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Sutt.n Kontrollutvalgservice

dato:
Jnr
10.05.2017 17t430

VAr

Postboks 54. 8138 Inndyr

PROTOKOLL _ SORFOLD KONTROLLUTVALG
Mstedato: Onsdag 10. mai 2017 kl. 10.00 Motested: MoteromRago,kommunehuset

Saksnr.:

07117

11.30

-l2ll7

Til

stede:
Gisle Hansen- leder
.lannikc Mocn- nestleder

Forfall:
lngen

Finn Ane Moen
Eva Lund Pedersen
Eskild Pederscn

Varamedlemmer:
Ingen

Ovrige:
Ridmann Orjan Higraff motte i tilknytning til sak 08/17 09117
Okonomisjel Kjellaug Bendiksen motte i titkny'tning til sak 08/17 09/l 7
Assisterende revisjonssjef Jan Sture Olsen, Saltcn kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste ble godkient.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.

ark
419 5.4

SAKSLISTE
Saksnummcr
07

/17

08n7
09n7
10il7

lll17
l2n7

Sakstittel
Godkienning av protokoll fia kontrollutvalgets mote 8. mars 2017
Arsregnskap Sorfold kommune 201 6 - uttalelse fra kontrollutvalget
Redegiorelse lia adn.rinistrasjonen: Om innkjop av arbeidstoy
Samarbeidsutvalg opprettet med grunnlag i Rammeavtale mellom KS og
Den norske legeforening om allmennpraksis i fastlegeordningen i
kommunene
Orientcrintter l'ra revision
Eventuelt

o[ sekrctariat

07/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 8. mars 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll lia kontrollutvalgets mote 8. mars 2017 godkjennes
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 8. mars 2017 godkjennes

08/17 Arsregnskap Sorfold kommune 2016

-

uttalelse fra kontrollutvalget

Ridmann Orjan Higraff og okonomisjef Kjellaug Bendiksen mstte fra adminislrasjonen for
redegiore og svare pa sporsmal.

A

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 10. mai 2017 behandlet Sorfbld kommunes Arsregnskap fbr 2016.
Grunnlaget fbr behandlingen har veert det avlagte irsregnskapet, revisj onsberetningen fbr
2016, og ridmannens Arsmelding tbr 2016.
Kontrollutvalget viser til krav i kommunelovens $ 48 nr 5 vedrorende rapportering av ikkeokonomiske fbrhold: tiltak for betryggende kontroll. tiltak for etisk standard og tiltak for
likestilling. lJtvalget mener dette i for liten grad er ivaretatt i irsmelding fbr 2016, og viser i
denne forbindelse til revisjonsberetningen som er avgitt med forbehold nir det gjelder
kommunens irsberetning.
Kontrollutvalget mener det har tatt ufbrholdsmessig lang tid for administrasjonen A ferdigstille
dokumenter med regnskap for 2016 og irsmelding for 2016. hvilket har resultert i forsinket
behandling i de organene som skal behandle regnskapet. Utvalget ber kommunestyret vurdere
6 sette folgende krav til administrasjonssjelen ved behandling av kommende irs regnskap:

o

Arsregnskapet skal avlegges innen 15. februar i iret etter regnskapsiret.

o

Arsberetning skal avlegges innen 31. mars i iret etter regnskapsiret, og med det
innhold som er stilt krav om i kommunelovens $ 48 nr 5.

Kontrollutvalget mener ut over dette at presentasjon av Srsregnskapet med tilhorende
spesifikasjoner og noter samt ridmannens Srsberetning, tilfredsstiller brukernes
informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Ssrfold kommunes aktivitet i 2016.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 10. mai 2017 behandlet Soribld kommunes irsregnskap for 2016.
Grunnlaget for behandlingen har virrt det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen lbr
20 I 6, og ridmannens Arsmelding for 201 6.
Kontrollutvalget viser til krav i kommunelovens $ 48 nr 5 vedrorende rapportering av ikkeskonomiske 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 2016. og viser i
denne tbrbindelse til revisjonsberetningen som er avgitt med lbrbehold nir det gjelder
kommunens 6rsberetning.

