


































SAI/TEN
KOMMUNEREVISJON

Til kontrollutvalget i Ssrfold kommune

De,es ref Var ref.:1410 9.E5 rb Dato 11. sep. 2020

l{otat vedr. Forenklet etterlevelseskontroll med Okonomiforvaltningen

1. Problemstillinr

GiennomfOring av forenklet etterlevelseskontroll er en ny oppgave gitt regnskapsrevisor av den nye

kommuneloven. Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens 6konomiforvaltning i hovedsak

foreglr i samsvar med bestemmelser og vedtak, Det er i forarbeidene presisert at dette er en

oppgave som skal loses med begrenset ressursbruk, og det skalgis en uttalelse med moderat

sikkerhet. Kontrollen skal rettes mot omreder hvor feil og mangler kan medfOre vesentlige

Okonomiske konsekvenser eller wekke tilliten til kommunen. Ut ifra en risiko- og

vesentlighetsvurdering skal det velges ett omrlde for kontroll. For 2019 har vivalgt i kontrollere

ivaretakelse av forskriftsmessige krav vedr6rende pasientmidler. Dette med bakgrunn iat vi ikke

lenger mottar re8nskap til revisjon. Etter revisors vurdering vildet ha betydning for kommunens

omdomme om de ikke oppfyller sine plikter iforhold til en ressurssvak gruppe.

2. Metode

Kommunedirektoren ble skriftlig kontaktet for ii fA en kontaktperson for etterlevelseskontroll, og revisor

ble bedt om 5 kontakte kommunalsjef Lisbeth Eernhardsen, som henviste meg til Kenneth Grywik for

videre oppfolging. Det ble holdt et mote med Grywik som blant annet er ansvarlig for

vederlagsberegnint for pasienter/beboere pd kommunens sykehjem og eldresenter. I tilleBt til muntlig

informas.ion imote med Grytvik har revisor mottatt mailer med informasjon. Kommunen har 2

institusjoner, Sorfold sykeh.iem og sorfold eldresenter.
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3. Regelverk

Forskrift om disponering av kontdntytelser fra folketrygden under opphold i kommunal helse- og

omsorgsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten ikrafttredelse 1.4.2014 er utgangspunktet for

etterlevelseskontrollen.

Itillegg nevnes at (Vergemilsloven) sier noe om meldeplikt for institusjoner.

S 57 Meldeplikt for institusioner

.<Md det ontos ot det er behov for vergemdl for en person som er innlogt pd institusjon, skol institusjonen

melde Jro til fylkesmonnen. Meldeplikten qjelder ogsd onsvorlig for kommunens sosidltjeneste og

kommunens helse- og omsorqstjeneste utenfor institusjon. Meldingen skol begrunnea.

Folgende er unders6kt av revisor:

Har SOrfold kommune rutiner for disponering av kontantytelser fra folketrygden for de pasienter som

ikke selv er i stand til i disponere ytelsen? ff I 3.

Om det for€ligger vedtak om disposisjonsrett av institusjonens lege/kommunelegen? /f 3.

Er vedtalet da skriftlig og fort inn i pasientens journal? .r/, 4.

Om lnstitusjonens ledelse har gitt skriftlig fullmakt til den som kan ta ut midler fra pasientens

bankkonto? /t 5.

At institusjonen forer regnskap over bruk av midlene for hver enkelt pasient? J/5 9.

Om alle regnskapene er oversendt kommunerevisor for revision? .t I 9-

4. Funn

R€visor har fett opplyst: (Hverken Sorfold sykehjem eller Sorfold eldresenter har noen pasienter med

vedtak om disposisjonsrett over kontantytelsenD, dvs at kommunen/ansatte ikke disponerer slike konti.

(Det er pr medio august kun perdrende som har tilgang til pasientens bankkontoD. (Det er kun et

mindre belOp (lommepenger til frisor, fotpleier o.l.) som oppbevares pi institusjoneneD.

