$

Satten Kontrollutvalgservice
Postboks 5,1. 8l 38 Inndyr

Vlr

dato:

02.06.2020

PROTOKOLL _ BEIARN KONTROLLUTVALG
Motedato: Tirsdag, 2.juni 2020 kl. I 0.00 - I I .45
Motested: Moterom kommunehuset, Mold.jord

Saksnr.:

16120

-

211120

Til

stede:
Terje Solhaug, leder,
Gyda Tollines. nestleder
Arne Larsen. medlem
Audgar Carlsen, medlem

Forfall:
Agot Eide. medlem

Varamedlemmer:
Anita Ilaugmo Trones motte lor Agot Eide.

Avrige:.
Ridmann Ole Petter Nybakk. sak 17120
Kommunalleder oppvekst og kultur Kari-Marie Stenmark, sak 17120
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst,
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tone Z Hammerfall, og
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen. Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste ble godkjent.

Merknader:
Ingen

Side

I

av 5

Jnr
20i585

ark

4ll

-5.1

SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

t6t20
t7/20

18t20
19t20
20/20

Unntatt lra offentlighet off.lov g I 3, jli fvl $ t 3: R"deg1arcC fra
administrasjonen om gjennomforing av tilsetting som
arrangementskoordinator for ung kultur
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
Orierteringer fra.euiqi
Eventuelt

16/20 Godkjenning av

protokoll fra kontrollutvalgets mote

15.

-

april 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 15. april 2020 godkjennes.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 15. april 2020 godkjennes.

17120 Unntatt fra offentlighet off.lov g 13, jfr tol g l3: Redegiorelse fra
administrasjonen om gjennomforing av tilsetting som arrangementskoordinator
for ung kultur
Sekretariatet tok opp sporsmAlet om lukking av motet.
Vedtak angiende Iukkinq av mstet:
Med hjemmel i kommunelovens $ I l-5. andre ledd'edtok kontrollutvalget i behandle sak
17/20 for lukkede dsrer. Begrunnelsen er at saken inneholder opplysninger som er omfattet av
lovbestemt taushetsplikt (forvaltningslovens g 13. forste ledd. l))
R6dmann ole Petter Nybakk, og kommunalleder oppvekst og kultur Kari-Marie Stenmark
motte fra administrasjonen for i redegiore og svare pi sporsmil.

Forrlag til vedtak:
Saken legges f'rem uten forslag

til

vedtak.

Omforent forslae:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Kontrollutvalget har Ittt en gjennomgang av hvordan tilsettingen har foreg6tt, inkludert

-

hvilke kvalifikasjonskrav som var satt for stillingen
vurderingen som ble gjort av hvilke sskere som ble ansett som kvalifise( for
stillingen, og dermed hvem som var aktuelle for intervju
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-

vurderingen i forhold til at 2 av sskerne lremsto som overkvalifisert for stillingen

intervjuutvalgets sammensetning og rolle i saken
at det fra intervjuutvalgets side ble gjort en vurdering av personlige egenskaper

til

tre intervjuede

-

de

at det ble innhentet referanser fra de personene som sskeme hadde oppgitt
at intervjuer og innhenting av referanser er dokumentert

i

saken.

at kommunens personalkonsulent i tilsettingsprosessen har tatt opp at han har
kjennskap til den som fikkjobben. men at det ikke foreligger noe nert personlig

lorhold til vedkommende.

Gjennomgangen av saken tyder pa at korrekt prosedyre er fulgt ved tilsettingen. Det er heller
ikhe funnet informasjon som tyder p6 at lbrvaltningslovens regler om habilitet er brutt.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redeglorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget har {Ett en giennomgang av hvordan tilsettingen har foregdtt, inkludert

-

hvilke kvalifikasjonskrav som var satt for stillingen
vurderingen som ble gjort av hvilke sskere som ble ansett som kvalifisert for
stillingen, og dermed hvem som var aktuelle for intervju
vurderingen i forhold til at 2 av sskeme fremsto som overkvalifisert for stillingen

intervjuutvalgets sammensetning og rolle i saken
at det fra intervjuutvalgets side ble gjort en vurdering av personlige egenskaper

til

de

tre intervjuede

-

at det ble innhentet referanser fra de personene som sskeme hadde oppgitt
at intervjuer og innhenting av referanser er dokumentert i saken.
at kommunens personalkonsulent i tilsettingsprosessen har tatt opp at han har
kjennskap til den som fikkjobben. men at det ikke foreligger noe nert personlig

forhold til vedkommende.
Gjennomgangen av saken tyder pi at korrekt prosedyre er fulgt ved tilsettingen. Det er heller
ikke funnet informasjon som tyder pi at forvaltningslovens regler om habilitet er brutt.

Motet ble deretter 6pnet.
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18/20 PIan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan for glennomf'oring av forvaltningsrevisjon
.............(velges i motet). Med forbehold om kommunestyret sitt vedtak i saken, bihandler
utvalget prosjektplanen og foretar bestilling i mote i.juni 2020.
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkienner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 20202023 med folgende prioriterte tema lbr forvaltningsrevisjon:

L
2.
-r.

4.
5.

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til A foreta endringer og
omprioriteringer iplanene, samt til 6 kunne definere og avgrense konkrete prosjekter
innenfor de utvalgte omridene i planen.

Omforent forslae til vedtak (innstilling til kommunestvret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 20202023 med, folgende prioriterte tema for lorvaltningsrevisjon:

l.

Offentlig anskaflelse

2.

Renovasjon (oppfolgningsrapport Iris Salten IKS

3.

Eiendomsforvaltning

4.

Selvkost vann og avlop

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til 6 foreta endringer og
omprioriteringer i planene, samt til a kunne definere og avgrense konkrete prosjekter
innenfor de utvalgte omridene i planen.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets lorslag til plan for forvaltningsrevisjon 20202023 med folgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:
I

.

Olfentlig anskaffelse
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2.

Renovasjon (oppflolgningsrapport Iris Salten IKS

3.

Eiendomsforvaltning

4.

Selvkost vann og avlop

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til i foreta endringer og
omprioriteringer i planene, samt til 6 kunne definere og avgrense konkrete prosjekter
innenfor de utvalgte omridene i planen.

l9l20 Orienteringer fra revisjon

og sekretariat

Revisor orienterte:
Regnskapsrevisjon: Etterlevelsesrevisjon Pasientregnskap er igangsatt, og kommunen
er bedt om en kontaktperson for dette. Revisor venter pi at dette skal bli oppnevnt fra
ridmannen.

.

Sekretariatet orienterte :
Om dokumenter vedlagt saken
Om henvendelse til kontrollutvalget fra Hikon Sether om tolkning av politiske vedtak
(Sammensliing av skoler).

o
o

20/20 Eventuelt
Det lremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Moldjord, den 2. juni 2020

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