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SORTLAND KOMMUNE
KONTROLLUTVALGET

MØTEPROTOKOLL
Møtested: Rådhuset, møterom 2
Møtedato 19.4.2016
Tidspunkt: kl. 13.30 – 15.25

Til stede faste medlemmer: Geir Halvorsen, Turid Abelsen, Kjærsti Ellingsen, Arnfinn Paus

Ikke møtt: Bård Ovik (meldt forfall)
Til stede varamedlemmer:

Dessuten møtte:
Rådgiver Tage Karlsen, K-Sekretariatet IKS
Revisor Bengt Bjørgan, KomRev NORD
Konstituert Rådmann Johnny Kvalø (sak 26/16)
Ordfører Tove Bjørkmo (sak 26/16)
Fungerende kommunalsjef teknisk og service Torgeir Tobiassen (sak 26/16)

Innkallingen:

Ingen merknader

Sakslisten:

Ingen merknader

SAKSLISTE

21/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 9.3.2016
22/16 Bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjekt forvaltning, drift og vedlikehold
av kommunale bygg
23/16 Årsrapport for 2015 – skatteoppkreveren i Sortland
24/16 Skatteetatens kontrollrapport vedrørende skatteoppkreverfunksjonen i Sortland
kommune – 2015
25/16 Henvendelse fra Rødt Sortland vedrørende ny vei til Lamarktunet
26/16 Orientering fra rådmannen – forsinkelse prosjekt Markveien
27/16 Orienteringer
28/16 Eventuelt
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Sak 21/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 9.3.2016
Innstilling:
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 9.3.2016 godkjennes.
Behandling:
Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen.
Vedtak:
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 9.3.2016 godkjennes.
(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 20.4.2016 )

Sak 22/16
BESTILLING AV FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNING, DRIFT OG
VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGG
Innstilling:
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon rettet mot forvaltning, drift og vedlikehold av
kommunale bygg i henhold til bestillingsskjema utarbeidet av K-Sekretariatet.
Behandling:
Geir Halvorsen foreslo følgende tilføyelse under pkt. 1 i beskrivelsen av mulige problemstillinger i
bestillingsskjemaet: «Brukes systemet i praksis?».
Bestillingen ble enstemmig vedtatt med den foreslåtte tilføyelsen.
Vedtak:
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon rettet mot forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygg
i henhold til bestillingsskjema utarbeidet av K-Sekretariatet, med følgende følgende tilføyelse under pkt. 1 i

beskrivelsen av mulige problemstillinger i bestillingsskjemaet: «Brukes systemet i praksis?».
(utskrift av møteprotokollen oversendt til KomRev NORD 20 4.2016)

Sak 23/16
ÅRSRAPPORT FOR 2015 – SKATTEOPPKREVEREN I SORTLAND
Innstilling:
Skatteoppkreverens årsrapport for 2015 tas til orientering.
Behandling:
Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.
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Vedtak:
Skatteoppkreverens årsrapport for 2015 tas til orientering.

Sak 24/16
SKATTEETATENS KONTROLLRAPPORT 2015 VEDRØRENDE
SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FOR SORTLAND KOMMUNE
Innstilling:
Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport til orientering.

Behandling:
Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar Skatteetatens kontrollrapport til orientering.

Sak 25/16
HENVENDELSE FRA RØDT SORTLAND VEDRØRENDE NY VEI TIL LAMARKTUNET
Innstilling:
1. Kontrollutvalget ber rådmannen om å oversende den dokumentasjon kontrollutvalget har bedt
om ved sekretariatets e-post av 22.3.2016.
2. Rådmannen bes om en utførligere forklaring på den anskaffelsesprosedyren som er fulgt for
så vidt gjelder prosjektering av vei til Lamarktunet, herunder grunnlaget for å betrakte dette
som en tilleggsbestilling til tidligere anskaffelse.
Behandling:
Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget ber rådmannen om å oversende den dokumentasjon kontrollutvalget har bedt
om ved sekretariatets e-post av 22.3.2016.
2. Rådmannen bes om en utførligere forklaring på den anskaffelsesprosedyren som er fulgt for
så vidt gjelder prosjektering av vei til Lamarktunet, herunder grunnlaget for å betrakte dette
som en tilleggsbestilling til tidligere anskaffelse.
(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 20 4.2016)

Sak 26/16
ORIENTERING FRA RÅDMANNEN – FORSINKELSE PROSJEKT MARKVEIEN
Innstilling:
(saken fremmet uten innstilling til vedtak)
Behandling:
Fungerende kommunalsjef Torgeir Tobiassen orienterte.
Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak:
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«Kontrollutvalget tar til orientering forklaringen om at det ikke foreligger forsinkelse i henhold til
kontrakt med entreprenør, og at kostnadene ved prosjektet er innenfor budsjettrammen.»
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar til orientering forklaringen om at det ikke foreligger forsinkelse i henhold til
kontrakt med entreprenør, og at kostnadene ved prosjektet er innenfor budsjettrammen.
(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 20 4.2016)

Sak 27/16
ORIENTERINGER
Saken gjelder:
Innkalling til representantskapsmøte - K-Sekretariatet IKS
Innstilling:
Saken tas til orientering.
Behandling:
Det ble fattet enstemmig vedtak i samsvar med innstillingen.
Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 28/16
EVENTUELT
Møtet ble vedtatt lukket med hjemmel i kommunelovens § 31 nr. 3. Vedtaket var enstemmig.
Kontrollutvalget diskuterte forholdene omkring havnesjefens oppsigelse. Det var enighet om at
kontrollutvalget ikke iverksetter undersøkelse på nåværende tidspunkt.

