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PROTOKOLL - SORFOLD KONTROLLUTVALG

Motedato: Onsdag 8. mars 2017 kl. 12.00 - 16.15

Motested: MoteromRago,kommunehuset

Saksnr.: 03117 -06117

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

Varamedlemmer:
Ingen

Forfall:
Ingen

Avrige:
Ordforer Lars Evjenth
Assisterende revisjonssjef Jan Sture Olsen. Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars I{ansen. Salten kontrollutvalgservice

Godkjenning av innkalling
sakliste

Innkalling og saklisle ble godkjent.

Merknader:
Det lremkom ikke merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

03/r 7 Godkienning av protokoll lta kontrollutvalgets mote 13. t'ebruar 2017

01n7 Forelopig rapport til kontrollutvalget om undersokelser utlbrt pi
bakgrunn av kontrollutvalgsts sak 0l/17: Henvendelse til
kontrollutvalget vedrorende hindtering av varsling

05/17 Orienteringer fra revision og sekretariat
o6n7 Eventuelt

03/17 Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 13. februar 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fia kontrollutvalgets mote 13. februar 2017 godkjennes

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote I 3. februar 201 7 godkjennes

04/17 Forelopig rapport tit kontrollutvalget om undersokelser utfsrt pi bakgrunn av

kontrollutvalgets sak 0l/17: Henvendelse til kontrollutvalget vedrorende
hflndtering av varsling

Vedtak i saken ble tatt opp etter orientering til kontrollutvalget i sak 05/17.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem for kontrollutvalgel fbr drofting, vurdering av ytterligere undersokelser og

vurdering av rapportering til kommunestyret.

Omforent forslaq:
r Kontrollutvalget konstaterer al det 22. mars 201 6 ble holdt et mste mellom ridmannen

og to ansatte utenom ordiner tjenestevei med en varighet pi mer enn en halv time.

o ljtvalget registrerer at det ikke loreligger skriftlig dokumentasjon fra motet.

o Utvalget konstaterer at det er uenighet mellom radmannen pi den ene siden og de to
ansatte pi den andre siden om det i motet 22. mars 2016 bte varslet om kritikkverdige
forhold.

o Utvalget kan ikhe ta stilling til uenigheten om hva som ble sagt i motet. men mener at

I . rammen om matet, herunder ridmannens aksept av et mote utenom tjenestevei.
2. motets varighet,



3. det faktum at r&dmannen i sine forberedelser til motet hadde tatt med seg
referat fra mote i samarbeidsutvalget med aktuell informasjon, og

4. den informasjon ridmannen selv sier kom frem i motet,

tilsier at dette var et mote med to ansatte som forutsatte lortrolighet i forhold til
innholdet i samlalen.

. Etter utvalgets mening har r&dmannen opptradt kritikkverdig.

. Kontrollutvalget ba i sin sak 0l/17 om en uavhengig, ekstemjuridisk vurdering. PA

bakgrunn av at det er sprikende oppfatninger om hva som ble sagt i motet 22. mars
2016 har utvalget ikke funnet grunnlag for i be om en slik vurdering.

Utvalget ber ordfsrer sorge for at uwalgets vedtak sendes til kommunestyrets medlemmer.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget konstaterer at del22. mars 2016 ble holdt et mste mellom ridmannen
og to ansatte utenom ordiner tjenestevei med en varighet pi mer enn en halv time.

Utvalget registrerer at det ikke foreligger skriftlig dokumentasjon l'ra motet.

Utvalget konstaterer at det er uenighet mellom ridmannen pA den ene siden og dc to
ansatte pa den andre siden om det i motet 22. mars 2016 ble varslet om kritikkverdige
forhold.

o ljtvalget kan ikke ta stilling til uenigheten om hva som ble sagt i motet. men mener at

rammen om motet, herunder rAdmannens aksept av et mote utenom tjenestevei.
motets varighet,
det thktum at ridmannen i sine tbrberedelser til motet hadde tatt med seg
referat fra mote i samarbeidsutvalget med aktuell infbrmasjon, og
den informasjon ridmannen selv sier kom frem i motet.

tilsier at dette var et mote med to ansatte som forutsatte fortrolighet i forhold til
innholdet i samtalen.

o Etter utvalgets mening har ridmannen opptridt kritikkverdig.

o Kontrollutvalget ba i sin sak 0l /17 om en uavhengig. ekstem juridisk vurdering. p6

bakgrunn av at det er sprikende oppfatninger om hva som ble sagt i motet 22. mars
2016 har utvalget ikke funnet grunnlag for i be om en slik vurdering.

Utvalget ber ordfsrer sorge for at utvalgets vedtak sendes til kommunestyrets medlemmer.
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05/17 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

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

Vedtak i sporsmilet om lukking av dsrer:
Med hjemmel i kommunelovens $ 3l nr.2 vedtok utvalget fl behandle sak 05/17 for lukkede
dorer. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt jfr. off. $ l3 samt fvl. $ 13.

Dorene hle deretter lukket.

Revisor orienterte:
Sekretariatet orienterte:

o Om dokument lagl fiem i tilknltning til saken.

Dorene ble 6pnet. og utvalget gikk tilbake til behandling av sak 04/17. for utvalget
sluttbehandlet sak 05/l 7:

Ordfsrer har tatt opp og glort kontrollutvalget oppmerksom pi en problemstilling vedrorende
samarbeidsutvalgets mandat og virke. Kontrollutvalget onsker i se nermere pA dette.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar til etterretning de bekymringer som er fremkommet i notat om andre
lorhold i forbindelse med undersskelsene om varsling i sak 04i 17. Utvalget ber om sak til
fsrstkommende mote om oppfolgning av forholdene som er nevnt i notatet.

06/17 Eventuelt

Det liemkom ikke ytterligere saker til behandling.

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer
Ssrlold kommune v/ ordlorer og ridmann, Salten kommunerevisjon IKS

Straumen den 8. mars 201 7

Sekreter for kontrollutval get


