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PROTOKOLL _ SORFOLD KONTROLLUTVALG

Motedato: Torsdag, 18. oktober 2018 kl. 10.00 - 11.45

Motested: MoteromSiso,kommunehuset

Saksnr.: l5/18 - 23/18

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

Forfall:
Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Avigez
Radmann Stig Ame Holtedahl
Stabsleder Lillian Martinussen, sak l6118
Forvaltningsrevisor Kai Blix, og
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Leder av utvalget bebudet sak tatt opp under eventuelt i forhold til medieoppslag i AN
16.10.2018 om kommunens okonomi: <Na er enda en kommune i trobbel. - Vi er inne i en
kr it isk okonomis k s it uasj on >

Eva Lund Pedersen ba om at utvalget fir en orientering om varslersaken.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

l5/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 23. april 201 8
16/18 Redegjorelse fra administrasjonen: Rutiner lor svar pA henvendelser til

Sorfold kommune
t7n8 &rttll!"g av fbrvaltningsrevisjon Brukerbetaling vann og avlop
18/18 Status for forvaltningsrevisjon Skoleeierrollen
l9l18 Revisors vurdering av egen uavhengighet
20fiB Budsjett for kontroll og tilsyn 2019
2Ut8 Status for prosessene med henvendelser fra fylkeskommunen vedrorende

tilslutning til hhv revisjon og sekretariat i Salten
22n8 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
23/18 Eventuelt

15/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 23. april 2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 23.april 2018 godkjennes

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 23.april 2018 godkjennes

16/18 Redegiorelse fra administrasjonen: Rutiner for svar pi henvendelser til Ssrfold
kommune

RAdmann Stig Ame Holtedahl og stabsleder Lillian Martinussen motte fra administrasjonen
for 5 redegjore og svare pi sporsmil.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat fra administrasjonen: Redegiorelse fra administrasjonen:
Rutiner for svar pi henvendelser til Sorfold kommrure.

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

Omforent forslae til vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering. Utvalget registrerer at det er kommet pi
plass automatisk svar pi kommunens epostadresse.

Votering:
Omforent forslag vedtak ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering. Utvalget registrerer at det er kommet pi
plass automatisk svar pi kommunens epostadresse.

l7l18 Bestilling av forvaltningsrevisjon Brukerbetaling vann og avlop

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrorende Brukerbetaling

vann og avlop slik det er beskrevet i revisors prosjektplan datert 03.09.2018.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens form6l gir kontrollutvalget revisor fullmakt til A

foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortlspende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om

det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrorende Brukerbetaling

vann og avlop slik det er beskrevet i revisors prosjektplan datert 03.09.20'18.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor fultmakt til i
foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortlspende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om

det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

18/18 Status for forvaltningsrevisjon Skoleeierrollen

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

Omforent forslas til vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering. Utvalget registrerer at rapporten planlegges

ferdigstilt rundt nyttir 2019.

Votering:
Omforent forslag vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering. Utvalget registrerer at rapporten planlegges

ferdigstilt rundt nltter 2019.



l9118 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Sorfold kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 13.

august 2018 til etterretning. Utvalget ber om 6 bli lopende orientert om forhold som kan endre

vurderingen av uavhengighet.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Ssrfold kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet date( 13.

august 2018 til etterretning. Utvalget ber om i bli lopende orientert om forhold som kan endre

vurderingen av uavhengi ghet.

20/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019

Forslag til vedtak:
Sorfold kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2019

foreslis budsjette( til kr 783 000.

Resnskaps- og forvaltningsrevision, selskapskontroll Kr 595 000
Sekretrerbistand Kr ll8 000

Kurs og oppleering, andre driftsutgifter Kr 70 000

Sum Kr 783 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes
formannskapet. jfr forskrift om kontrollutvalg $ 18.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Sorfold kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon. sekretariat og kontrollutvalg) 2019
foreslis budsjettert til kr 783 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll Kr 595 000
Sekreterbistand Kr I l8 000
Kurs og opplering. andre driltsutgifter Kr 70 000
Sum Kr 783 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes
formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg $ 18.



21118 Status for prosessene med henvendelser fra fylkeskommunen vedrorende
tilslutning til hhv revisjon og sekretariat i Salten

Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

22118 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor oriente(e:
o Bemanning: To revisorer fratrer ijuni 2019.
. Regnskapsrevisjon: Drift som normalt
o Forvaltningsrevisjon: Har vrrt gjennom en periode med utskiftninger, men

produksjonen av forvaltningsrevisjon er pi vei opp.

Sekretariatet orienterte:
o Om dokument lagt frem i tilknytning til saken: Fylkesmannen i Nordlond 27.01.2018:

Rapport: Tilsyn med kommunal beredskapsplikt i Sorfold kommlne. Rapporten viste at
fylkesmannen hadde avdekket I avvik ved tilsynet. Utvalget ber om kopi av
kommunens svar til fylkesmannen.

23118 Eventuelt

l. Leder tok opp medieoppslag i AN 16.10.2018 om kommunens skonomi: <Nd er enda
en kommune i trobbel. - Vi er inne i en kritisk okonomisk situasjonr.

Revisor ga en kort vurdering vedrorende kommunens skonomiske situasjon.

2. Eva Lund Pedersen tok opp og ba om en orientering om varslersaken.

Lukking av mote:
Med bakgrunn i at saken inneholder personopplysninger og at det foreligger
lovbestemt taushetsplikt, besluttet utvalget med hjemmel i kommuneloven 31 nr2 A

lukke mstet.

Ridmannen orienterte om status for saken.

Dorene ble deretter ipnet.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.



Straumen, den 18. okto

Seketar for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Sorfold kommune v/ ordlorer og r6dmann, Salten kommunerevisjon IKS