For disse Kkontontkassener fdr revisor opplyst fqlgende.

60rIold sykehjem: kontdnter oppbevdres pd kontoret til avdelingsleder i ldst skrin. Belopsgrense er kr

3 N0,-. Det fdres regnskdp med bilag for uttok og brukrr.

KSqrfold eldresenter: kontdnter oppbevares i ldst skop, hor ikke beldpsqrense, det fares regnskop med

bilog,,.
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Videre opplyser Grytvik ot det er lenge siden det hor vert oversendt kommunens revisor for revisjon p6

noen ov institusjonene,r.

Sorfold kommune har rutinebeskrivelse/ prosedyre fra 1.1.2010 vedr. disponering av kontantytelser fra

folketrygden under opphold i sykehjem. Denne rutinen skal etter det revisor f;r opplyst revideres/g;r
gjennom da den har preg av I vere en skrivebordrutine, dvs den er lite etterfulgt.

Videre fir revisor opplyst:), Sorfold sykehjem er godt igang med i skaffe verge til alle pasienter, 11 har

fett verge, 6 forelopig ikke,).

sorfold eldresenter: <Nesten alle har en hoved p6rgrende, de som ikke har, har allerede f6tt verge fra

Fylkesmannenl.

Kommunen har et hukommelsesteam som driver oppsokende/forebyggende arbeid vedr kartlegging av

mulig demens blant kommunens innbyggere (eldre). Et eget skjema til bruk for < lnnkomstsamtale), for
nye pasienter til institusjonene er under (forbedring) ift 6 avklare/dokumentere nye pasienters

0konomiske forhold.

5. Revisors vurdering.

som man kan se ut ifra denne undersokelsen er vedtak om disponering av kontantytelse noe som

Sorfold kommune ikke BjOr idag.

Pasienter som ikke har/er oppnevnt verge, er det etter forskriften institusionen som har ansvaret for, og

kan bli erstatningspliktig dersom trygdeytelsen misligholdes. Det er noe slorre risiko hvor plrorende

disponerer ytelsen da de ikke er underlagt kontroll med disponering av midlene.

I de tilfuller hvor det foreligger vergemal vil oppfolging av vergens forvaltning ivaretas av fylkesmannen.

Kommunen b0r be om skriftlig dokumentasjon ner det er pasienter som har verge og kommer/flytter

inn pI institusjon. Dette bor ogsA undersokes der det er familiemedlemmer som har/overtar ansvaret,

safremt det ikke er ektefelle som har ansvaret.

Tilsynelatende har SOrfold kommune skriftlige rutiner (fra 1.1.2010) pe i undersoke de Okonomiske

formalitetene til pasienter. Revisor er forevist et slikt hefte med beskrivelser, men fer samtidit opplyst

at man egentlig ikke fOlter disse/o/eller at denne beskrivelsen skal ni revideres/gis gjennom.



Revisors konklusion:

Kommunen bor utarbeide/bruke en skriftlig rutine som omhandler disponering av kontantytelser der

det kommer frem hvordan dette skal g]ennomfores nir det foreligger vedtak. Om kommunen overtar

ansvaret for kontantytelser skal folgende vere p6 plass:

. Fullmakt fra leder til disponent pe de vedtakene kommunen lager

. Vedtak om kontantytelse skal legges pe journaltil pasient

o Kommunen skal levere regnskap til revisjonen irlig

. Det er rutiner knyttet til pasienters okonomiske forhold, men disse praktiseres tilsynelatende

ikke fullt ut iht. forskrift/lowerk/ eller tilfredsstiller gjeldende lovverk.

. Det er indikasjoner pi mangler ved vedtak/ dokumentasion pi vergemel/fullmakter til e

disponere bankkonti/nettbank.

o Det anbefales 5 <forbedre/dokumentere)) rutinene rundt pasienters @konomiske forhold slik at

risikoen for et eventuelt mislighold reduseres, og kommunen bedre overholder/oppfyller sine

plikter ift en ressurssvak gruppe.

