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PROTOKOLL _ SORFOLD KONTROLLUTVALG

Mstedato: Torsdag, 12. november 2020 kl. 10.00 - 12.10

Mstested: Sorfold ridhus, moterom Siso

Saksnr.: 21120 -31120

Til stede:
Jannike Moen. leder
Eva Lund Pedersen
Eskild Pedersen
Eirik Stendal

Forfall:
Tor Ankjell, nestleder

Varamedlemmer:
Kristofler Osbakk mstte som vara lbr Tor Ankjell

Ovrige:
Ordforer Gisle Hansen
Kommunedirektor Stig Ame Holtedahl
Kommunalsjef for oppvekst, omsorg, helse og velferd Lisbeth Bemhardsen, sak 25i20
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst, og
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Boroy, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Merknadcr:
Det fremkom ikke merklader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

21120 Godkienning av protokoll tia kontrollutvalgets mote l. oktober 2020
25/20 Etterlevelseskontroll okonomiforvaltning. pasientmidler: Kommunens

opplolgning av revisors pApekn inger
26t20 Dialog med revisor - etterlevelseskontroll regnskapsiret 2020
27t20 Besti I I ing av forvaltningsrevision: Personvem

28t20 Virksomhetsplan 2021 fbr kontrollutvalget
29t20 Arsrapport 2020 fra kontrollutvalset
30/20 Orienteringer fra revision og sekretariat
3U20 Eventuelt

24i20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote l. oktober 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote l. oktober 2020 godkjennes

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote I . oktober 2020 godkjennes

25120 Etterlevelseskontroll okonomiforvaltning, pasientmidler: Kommunens
oppfolgning av revisors pipekninger

Kommunalsjef for oppvekst, omsorg. helse og velferd Lisbeth Bemhardsen motte fra
administrasjonen for 6 redegjore og svare pi sporsmAl.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat fra administrasjonen datert 11.11.2020: Oppfolgning rappo(
etterlevelsesrevisjon kontantytelser i sykehjem.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget viser til revisors notat fra forenklet etterlevelseskontroll med
Pasientregnskap. Utvalget registrerer at revisors p6pekninger er fulgt opp som folger av
administrasjonen:......

Omforent forslae til vedtak:
Kontrollutvalget viser til revisors notat fra forenklet etterlevelseskontroll med
Pasientregnskap. Utvalget registrerer at revisors pipekninger er fulgt opp, jfr notat datert
11.11.2020.

Kontrollutvalget ber om informasjon om hvordan eiendeler som ringer. smykker etc
registreres og oppbevares pA sykehjem.



Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget viser til revisors notat fra forenklet etterlevelseskontroll med
Pasientregnskap. Utvalget registrerer at revisors pApekninger er fulgt opp.jfr notat datert
I I .l 1.2020.

Kontrollutvalget ber om informasjon om hvordan eiendeler som ringer, smykker etc
registreres og oppbevares p& sykehjem.

26120 Dialog med revisor - etterlevelseskontroll regnskapsiret 2020

Forslag til vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for
regnskapsAret 2020 vil bli gjennomfort etterlevelseskontroll med folgende tema:.. . ...

Omforent forslas:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for
regnskapsAret 2020 vtl bli gjennomfort etterlevelseskontroll med folgende tema: Offentlige
anskaffelser. del l.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for
regnskapsiret 202O vil bli gjennomfbrt etterlevelseskontroll med lblgende tema: Offentlige
anskaffelser, del 1.

27120 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Personvern

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrorende Personvem slik det
er beskrevet i revisors prosjektplan date( 12.11 .2020.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til A

foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger-



Omforent forslas:
Pi bakgrunn av kommunestyrets vedtak i Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023, utsetter
utvalget bestilling av forvaltningsrevisjon vedr personvem. Revisor gikk gjennom ulike
prosjektplaner for planens prioritet nummer I : Sykefraversoppfolgning.

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrorende
Sykefraversoppfolging slik det er beskrevet i revisors prosjektplan datert 12.11.2020.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til 6
foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er giort endringer i prosjektets problemstillinger.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Pi bakgrunn av kommunestyrets vedtak i Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023. utsetter
utvalget bestilling av forvaltningsrevisjon vedr personvem. Revisor gikk gjennom ulike
prosjektplaner for planens prioritet nummer I : Sykelravrersoppfolgning.

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrorende
Sykefraversopplolging stik det er beskevet i revisors prosjektplan datert 12.11.2020.

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

Kontrollutvalget ber revisor lortlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

28/20 Virksomhetsplan 2021 for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:
Virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom lrem i motet.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i motet.



29120 Arsrappo rt 2020 fira kontrollutvalget

Forslag til vedtak:
Arsrapport for kontrollutval get 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som
fremkom i mstet.

Votering:
Forsag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Arsrapport for kontrollutval get 2O2O oversendes kommunestyret med de endringer som
fremkom i motet.

30/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
. Regnskapsrevisjon: Litt vanskeligere arbeidsforhold knyttet til pandemien, og at det

derfor kan vrere vanskelig i giennomlore besok hos kommunene.
o Revisor orienterte om overordnet revisjonsstrategi
o Forvaltningsrevisjon: En av forvaltningsrevisorene har sagt opp, og det er allerede lyst

ut stilling.

Seketariatet orienterte :

o Om dokumenter vedlagt saken.
o Til vedlegg b) Innkalling til representantskap i Salten Brann IKS. opplyste

ordfsrer at representantskapet ikke tok til behandling sak l6110 (Etablering av
IKS for system lor 1l0-sentraler)

o Om anskaffelse av slamtsmming i samarbeid med Fauske kommune og at
klagenemnda i august 2020 kom til at avlysningen av det forste anbudet var ulovlig.
Ved behandling av anskaffelsen har Fauske kontrollutvalg fett opptyst at en tilbyder
har varslet ssksmil. og at Fauske kommune 28.9.2020 har gitt tilsvar til varslet. per
6.11.2020 har Fauske kommune ikke mottatt mer fra motpart. Klagenemndas
avgjorelse og Fauske kommunes tilsvar til varsel om ssksmil sendes medlemmene av
Ssrfold kontrollutvalg til orientering.

o Om svar pi epost lra ordforer pA kontrollutvalgets henvendelse om det er gitt svar fra
kommunen pA Ole Hellands brev datert 22. januar 2020. Ordfsrer anser det som
administrasjonens ansvar 6 gi svar pi dette brevet. Kontrollutvalget sier seg enig i
dette, og ber sekretariat folge opp dette med administrasjonen.

Vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

3l/20 Eventuelt

Det liemkom ikke ytterligere saker til behandling.



Straumen, den 12. no

Sekreter for kontrollutvalget

Utskift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Ssrfold kommune v/ ordforer og kommunedirektsr, Salten kommunerevisjon IKS


