
$ Suttun Kontrollutvalgservice
Postboks 54. 8 138 lnndyr

Vir dato:
07.06.20t'7

Jnr
t7 /515
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4t9- 5.4

PROTOKOLL _ SORFOLD KONTROLLUTVALG

Mstedato: Onsdag 7. jruni2017 kl. 12.00 - 14.10

Motested: MoteromSiso,kommunehuset
Saksnr.: l3ll7 -l7ll7

Til stede:
Gisle Hansen. leder
Jannike Moen. nestleder
Finn Arve Moen
Eva Lund Pedersen

Eskild Pedersen

Varamedlemmer:
Ingen

Forfall:
Ingcn

Avrige,:
Personalsjef Gunn Ellingsen og fungerende ridmann Lisbeth Bemhardsen, sak 14-15117
Ordforer Lars Evjenth
Assisterende revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

l3/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 10. mai 2017
l4n7 Unntatt fra offentlighet. Off.tov g 25: Redegjorelse til kontrollutvalget:

Om tilsettingsprosessen ved tilsetting i stilling som konsulent i
kommunalsjefs stab

t5lt7 Umtatt fra oflf'entlighet Off.lov $ 13,.ifr fvl g 13: Tilrettelegging og
opplolgning for sykemeldte ansatte

16fi7 Orienteringer tia revisjon og sekretariat
17t17 Flventuelt

13/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 10. mai 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 10. mai 2017 godkjennes

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 10. mai 2017 godkjennes

l4ll7 Unntatt fra offentlighet, Off.lov $ 25: Redegiorelse til kontrollutvalget: Om
tilsettingsprosessen ved tilseffing i stilling som konsulent i kommunalsjefs stab

Fungerende ridmann Lisbeth Bemhardsen og personalsjef Gunn Ellingsen motte f'ra
administrasjonen for i redegjore og svare pa sporsmal.

Behandling av sporsmil om lukking av dorer:
Utvalget tok opp sporsm6let om saken skulle behandles for lukkede dsrer.

Vedtak i sporsmilet om lukking av dsrer:
Med hjemmel i kommunelovens $ 3l nr.2 vedtok utvalget i behandle sak l4l17 for lukkede
dorer. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt jfr. olL $ t3 samt fvl. -li 13.

Dsrene ble deretter lukket.

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

Omforent forslae til vedtak:
Kontrollutvalget har vurdert saken ut fra dokumentasjonen som fbreligger og pi bakgrunn av
redegjorelse fra administrasjonen. Utvalget mener dette ikke gir grunnlag for 6 si at det har
forekommet en gjengleldelse ved tilsettingen i stilling som konsulent i kommunalsjefs stab.



Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har vurdert saken ut fra dokumentasjonen som foreligger og pi bakgrunn av
redegjorelse fra administrasjonen. Utvalget mener dette ikke gir grunnlag for & si at det har
lorekommet en giengieldelse ved tilsettingen i stilling som konsulent i kommunalsjefs stab.

Dorene ble deretter apnet.

15/17 Unntatt fra offentlighet Olf.lov $ 13, jfr fvl g 13: Tilrettelegging og oppfolgning
for sykemeldte ansatte

Fungerende radmann Lisbeth Bemhardsen og personalsjef Cunn Ellingsen mstte fra
administrasjonen for 6 redegiore og svare pA sporsmel.

Behandling av sporsmil om lukking av dsrer:
Utvalget tok opp sporsmilet om saken skulle behandles for lukkede dsrer.

Vedtak i sporsmilet om lukking av dorer:
Med hjemmel i kommunelovens $ 3l nr.2 vedtok utvalget A behandle sak l5/17 for lukkede
dorer. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt j fr. off. $ l3 samt fi/I. Q I 3.

Dorene ble deretter lukket.

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

Omforent forslas:
Redegiorelsen lra administrasjonen tas til orientering.

Utvalget har f6tt opplyst at varaordfsrer har bedt om opplysninger fra administrasjonen om
dato for mster vedrorende sykefraversoppfolgning med to ansatte. men at administrasjonen
ikke har gitt innsyn i dette. Kontrollutvalget tar ikke stilling til om dette er korrekt hindtert,
men anbefaler at administrasjonen saksbehandler og tar stilling til varaordforers foresporsel
som en ordiner begjering om innsyn, jfr offentleglova I 28. 29. 31.

Votering:
Omlorent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Utvalget har fatt opplyst at varaordforer har bedt om opplysninger lra administrasjonen om
dato for mster vedrsrende sykefraversoppfolgning med to ansatte, men at administrasjonen
ikke har gitt innsyn i dette. Kontrollutvalget tar ikke stilling til om dette er korrekt handtert.
men anbefaler at administrasjonen saksbehandler og tar stilling til varaordforers foresporsel
som en ordiner begj€ring om innsyn, jfr offentleglova $ 28. 29. 31.



Dsrene ble deretter 6pnet.

l6117 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
. Regnskapsrevisjon: Sent avlagte regnskap gjor at arbeidet med regnskapsrevisjon har

blitt sen dette aret. For tre kontrollutvalg gjenstAr fortsatt behandling av regnskap.
o Forvaltningsrevisjon: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor sluttet I . juni 201 7, Bjom

Vegard Gamst gir inn i denne rollen. Salten kommunerevisjon har spurt
fylkesrevisjonen om rid / bistand fremover nir det gjelder forvaltningsrevisjon.

Sekretariatet orienterte :

o Om dokumenter lagt frem i tilknyning til saken.
o Avhengig av fylkestingets vedtak kan det komme saker til kontrollutvalget vedrorende

endret revisjonsordning og endret sekretariatsordning.

l7l17 Eventuelt

Eva Lund Pedersen tok opp en sak vedrorende deling av eiendom, hvor henvendelse til
kommunen ble glort 24.1.2017 om fradeling av tomt. Ifolge kommunens hjemmeside skal
behandling skje innen 12 uker. Saken er fortsatt <ufordelt> hos teknisk etat.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber sekretariatet sende brev til ridmannen med sporsm6l om status for
behandling av delingssak vedr gnr 58 bnr 5, i tillegg status om matrikkelendring gnr 2'l bnr 3
og generelt om behandling av denne type saker i kommunen.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Utskift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Ssrfold kommune v/ ordforer og radmann, Salten kommunerevisjon IKS

Sekreter for kontrollutvalget