Rune Boroy

oppdragsansvarlig revisor
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INNLEDNING 
 
Kommunestyrets kontrollansvar:  
 

Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har det øverste ansvaret for 
å kontrollere kommunens virksomhet.  

 
Kommunestyret kan kreve at enhver sak skal legges fram til orientering eller 
avgjørelse.  
 
Kommunestyret kan omgjøre vedtak som er truffet av andre folkevalgte 
organer eller av administrasjonen, hvis disse selv kunne ha omgjort vedtaket. 
(k.lov § 22-1).  

 
Etter bestemmelsen i kommuneloven § 23-1 har kommunestyret valgt et 
kontrollutvalg som skal føre løpende kontroll på kommunestyrets vegne. 
 
Den kommunale egenkontrollen som utøves av kontrollutvalget erstatter ikke  
kommunens internkontroll etter kommunelovens kapittel 25, eller 
kommunedirektørens ansvar for internkontroll. 
 
 
 

KONTROLLUTVALGETS SAMMENSETNING 
 
Valg til kommunens kontrollutvalg ble gjort av kommunestyret i møte den 15. oktober 
2019 - sak 64/19. Kommunestyret har i sitt møte 16. september 2020 foretatt nytt 
valg av kontrollutvalg, med den endring at Tor Ankjell  erstatter Finn Arve Moen so 
medlem og nestleder.  
 
Medlemmer i kontrollutvalget er: 
 
Medlem:      Varamedlemmer           : 
Jannike Moen, SV, leder     1.  Terje Nystabakk, SV 
 
Medlem:      Varamedlemmer            :      
Eva Lund Pedersen, Sp,      1. Johan Carlsen, Sp 
       2. Eivind Nygaard Sande, Sp 
 
Medlem:      Varamedlemmer            :      
Eskild Pedersen, H     1. Zoy Lillegård, H 
       2. Hege Didriksen, H 
 
Medlem:      Varamedlemmer            :      
Tor Ankjell, Ap, nestleder    1. Kristoffer Osbakk, Ap 
       2. Anne Bakken 
       
Medlem:      Varamedlemmer            :      
Eirik Stendal, Rødt     1. Stein Martinussen, Rødt 
       2. Kai Bråthen, Rødt  
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KONTROLLUTVALGETS LOVPÅLAGTE OPPGAVER 
Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll på vegne av kommunestyret. 
Kontrollutvalget skal påse at:  
 

a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en 
betryggende måte  

b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 
gjeldende bestemmelser og vedtak  

c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens 
virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har 
eierinteresser i det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll)  

d) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av 
revisjonsrapporter, blir fulgt opp.  

 

Regnskapsrevisjon  
Utvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, 
at regnskapsrevisjonen blir utført i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets 
instrukser og avtaler med revisor, og at regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer 
som oppfyller kravene som blir stilt i lovverket.  

 
Forvaltningsrevisjon  
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres forvaltningsrevisjon av kommunens 
administrasjon og av selskapene som kommunen har eierinteresser i. 
Kontrollutvalget skal lage en plan for gjennomføringen av forvaltningsrevisjoner. 
Planen skal være basert på risiko- og vesentlighetsvurderinger. Planen vedtas av 
kommunestyret. Utvalget skal også se til at administrasjonen setter i verk vedtak som 
er gitt av kommunestyret etter forvaltningsrevisjoner.  

 
Eierskapskontroll  
Kontrollutvalget skal føre kontroll med forvaltningen av kommunens eierskap 
gjennom eierskapskontroller. Kontrollutvalget skal lage en plan for gjennomføring av 
eierskapskontrollene, planen skal baseres på risiko- og vesentlighetsvurderinger. 
Planen vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget skal rapportere om resultatene av 
kontrollene til kommunestyret. Utvalget skal også se til at administrasjonen setter i 
verk vedtak som er gitt av kommunestyret etter eierskapskontroller.  
 

