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Sutt.n Kontrollutva lgservice

Vlr

Postboks 54, 8138 Inndyr

dato:

20.02.2018

PROTOKOLL _ SORFOLD KONTROLLUTVALG
Mstedato: Tirsdag 20. februar 2018 kL f0.00
Mstested: MoteromRago,kommunehuset

Saksnr.:

0l/18

-

- 13.40

10/18

Til

stede:
Gisle Hansen. leder
Jannike Moen, nestledcr
Finn Arve Moen
Eva Lund Pedersen

Forfall:
Eskild Pedersen

Varamedlemmer:
Martin Lillegard motte for Eskild Pedersen

Avrige:
Okonomisjef Kjellaug Bendiksen sak 02-03/l 8
Flyktningekoordinator Ermin Krehic, sak 04/l 8
Fungerende ridmann Lisbeth Bemhardsen, sak 02-06/1 8
Ordfsrer Lars Evjenth
Assisterende revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikl<e merknader.

Jnr
t8/125

ark
419 5.4

SAKSLISTE
Saksnummer

0r/r8
02fi8
03/18
04/18
05/18
06/18

07n8
08/18
09/18

l0/lE

Sakstittel
Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 29. november 201 7
Redegisrelse til kontrollutvalget om status for kommunens akonomi
Redegiorelse til kontrollutvalget om status for kommunens arbeid med
personvem
Redegjorelse til kontrollutvalget om status for oppfolgning av bosatte
flyktninger
Redeglorelse til kontrollutvalget om status for saksbehandling innen
Teknisk / Nering
Opplslening av forvaltningsrevisjon legedenesten
Bestilling av forvaltningsrevisjon Skoleeierrollen
Bestilling av selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS.
selvkost mm
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Eventuelt

0l/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 29. november 2017
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 29. november 2017 godkjennes
Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 29. november 2017 godkjennes

02/18 Redegiorelse

til kontrollutvalget om status for kommunens okonomi

Fungerende ridmann Lisbeth Bemhardsen og okonomisjef Kjellaug Bendiksen motte fra
administrasjonen for 6 redegiore og svare pA sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslae til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Utvalget er tilfreds med at revisor ffir regnskapet i morgen.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Utvalget er tilfreds med at revisor

ltr

regnskapet i morgen.

03/18 Redegiorelse til kontrollutvalget om status for kommunens arbeid med
personvern

Fungerende ridmann Lisbeth Bemhardsen og okonomisjef Kjellaug Bendiksen motte fra
administrasjonen for i redegjore og svare pi sporsmAl.

Kontrollutvalget fikk dett ut notat fra radmannen datert 19.02.201 g: Redegjorelse til
kontrollutvalget.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslas:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Notat fra ridmannen legges ved protokollen.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Notat fra rddmannen legges ved protokollen.

04/18 Redegiorelse til kontrollutvalget om status for oppfolgning av bosatte flyktninger
Fungerende ridmann Lisbeth Bemhardsen og flyktningekoordinator Ermin Krehic mstte fra
administrasjonen for i redegjore og svare pA sporsmil.
Saken ble behandlet etter sak 05/1 8.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslas:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redeglorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

05/18 Redeglorelse til kontrollutvalget om status for saksbehandling innen Teknisk /
Nrering

Fungerende ridmann Lisbeth Bemhardsen og fra administrasjonen for a redegiore
og svare
sporsmAl.

pi

Saken ble behandlet fsr sak 04/18.

Utvalget fikk utdelt notat fra kommunalsjef teknisk / nering datert 15.02.201g: Status

restanser plan-/byggesak 15.2.2018.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslas:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

06/18 Oppfolgning av forvaltningsrevisjon legetjenesten
Fungerende radmann Lisbeth Bemhardsen motte fra administrasjonen for
sporsm6l.

pi

&

redegjore og svare

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i medhold av forskilt om kontrollutvalg $ l2 gjennomfort en
opplolgning av kommunestyrets vedtak i sak I l0/2016
Forvaltningsrevisjonsrapport Legetjeneste.

l.

2.

Kontrollutvalget registrerer

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslas:
I
Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ l2 giennomlort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 'l l0/2016
Fowaltni ngsrevisjonsrapport Legetj eneste.

.

2.

Kontrollutvalget registrerer at mye av kommunestyrets vedtak er fulgt opp av
administrasjonen, men at det for en del av tjenestens vedkommende for tiden pigflr

forhandlinger som berorer tjenesten. Rapportens anbefaling vedrorende vurdering
av dobbeltroller er si langt ikke avklart.

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.
1

.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ I 2 gjennomfort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 110/2016
Forvaltningsrevisj onsrapport Le getj eneste.

2.

Kontrollutvalget registrerer at mye av kommunestyrets vedtak er fulgt opp av
administrasjonen, men at det for en del av tjenestens vedkommende for tiden p6gir
forhandlinger som berorer tjenesten. Rapportens anbefaling vedrorende vurdering
av dobbeltroller er si langt ikke avklart.

3.

Kontrolluwalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

07/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon Skoleeierrollen
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Skoleeierrollen slik
det er beskrevet i prosjektplan datert 7 . desember 2017.
Votering:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av lorvaltningsrevisjonsprosjektet Skoleeierrollen slik
det er beskrevet i prosjektplan datert 7. desember 2017.

08/18 Bestilling av selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS, selvkost mm
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon
selvkost og offentlig anskaffelse, slik det er beskrevet i prosjektplan date( 18.12.2017.

VoterinS
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Yedtak:

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon
selvkost og offentlig anskaffelse, slik det er beskevet i prosjektplan dabrt 18.12.2017 .

