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PROTOKOLL _ SORFOLD KONTROLLUTVALG

Motedato: Fredag, 26. februar 2021 kl. 10.00 - I1.30
Motested: Sorfold ridhus, kommunestvresalen

Saksnr.: 02121 -07121

Til stede:
Jannike Moen. leder
Idar Mohaug. nestleder
Eva [,und Pedersen
Eskild Pedersen
Eirik Stendal

Forfall:
Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Ovrige:
Tor Ankjell motte opp til mstestart. i og med at han ikke hadde {Ett beskjed om at det var
valgt nytt medlem / nestleder av kontrollutvalget.
Ordforer Gisle Hansen, sak 04-05/21
Kommunedirektor Stig Ame Holtedahl, sak 03-05/21
Okonomisjef Kjellaug Bendiksen, sak 04/21
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst (via Teams), og
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Boroy. Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsen,ice

Godkjenning av innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

Godkienning av protokoll fra skriftlie saksbehandlinq Moteolan 2021

02t21

03/21 Oppfolgning av kommuneslyrets vedtak: Forvaltningsrevis.jon
skoleeierrollen

01/21
05t2t Redegiorelse fra administras.ionen: !var pi henvendelse til kommunen
06t2t Orienteringer fra revisjon qg sekretariat
07t2t Eventuelt

02/21 Godkjenning av protokoll fra kontrotlutvatgets mote 12. november 2020

Forslag til vedtak:
I'rotokoll fra kontrollutvalgets mote 12. november 2020 godkjennes.
Protokoll fra skriftlig saksbehandling Moteplan 2021 godkjennes.

Votering:
Forslag tiI vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 12. november 2020 godkjennes
Protokoll lra skrifttig saksbehandling Moteplan 2021 godkjennes.

03/21 Oppfolgning av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon skoleeierrollen

Kommunedirektor Stig Ame Holtedahl motte lra administrasjonen for i redegjore og svare pa
sporsmi[.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat fra administrasjonen datert 25.2.2021 .

Forslag til vedtak:
l. Kontrollutvalget har imedhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 5

gjennomfort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak om Rapport
forvaltningsrevisjon: Skoleeienollen

2. Administrasjonen har redegiort for pi hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslae til vedtak:
l. Kontrollutvalget har imedhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 5

gjennomfort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak om Rapport
forvaltningsrevisjon: Skoleeierrollen

Redegiorelse fra administrasjonen: Status for okonomi og regnskap



2' Administrasjonen har redegjort lor pa hvilken mate kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kommunestyrets vedtak i det store og hele
er fulgt opp fra administrasjonens side. oppdaterte skriftlige rutiner rapporteres i
vrre pa plass ni, samt at aktivitetsplanene pa skolen ni inneholder alle lovpalagte
krav.

3. Kontrollutvalget har vurdert gjennomforing av ytterligere undersokelser, jfr
kommunestyrets vedtak punkt 3. Utvalget har i sin sak 20119 behandlet en
forundersokelse fra revisor med tema Undervisningstid. Forundersokelsen ga ikke
grunnlag fbr ytterligere undersokelser eller forvaltningsrevisjon.

4. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering. vedlagt notat
fra administrasjonen.

Votering:
Omfbrent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 5

gjennomfort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak om Rapport
forvaltningsrevisj on: Skoleeierrol len

2. Administrasjonen har redegio( lbr pi hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kommunestyrets vedtak i det store og hele
er fulgt opp fra administrasjonens side. Oppdaterte skriftlige rutiner rapporteres 6
vere pA plass ni, samt at aktivitetsplanene pi skolen nA inneholder alle lovpilagte
krav.

Kontrollutvalget har vurdert gjennomforing av ytterligere undersokelser. jfr
kommunestyrets vedtak punkt 3. Utvalget har i sin sak 20/19 behandlet en
forundersskelse fra revisor med tema Undervisningstid. Forundersokelsen ga ikke
grunnlag for ytterligere undersskelser eller forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering. vedlagt notat
fra administrasjonen.

04/21 Redegjorelse fra administrasjonen: Status for skonomi og regnskap

Kommunedirektor Stig Ame Holtedahl og okonomisjef Kjellaug Bendiksen motte fra
administrasjonen for i redegiore og svare pi sporsmil.

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

Omforent forslas:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

).

4.



Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas tiI orientering.

05/21 Redegiorelse fra administrasjonen: Svar pi henvendelse til kommunen

Saken ble behandlet fsr sak04/21.

Kommunedirektor stig Arne Holtedahl mstte fra administrasjonen for a redegjore og svare pa
sporsmil. Ordfsrer Gisle Hansen motte for i redegjore og svare pi sporsmil.

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

Omforent forslag:
Redegjorelsen fra ordfsrer tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra ordfsrer tas til orientering.

06/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
. Regnskapsrevisjon: Det er gjennomfort interimsrevisjon uten funn av store feil og

mangler. Revisor nevnte at det ikke ser ut til at kommunen har mtt vedtatt
okonomireglement og finansreglement, selv om deue skulle vrrt vedtatt i 2020.

o Kommunedirektoren opplyste at okonomireglement er under utarbeidelse
o Det er for tiden mye i gjore. Regnskap for Sorfold er ikke mottatt enda.

o Kommunedirektoren opplyste at ifolge okonomisjef si ser det ut til at
regnskapet blir klar i dag.

o Sekretariatet spurte om kommunen har tbstsatt finansielle miltall. j fr krav om dette i
ny kommuneloven.

o Kommunedirektsren svarte at han er opptatt av og har tatt opp kommunal
skonomisk berekraft. men at det ikle er formule( eller vedtatt slike miltalt.

o Forvaltningsrevisjon: Bestilt forvaltningsrevisjon starter opp i.iuni. Ny
forvaltningsrevisor starter 1. mars 2021. og da er denne delen av Salten
kommunerevisjon IKS fullt ut bemannet for forste gang siden l. januar 2021 .

Sekretariatet orienterte :

. Om dokumenter vedlagt saken.



Vedtak:
Orienteringene tas til etrerretning.

07/21 Eventuelt

Eva Lund Pedersen tok opp referatsaker i kommunestyret (sak l4l21 og l5 /21) angiende
rapport fra Fylkesmannen i Nordland: Rapport .fra tilsyn med helsetjenester med N;ng til
personer ulensamtykkekompetanse ved Sorfoltlsykehjem 2020. Kommunedirektsren orienterte
kort om hvordan avvikene har blitt fulgt opp fra kommunens side. Til neste mote ber
kontrollutvalget om en redegiorelse fra administrasjonen om hvordan rapportens funn er fulgt
opp

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Sorfold kommune vi ordforer og kommunedirektor. Salten kommunerevisjon IKS

Straumen, den 26. feb

Seketzer for kontrollutvalget


