$

Srtt.n Kontrollutvalgservice

dato:
Jnr
19.06.2018 t8/612

Ver

Postboks 54. 8138 Inndyr

PROTOKOLL _ SALTDAL KONTROLLUTVALG
Mstedato: Tirsdag 19. juni 2018 kl 09.00-12,10
Mstested: Formannskapssalen, Ridhuset, Rognan

Saksnr.:

Til

09/18

stede:

- l6118

Forfall:

leder,

Ingen

Stig Morten Sletteng,
Siv Mossleth, nestleder
Kurt Johansen
Anne Olaug Jensen
Bjom Karlsen

Varamedlemmer:
Ingen

Avrigez
Ridmann Ronny Seljeseth (sak 1 1J18)
Okonomisjef PAI Viggo Mortensen (sak 10-11/18)
Virksomhetsleder Ivar Skogset (sak l2l18)
Styreleder Truls Paulsen, og
Daglig leder Elin Kvamme, Saltdal Utvikling KF
Ordforer Rune Berg
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, og
Revisor Tone Hammerfall , Salten kommunerevisjon IKS
Seketrer for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenning

av

innkalting
sakliste

Sak l0/18 tas opp til behandling etter sak 12l18.

Merknader:
Innkallingen var ikke publisert pi hjemmesiden.
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ark
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SAKSLISTE
Sakstittel
av protokoll fra
mote 25.
2018
2017 Sqltdal Utvikling KI- uttalelse fra Gntroii
2017 Saltdal kommune - uttilelse fra
Redeglorelse fra
Kommunens oppfslgning av eierskap Vensmoen Eiendom AS
Redegjorelse fra administrasjon"n, Statr. to. inof-irrg
,rytt

administrasjo"@

*

fra revisjon og sekretariat
Eventuelt

09/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote
25. april 20lg
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 25. apil2Ol g godkjennes.
Omforent forslaq til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 25. april 20lg godkjennes.
I tilknytning til sak 03/18 sendes svarbrev til
Jan Arild Ellingsen. Epost med forslag
svarbrev sendes utvalgets medlemmer p6 horing.

til

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
protokon fra kontrollurvalsers
mste

rr.

"o.I!'Jif

L"dkjennes.

10/18 Arsregnskap 2017 sartdar utvikring KFuttarerse fra kontrorutvarget
Saken ble behandtet etter sak

l2llg.

Styreleder Truls Paulsen, daglig leder Erin Kvamme.
saltdal utvikring KF mstte for a
redegjore og svare p6 sporsmar. For ovrig ,,",,.
nonny Serjeseth og okonomis.ief p6r
Viggo Monensen (Sahdal kommune forei regnskap
"aan,r*
f"ri"liorr Urvikling KF)

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Saltdal:

fontrollutvalget

har i mote 19. juni 201g behandlet Saltdal Utvikling
KF sitt arsregnskap for

Sidc- 2 ar. 9

Grunnlaget for behandlingen har vaert det avlagte flrsregnskapet, revisjonsberetningen datert
07.06.2018, og foretakets arsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

at

driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig
merforbruk med kr
146. Det er ikke foretatt investeringer i 2017. Utvalget er ikke kjent
med styrets forslag til inndekning av merforbruket for dette regnskapsaret.

Kontrollutvalget registrerer
'125

Kontrollutvalget gjor oppmerksom pfl foretakets merforbruk i 2016, kr 32 758, som ikke er
dekket inn i 2017. Utvalget viser til Forskrift om Arsbudsjett i kommuner g 7 vedrorende
Inndekning av merforbruk i kommunale foretak.

til

Forskrift om serbudsjett, serregnskap og irsberetning for
kommunale og fylkeskommunale foretak $ 16. I henhotd til denne skal kommunestyret ved
vedtak av regnskap angi inndekning av regnskapsmessig merforbruk.
Utvalget viser videre

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 7. juni 2018,
til Saltdal Utvikling KI sitt irsregnsk ap for 2017 .

har kontrollutvalget ingen merknader

Omforent forslas til vedtak:
Til kommunestyret i Saltdal:
Kontrollutvalgets uttalelse om Saltdal Utvikling KF sitt Arsregnskao for 2017.
Kontrollutvalget har i mote 19. juni 2018 behandlet Saltdal Utvikling KF sitt irsregnskap for
2017.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte flrsregnskapet, revisjonsberetningen datert
07.06.2018, og foretakets arsberetning for 2017.I tillegg har ansvarlig revisor og daglig leder
og styreleder foretaket supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger

i

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig
merforbruk med kr 125 146. Det er ikke foretatt investeringer i 2017. Utvalget har fitt opplyst
at styret planlegger med inndekning av merforbruk i 201 8.
Kontrollutvalget gjor oppmerksom pi foretakets merforbruk i 2016, kr 32 758, som ikke er
dekket inn i 2017. Utvalget viser til Forskrift om arsbudsjett i kommuner { 7 vedrsrende
Inndekning av merforbruk i kommunale foretak.

