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PROTOKOLL _ SALTDAL KONTROLLUTVALG
Motedato: Mandag I l. januar 2016 kl 09.00 - 10.45
Motested: Moterom Kjelleren, R:idhuset, Rognan

Saksnr.:

Til

01116

-

09116

stede:

Stig Morten Sletteng, leder,
Siv Mossleth, nestleder (ikke sak 02116)
Kurt Johansen
Bjom Karlsen
Anne Olaug Jensen

Forfall:
Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

0vrige:

o
o
o
o

Okonomisjef Ronny Seljeseth (sak 08/16)
Ansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt, og
Assisterende revisjonssjef Jan Sture Olsen. Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste
Siv Mossleth var forsinket til motet, og hadde i tillegg meldt inn mulighet for egen inhabilitet
begrunnet med at hun inntil nylig hadde styreverv i IRIS Salten IKS. Av denne grunn ble sak
02116 Rapport .fra selskapskontroll: Offentlige anskaffelser og rammewtaler IRIS behandlet
forst.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE
Saksnummer

01n6
02/t6
03/16

04fi6
05/16

06fi6
07/16
08/16

09^6

Sakstittel
Orientering om saker

ta kontrollutvalgets forrige periode
Rapport fra selskapskontroll: Offentlige anskaffelser og rammeavtaler
IRIS
Oppstart ny plan for forvaltningsrevisjon: Overordnet analyse
Budsjett for kontroll og tilsyn 2016
Engasjementsbrev 201 5 Salten kommunerevisjon IKS
Revisors vurdering av egen uavhengighet
Kontrollutvalgets mr.lteplan 201 6
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Eventuelt

01/16 Orientering om saker fra kontrollutvalgets forrige periode
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar til orientering informasjonen som ble gitt i saken
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar til orientering informasjonen som ble gitt i saken

02116 Rapport fra selskapskontroll: Offentlige anskaffelser og rammeavtaler IRIS
Saken ble behandlet for sak 0l / 16. Siv Mossleth var ikke

til

stede ved behandlingen av saken.

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
l. Rapport fra selskapskontroll Offenttige anskaffelser og rammeartaler IRIS, er forelagt
kommunestyret og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapene merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil trekke frem folgende forhold lor oppfolgning fra selskapene:
o Kjop over anbudsgrensen mi lyses ut i Dofhn.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

I

.

2.
3.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Rappo( fra selskapskontroll Offentlige anskaffelser og rammeal.taler IRIS, er forelagt
kommunestyret og tas til etterretning.
Kommunestyret ber selskapene merke seg rapportens anbefalinger.
Kommunestyret vil trekke frem lolgende forhold for oppfolgning fra selskapene:
o Kjop over anbudsgrensen mi lyses ut i Doffin.

03/16 Oppstart ny plan for forvaltningsrevisjon: Overordnet analyse
Forslag til vedtak:
Saltdal kontrollutvalg tar til orientering redegjorelse om prosjektplan som grunnlag for
overordnet analyse, og senere utarbeidelse av plan lor forvaltningsrevisjon.
Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saltdal kontrollutvalg tar til orientering redeglorelse om prosjektplan som grunnlag for
overordnet analyse, og senere utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon.

04/16 Budsjett for kontroll

og tilsyn 2016

Forslag til vedtak:
Saltdal kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon. sekretariat og kontrollutvalg) 2016
foreslAs budsjettert til kr I 202 000.
Regnskaps- oq forvaltningsrevision, selskapskontroll

Sekreterbistand
Kurs og opplering, andre driftsutgifter
Sum
Saken oversendes formannskapet,

jfr forskrift

Kr I 050 000
Kr 122 000
Kr 30 000

Kr I 202 000
om kontrollutvalg $ 18.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saltdal kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2016
foreslis budsjettert til k I 202 000.
Regnskaps- og forvaltningsrevision, selskapskontroll
Sekretaerbistand
Kurs og opplering, andre driftsutgifter

Kr I 050 000
Kr 122 000

Sunr

Kr I 202 000

Saken oversendes formannskapet,

jfr forskrift

Kr 30 000

om kontrollutvalg $ I 8.

05/16 Engasjementsbrev 2015 Salten kommunerevisjon IKS
Forslag til vedtak:
l. Saltdal kontrollutvalg tar engasjementsbrev for revisjon av Saltdal kommune til
etterretninS.

2.

Utvalget oppfordrer revisor til
av revisjonsoppdraget.

3.

Ved endringer i kommunen eller hos revisor, som tilsier at det er behov for nytt
engasjementsbrev, sendes nytt brev i lopet av valgperioden.

A

gi noe mer utfyllende informasjon om gjennomforing

Votering:
Forslag

I

.

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Saltdal kontrollutvalg tar engasjementsbrev for revisjon av Saltdal kommune
etterretn i ng.

til

2.

Utvalget oppfordrer revisor til 6 gi noe mer utfyllende informasjon om gjennomforing
av revisjonsoppdraget.

3.

Ved endringer i kommunen eller hos revisor, som tilsier at det er behov for nytt
engasjementsbrev, sendes nltt brev i lopet av valgperioden.

06/16 Revisors vurdering av egen uavhengighet
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Saltdal kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert l.
juli 2015 til etterretning. Utvalget ber om A bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Saltdal kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert l.
juli 2015 til ettenetning. Utvalget ber om A bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

07/16 Kontrollutvalgets moteplan 2016
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 2016:
Mandag I I . januar
Mandag 23. mai (behandling av kommuneregnskap)
Mandag 7. november

Ved behov avholdes ytterligere ett mote i kontrollutvalget.

Omforent forslaq til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i 2016:
Mandag I l. januar
Mandag 23. mai (behandling av kommuneregnskap)
Mandag 7. november
Ved behov avholdes ytterligere m6ter i kontrollutvalget.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i 2016:
'l

Mandag l.januar
Mandag 23. mai (behandling av kommuneregnskap)
Mandag 7. november
Ved behov avholdes ytterligere moter i kontrollutvalget.

08/16 Orienteringer fra revisjon

og sekretariat

Okonomisjef Ronny Seljeseth motte og orienterte om status for regnskap 2015.
Revisor orienterte:
Om Salten kommunerevisjon IKS. bl.a om bemanning. organisering og revisjonens
arbeid glennom Aret.
Forvaltningsrevisjon: Ingen bestillinger for tiden.

.

o

Seketariatet orienterte :
OmSaltenkontrollutvalgservice.
Om dokumenter vedlagt saken

o
r

Vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

09/16 Eventuelt
Utvalget droftet arbeidsform for utvalget.
lngen ytterligere saker til behandling.

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

