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PROTOKOLL - SORFOLD KONTROLLUTVALG

Mstedato: Mandag 23. april 2018 kl. 09.00 - I l.-10

Motested: MsteromRago,kommunehuset
Saksnr.: 1Ul8 - l1118

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

Forfall:
lngen

Varamedlemmer:
lngen

Avrige:.
Okonomisjef Kjellaug Bendiksen sak l2l I 8
Fungerende ridmann Lisbeth Bemhardsen, sak l2l18
Kommunalsjef Kurt Hjelvik, sak l3l18
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

1ll18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 20. februar 2018
12fl& Arsregnskap Ssrlold kommune 2017 - uttalelse fra kontrollutvalget
l3/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
t4^8 Eventuelt

11/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 20. februar 2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 20. februar 201 8 godkjennes

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 20. februar 201 8 godkjennes

12118 Arsregnskap Sorfold kommune 2017 - uttalelse fra kontrollutvalget

Fungerende ridmann Lisbeth Bemhardsen og okonomisjef Kjellaug Bendiksen motte fra
administrasjonen for i redegjore og svare pf, sporsmf,l.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Ssrfold:

Kontrollutvalsets uttalelse om Sorfold kommunes arsresnskap for 2017.

Kontrollutvalget har i mote 23. aprit 2018 behandlet Ssrtbld kommunes Arsregnskap for 2017.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
11.04.2018, og rAdmannens arsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og
ridmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt r&dmannens Arsberetning. tillredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Ssrfold kommunes aktivitet i 201 7.

Kontrollutvalget har merket seg at flrsregnskapet for 2017 viser et regnskapsmessig
merlorbruk med kr 2 663 765. Kontrollutvalget er ikke kjent med forslag til inndekning.

Ut over ovennevnte, og det som fremgar av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av I1.04.2018, har kontrollutvalget ikke merknader
til Ssrfold kommunes irsregnskap for 2Ol7 .



Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Til kommunestyret i Ssrfold:

Kontrollutvaleets uttalelse om Sorfold kommunes arsregnskao for 2017.

Kontrollutvalget har i mste 23. april 2018 behandlet Sorfold kommunes irsregnskap for 2017.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert

11.04.2018, og ridmannens ersberetning for 2017. I titlegg har ansvarlig revisor og
ridmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og

noter samt rAdmannens Arsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et

riktig inntrykk av Sorfold kommunes aktivirer i 2017 .

Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet for 2017 viser et regnskapsmessig

merforbruk med k 2 663 765. Kontrollutvalget er ikke kjent med lorslag til inndekning.

Ut over ovennevnte, og det som fremgar av saksfremlegget til konlrollutvalget i

regnskapssaken og revisjonsberetningen av 11.04.2018, har kontrollutvalget ikke merknader

til Ssrfold kommunes irsregnskap for 2017 .

13/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Kommunalslef Kurt Hjelvik mstte og orienterte om kommunens saksbehandling vedr
vedlagte soknad om dispensasjon fra forskrift om motorferdsel.

Vedtak:
Kontrollutvalget gjor kommunestyret oppmerksom pfl at kommunens delegasjonsreglement
ikke er oppdatert i forhold til siste endring i forskrift om motorferdsel i utmark og islagte
vassdrag. Det vises spesielt til $$ 5A og 58.

Revisor orienterte:
o Om det pigiende utredningsarbeidet i regi av Nordland fylkeskommune.

Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter lagt frem i tilknltning til saken.

o Om det pigiende utredningsarbeidet i regi av Nordland fylkeskommune.



l4l18 Eventuelt

Det fiemkom ikke ytterligere saker til behandling.

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Sorfold kommune v/ ordforer og rAdmann, Salten kommunerevisjon IKS

Straumen den 23. april 2018

Sekretar for kontrollutvalget


