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PROTOKOLL _ SORFOLD KONTROLLUTVALG

Motedato: Torsdag 14. september 2017 k|.09.00 - 13.30

Mstested: MoteromSiso,kommunehuset

Saksnr.: l8ll7 -25117

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

Eskild Pedersen

Varamedlemmer:
Ingen

Forfall:
Ingen

6vdgel
Fungerende ridmann Lisbeth Bemhardsen, og
Kommunalsjef Kurt P. Hjelvik. sak 20117

Ordforer Lars Evjenth, sak l9ll7
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Ordforer tok opp mulig sak vedr hAndtering av NAV-ytelser til en bruker. Kontrollutvalget
ber sekretariatet undersoke saken.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

18fi7 Godkienning av protokoll lra kontrollutvalgets mste 7 . iuni 2017
19fi7 Unntatt fra offentlighet Off.lov { 13, jfr 1\,1 $ l3: Videre oppfolgning i

tilknrtning til sak om varsling og oppfolgning av sykemeldte varslere

20tr7 Redegiorelse fra administrasjonen: Behandling av delingssaker og
ssknader om matrikkelendring

2ln7 Plan for selskapskontroll 201 7-201 9

22fi7 Budsiett for kontroll og tilsyn 2018

23n7 Revisors vurdering av egen uavhengighet
2il17 Orienterinqer fra revision og sekretariat
25t17 Eventuelt

18/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets m6te 7. jtni 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 7 . juni 2017 godkjennes

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets m6te 7 . juni 2017 godkjennes

19i17 Unntatt fra offentlighet Off.lov $ 13, jfr fvl $ 13: Videre oppfolgning i tilknytning
til sak om varsling og oppfolgning av sykemeldte varslere

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

Vedtak i sporsmilet om lukking av dsrer:
Med hjemmel i kommunelovens Q 3l nr. 2 vedtok utvalget A behandle sak l9i l7 for lukkede
dorer. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt jfr. off. $ l3 samt fvl. $ 13.

Dorene ble deretter lukket.

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

Omforent forslaq til vedtak:
l. Kontrollutvalget viser innledningsvis til sine tidligere vedtak i saker i tilknytning til

varslingen ved legekontoret.



2. Utvalget registrerer at en varsler er uenig i miten hun er ivaretatt pA av kommunen
som arbeidsgiver, herunder sporsmil om permisjon og annen stilling i kommunen.
Utvalget mener kommunens behandling er innenfor krav i lov og forskrift. Utvalget
viser til at soknad om permisjon er lagt frem for administrasjonsutvalget uten
innstilling, og at kommunens behandling dermed er i trad med brev fra fylkesmannen
datert 18.07.2017.

3. Utvalget registrerer at det er uenighet om oppfolgning av sykemeldt arbeidstager, men
har ikke grunnlag for 6 konkludere med at oppfolgningen har vert mangelfull i
henhold til regelverk.

Kontrollutvalget tar opp ansatte og folkevalgtes bruk av sosiale medier og andre medier i egen

sak og vedtak.

Volering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
l. Kontrollutvalget viser innledningsvis til sine tidligere vedtak i saker i tilknytning til

varslingen ved legekontoret.

2. Utvalget registrerer at en varsler er uenig i maten hun er ivaretatt pi av kommunen
som arbeidsgiver, herunder sporsmil om permisjon og annen stilling i kommunen.
Utvalget mener kommunens behandling er innenfor krav i lov og forskift. Utvalget
viser til at soknad om permisjon er lagt frem for administrasjonsutvalget uten
innstilling, og at kommunens behandling dermed er i tred med brev fra fylkesmannen
datert 18.07.201 7.

3. Utvalget registrerer at det er uenighet om oppfolgning av sykemeldt arbeidstager, men
har ikke grunnlag for f, konkludere med at oppfolgningen har vert mangelfull i
henhold til regelverk.

Kontrollutvalget tar opp ansatte og folkevalgtes bruk av sosiale medier og andre medier i egen
sak og vedtak.

Dsrene ble deretter Apnet.

20/17 Redegiorelse fra administrasjonen: Behandling av delingssaker og soknader om
matrikkelendring

Fungerende rAdmann Lisbeth Bemhardsen, og kommunalsjef Kurt P. Hjelvik motte fia
administrasjonen for A redegjore og svare pi sporsmil.

Eva L Pedersen og Eskild Pedersen ble cnstemmig erklert inhabil i forhold til sak vedrsrende
gnr 58 bnr 5, jfr naere familieforhold til hjemmelshaver.



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

Omforent forslaq:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget er tilfreds med at Plan-
og ressursutvalget i sitt m6te 5. september 2017 har blitt informert om situasjonen med
restanser.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget er tilfreds med at Plan-
og ressursutvalget i sitt mote 5. september 2017 har blitt informert om situasjonen med
restanser.

