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SORTLAND KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

        

MØTEPROTOKOLL 
 

 

Møtested: Sortland Havn KF, møterommet 

Møtedato 12.9.2015 

Tidspunkt: kl. 10.30 – 12.55 

 

 

Til stede faste medlemmer:  Ronald Steen, Roar Wessel Olsen, Arne Vassbotn, Kjærsti Ellingsen 

         

 

Ikke møtt:  Trine Vråberg Johnsen (meldt forfall) 

 

Til stede varamedlemmer:  
 

 

 

Dessuten møtte:   
 

Rådgiver Tage Karlsen, K-Sekretariatet IKS 

Oppdragsansvarlig revisor Inge Johannessen, KomRev NORD IKS 

Havnesjef Hugo Næss, Sortland Havn KF (sak 26/15) 

  

 

Innkallingen:  Ingen merknader 

 

Sakslisten:      Ingen merknader 

 

 

SAKSLISTE 

 

   

24/15 

 

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 27.5.2015 

25/15 Orienteringer 

26/15 

27/15 

28/15 

29/15 

30/15 

31/15 

 

32/15 

 

 

 

Orientering fra havnesjefen om Sortland Havn KF 

Budsjett for kontroll og tilsyn 2016 – Sortland kommune 

Budsjett for kontroll og tilsyn 2016 – Sortland Havn KF 

Budsjett for kontroll og tilsyn 2016 – Kulturfabrikken Sortland KF 

Notat ad foreslått endring i forvaltningsrevisjonsprosjekt barnevern 

Henvendelse fra Rødt Sortland ad administrasjonens saksbehandling vedrørende ny 

vei til Lamarktunet 

Eventuelt 

 



 2 

 

Sak 24/15 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 27.5.2015 

 

Innstilling: 

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 27.5.2015 godkjennes. 

 

Behandling: 

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen. 

 

Vedtak: 
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 27.5.2015 godkjennes. 

 

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 15.9.2015) 

 

 

Sak 25/15 

ORIENTERINGER 

 

Saken gjelder: 

1. Kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets årsrapport for 2014 

2. Kommunestyrets behandling av forvaltningsrevisjonsrapport Kvalitet i sykehjemstjenestene i 

Sortland kommune 

3. Status undersøkelsessak Kulturfabrikken 

 

Innstilling: 

Saken tas til orientering. 

 

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Saken tas til orientering. 

 

   

Sak 26/15 

ORIENTERING FRA HAVNESJEFEN OM SORTLAND HAVN KF 

 

Innstilling: 

Kontrollutvalget tar havnesjefens orientering til orientering. 

 

Behandling: 

Havnesjefen orienterte. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalget tar havnesjefens orientering til orientering. 

 

(utskrift av møteprotokoll oversendt til Sortland Havn KF 15.9.2015) 
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Sak 27/15 

BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2016 – SORTLAND KOMMUNE 

 

Innstilling: 

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2016 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen 

kr 1.585.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og 

eventuelle andre politiske vedtak. 

 

2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i 

formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret. 

 

3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i 

Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av 

kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet 

her. 

 

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2016 vedtas med netto driftsutgifter på til sammen 

kr 1.585.000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet og 

eventuelle andre politiske vedtak. 

 

2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i 

formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret. 

 

3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i 

Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av 

kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet 

her. 

 

(utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen 15.9.2015) 

 

   

Sak 28/15 

BUDSJETT FOR KONTROLL OG TILSYN 2016  – SORTLAND HAVN KF 

 

Innstilling: 

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Sortland Havn KF 

for 2016 vedtas med en budsjettramme på kr 44.000. 

 

2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

styrets innstilling til kommunestyret. 

 

3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i 

Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av 

kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet 

her. 

 

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 



 4 

 

Vedtak: 

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Sortland Havn KF 

for 2016 vedtas med en budsjettramme på kr 44.000. 

 

2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

styrets innstilling til kommunestyret. 

 

3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i 

Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av 

kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet 

her. 

 

(utskrift av møteprotokoll oversendt til Sortland Havn KF 15.9.2015) 

 

   

Sak 29/15 

BUDSJETT FOR  KONTROLL OG TILSYN 2016 – KULTURFABRIKKEN SORTLAND 

KF 

 

Innstilling: 

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Kulturfabrikken 

Sortland KF for 2016 vedtas med en budsjettramme på kr 50.000. 

 

2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

styrets innstilling til kommunestyret. 

 

3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i 

Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av 

kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet 

her. 

 

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

1. Kontrollutvalget foreslår at budsjett for kontroll- og tilsynsfunksjonene for Kulturfabrikken 

Sortland KF for 2016 vedtas med en budsjettramme på kr 50.000. 

 

2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

styrets innstilling til kommunestyret. 

 

3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i 

Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling av 

kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som beskrevet 

her. 

 

(utskrift av møteprotokoll oversendt til Kulturfabrikken Sortland KF 15.9.2015) 

 

   

Sak 30/15 
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NOTAT AD FORESLÅTT ENDRING I FORVALTNINGSREVSJONSPROSJEKT 

BARNEVERN 

 

Innstilling: 

Kontrollutvalget slutter seg til KomRev NORDs forslag i notat av 4.9.2015 til endring av 

forvaltningsrevisjonsprosjektet. 

 

Behandling: 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalget slutter seg til KomRev NORDs forslag i notat av 4.9.2015 til endring av 

forvaltningsrevisjonsprosjektet. 

 

(utskrift av møteprotokoll oversendt til KomRev NORD 15.9.2015) 

 

   

Sak 31/15 

HENVENDELSE FRA RØDT SORTLAND AD ADMINISTRASJONENS 

SAKSBEHANDLING VEDRØRENDE NY VEI TIL LAMARKTUNET 

 

Innstilling: 

/saken fremmet uten innstilling til vedtak) 

 

Behandling: 

Det ble fremsatt følgende felles forslag til vedtak: 

 

«Kontrollutvalget ber rådmannen om å redegjøre for de forhold som tas opp i brev av 7.9.2015 fra 

Rødt Sortland til kontrollutvalget pkt. 1, 2 og pkt. 4 for så vidt gjelder hvilke kostnader som har 

påløpt for å få utarbeidet reguleringsforslaget.» 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalget ber rådmannen om å redegjøre for de forhold som tas opp i brev av 7.9.2015 fra 

Rødt Sortland til kontrollutvalget pkt. 1, 2 og pkt. 4 for så vidt gjelder hvilke kostnader som har 

påløpt for å få utarbeidet reguleringsforslaget. 

 

(utskrift av møteprotokoll oversendt til rådmannen, med kopi til Rødt Sortland 15.9.2015) 

 

 

Sak 32/15 

EVENTUELT 

 

Ingen saker meldt 


