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1.0 Innledning 

 

Sørfold kontrollutvalg har i perioden 2015-2019 bestått av følgende medlemmer: 

 

Gisle Hansen, Sp  leder 

Jannike Moen, SV  nestleder   

Finn Arve Moen, Ap  medlem 

Eva Lund Pedersen, Sp medlem 

Eskild Pedersen, H  medlem 

 

Flere varamedlemmer har møtt og bidratt til gjennomføring av møtene: Bjørg Karlsen, Zoy 

Lillegård, og Martin Lillegård. 

 

Det er gjennomført 17 møter i kontrollutvalget i perioden. (2011-2015: 13 møter) 

 

Kontrollutvalget er i medhold av kommunelovens § 77, oppnevnt av kommunestyret for å 

forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning, på vegne av kommunestyret. 

Kommunelovens kapitel 12 Internt tilsyn og kontroll. Revisjon, samt Forskrift om 

kontrollutvalg i kommuner har lagt rammen for utvalgets virksomhet.  

 

Gjennom uttalelser til kommunens årsregnskap, og innstillinger i saker om 

forvaltningsrevisjon, har kontrollutvalget rapportert om sitt virke i de nevnte sakene. Utvalget 

legger i tillegg frem for kommunestyret denne rapporten som en mer samlet fremstilling av 

kontrollutvalgets arbeid i perioden. 

 

 

2.0 Regnskapsrevisjon 

 

Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens regnskaper for årene fra og med 2015 til 

og med 2018, med følgende regnskapsmessige resultat: 

 

2015: mindreforbruk  kr 2 880 699 

2016:  mindreforbruk  kr    572 796 

2017:  merforbruk  kr 2 663 765 

2018:  merforbruk  kr 3 524 657 

 

Kontrollutvalget behandlet regnskap for 2018 i sitt møte 7. juni 2019, og uttalte bl.a følgende:  

 

Utvalget viser til at fullstendig årsberetning med regnskap ble avlagt 24. mai. Fristen 

for avleggelse av årsregnskap og årsberetning er henholdsvis 15. februar og 31. mars. 

Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonssjefen heretter avleverer årsregnskap 

og årsberetning innen frister fastsatt i forskrift. 

 

Kommunens administrasjon har bistått kontrollutvalget ved dets behandling av det enkelte års 

regnskap. Til grunn for utvalgets uttalelser ligger også revisors beretning, samt ytterligere 

informasjon fra revisor.  

 

 

 

 



  
 

  

I kommunestyrets behandling av regnskapene er det ikke gjort vedtak som har krevd særskilt 

oppfølgning fra kontrollutvalgets side. 

 

 

 

3.0 Forvaltningsrevisjon 

 

Kontrollutvalget har i valgperioden utarbeidet en plan for forvaltningsrevisjon, slik det er 

bestemt i forskriftens § 10. Planen gjaldt perioden 2016-2019 og er basert på 

risikovurderinger av kommunens virksomhet. Kommunestyret vedtok planen i sin sak 102/16 

med følgende prioritering av områder for forvaltningsrevisjon: 

 

 

1. Økonomistyring  

  

2. Skoleeierrollen  

 

3. Brukerbetaling vann / avløp  

 

4. Kommunale veier – vedlikehold, ressursbruk og trafikksikkerhetsplan  

 

5. Revisjon administrasjon rådhuset 

 

Kontrollutvalget fikk fullmakt av kommunestyret til å foreta endringer i planen der utvalget 

fant dette nødvendig. 

 

 

Kontrollutvalgets oppgaver med forvaltningsrevisjoner er tredelt: bestille gjennomføring av 

konkrete forvaltningsrevisjonsprosjekter, saksbehandle og innstille til kommunestyret når det 

legges frem en forvaltningsrevisjonsrapport, samt følge opp de vedtak kommunestyret fatter 

ved behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter. I valgperioden har kontrollutvalget 

gjennomført følgende behandling og oppfølgning innen forvaltningsrevisjon: 

 
Prosjektets navn Behandling i kontrollutvalget 

Offentlige anskaffelser og rammeavtaler Rapport behandlet i forrige valgperiode. 

Oppfølgning gjennomført mars og desember 

2016 med påfølgende rapportering til 

kommunestyret. 

Legetjenesten Rapport bestilt av utvalget som gikk av i 

2015. Behandlet av kontrollutvalget 

desember 2015 med innstilling til 

kommunestyret. Oppfølgning gjennomført 

februar 2018 med påfølgende rapportering til 

kommunestyret. 

Økonomistyring Rapport bestilt juni 2016, behandlet i 

kontrollutvalget med innstilling til 

kommunestyret desember 2016 

Skoleeierrollen Rapport bestilt februar 2018, behandlet 

februar 2019 med innstilling til 



  
 

kommunestyret. 

Brukerbetaling vann og avløp Bestilt oktober 2018; ikke levert. 

Ansettelses- og oppsigelsesprosesser 

(forvaltningsrevisjon bestilt utenom vedtatt 

plan, jfr fullmakt) 

Rapport bestilt september 2019  

Øvrige prosjekter i plan for 

forvaltningsrevisjon 2016-2019 

Ikke bestilt 

 

Kontrollutvalget har i juni 2019 hatt til vurdering ytterligere forvaltningsrevisjon innen skole. 

Basert på undersøkelser fra revisor har utvalget ikke funnet grunnlag for å igangsette 

ytterligere forvaltningsrevisjon. Utvalget har imidlertid bedt revisor foreta en forundersøkelse 

/ forvaltningskontroll som belyser om elvene får tilstrekkelig undervisningstid ut fra lovkrav.  