Budsjett for kontrollarbeidet  
Utvalget setter opp forslag til årsbudsjett for revisjon, sekretariatet og 
kontrollutvalgets egen drift og sender dette til kommunestyret med anbefaling om 
vedtak.  
 

Rapportering til kommunestyret  
Kontrollutvalget skal rapportere om resultatene av sitt arbeid til kommunestyret.  
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Uttalelse om årsregnskapet  
Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens og kommunale foretak sine 
årsregnskap og årsberetning.   
 

Annet  
Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser som det mener er nødvendig. 
 
 
 
ANDRE OPPGAVER 
Kontakten med kommunestyret  
Kontrollutvalget skal arbeide for å få en best mulig kommunikasjon med 
kommunestyret, både gjennom sakene utvalget oversender, gjennom sin årlige 
rapportering og ved andre orienteringer om utvalgets virksomhet.  
 

Åpenhet 
Kontrollutvalgets møter er åpne og alle har rett til å være til stede under møtene, men 
med de unntak som følger av kommuneloven § 11-5. Åpenhet er viktig, også om 
kontrollutvalgets virksomhet. Innenfor rammen av kommunelov og 
offentlighetslovgivningen, vil utvalget legge til rette for at utvalgets møter i størst 
mulig grad kan gjennomføres som åpne møter. 
 
 

Henvendelser fra publikum  
Alle henvendelser som kommer inn til sekretariatet blir lagt fram for kontrollutvalget, 
som tar stilling til om henvendelsen gir grunnlag for undersøkelser og / eller sak med 
bakgrunn i henvendelsen.  
 

Oppfølging 
Kontrollutvalget følger opp vedtak som angår utvalgets arbeid, og vurderer om 
sekretariatsbistanden tilfredsstiller utvalgets behov. 
 

Utvalgets faglige oppdatering  
Medlemmene i kontrollutvalget får tilbud om å delta på faglige samlinger. 
 
Virksomhetsbesøk 
For å kunne føre tilsyn med den totale virksomheten er det viktig at kontrollutvalget 
har ressurser og kjennskap til kommunens forvaltning og tjenester. Det kan være 
aktuelt å besøke ulike kommunale virksomheter. Besøkene kan også inkludere 
kommunale foretak og selskap. Virksomhetsbesøkene må tilpasses kontrollutvalgets 
behov og ressurssituasjon. 
 
Formålet med virksomhetsbesøk er blant annet å: 

• Bli kjent med virksomheten, og å gjøre kontrollutvalgets arbeid kjent i 
kommunen. 

• Undersøke generelt om krav til internkontroll er kjent i virksomheten og om 
sentrale føringer knyttet til for eksempel de etiske retningslinjer er 
kommunisert 
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• Fremskaffe informasjon om utvalgte områder som for eksempel HMS, 
offentlige anskaffelser og lignende ved å få orientering om og innsyn i system 
og rutiner 

• Få innspill til kontrollutvalgets risikoanalyser og planarbeid 

 
Høring 
Kontrollutvalget har i henhold til kommuneloven en rett og plikt til å gjennomføre 
kontrollmessige undersøkelser og evalueringer innenfor kommunens ansvarsområde. 
Kontrollutvalget kan gjennomføre høringer. Høringer finner sted i forbindelse med 
møter i kontrollutvalget, der kontrollutvalget i møte skaffer seg informasjon i en sak 
ved å be bestemte personer om å uttale seg muntlig, på spørsmål fra medlemmene. 
Hensikten med høring er å skaffe seg direkte informasjon fra aktørene i saken for å 
klarlegge saksforholdet så godt som mulig. 
 
Det er ikke planlagt høringer i kontrollutvalget i 2020. Kontrollutvalget gjennomfører 
høring ved behov. 
 
