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20.05.202t 2t/439 419 5.4

PROTOKOLL _ SORFOLD KONTROLLUTVALG

Mote dato: 'l'orsdag' 211. mai 2021 kl. 10.00 - 12.15

Motested: Motrom Siso, Ssrfold ridhus
Saksnr.: 08121 - l3l2l

Til stede:
Jannike Moen. leder
ldar Mohaug. nestleder
Eva Lund Pedersen

Eskild Pedersen

Eirik Stendal

Forfall:
Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Ovrige:
Ordfsrer Gisle Hansen,
Kommunedirektor Stig Ame Holtedahl,
Okonomisjef Kjellaug Bendiksen, sak 09-10/21

Kommunalsjef for oppvekst, omsorg, helse og velferd Lisbeth Bernhardsen, sak I l/21
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Boroy, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.



SAKSLISTE
Saksnummtr Sakstittel

1t8t2t Godkienning av protokoll lia kontrollutvalgets mote 26. februar 2021

09t21 Arsregnskap Sorlold kommune 2020 Uttalelse fia kontrollutvalgel
llll2l Opplsleninc av forvaltningsrevision Selvkost vann og avloD
lUzt Redegjorelse fra administrasjonen: Kommunens oppfolgning av

Fylkesmannens rapport: helsedenester med tvang til personer
utensamtykkekompetanse ved Sorfoldsykehiem 2020

l2t2l Orienteringcr lra rcvisjon og sckrelariat
13/21 Eventuelt

08/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 26. februar 2021

Forslag til vedtak:
ProtokolI fra kontrollutvalgets mote 26. februar 2021 godkjennes.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 26. februar 2021 godkjennes.

09/21 Arsregnskap Sorfold kommune 2020 - Uttalelse fra kontrollutvalget

Kommunedirektor Stig Ame Holtedahl og okonomisjef Kjellaug Bendiksen motte tia
administrasjonen for i redegjore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Sorfbld:

Kontrollutvalgets uttalelse om Ssrfold kommunes irsregnskap for 2020.

Kontrollutvalget har i mste 20. mai 2021 behandlet Sorlold kommune sitt irsregnskap for
2020. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter
kommuneloven ($ l4-2) selv skal behandle Arsregnskap og irsberetning. samt
kontrollutvalgets plikt til 6 uttale seg om irsregnskapene og irsberetningene ($ l4-3).

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet. revisjonsberetningen datert
10. mai 2021, og Arsmelding for 2020. Revisor har avgitt en beretning uten forbehold eller
merknader for 2020.1 tillegg har revisor og kommunedirektor supplert kontrollutvalget med
muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Utvalget viser til at kommunedirektorens irsberetning ble oversendt revisor 7. mai 2021.
Fristen lbr avleggelse av irsregnskap og 6rsberetning er fastsatt i forskrift til henholdsvis 22.
februar og 31. mars. Forsinkelse i ar,leggelse av Arsregnskap og irsberetning har med fi
unntak vedvart over tid. Dersom kommunestyret fatter vedtak som forutsetter etterlevelse av



kommunelovens frister, vil kontrollutvalget etter forskrift vare pliktig A pAse at
kommunestyrets vedtak f'olges opp. og rapportere til kommunestyret om oppfolgning av
nevnte vedtak.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges lrem med et netto driftsresultat med kr
15 566 691. I samsvar med bestemmelser i lov og forskrift er kr 15 566 691 disponert.
Kontrollutvalget viser her til inlormasjon i irsregnskapet side 28 51 5-9. l.ledtl. ()versikt over
s aml e t bruls.j e t tavv ik o g ar s av slutningsdi spos i sj oner.

Kontrollutvalget registrerer at det ikke er grunnlag lbr fremleggelse av konsolidert regnskap
(samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet, jfr kommuneloven $ l4-6).

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 10. mai
2021, har kontrollutvalget ingen merknader til Sorfold kommunes Arsregnskap for 2020.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Til kommunestyret i Sorfold:

Kontrollutvalsets uttalelse om Sorfold kommunes 6rsreqnskap for 2020.

Kontrollutvalget har i mote 20. mai 2021 behandlet Ssrfold kommune sitt irsregnskap lbr
2020. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter
kommuneloven ($ l4-2) selv skal behandle irsregnskap og irsberetning, samt
kontrollutvalgets plikt til i uttale seg om Arsregnskapene og irsberetningene ($ 14-3).

Grunnlaget for behandlingen har vart det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
10. mai 2021, og irsmelding lor 2020. Revisor har avgitt en beretning uten forbehold eller
merknader for 2020. I tillegg har revisor og kommunedirektsr supplert kontrollutvalget med
muntlig inibrmasjon om aktuelle problemstillinger.

