tilbake til saken i
senere mote.

Votering:
Omforenl forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering. Utvalget kommer tilbake til saken i
senere mote.

23121 Redegiorelse til kontrollutvalget: Oppdatert status for rapportering fra
kontrollutvalg til kommunestyre

Kommunedirektor Odd-Borge Pedersen motte fra administrasjonen for A redegjore og svare
pf, sporsmil.

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

Omforent forslae til vedtak:
Kontrollutvalget og kommunedirektoren droftet saken. Det gjennomfores tiltak for A bedre
informasjonsflyten.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget og kommunedirektsren drsftet saken. Det giennomfores tiltak for 5 bedre
informasjonsflyten.



24121 Kontrollutvalgets kontroll med vertskommunesamarbeid hvor kommunen er
deltager

Forslag til vedtak:
Saken legges frem for drofting.

Omforent forslae til vedtak:
Hamaroy kommune er deltager i en rekke administrative vertskommunesamarbeid. hvor
kommunen har delegert oppgaver og / eller myndighet til en vertskommune. Eksempler pi
dette er bamevem og innkjop. Selv om det delegeres beslutningsmyndighet til en vert. har
Hamaroy kommune fortsatt det formelle ansvaret fbr lovpAlagte oppgaver for sine
innbyggere. Kommuneloven (1992 og 2018) legger opp til at det er kontrollutvalgct i
vertskommunen som skal gjennomfore kontroll med vertskommunens utfierelse av de

oppgaver som kommunene er tillagt fia andre kommuner. Hamaroy kontrollutvalg gjor
kommunestyret oppmerksom pA denne begrensningen i eget kontrollutvalgs mulighet fbr
kontroll. Dersom kommunestyret skat inngA vertskommuneavtaler pi nye omrider. eller vedta
reviderte utgaver av eksisterende avtalcr. er det viktig at utredningen gir kommunestyret
infbrmasjon om hvilke muligheter og begrensninger som gjelder for kontroll og tilsyn med
vertskommunesamarbeidet.

Voterinq:
Omforent lorslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Hamaroy kommune er deltager i en rekke administrative vertskommunesamarbeid, hvor
kommuncn har delegert oppgaver og / eller myndighet til en vertskommune. Eksempler pi
dette er bamevern og innkjop. Selv om det delegeres beslutningsmyndighet til en vert. har
Hamaroy kommune fortsatt det formelle ansvaret for lovpfllagte oppgaver for sine
innbyggere. Kommuneloven (1992 og 201 8) legger opp til at det er kontrollutvalget i
vertskommunen som skal gjennomfore kontroll med vertskommunens utfsrelse av de
oppgaver som kommunene er tillagt lia andre kommuner. Hamaroy kontrollutvalg glor
kommunestyret oppmerksom pA denne begrensningen i eget kontrollutvalgs mulighet fbr
kontroll. Dersom kommunestyret skal innga vertskommunealtaler pi nye omrider. eller vedta
reviderte utgaver av eksisterende al.taler. er det viktig at utredningen gir kommunestyret
inlbrmasjon om hvilke muligheter og begrensninger som gielder for kontroll og tilsyn med
vertskommunesamarbeidet.

25121 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Hamaroy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert
16. juni 2021 til etterretning. Utvalgct bcr om i bli lopende orientert om forhold som kan
endre vurderingen av uavhengighet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Kontrollutvalget i Hamaroy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert
16. juni 2021 til etterretning. Utvalget ber om 6 bli lopende orientert om forhold som kan

endre vurderingen av uavhengighet.

26121 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
. Regnskapsrevisor var ikke til stede. Forvaltningsrevisor rapporterte at

etterlevelseskontrollen ikke er f'erdig
o Forvaltningsrevisor: Det gjennomfores intervjuer neste uke vedr Bamevem. Revisor

regner med A bti ferdig til utvalgets novembermote.

Sekretariatet orienterte :

o Om dokumenter vedlagt saken.

o Kontrollutvalget ber om sak med bestitling av fon'altningsrevisjon IKS Salten i

forstkommende mote.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

27121 Eventuelt

Utvalgets leder tok opp at det er kommet ny henvendelse f'ra Forum lbr kontroll og tilsyn
(FKT) angiende medlemskap i organisasjonen. Utvalget vil i denne omgang ikke bli medlem
av organisasjonen.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Hamaroy kommunestyre, ordforer og kommunedireklor

Oppeid, den 20. august 2021

Sekreteer for kontrollutvalget


