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Postboks 54. 8138 Inndyr

V{r dato:
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05.06.2020
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419- 5.4

PROTOKOLL _ SORFOLD KONTROLLUTVALG
Motedato: Fredag,5. juni 2020 kl. 10.00 - t2.00
Mstested: Ssrfold ridhus, msterom Siso

Saksnr.:

09120

- 13120

Til

stede:
Jannike Moen. leder
Finn Arve Moen- nestleder
Eva Lund Pedersen
Eskild Pedersen
Eirik Stendal

Forfall:
Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Qlvriget
Ordforer Gisle Hansen
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen, og
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Boroy, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

(iodkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE
Saksnummer
09t20
t0/20

tt/20
12t20
13t20

Sakstittel
Godkjenning av protokoll lra kontrollutvalgets mote I l. mai 2020
Rapport forvaltningsrevisjon: Ansettelsesprosesser og nedbemanning
Plan for forvaltningsrevision 2020 -2023
Orienteringer fra revision og sekretariat
Eventuelt

09/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 11. mai 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fia kontrollutvalgets mote 2. desember 2019 godkjemes
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 2. desember 20'l 9 godkjennes

10/20 Rapport

forvaltningsrevisjon: Ansettelsesprosesser og nedbemanning

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Forvaltningsrevisjonsrapporten Ansettelsesprosesser og nedbemanning er forelagt
l.
kommunestyret i Sorfold og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbelalinger.
Omforent forslag til vedtak (innstilling til kommunestvret):
l.
Forvaltningsrevisjonsrapporten Ansettelsesprosesser og nedbemanning er forelagt
kommunestyret i Sorfold og tas til ettenetning.
2. Kommunestyret ber radmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil trekke frem at kommunen skal drofte bruken av deltid med de
tillitsvalgte minst en gang i 6ret.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

1.
2.
3.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Forvaltningsrevisjonsrapporten Ansettelsesprosesser og nedbemanning er forelagt
kommunestyret i Sorfold og tas til etterretning.
Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.
Kommunestyret vil trekke frem at kommunen skal drsfte bruken av deltid med de
tillitsvalgte minst en gang i 6ret.

1

1/20 Plan

for forvaltn

in

gsrevisjon 2020 -2023

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan for giennomforing av forvaltningsrevisjon
......... ....(velges i motet). Med tbrbehold om kommunestyret sitt vedtak i saken, behandler
utvalget prosjektplanen og lbretar bestilling i mote i juni 2020.
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 20202023 med folgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

l.
2.
3.

4.
5.

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til A loreta endringer og
omprioriteringer i planene. samt til i kunne definere og avgrense konkrete prosjekter
innenfor de utvalgte omridene i planen.

Omforent forslae (innstillinq til kommunestvret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 20202023 med folgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NAV/SOSIALETJENESTER
PERSONVERN
EIENDOMSFORVALTNING
VANNFORSYNING_BRANNBEREDSKAP
OFFENTLIGANSKAFFELSE
SYKEFRAVARSOPPFOLGNING
SALTENBRANN IKS

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til i foreta endringer og
omprioriteringer i planene, samt til & kunne definere og avgrense konkete prosjekter
innenfor de utvalgte omridene i planen.

Votering
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 20202023 med lolgende prioriterte tema fbr forvaltningsrevisjon:

I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

NAV/SOSIALETJENESTER
PERSONVERN
EIENDOMSFORVALTNING
VANNFORSYNING BRANNBEREDSKAP
OFFENTLIGANSKAFFELSE
SYKEFRAVARSOPPFOT-GNING
SALTEN BRANNIKS

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til A fbreta endringer og
omprioriteringer i planene, samt til a kunne dellnere og avgrense konkrete prosjekter
innenfor de utvalgte omridene i planen.

12120

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
Regnskapsrevisor: Etterlevelsesrevisjon Pasientregnskap. Arbeidet er igang, og
forventes levert september 2020.
Bemanning: Ny regnskapsrevisor er ansatt ved Bodokontoret

o
o

Sekretariatet orienterte :
Kort om oppfolgning av fbnige mstes orientering om henvendelse vedrorende
manglende svar.
Om styremote i Salten kontrollutvalgsen'ice neste uke. herunder at forslag til endring
av organisasjonsform sendes pi horing til kontrollutvalgene.

r

r

Vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

13/20 Eventuelt
Utvalget tok opp med ordfsrer status i forhold til deponiet i Andkilen. Ordforer orienterte og
utvalget droftet saken kort.
Utvalget ber administrasjonen om en skriftlig tilbakemelding om hvordan varselet om mulig
utglidning er behandlet og besvart av kommunen.
Finn Arve Moen opplyste om at det skal vere valg til styret i Salten kommunerevisjon lKS,
og at han har takket ja til i vare kandidat for styreverv. I sA fall vil han tre ut av
kontrollutvalget.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Straumen, dcn 5. juni 20!0

Sekretrr fbr kontrol lutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Ssrfold kommune v/ ordlorer og kommunedirektcrr, Salten kommunerevisjon IKS