Utvalget viser videre

til

Forskrift om serbudsjett, serregnskap og Arsberetning for
kommunale og fylkeskommunale foretak $ 16. I henhold til denne skal kommunestyret ved
vedtak av regnskap angi inndekning av regnskapsmessig merforbruk.

ulover dette og det som fremgar av revisjonsberetningen til Srsregnskapet datert 7. juni 2018,
har kontrollutvalget ingen merknader til Saltdal Utvikling KI sitt irsregnsk ap for 2017 .
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Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Saltdal:
Kontrollutvaleets uttalelse om Saltdal Utvikline KF sitt arsregnskao for 201 7.
Kontrollutvalget har i mste 19. juni 2018 behandlet Saltdal Utvikling KF sitt arsregnskap for
2017.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
07.06.2018, og foretakets arsberetning for 2017 . I tillegg har ansvarlig revisor og daglig leder
og styreleder foretaket supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger

i

at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig
merlorbruk med
125 146. Det er ikke foretatt investeringer i 201 7. Utvalget har Iltt opplyst
at styret planlegger med inndekning av merforbruk i 2018.
Kontrollutvalget registrerer

k

Kontrollutvalget gjor oppmerksom pi foretakets merforbruk i 2016, kr 32 758, som ikke er
dekket inn i 2017. Utvalget viser til Forskrift om irsbudsjett i kommuner g 7 vedrorende
Inndekning av merforbruk i kommunale foretak.

til

Utvalget viser videre
Forskrift om serbudsjett, serregnskap og irsberetning for
kommunale og fylkeskommunale foretak $ 16. I henhold til denne skal kommunestyret ved
vedtak av regnskap angi inndekning av regnskapsmessig merforbruk.
Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 7. juni 2018,
har kontrollutvalget ingen merknader til Saltdal Uwikling KF sitt flrsregnskap for 2017.

1ll18 Arsregnskap 20t7 Saltdal kommune Ridmann Ronny Seljeseth og okonomisjef
svare pi sporsmil.

uttalelse fra kontrollutvalget

Pil Viggo

Mortensen motte for 6 redegjore og

tr'orslag til vedtak:
Til kommunestyret i Saltdal:

Kontrollutvalgets uttalelse om Saltdal kommunes Arsreenskap for 2017.
Kontrollutvalget har i mote 19. juni 201 8 behandlet Saltdal kommunes arsregnskap for 2017 .
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
14.06.2018, og ridmannens arsberetning for 2017. tillegg har ansvarlig revisor og
rfldmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

I

Sidc'

:1

ar

9

Kontrollutvalget mener at presentasjon av arsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens arsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Saltdal kommunes aktivitet i 2017.
Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet for 2017 viser et mindreforbruk med kr 0.

i

Kontrollutvalget viser videre til vedtak kommunestyrets sak 32117: Saltdal kommunes
regnskap og ersmelding for 2016, hvor det ble vedtatt en forventning om at fremtidige
regnskap avlegges innen fristen. Kontrollutvalget registrerer at regnskap fortsatt ikke avlegges
innen fristen. Kontrollutvalget har ffltt opplyst folgende Srsaker til sent avlagt regnskap:
a

Ut over overulevnte, og det som fremgar av

saksfremlegget

til

kontrollutvalget i

regnskapssaken og revisjonsberetningen av 14.06.2018, har kontrollutvalget ikke merknader
til Saltdal kommunes arsregnskap for 2017 .

Omforent forslae til vedtak.
Til kommunestyret i Saltdal:
Kontrollutvalgets uttalelse om Saltdal kommunes irsreqnskao for 2017.
Kontrollutvalget har i mote 19. juni 2018 behandlet Saltdal kommunes 6rsregnskap for 2O17.
Grunnlaget for behandlingen har vrert det avlagte arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
14.06.2018, og ridmannens arsberetning for 2017. tillegg har ansvarlig revisor og
rAdmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

I

Kontrollutvalget mener at presentasjon av Arsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens ii,rsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Saltdal kommunes aktivitet i 2017.
Kontrollutvalget har merket seg at Arsregnskapet for 2017 viser et mindreforbruk med kr 0.

Kontrollutvalget viser videre til vedtak i kommunestyrets sak 32117: Saltdal kommunes
regnskap og irsmelding for 2016, hvor det ble vedtatt en forventning om at fremtidige
regnskap avlegges innen fristen. Kontrollutvalget registrerer at regnskap fortsatt ikke avlegges
innen fristen. Kontrollutvalget har fitt opplyst folgende irsaker til sent avlagt regnskap:

.
.