Kontrollutvalget mener det har tatt ufbrholdsmessig lang tid tbr administrasjonen f, ferdigstille
dokumenter med regnskap for 2016 og irsmelding for 2016. hvilket har resultert i forsinket
behandling i de organene som skal behandle regnskapet. Utvalget ber kommunestyret vurdere
i sette folgende krav til administrasjonssjefen ved behandling av kommende ars regnskap:

.
o

Arsregnskapet skal avlegges innen 15. februar i 6ret etter regnskapsiret.
Arsberetning skal avlegges innen 31. mars i iret etter regnskapsiret. og med det
innhold som er stilt krav om i kommunelovens $ 48 nr 5.

Kontrollutvalget mener ut over dette at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende
spesifikasjoner og noter samt rfldmannens firsberetning, tilfredsstiller brukemes
informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Sorfold kommunes aktivitet i 2016.

09/17 Redegiorelse fra administrasjonen: Om innkjop av arbeidstoy
Ridmann Orjan Higraff og okonomisjef Kjellaug Bendiksen motte fra administrasjonen for 6
redegjore og svare pi sporsmil.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslag:
Redeglorelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at feil ved
innkjopet blir tatt opp med de som var involvert i dette innkjopet. og at det i tillegg settes inn
tiltak i kommunen for i oke bevisstheten om og lojaliteten til innkjopsordningen.

Voterinq:
Omforent lorslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at f-eil ved
innkjopet blir tatt opp med de som var involvert i dette innkjopet. og at det i tillegg seftes inn
tiltak i kommunen lor i ske bevisstheten om og lojaliteten til innkjopsordningen.

Utvalgsmedlem Finn Arve Moen ble permittert etter behandling av sak 09/17.

10/17 Samarbeidsutvalg opprettet med grunnlag i Rammeavtale mellom KS og Den
norske legeforening om allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunene
Forslag til vedtak:
Saken legges frem for drofting.
Omforent forslag:
Kontrollutvalget viser til Rammeuvlale mellom KS og Den norske lege.forening om
allmennprakris i .lastlegeordningen i kommunene og til kommunestyrets sak 2912011.
Fremlagt dokumentasjon i form av motereferat for 2016 og2017 viser at Samarbeidsutvalget
ikke har opptridt i samsvar med Rammeavtalen. og heller ikke med de opplysninger som li til
grunn i kommunestyresaken. Samarbeidsutvalget har i stor grad behandlet og tatt stilting til
skonomiske forhold for legene og sporsmil om lorstielse av tidligere inngette avtaler. uten at
det foreligger mandat i samsvar med dette. I henhold til ny rammealtale med virkning fra
I . I .201 3 skal kommuneoverlege ikke velges til Samarbeidsutvalget.
Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret til i vurdere sammensetningen av
Samarbeidsutvalget, og eventuelt justere dette i henhold til rammea\talens bestemmelser.
Kontrollutvalget mener det er behov for en sak med full gjennomgang av de ulike avtalene
innen enhet Helse. herunder avklaring av roller, og at en slik sak legges lrem for et folkevalgt
organ.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget viser til Rammeot4ale mellom KS og Den rurske lege/brening om
allmennpruksis i .fastlegeordningen i kommunene og til kommunestyrets sak 2912011.
Fremlagt dokumentasjon i form av motereferat for 2016 og2017 viser at Samarbeidsutvalget
ikke har opptrAdt i samsvar med Rammeartalen, og heller ikke med de opplysninger som lA til
grunn i kommunestyresaken. Samarbeidsutvalget har i stor grad behandlet og tatt stilling til
okonomiske forhold for legene og sporsmil om forstielse av tidligere inngette avtaler. uten at
det foreligger mandat i samsvar med dette. I henhold til ny rammeartale med virkning lia
I .l .2013 skal kommuneoverlege ikke velges til Samarbeidsutvalget.