 

Rapportering 
Kontrollutvalget utarbeider årsrapport til kommunestyret om sin virksomhet. 
 
Rapporter fra gjennomførte forvaltningsrevisjonsprosjekter og eierskapskontroller 
rapporteres fortløpende i egne saker til kommunestyret. 
 
Skriftlige påpekninger fra revisor, jfr kommuneloven § 24-7, kan vurderes særskilt 
rapportert til kommunestyret. 
 
 
 

Høringsuttalelser 
Kontrollutvalget skal i offentlige høringssaker som vedrører kontrollfunksjonen 
spesielt, avgi uttalelse til kommunestyret, i saker der kommunestyret selv avgir 
høringsuttalelse på vegne av kommunen.   
 
 

Kontrollutvalgets arkiv 

Kontrollutvalget skal ha eget sak/arkiv system og sekretariatet ivaretar på vegne av 
kontrollutvalget det daglige arkivarbeidet, etter arkivloven med forskrifter. 
 
 
 
 

KONTROLL OG TILSYN- BUDSJETT 2020 

Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontrollutvalget. Budsjettet ble 
behandlet av kontrollutvalget i møte 2.12.2019 – sak 24/19. Budsjettet legger rammer 
for kontrollutvalgets egen aktivitet og kostnadene til revisjon og sekretariat. 
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme er på kr 793 000. 
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PLAN FOR MØTEVIRKSOMHETEN I 2021 

Kontrollutvalgets møteplan for 2021 fastsettes så snart som mulig, basert på 
møteplan for kommunestyre og formannskap. 
 
 
 
 
  

 

Kontrollutvalgets årsplan 2021 
 

 
Møter 

Aktiviteter og saker 1 2 3 4 5 ? 
Protokoll X X X X  

Orienteringer fra revisjon og sekretariat X X X X  

Reglement for kontrollutvalg    X  

Planarbeid eierskapskontroll X       

Rapport fra forvaltningsrevisjon X  X    

Rapport fra eierskapskontroll     X  

Oppfølgning av kommunestyrets vedtak vedr 
forvaltningsrevisjon skoleeierrollen 

 
X 

 
 

     

Oppfølgning av kommunestyrets vedtak vedr 
forvaltningsrevisjon selvkost vann og avløp 

  
X 

 
 

  

Oppfølgning av kommunestyrets vedtak vedr 
forvaltningsrevisjon Ansettelsesprosesser og 
nedbemanning 

    
 

X 

 

Orientering fra revisor om overordnet revisjonsstrategi    X   

Etterlevelseskontroll     X    

Orientering om status for kommunens økonomi / 
regnskap 

 
X 

    
X 

 

Uttalelse til kommuneregnskapet 2020   X    

Redegjørelse fra administrasjonen i aktuelle saker X X X X  

Virksomhetsbesøk        

Revisors erklæring om egen uavhengighet    X   

Utarbeidelse av virksomhetsplan 2022    X  

Kontrollutvalgets årsrapport 2021    X  

Møteplan 2022    X    

Budsjett for kontroll og tilsyn 2022   X     

 







  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Kontrollutvalget, Sørfold kommune, 
 

Årsrapport til kommunestyret, 2020 
jnr 20/xxx ark 419 1.5 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

1.0 Innledning 

 

Sørfold kontrollutvalg har i perioden 2020 bestått av følgende medlemmer: 

 

Jannike Moen, SV  leder 

Finn Arve Moen, Ap  nestleder til 16. september 2020 

Tor Ankjell, Ap  nestleder fra 16. september 2020 

Eirik Stendal, Rødt  medlem 

Eva Lund Pedersen, Sp medlem 

Eskild Pedersen, H  medlem 

 

Det har gjennomgående vært godt oppmøte i utvalget, og det har ikke vært behov for å kalle 

inn varamedlemmer. 