B),tte av regnskapssystem
Opprydding i balansen

Ut over ovennevnte, og det som fremgAr av

til

saksfremlegget
kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 14.06.2018, har kontrollutvalget ikke merknader
til Saltdal kommunes irsregnskap for 2017 .
Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:

Til kommunestyret i Saltdal:
Kontrollutvaleets uttalelse om Saltdal kommunes irsregnskap for 2017.
Kontrollutvalget har i mote 19. juni 2018 behandlet Saltdal kommunes irsregnskap for 2017

.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
14.06.2018, og ridmannens arsberetning for 2017. tillegg har ansvarlig revisor og
rAdmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

I

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens irsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Saltdal kommunes aktivitet i 2017.
Kontrollutvalget har merket seg at ersregnskapet for 2017 viser et mindreforbruk med

k

0.

Kontrollutvalget viser videre til vedtak i kommunestyrets sak 32117: Saltdal kommunes
regnskap og irsmelding for 2016, hvor det ble vedtatt en forventning om at fremtidige
regnskap avlegges innen fristen. Kontrollutvalget registrerer at regnskap fortsatt ikke avlegges
innen fristen. Kontrollutvalget har ffitt opplyst folgende arsaker til sent avlagt regnskap:

o
r

Bytte av regnskapssystem
oPPrydding i balansen

Ut over ovennevnte, og det som fremgir av

til

kontrollutvalget i
saksfremlegget
ikke merknader
har
kontrollutvalget
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 14.06.2018,
til Saltdal kommunes irsregnskap for 2017.

l2118 Redegjorelse fra administrasjonen: Kommunens arbeid med eierstrategi
Kommunens oppfolgning av eierskap

-

Vensmoen Eiendom AS

RAdmann Ronny Setjeseth, virksomhetsleder Ivar Skogset og ordforer Rune Berg redegiorde
og svarte pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslae til vedtak:
Redegiorelsen tas til orientering.
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret fl oppdatere kommunens Eiermelding, og serskilt
vurdere roller og ansvar sett i forhold til Neringsstyrets i formannskapets rolle og ansvar.
Eierstrategi for kommunalt eide selskaper og mandat i generalforsamlinger bor klargiores.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

SrJc (r ur' 9

Vedtak:
Redegiorelsen tas til orientering.

Kontrollutvalget anbefaler kommunestyrel a oppdatere kommunens Eiermelding, og serskilt
lurdere roller og ansvar sett i forhold til Naeringsstyrets / formannskapets rolle og ansvar.
Eierstrategi for kommunalt eide selskaper og mandat i generalforsamlinger bor klargjores.

13/18 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for innfsring av nytt
personverndirektiv
Ridmann Ronny Seljeseth motte for

i

redegiore og svare pA sporsm6l.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslag til vedtak:
Redegiorelsen tas til orientering.
Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen tas til orientering.

14118 Plan for selskapskontroll
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2018-2019,
og ber kontrollutvalget se til at det giennomfores folgende selskapskontroll
Det gjennomfores selskapskontroll i
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til a foreta endringer av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det nodvendig

Omforent forslae til vedtak:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2018-20'19,
og ber kontrollutvalget se til at det giennomfores folgende selskapskontroll
Det gjennomfores selskapskontroll i Vensmoen Eiendom AS
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til
der kontrollutvalget finner det nodvendig

i

foreta endringer av planen i planperioden
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Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: (innstilling til kommunestyret)3
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2018-2019,
og ber kontrollutvalget se til at det giennomfores folgende selskapskontroll
Det gjennomfores selskapskontroll i Vensmoen Eiendom AS
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til
der kontrollutvalget finner det nodvendig

i

foreta endringer av planen i planperioden

15/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Revisor orienterte:
Regnskapsrevisjon: Planleggingog interimrevisjon.
Bemanning: Ny forvaltningsrevisor begynner I .8.2018, og revisjonen er da fullt
bemannet.
Utredning av felles revisjon etter initiativ fra fylkeskommunen. Innleid prosjektleder
har sendt ut sluttrapport med konklusjon om at det ikke er grunnlag for sammensliing.

o
r
o

Sekretariatet orienterte :
Om dokumenter vedlagt saken.

.

16/18 Eventuelt
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Rognan, t9. juni

20tl

Sekleter for kontrollutval get

Side li

ar 9

Utskrift sendes:
Kontrolluwal gets medlemmer, varamedlemmer
Saltdal kommune v/ ordforer og r6dmann, Salten kommunerevisjon IKS

Sidc 9 av 9

