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PROTOKOLL - SORFOLD KONTROLLUTVALG

Mstedato: Torsdag 31. mars 2016 kI. 10'00 - 11'00

Motested: Moterom Rago, kommunehuset, Straumen

Saksnr.: 0l/16 - 10/16

Til stede:
Gisle Hansen, leder
Jannike Moen, nestleder (fra og med sak 02116)

Finn Arve Moen
Eva Lund Pedersen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.

Forfall:
Eskild Pedersen

Varamedlemmer:
Bjorg Karlsen motte for Eskild Pedersen

Ovrige:
Ridmann Orjan Higraff motte i tilknl'tning til sakene 02-08/16

Okonomisjei Kjellaug Bendiksen motte i tilknltning tit sakene 02/16, 03/16

Kommunalsjef kurt Peder Hjelvik motte i tilknytning til sak 04116 og07l16

Kommunalsjef Lisbeth Bemhardsen motte i tilknytning til sak 04/16

IT-ansvarlig Helge Nikolaisen mstte i tilknyning til sak 05/16

Barnevemleder Bente Trones motte i tilkn)'tning til sak 06/16

Avdelingsingenior Trond Nyquist motte i tilknl'tning til sak 07/16

Assisterinde revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS

Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

01/16 Godklenning av protokoll fra mote 14. desember 2015

02116 @s forglennomforing av

kommunestyrets okonomiredtak 201 5

03/16 naffiret* fra 
^dmt"t.tiasjonen: 

Status for kommunens skonomi

04n6 @lgning av politiske vedtak

201 5

05/16 Oppfol gnittg av forvaltningsrevisjon : Offentlige anskaffelser o g

rammeal'taler

06/16 nedegio.else fra administrasjonen: Status og utvikling for kommunens

bamevem
07n6 n"aegp.etse f.a administrasjonen: Om kommunens anbud pi

slamtomming
08/16 ["d.gi 

^elt" 
f.a ud*inirtr4s-i or.n, Ptodrktj o.

09n6 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

l0/16 Eventuelt

0l/16 Godkjenning av protokoll fra mote 14. desember 2015

Forslag til vedtak:
Protok;ll fra kontrollutvalgets mote 14. desember 2015 godkjennes.

Voterinq:
Forslag tit vedtak ble enstemmig vedtatt'

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 14. desember 2015 godkjennes.

02116 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for giennomforing av kommunestyrets

skonomivedtak 2015

Ridmann Orjan Higrafl og okonomisjef Kjellaug Bendiksen mstte fra administrasjonen for i
redegjore og svare pi sporsmil.

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

Omforent forslag til vedtak:
Redegjorelsen tas til etterretning.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Redegjorelsen tas til etterretning.

03/16 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for kommunens skonomi

Radmann orjan Higraff og okonomisjef Kjellaug Bendiksen mstte fra administrasjonen for Aredegjore og svare pA sporsmAl.

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

Omforent forslag til vedtak:
Redegjorelsen tas til etterretning.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen tas til etterretning.

04/16 Redegiorelse fra administrasjonen: oppforgning av potitiske vedtak 20r5

R6dmann orjan Higraff, kommunalsjef Lisbeth Bemhardsen Fredheim og kommunalsjef Kurt
Peder Hjelvik motte fra administrasjonen for 6 redegjore og svare pA sporsmil.

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

Omforent lorslag til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegj orel sen fra admini strasj onen tas ti I etterretning.

05/16 oppfolgning av forvaltningsrevisjon: offentlige anskaffelser og rammeavtaler

Ridmann orjan Higraffog koordinator innkjop / IT-ansvarlig Helge Nikotaisen motte fra
administrasjonen for 6 redegjore og svare pi sporsmil.



Forslag til vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvarg $ r 2 glennomrort en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak g2l20l4
Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser

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 kontrolutvalg $ l2 gjennomfort en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak g2l20l4
Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser

2. Administrasjonen har redegjort for p6 hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollu_tvalg-el registrerer informasjon gitt fra radmannen i .port.,
datert 22. mars 2016 og 30. mars 2016.

3. Kontrollutvalget kommer lilbake til saken hssten 2016.

VoterinS.
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ 12 giennomfort en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak g2/2014
Forvaltningsrevisj onsrapport Offentli ge anskaffelser

2. Administrasjonen har redegiort for p6 hvilken m6te kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer informasjon gitt fra ridmannen i eposter
dalfjrt 22. mars 2016 og 30. mars 2016.

3. Kontrollutvalget kommer tilbake til saken hssten2016.

06/16 Redegiorelse fra administrasjonen: status og utvikling for kommunens barnevern

R6dmann orjan Higraffog bamevemleder Bente Trones mstte fra administrasjonen lor 6
redegjore og svare pA sporsmfll.

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

Omforent forslag til vedtak:
Redegjorelsen tas til efterretning.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Redegiorelsen tas til etterretning.

07l16 Redegiorelse fra adminisrrasjonen: om kommunens anbud pi sramtomming
R&dmann o{an Higraff, kommunalsjef Kurt peder Hjervik og avderingsingenisr Trond'
Nyquist motte fra administrasjonen for 6 redegjore og.uu.. pa,prrrrnil. -

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

Omforent forslae til vedtak:
Redegjorelsen tas til etterretning.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Redegiorelsen tas til etterretning. 
vedtak:

08/16 Redegiorelse fra administrasjonen: produksjonstirskudd i randbruket

Ridmann Orjan Higraff og kommunalsjef Kurt Peder Hjetvik motte fra administrasjonen for 6
redegiore og svare pi sporsmil.

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

Omforent forslag til vedtak:
Redegjorelsen tas til etterretning.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen tas til etterretning.

09/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
. Revisjonen har en hektisk tid med irsoppgjor. De regner med 6 starte med revisjon av

Sorfold cirka 10. april.
o Bemanning: Det er ansatt ny person innen regnskapsrevisjon, og vedkommende har

begynt i jobben.



. Forvaltningsrevisjon: Det arbeides for tiden med Overordnet analyse.

Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken.
o Forslag til endret kommunelov er nylig kommet ut. Det kommer mer informasjon til

kontrollutvalget etter hvert.
o Nordland fylkeskommune skal utrede kontrollutvalgsseketariat og revisjon piny.

l0/16 Eventuelt

Det fremkom ikke yterligere saker til behandling.

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