 

Det er gjennomført 4 møter i kontrollutvalget i 2020.   

 

Kontrollutvalget er i samsvar med kommunelovens § 23-1 oppnevnt av kommunestyret for å 

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

Utvalgets arbeid foregår innenfor rammen av  

• Kommunelovens kapitel 23 Kontrollutvalgets virksomhet,  

• Forskrift om kontrollutvalg og revisjon 

• Utvalgets virksomhetsplan 

 

Gjennom uttalelser til kommunens og det kommunale foretakets årsregnskap, og innstillinger 

i saker om forvaltningsrevisjon, har kontrollutvalget rapportert om sitt virke i de nevnte 

sakene. Utvalget legger i tillegg frem for kommunestyret en samlet rapport / fremstilling om 

kontrollutvalgets arbeid det enkelte år. 

 

 
 
2.0 Regnskap 

 

Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens regnskap for 2019. Regnskapet er avlagt 

med et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 780 312. Revisors beretning er avgitt med 

følgende konklusjon med forbehold om budsjett: 

 

Flere av regnskapslinjene har vesentlige avvik mot regulert budsjett. Årsberetningen 

har kommentarer/årsak til noen av de største avvikene.  

 

Kommunens ledelse har gitt kontrollutvalget en grundig gjennomgang av regnskap, og har 

besvart utvalgets spørsmål. Til grunn for utvalgets uttalelser ligger også revisors beretning, 

samt ytterligere informasjon fra denne. I kommunestyrets behandling av tidligere års regnskap 

er det ikke gjort vedtak som har krevd særskilt oppfølgning fra kontrollutvalgets side 

inneværende år. 

 

Nummererte brev fra revisor: Kontrollutvalget har i 2020 ikke mottatt eller behandlet 

skriftlige påpekninger fra revisor, jfr kommunelovens § 24-7. 

 



  
 

Etterlevelseskontroll: Revisor har gjennomført sin årlige kontroll av om kommunens 

økonomiforvaltning foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak, jfr kommuneloven  

§ 24-9. Tema for kontrollen var Pasientregnskap. Pasientregnskap er regulert i Forskrift om 

disponering av kontantytelser fra folketrygden under opphold i kommunal helse- og 

omsorgsinstitusjon i spesialisthelsetjenesten og i helseinstitusjon i spesialisthelsetjenesten. 

Revisor opplyser at kommunen ikke fatter vedtak om disponering av kontantytelse, slik 

forskriften tilsier, og har gitt følgende påpekning etter sine undersøkelser: 

 

• «Kommunen bør be om skriftlig dokumentasjon når det er pasienter som har verge og 

kommer / flytter inn på institusjon. Dette bør også undersøkes der det er 

familiemedlemmer som har / overtar ansvaret, såfremt det ikke er ektefelle som har 

ansvaret.» 

 

Kontrollutvalget påser at revisors påpekning følges opp. Utvalget er per november 2020 

orientert om ………….. 

 

 

 
3.0 Forvaltningsrevisjon 

 

Kontrollutvalget har utarbeidet plan for forvaltningsrevisjon, slik det er bestemt i 

kommunelovens § 23-3. Planen gjelder perioden 2020-2023 og er basert på risikovurderinger 

av kommunens virksomhet. Utvalgets innstilling med prioriteringer er oversendt til 

kommunestyret for sluttbehandling. Følgende prioritering av områder for forvaltningsrevisjon 

er foreslått fra kontrollutvalgets side: 

 

1. PERSONVERN  

2. SYKEFRAVÆRSOPPFØLGNING 

3. EIENDOMSFORVALTNING 

4. VANNFORSYNING – BRANNBEREDSKAP 

5. NAV / SOSIALE TJENESTER 

6. OFFENTLIG ANSKAFFELSE 

7. SALTEN BRANN IKS 

 

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 2020 er det gjennomført følgende 

behandling og oppfølgning innen forvaltningsrevisjon: 