Kontrollutvalget oppfordrer kommunestyret til A vurdere sammensetningen av
Samarbeidsutvalget, og eventuelt j ustere dette i henhold til rammeavtalens bestemmelser.
Kontrollutvalget mener det er behov for en sak med full gjennomgang av de ulike avtalene
innen enhet Helse, herunder avklaring av roller. og at en slik sak legges tiem for et folkevalgt
organ.

I

l/17 Orienteringer fra revisjon

og sekretariat

Revisor orienterte:
o Bemanning: Revisjonen er fullt bemannet for forste gang pd lang tid. '[o nye
forvaltningsrevisorer er ansatt per henholdsvis april og mai 2017. Det arbeides med i
avklare rollen som oppdragsansvarlig revisor fremover. Fullt bemannet n&r det gielder
regnskapsrevisjon.
. Regnskapsrevisjon: Flere kommuner enn tidligere med forsinkelser nAr det gjelder
regnskap.
o Fylkeskommunens kontrollutvalg har 8. mai 2017 tatt stilling til en utredning om
fylkeskommunens revisjonsordning, og har innstilt overfor fylkestinget at det skal
dannes en felles revisjonsenhet i Nordland innen I .7.201 8.
. Mote i representantskapet i Salten kommunerevisjon IKS 22. mai 2017.
Sekretariatet orienterte :
. Om dokumenter lagt frem i tilkny,tning til saken.
o Fylkeskommunens kontrollutvalg har 8. mai 201 7 ogsi tatt stilling til en utredning om
lylkeskommunens sekretariatsordning. og har innstilt overfor lylkestinget at det skal
dannes en felles sekretariatsselskap i Nordland
. Styremote i Salten kontrollutvalgservice: Ordinrere saker (regnskap, irsmelding og
budsjett), men styret har i tillegg vedtatt 6 stille seg positiv til etablering av en storre
enhet lor sekretariat

12117 Eventuelt
Sak I tatt opp under eventuelt
Det ble lagt frem en eposthenvendelse fra Turid Willumstad der hun tar opp l) sporsmAl om
sykefraversoppfolgning av de to varsleme som tidligere var ansatt ved legekontoret, 2)
sporsmil om ansettelse av konsulent i kommunalsjefens stab, og 3) vurdere om <vedtak> i
Samarbeidsutval get er gyldige.
Kontrollutvalget ber seketariatet foreta undersskelser i lorhold til sporsmAlene om
sykefraversoppfolgning og om det har forekommet gjengieldelse mot en varsler - deretter
rapportere eventuelle funn til kontrollutvalget.
Sak 2 tatt opp under eventuelt
Utvalget besluttet a ta opp en sak vedrsrende kommentar i Arsmelding 2016 for enhet Helse.

Omforent forslag:
Kontrollutvalget viser til irsmeldingen lor enhet Ilelse side 54. hvor det under Kommentarer
inntekter, fremkommer folgende: <Det er budsjettert med okt leieinntekt, der denne ikke er
fakturert. >. Utvalget har ffitt opplysninger om at beslutning av okt utleiesats ikke er fattet av
korrekt organ som er kommunestyret.
Kontrollutvalget oversender vedtaket til kommunestyret.
Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget viser til irsmeldingen lor enhet Helse side 54. hvor det under Kommentarer
inntekter. fiemkommer folgende: <Det er budsjettert med skt leieinntekt. der denne ikke er
fakturert.>. Utvalget har litt opplysninger om at beslutning av skt utleiesats ikke er fattet av
konekt organ som er kommunestyret.
Kontrollutvalget oversender vedtaket til kommunestyret.

Neste mote i utvalget holdes 7. juni klokken 12.00.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Straumen dcn 10. mai

201 7

Sekreter fbr kontro

Utskrift sendes:
Kontrollutval gets medlemmer, varamedlemmer
Ssrfold kommune v/ ordforer og ridmann. Salten kommunerevisjon IKS