2ll17 Plan for selskapskontroll 2017-2019

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2017-2019,
og ber kontrollutvalget se til at det giennomfores folgende selskapskontroll

Det gjennomfores selskapskontroll i folgende selskap:

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til i foreta endringer av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det nodvendig

Omforent forslag:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2017-2019.
og ber kontrollutvalget se til at det gjennomfores lolgende selskapskontroll

Det gjennomfores selskapskontroll i folgende selskap:
o Iris (Forvaltningsrevisjon selvkost m.v)

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til i lbreta endringer av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det nodvendig

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2017-2019,
og ber kontrollutvalget se til at det gjennomfores folgende selskapskontroll

Det gjennomfores selskapskontroll i lolgende selskap:
. Iris (Forvaltningsrevisjon selvkost m.v)



Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til i foreta endringer av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det nodvendig

22117 Btrdsjetl for kontroll og tilsyn 2018

Forslag til vedtak:
Ssrfold kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2018
foreslis budsjettert til kr 755 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevision. selskapskontroll Kr 578 000

Sekretaerbistand Kr I 12 000

Kurs og opplrring. andre driftsutgifter Kr 65 000

Sum Kr 755 000

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg $ 18.

Omforent forslae til vedtak:
Ssrfold kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon. sekretariat og kontrollutvalg) 2018
foreslis budsjettert til kr 755 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevision. selskapskontroll Kr 57u 000

Sekretaerbistand Kr 112 000
Kurs og opplrring. andrc driftsutgificr Kr 65 000

Sum Kr 755 000

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg $ I 8.

Kontrollutvalget presiserer at Godtgjorelse til revisor, slik det fremkommer i kommunens
regnskap for 2016, fremstir som vesentlig lavere enn tidligere Ar. Dette er et resultat av at

tilbakebetalt egenkapital fra revisjonsselskapet er trukket fra godtgiorelsen for dette ene aret.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Sorfold kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 201 8

foreslis budsjettert til kr 755 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevislon. selskapskontroll Kr 578 000
Sekretrrbistand Kr I 12 000
Kurs og opplaering. andre driftsutgifter Kr 65 000
Sum Kr 755 000

Saken oversendes formannskapet. jfr forskrift om kontrollutvalg $ 18.

Kontrollutvalget presiserer at Godtgiorelse til revisor. slik det fremkommer i kommunens
regnskap lor 2016, fiemstir som vesentlig lavere enn tidligere ar. Dette er et resultat av at
tilbakebetalt egenkapital fra revisjonsselskapet er trukket fra godtgiorelsen for dette ene eret.



23117 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Ssrfold kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet daterl7.
august 201 7 til etterretning. Utvalget ber om i bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Sorfold kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 7.

august 2017 til etterretning. Utvalget ber om 6 bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

24117 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Sekretariatet orienterte :

. Om dokumenter lagt frem i tilknyning til saken.

o Forvaltningsrevisjon: Neste omr6de for forvaltningsrevisjon. jfr Plan for
selskapskontroll 201 6-2019. er <Skoleeierrollen>. Oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor har bedt om innspill til innhold i prosjekt. Kontrollutvalget ga

innspill til innhold.

25/17 Eventuelt

Kontrollutvalget besluttet a sette pa dagsorden sak vedrsrende kommunale ansattes bruk av
sosiale medier og andre medier. Saken ble behandlet mellom sak 2ll17 og22/17.

Omforent forslas:
Kontrollutvalget mener aviser og sosiale medier er gode arenaer for 6pen og nodvendig
diskusjon om kommunens tjenester og potitikk. Kommunens ansatte med sin faglige
bakgrunn kan gi gode bidrag til slike diskusjoner. Utvalget registrerer imidle(id at det i
tilknytning til varslingen har fremkommet pistander i sosiale medier og gjennom oppslag i
aviser der kommunens ansatte og folkevalgte gir ut med personangrep pi ansatte. Utvalget
mener det er behov for at administrasjonen gjennom forslag til reglement trekker opp grenser
for ansatte og folkevalgtes omtale av kommunens ansatte utad.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget mener aviser og sosiale medier er gode arenaer for ipen og nodvendig
diskusjon om kommunens tjenester og politikk. Kommunens ansatte med sin faglige
bakgrunn kan gi gode bidrag tit slike diskusjoner. Utvalget registrerer imidlertid at det i
tilknytning til varslingen har fremkommet pastander i sosiale medier og giennom oppslag i
aviser der kommunens ansatte og folkevalgte gir ut med personangrep pa ansatte. Utvalget



mener det er behov for at administrasjonen gjennom forslag til reglement trekker opp grenser
for ansatte og folkevalgtes omtale av kommunens ansatte utad.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer
Ssrfbld kommune v/ ordforer og rAdmann. Salten kommunerevisjon IKS

Sekretrer for kontrollutvalget