 

Som i forrige valgperiode har det også i 2015-2019 blitt levert forholdsvis få 

forvaltningsrevisjoner.  

 

Forvaltningsrevisjonsrapportene som er levert har gitt nyttige bidrag til kunnskap om hvordan 

den kommunale forvaltningen fungerer, og har påpekt forbedringsmuligheter for kommunen.  

 

 

 

4.0 Selskapskontroll 

 

Kontrollutvalget har behandlet en rapport om selskapskontroll i inneværende periode, og 

saken er oversendt kommunestyret til behandling.   

 

Rapporten gjelder IRIS Salten IKS, og var en forvaltningsrevisjon vedrørende for det første 

selvkost for husholdningsavfall, og for det andre om regelverk for offentlige anskaffelser 

overholdes. Denne kontrollen / revisjonen ble bestilt i april 2018, deretter behandlet av 

kontrollutvalget april 2019 med innstilling til kommunestyret.  Rapporten viser at selskapet i 

stor grad har en tilfredsstillende håndtering av selvkost. Samtidig er det betydelige 

utfordringer når det gjelder forholdet til offentlige anskaffelser.  Revisor har gitt forholdsvis 

omfattende anbefalinger i rapporten. 

 

 

5.0 Øvrig kontroll og tilsyn 

 

Med bakgrunn i kontrollutvalgets generelle mandat om å foreta løpende tilsyn og kontroll 

med forvaltningen, er det i utvalgets møter satt på dagsorden en rekke saker. Sakene har 

bakgrunn i innspill fremmet av publikum, utvalgets medlemmer, andre politikere i 

kommunen, saker som er tatt opp i media etc. 

 

I disse sakene har utvalget kalt inn administrasjonen, og bedt denne redegjøre for saksforhold, 

regelverk, forvaltningspraksis etc. I perioden 2015 til 2019 gjelder dette bl.a følgende 

områder: 

 

- Status for kommunens økonomi 

- Rutiner for svar på hevendelser til kommunen 

- NAV: organisering og samarbeid mellom kommunale og statlige tjenester 



  
 

- Redegjørelse om kommunens oppfølgning av tilsynsrapport fra Fylkesmannen, vedr 

Straumen skole 

- Oppfølgning av politiske vedtak / kommunestyrets økonomivedtak 

- Status for kommunens barnevern 

- Anbud slamtømming 

- Tilrettelegging og oppfølgning for sykemeldte ansatte 

- Kommunens behandling av delingssaker og søknader om matrikkelendring 

- Håndtering av NAV-ytelser til en bruker 

- Personvern 

- Oppfølgning av bosatte flyktninger 

- Status for saksbehandling innen Teknisk / Næring 

 

Kontrollutvalget fikk i januar 2017 en henvendelse fra kommunens ordfører om håndtering av 

varsling i Sørfold kommune. Bakgrunnen var avisoppslag hvor to av kommunens ansatte ble 

sitert på at de hadde fremsatt en varsling, men at rådmannen hadde røpet dem som varslere. 

Sekretariat og revisor gjennomførte undersøkelser for å kartlegge de faktiske forhold. 

Kontrollutvalget behandlet rapport fra undersøkelsene i mars 2017. På bakgrunn av innholdet 

i rapporten konkluderte utvalget med at møtet mellom de to ansatte og rådmannen forutsatte 

fortrolighet i forhold til innholdet i samtalen. Kontrollutvalget mente rådmannen hadde 

opptrådt kritikkverdig. Det økende antall møter avholdt i inneværende valgperiode 

sammenlignet med tidligere valgperioder, har i stor grad sin bakgrunn i nevnte sak vedrørende 

varsling. 

 

 

Kontrollutvalget vil generelt bemerke at rådmannen og hans administrasjon har bidratt med 

gode redegjørelser og besvart utvalgets spørsmål i de sakene som er tatt opp.   

 

 

 

6.0 Øvrige saker som vedrører utvalget 

 

Kontrollutvalget har årlig avgitt uttalelse til formannskapet om behov for ressurser til kontroll 

og tilsyn (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg). Utvalget vurderer ressurssituasjonen som 

tilfredsstillende. 

 

Kontrollutvalget er gjennom perioden holdt orientert om igangsatte prosesser som innebærer 

omorganisering og / eller utvidelse av henholdsvis revisjon og sekretariat. Utvalget er 

informert om at alle prosesser tilknyttet kommunens revisor er avsluttet. Videre er utvalget 

informert om at det fortsatt pågår utredning av Nordland fylkeskommunes mulige tilslutning 

til Salten kontrollutvalgservice. 

 

Utvalgets medlemmer har deltatt i ulike konferanser og fagsamlinger for å øke kompetansen 

og bygge nettverk i forhold til andre kontrollutvalg. Utvalget er fornøyd med dette fordi det 

har vært viktig og nødvendig for å gjøre utvalget i stand til å ivareta sine pålagte oppgaver.  

 

I medhold av forskrift om kontrollutvalg har kontrollutvalget et ”påse”-ansvar i forhold til 

revisors arbeid med regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Årlig legger revisor frem en 

erklæring om uavhengighet i forhold til Sørfold kommune. Denne behandles i 

kontrollutvalget. Kvalitetskontroll av revisjonen gjennomføres i regi av Norsk 

kommunerevisorforbund. 



  
 

 

Det gjennomføres en løpende vurdering av revisors arbeid, særlig ved behandling av 

forvaltningsrevisjonsrapporter.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straumen, 2. september 2019 

 

 

 

Gisle Hansen    Jannike Moen    Finn Arve Moen 

leder     nestleder    medlem 

 

 

 

  Eskild Pedersen   Eva Lund Pedersen 

  medlem    medlem 
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