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Satten Kontrollutvalgservice
Postboks 54. 8 138 tnndyr

Ver dato:
o7.t t.20t6

PROTOKOLL _ SALTDAL KONTROLLUTVALG
Motedato: Mandag 7, november 2016 kl 09.00 _ 11.00
Motested: Formannskapssalen, Ridhuset, Rognan

Saksnr.:

23116-3l116

Til stede:
Stig Morten Sletteng, leder,
Siv Mossleth. nestleder
Kurt Johansen
Bjom Karlsen

Forfall:
Anne Olaug Jensen

Varamedlemmer:
Edel Russaanes mstte som vara for Anne Olaug Jensen

Ovrige:

o
o
o
r

Ridmann Ronny Seljeseth (sak 24-26116)
Konstituert okonomisjef Elin Sollund, (sak 24_25116)
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.

Jnr

ark

t6/816

417 - 5.4

SAKSLISTE
av protokolI fra kontrol
mote 20. iuni 201 6
iorelse fra admini
: om status lor kommunens okonomi
av revisors brev numrneiT
ienterinq fra admini
: Kommunens hArdterirrc *20t6 - 2019
for kontroll oe tiisvn 2017

23116 Godkjenning av protokoll fra kontroflutvalgets
mote 20. juni 2016
Forslag til vedtak:
Protokoll lra kontrollutvalgets mote 20. juni 2016 godkjennes.
Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Protokoll fra kontroltutvalgets mote

r.

jr,rY;8',?:"dkjennes.

24116 Reilegiorelse fra administrasjonen: om status for
kommunens skonomi

Ridmann

_Ronny Seljeseth

og

konstituert okonomisjef

administrasjonen for 6 redegiore og svare pri sporsmAl.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslag til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Elin Sollund motte fra

25116 Kontrollutvalgets oppfolgning av revisors brev
nummer 2

Ridmann

_Ronny Seljeseth

og

konstituert okonomisjef

administrasjonen lor 6 redegjore og svare p6 sporsmil.

EIin solund motte

fra

Forslag til vedtak:
Kommunens revisor har i nummerert brev nummer 2 av 15. juni
2016 p,pekt mangler og feil
vedrorende otonomistyring, intemkontro, og regnskapsforing.
rontro,utuuig;ffi;G
revisjonsmerknadene overfor ridmannen.
"pp
Kontrollutvalget registrerer at riidmannen har girt en redegjorerse
om hvordan de papekte
forholdene.blir fulgt opp. Utvalget registrerer iid"." ut reiisors
brev nummer 2 inneholder
man_ge av de samme pipekninger av feil og mangler
som i revisors u*,
ri" jr"i

2015.

^rn,rr,*-i-

Kontrolluwalgets vedtak, vedlagt nummerert brev og rAdmannens
svarbrev oversendes
kommunestyret til orientering.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

*.,

Kommunens revisor har i nummerert
, av 15. juni 2016 pipekt mangler og feir
vedrsrende okonomistyring, internkontroll og regnskapsforing.
Kontrilutvatget
rutlt opp
revisjonsmerknadene overfor rddmannen.

"tilfl

ni

Kontrollutvalget registrerer at r6dmannen har gitt en redegjorelse om hvordan
de pdpekte
forholdene blir fulgt opp. Utvalget registrerer videre at reilsors brev nummer
2 inneholder
m-anee av de samme pipekninger av feir og mangler som i revisors
brev nummer r rrajuni
2015.
Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt nummerert brev og ridmannens svarbrev oversendes
kommunestyret ti I orientering.

26116 orientering fra administrasjonen: Kommunens hindtering av varsling
Ridmann Ronny Seljeseth mstte fra administrasjonen for 6 redegiore og svare pi sporsmil.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslas til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas tiI orientering.
Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Redegjorelsen fra administrasjonen tas tit

J:lf*r.