Utvalget viser til at kommunedirektorens irsberetning ble oversendt revisor 7. mai 2021.
Fristen for avleggelse av Srsregnskap og irsberetning er tastsatt i forskrift til henhotdsvis 22.
l'ebruar og 31. mars. Forsinkelse i avleggelse av irsregnskap og Srsberetning har med li
unntak vedvart over tid. Dersom kommunestyret fatter vedtak som forutsetter etterlevelse av
kommunelovens frister, vil kontrollutvalget etter lorskrift vere pliktig i p6se at
kommunestyrets vedtak folges opp, og rapportere til kommunestyret om opplolgning av
nevnte vedtak.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et netto driftsresultat med kr
15 566 691. I samsvar med bestemmelser i lov og forskrift er kr 15 566 691 disponert.
Kontrollutvalget viser her til informasjon i Arsregnskapet side 28 .1\. 5-9. 1.ledd. Oversikt over
s am I et budsj e I t uw i k o g ar sav s I utnings dispo s i s i one r.

Kontrollutvalget registrerer at det ikke er grunnlag for fremleggelse av konsolidert regnskap
(samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet. jlr kommuneloven $ l4-6).



Utover dette og det som licmgAr av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 10. mai
2021, har kontrollutvalget ingen merknader til Sorlbld kommunes Arsregnskap for 2020.

10/21 Oppfolgning av forvaltningsrevisjon Selvkost vann og avlop

Kommunedirektor Stig Ame Holtedahl og okonomisjel Kjellaug Bendiksen motte fra
administrasjonen for A redegjore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
I . Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg $ 5 gjennomfort en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak l7 120 Rapport forvaltningsrevisjon:
Selvkost vann og avlop.

2. Administrasjonen har redegjo( for pi hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Forslas ira Jannike Moen:
Saken utsettes til neste mote.

Votering:
Forslag fra Jannike Moen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes til neste mote.

I1121 Redegiorelse fra administrasjonen: Kommunens oppfolgning av Fylkesmannens
rapport: helsetjenester med tvang til personer utensamtykkekompetanse ved
Sorfoldsykehjem 2020

Kommunedirektor Stig Arne Holtedahl og Kommunalsjelfor oppvekst, omsorg. helse og
velferd Lisbeth Bemhardsen motte fra administrasjonen for A redegjore og svare pi sporsmAl.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat fra kommunen: Tilbakemelding til F'ylkesmannen etter
tilsyn 2l -23 oktober 2020.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent lorslag:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering. tJtvalget f6r opplyst at det er utarbeidet
et opplrringshefte og rutine for bruk av tvang, samt risikoanalyse. Videre at kvalitetshAndbok
er under utarbeidelse.



Kontrollutvalget ber om A ffi oppdatert utgave av notatet. samt Statsforvalterens endelige
tilbakemelding til kommunen pi tilsynet.

Voterins:
Omlorent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering. Utvalget ffr opplyst at det er utarbeidet
et opplaringshefte og rutine for bruk av tvang. samt risikoanalyse. Videre at kvalitetshAndbok
er under utarbeidelse.

Kontrollutvalget ber om A fi oppdatert utgave av notatet, samt Statsforvalterens endelige
tilbakemelding til kommunen pA tilsynet.

l2l2l Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
. Regnskapsrevisjon: Regnskapsrevisjon tbr 2020 begynner i bli ferdig. og innsatsen

settes ni over mot etterlevelseskontroll. For Sorlbld kommunes del blir det undersskt
innen omr6det Olfentlige anskaffelser.

o Forvaltningsrevisjon: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor opplyser til sekretariatet
at bestilt forvaltningsrevisj on Ledelse, st))ring og sykefruversopplblging er under
oppstart.

Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken.
. Om mottatt epost 19.5.2021 fra ordforer vedlagt kopi av brev fra Ssrfold kommune til

Ole Helland tSvar pa henvendelser vedrorende Anclkilen deponi>. (Eposten ble
videresendt til utvalgets medlemmer 1 9.5.202 1 )

o Steigen kontrollutvalg har vedtatt 6 iverksette undersskelser tilknyttet styret i Iris
Salten IKS sin beslutning om inngielse av slutlavtale med tidligere direktor - hvorvidt
styret har handlet i samsvar med sine handlingsfullmakter.

o Bods kontrollutvalg har bedt revisor om en plan for gjennomforing av undersokelser
og / eller fbrvaltningsrevisjon tilknyttel lris Salten IKS sin gjennomf'oring av offentlig
anskaffelse: Transport, mottak og sluttbeharulling uv auJitl/. Sekretariatet kommer
tilbake med mer informasjon si snart det er avklart.

Vedtak:
Orienteringene tas til ettenetning.

l3l21 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.



Straumen, den 20. ma

Sekreter fbr kontrollutvalget

Utskrifl sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer
Sorfold kommune v/ ordforer og kommunedirektor. Salten kommunerevis.jon IKS