 
Prosjektets navn Behandling i kontrollutvalget 

Ansettelsesprosesser og nedbemanning Behandling:  

Rapport levert i mai og behandlet i juni 2020 

med grunnlag i forrige periodes plan. På 

grunnlag av rapporten anbefalte revisor 

følgende:  

1. Sørfold kommune skal lage søkerliste 

ved alle utlyste stillinger 

2. Sørfold kommune skal dokumentere 

hovedtillitsvalgtes syn på alle 



  
 

innstillingene til kommunedirektøren 

3. Sørfold kommune skal drøfte bruken 

av deltid med de tillitsvalgte minst en 

gang i året 

4. Bemanningsplanen bør behandles i 

AMU 

Kommunestyret behandlet rapporten oktober 

2020 (sak 75/20), og vedtok å be rådmannen 

merke seg revisors anbefalinger, og trakk 

frem at kommunen «skal drøfte bruken av 

deltid med de tillitsvalgte minst en gang i 

året». Oppfølgning av kommunestyrets 

vedtak planlegges gjennomført av 

kontrollutvalget i 2021. 

Personvern Bestilling: 

Kontrollutvalget har bestilt gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon med dette temaet som er 

prioritet nummer 1 i Plan for 

forvaltningsrevisjon 2020-2023. Revisor 

starter opp sitt arbeid vinteren 2021. 

Oppfølgning: Iris Salten IKS – Selvkost og 

Offentlige anskaffelser  

Behandling / oppfølgning: 

Forvaltningsrevisjon gjennomført 2020 for 

samtlige 9 eierkommuner, som en 

oppfølgning av kommunestyrenes vedtak i 

opprinnelig revisjon fra 2019. Opprinnelig 

rapport påpekte en del svakheter ved 

selskapets håndtering av offentlige 

anskaffelser, mens oppfølgningsrapporten 

viste en betydelig forbedring.  

 

Utvalgets arbeid med forvaltningsrevisjon har gitt gode bidrag til kunnskap om hvordan den 

kommunale forvaltningen fungerer, og forbedringspotensial for kommunens forvaltning. 

Rapport fra forvaltningsrevisjon i Iris Salten IKS har gitt god kunnskap om selskapet og det 

forbedringsarbeid som er gjort som oppfølgning av opprinnelig rapport. 

 

 
 
4.0 Eierskapskontroll / Selskapskontroll 

 

Kontrollutvalget skal utarbeide plan for eierskapskontroll, slik det er bestemt i  

kommunelovens § 23-4. Utvalget behandler planen med innstilling til kommunestyret i sitt 

første møte i 2021. 

 

 
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 2020 gjelder dette bl.a følgende områder: 

• Kommunen som reguleringsmyndighet  

• Svar på henvendelser til kommunen. 

 

 

Kontrollutvalget vil generelt bemerke at kommunedirektøren og dennes 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 avgitt uttalelse til formannskapet om budsjett 2021 for kontroll og tilsyn 

(revisjon, sekretariat og kontrollutvalg).  

 

Kontrollutvalget har gitt høringsuttalelse til styret i Salten kontrollutvalgservice i forbindelse 

med at det planlegges gjennomført endret organisasjonsform, samt opptak av ny kommune 

som deltager i samarbeidet. Kontrollutvalget har oversendt til kommunestyret et forslag til 

reglement for utvalgets virksomhet. 

 

I samsvar med forskrift om kontrollutvalg og revisjon 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 den virksomhet som skal revideres. Denne 

behandles i kontrollutvalget. Revisor holder kontrollutvalget løpende orientert om sitt arbeid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Straumen, 12. november 2020 

 

 

 

Jannike Moen (s)   Tor Ankjell (s)   Eirik Stendal (s) 

leder     nestleder    medlem 

 

 

 

  Eskild Pedersen (s)   Eva Lund Pedersen (s) 

  medlem    medlem 
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