27116 Plan for selskapskontrolt 2016

2019

-

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner konlrollutvargets iorslag til pran
for selskapskontrolr 2016-2019,
og ber kontrollutvalget se til at det gjennomfores forlend'e
serskapskoniroll
Det gjennomfores selskapskontroll i folgende selskap:
a

Kommunestyret gir kontrolluwalget myndighet til
-

der kontrollutvalget finner det

nodvendig

i

foreta endringer av pranen i planperioden

Omforent forslas til vedtak :
Saken utsettes til neste mote. Kontrollutvalget ber om en sak
med glennomgang av
eierinnflyelse og -strategi i lokale selskapei. Saken skar danne grunnrag
foi prLritering av
selskapskontroll. (vev- ar prast, borigstiftersen, vensmoen eiend'om,
RJgnan ,r.i.uyggl
Saltdal Utvikling KF, boreuslag)
VoterinS.
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

saken utsertes rir neste msre. tconoottutror]"tdutSrtm en sak med gjennomgang
av
eierinnflyelse og -strategi i lokale selskapei. saken skal danne g.,nnlag foi prtritering
av
selskapskontroll.

28/16 Budsjett for kontroll

og tilsyn 2017

Forslag til vedtak:
Saltdal kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg)
201 7
foreslAs budsjettert til kr I 238 000.
Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroli

Sekreterbistand
Kurs og opplering. andre driftsutgilter
Sum
Saken oversendes formannskapet,

jfr forskrift

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Kr I 076 000
Kr 125 (X)0
Kr 37 000
Kr I 238 000

om kontrollutvalg $ l g.

Vedtak:
Saltdal kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2017
foreslis budsjettert til kr t 238 000.
Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontrol
Sekretaerbistand
Kurs og opplrring, andre driftsutgifter
Sum
Saken oversendes lbrmannskapet,

jfr forskrift

I

Kr I 076 000
Kr 125 000
Kr 37 000

Kr I 238 000

om kontrollutvalg $ 18.

29116 Revisors vurdering av egen uavhengighet
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Saltdal kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 5.
juli 2016 til etterretning. Utvalget ber om i bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.
Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Saltdal kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet date( 5.
juli 2016 til etterretning. utvalget ber om i bli lopende oriente( om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

30/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
I tillegg til vedlagte dokumenter fiklr kontrollutvalget lagt frem folgende:
- Salten kommunerevisjon IKS 31. oktober 2016 - Saksprotokoll fra stlret: Fremtidig
organisering av revisjonsenheten
- Saltdal kommunestyre 27.10.2016: Utskrift av vedtak i sak plan for
forvaltningsrevi sj on 20 I 6 -20 19
- IRIS Salten IKS 13.10.2016: Imkalling til representantskapsmote.
Revisor orienterte:
o Om bemanningssituasjonen: Revisjonen har fitt besatt en stilling som
forvaltningsrevisor, men ikke stillingen som oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
tross to utlysninger. Revisjonen er mer sirbar ni enn tidligere. Det er god dekning p&
regnskapsrevisjon, og selskapet er ajour med regnskapsrevisjon. Ledig stilling som
forvaltningsrevisor lyses ut etter nyttir
o Om fylkeskommunens utredning av revisjon, som skal foreligge i januar 201 7.
o Om revisjon av Saltdal kommune 201 6: Revisor er a jour med revisjon av innkjop og
lonn (som utgior cirka 90 7o av kommunens utgifter).

Sekretariatet orienterte :
o Om dokumenter vedlagt saken.
o Om dokumenter delt ut i mstet.
o Om Slkeskommunens utredning av sekretariat for kontrollutvalget.
. Om fagsamling for kontrollutvalg 16. til 17. november 2016.

Vedtak:
Orienleringene tas til orientering

31/16 Eventuelt
Kurt Johansen tok opp sporsmfrlet om avtale vedrsrende forrige ridmanns fratreden er en sak
for kontrollutvalget.
Kontrollutvalget besluttet med hjemmel i kommunelovens $ 3l w 2 tt lukke dorene,
begrunnet med at det foreligger lovbestemt taushetsplikt j fr. off. t3 samt fvl. g 13.
$
Etter en kort drsfting fant kontrollutvalget at sporsmilet ikke er en sak for kontrollutvalget.

Mstet ble deretter 6pnet.
Ingen ytterligere saker til behandling.

Utvalget legger opp til neste mote 27. februar 201 6

Rognan, 7. november 2016

Sekreter for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Saltdal kommune v/ ordforer og rAdmann, Salten kommunerevis.ion IKS

