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SORFOLD KONTROLLUTVALG

Motedato: Onsdag l. juni 2016 k|.09.00 - 13.00
Mstested: Moterom hjemmetjenesten, 2. etasje Coop Prix, Straumen
Saksnr.: ll/16 - 16116

Til stede:

Forfall:

Gisle Hansen. leder
Jamike Moen. nestleder
Finn Arve Moen
Eva Lund Pedersen
Eskild Pedersen

Varamedlemmer:
Ingen

Ovrige:
RAdmann Orjan Higraff motte i

tilknyning til sakene 12-13116

Okonomisjef Kjellaug Bendiksen motte i tilknytning til sak l2- 13/16
Forvaltningsrevisor Inger Hikestad, og
Assisterende revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE
Saksnummer

lUt6
12fl6
t3/16

11n6
15/16

16fi6

11116

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra mote 3 I . mars 2016
Arsregnskap Sorfold kommune 2015 - uttalelse fra kontrollutvalget
Overordnet analyse for Ssrfold kommune - Grunnlag for plan for
forvaltningsrevislon
Bestilling av forvaltningsrevision okononistyring
Orienteringer fra revision og sekretariat
Eventuelt

Godkjenning av protokoll fra mste 31. mars 2016

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 3l . mars 2016 godkjennes.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
VedJak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 3l. mars 2016 godkjennes.

l2l16 Arsregnskap Sorfold

kommune 2015 - uttalelse fra kontrollutvalget

R6dmann Orjan Higraff og okonomisjef Kjellaug Bendiksen motte fra administrasjonen for 6
redegjore og svare pA sporsmAl.

Forslag til vedtak:
Konlrollutvalget har i mote l. juni 2016 behandlet Sorfold kommunes irsregnskap for 2015.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen for
2015. og rAdmannens Arsmelding lor 2015.
Kontrollutvalget viser til krav i kommunelovens $ 48 nr 5 vedrsrende rapportering av ikkeokonomiske forhold: tiltak for betryggende kontroll, tiltak for etisk standard og tiltak for
likestilling. Utvalget mener dette i for liten grad er ivaretatt i irsmelding for 2015.

Kontrollutvalget mener ut over dette at presentasion av Srsregnskapet med tilhorende
spesifikasjoner og noter samt ridmannens irsberetning, tilfredsstiller brukernes
informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Sorfold kommunes aktivitet i 2015.
Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk med
kr 2 880 699.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen
merknader til Sorfold kommunes irsregnskap for 2015.

Votering:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Kontrollutvalget har i mote l. juni 2016 behandlet Sorfold kommunes irsregnskap for 2015.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen for
2015, og ridmannens Arsmelding for 2015.

Kontrollutvalget viser til krav i kommunelovens $ 48 nr 5 vedrorende rapportering av ikkeskonomiske forhold: tiltak lor betryggende kontroll. tiltak for etisk standard og liltak for
likestilling. Utvalget mener dette i for liten grad er ivaretatt i irsmelding for 2015.

Kontrollutvalget mener ut over dette at presentasjon av arsregnskapet med tilhorende
spesifikasjoner og noter samt ridmannens irsberetning, tilfredsstiller brukemes
informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Sorfold kommunes aktivitet i 201 5.
Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapel viser et regnskapsmessig mindrelbrbruk med
kr 2 880 699.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen. har kontrollutvalget ingen
merknader til Sorfold kommunes flrsregnskap fbr 20,l5.

13/16 Overordnet analyse

for Sorfold kommune - Grunnlag for plan for

forvaltningsrevisjon
Forslag til vedtak:
Saken tas forelopig til orientering. Innspill fra kontrollutvalget tas med til kontrollutvalgets
behandling av plan lbr lorvaltningsrevisjon.
Votering:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Saken tas forelopig

til orientering. Innspill fra kontrollutvalget

tas med

til kontrollutvalgets

behandling av plan for forvaltningsrevisjon.

l4116 Bestilling av forvaltningsrevisjon

-

okonomistyring

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Okonomistyring slik
det er beskrevet i prosjektplan datert I l. mai 2016.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Okonomistyring slik
det er beskrevet i prosjektplan datert I l. mai 2016.

l5/16 Orienteringer fra revisjon

og sekretariat

Revisor orienterte:
. Regnskapsrevisjon: Noen sene regnskaper ogsi i flr.
o Bemanning: Har ffitt l7 sokere pa utlyst stilling som forvaltningsrevisor.
. Representantskapet i Salten kommunerevision IKS har valgt nytt styre. Styreleder
Johan Bakke, nestleder Finn An'e Moen, styremedlem Mary Astrid Hilling og
Tove Wentzel. Leder for representantskapet Espen Rokkan.
Utvalgets leder informerte om vedtatt sty( nedtak av aksjekapital i Salten kommunerevisjon
IKS, med tilbakebetaling til eierkommunene.
Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken.
o Salten kontrollutvalgservice: arsmste 9. mai 2016 med valg: styreleder Gisle
Hansen (Ssrfold), nestleder Gry Janne Rugis (Fauske), tredje medlem av
arbeidsutvalget John Ringstad (Steigen)

l6116 Eventuelt
Utvalgets leder tok opp fylkesmannens tilsyn med Straumen skole, jfr utsendt tilsynsrapport
datert 12.02.2016. Utvalget besluttet A ta saken opp i neste mote som fastsettes til 29. august.

utvalgets leder tok opp sporsmalet om saker som ster oppfort som <Lukket> pi innkalling til
kommunestyret.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Sekreter for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Sorfold kommune v/ ordforer og ridmann, Salten kommunerevisjon IKS