09/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Revisor orienterte:
Bemanning: En forvaltningsrevisor har sluttet, og rekruttering av ny er i gang. Dermed
blir det usikker kapasitet fremover. Fulltallig bemanning innen regnskapsrevisjon.
Regnskapsrevisjon: I startfasen av irsavslutningsrevisjon.
Om utredning av Nordland Revisjon IKS: Det arbeides med utredning. Intensjon om
etablering av nytt IKS innen Arsskifte, men usikkerhet om nir dette kan komme i drift.
Det er innkalt til et eiermote for revisjonen 19. mars. Alle ansatte i de berorte
revisjonene mstes til personalmote 12. mars.

o

o
o

Seketariatet orienterte:
Om dokumenter lagt frem i tilknytning til saken.
Inngatt avtale mellom Salten kontrollutvalgservice og Rodoy kommune om leveranse
av seketariatstjeneste til Rodoy kontrollutvalg i2+ft1 er.
Om utredning av felles selskap for kontrollutvalgssekretariat i Nordland p6gar.
Utredningen oversendes styret i Salten kontrollutvalgservice nir den er ferdig, etter alt
A dsmme til varen.

o
o

r

10/18 Eventuelt
Gisle Hansen tok opp offentlighet og saksbehandting i tilknytning til kommunestyrets sak
168117 .1innkallingen til motet fremkom ikke navn pA den som sokte fritak, mens det i
protokollen fremkommer med navn at Nina Fredriksen gis fritak.
Det fremkom ikke yfterligere saker til behandling.

Straumen den 20. februar 2018

Seketaer for kontrollutvalget

Utskift

sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Ssrfold kommune v/ ordforer og ridmann, Salten kommunerevisjon IKS

Salten kontrollufualgseMce

Ssrfold

kommune
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Ridmannen

t

Hjemmel u

oft

Notat
Kontrollutvalget
Fra:

[.isbeth Bemhardsen

Rrlerrnse

Dato

201712345-5

19.02.2018

Redegiorelse

1.

til kontrollutvalget

Generell status for kommunens arbeid med personvern med bakgrunn i nye
personvernregler fra mai 2018

Har startet arbeid med i fi oversikt over hva dette betyr for oss.
Har satt av kursmidler til dette.
Ufordring med ressurser til kartleggrng. Lite som er klart fia departementet.
Etter kartlegging vil vi se hvilke rutiner vi mangler.
Mye tilgjengelig info hos datatilsynet. Lowerket er tatt inn i forordning fra EU (regler,
veiledning) fra Datatilsynet som skal vedtas i Stortinget.
Innmeldt oss inn i forum i Saltenkommunene. Fauske kommune har invitert til dette. IT-kons og
leder POAVD deltar i forumets forste oppstaxtmoter.
Opplegg for hvordan forumet skal arbeide ikke helt klart.
Deltatt pa kurs i regi av KS, og KINS (foreningen for kommunal informasjonssikkerhet,
datatilsyn, direktorat for e-helse osv).
Personalsj ef har tatt nettbasert kurs i regi av Info-tjenester.
Vi har fltt henvendelser fra private firma som sier de kan hjelpe oss med dette. Forelopig ikke
takket ja til det. Hamaroy har erfaring og anbefaler det ikke.
Berorer ogsfl arbeidet vi har startet med velferdsteknologi.
Bevegelsesmonster
Medisiner
osv
Hvilke opplysninger vises for hvem. Alle pasienter mi vite hvor opplysninger om dem
oppbevares.

Kommer veileder fra sentrale myndigheter etter at dette er vedtatt i Stortinget.
Postsdresse
Szrfold Kommune, Mdhuset, 8226 Straumen
E-post: post@sorfold.kommune.no

Telefon
75 68 50 00

Telefaks
75 68 50 0t

Bank
4638 07

00638

Org,nr
9'72 4t'7 ',150

2.

Oversiktoverpersonopplysninger

Ikke utarbeidet samlet oversikt over dette pr ni.
Viktig arbeid som krever spesiell oppmerksomhet fra oss.
Mange kommuner er sent ute, felles prosjekt med flere kommuner, f eks personvemombud.
Etablerer arbeidsgruppe sammen med IT-konsulent som skal velge kartleggingsmetodo slik at vi
ffr oversikt over hvilke opplysninger vi har hvor.

Vi mi for eksempel utarbeide rutiner:

o
o
o
o
o
o
.

.

Varsling dersom det oppdages brudd.
Sjekklister for om vi folger dette opp.
Back-up rutiner ift nsdvendige helse- opplysninger som tjenestene og pasientene er
avhengige. Vi mA ogsi tenke sikkerhet ift i ha kontroll pA dette ved strom- og databrudd.
I ulike fagsystemer hvordan vi ivaretar personopplysningene, hvor lenge, hvem tilgang,
handtering av innsynskrav
Publisering pi hjemmesid4 hvordan gisr vi det, hvilke opplysninger legges ut.
Oppbevaring papirarkiver i omsorg, oppvekst, okonomi
Oversikt over vdre interkommunalt ordninger (selskap osv) hAndterer personopplysninger
pi vegrle av kommunen.
Oversilct over hvordan vire IT-leverandsrer hAndterer personopplysninger (lagring).
Skylagring.

Utfordring med arkivlokalene vAre.

3. Er det oppnevnt

personvernombud

Lagt til stillingen som IT-konsulent, starter 9. april. BAde fordeler og ulemper med at IT har
ansvar som personvemombud.
Personvemombudet skal god\iennes av datatilsynet.
Fauske har ogsi gjort det slik.

Med hilsen

Lisbeth Bemhardsen
Administrasj onssjef
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