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Satten Kontrollutvalgservice
Postboks 54. 8138 lnndyr

PROTOKOLL

Vrir dato:

Jnr

23.05.20 t6

t6/.150

- SALTDAL KONTROLLUTVALG

Mstedato: Mandag 23. mai 2016 kl 09.00 - I 1.30
Mstested: Formannskapssalen, Ridhuset, Rognan

Saksnr.:

10116

-

l7116

Til stede:

Forfall:

Stig Morten Sletteng. leder.
Siv Mossleth. nestleder
Kurt Johansen
Bjorn Karlsen
Anne Olaug Jensen

Ingcn

Varamedlemmer:
Ingen

Ovigez

o
o
o
o
o
.

Okonomisjef Ronny Seljeseth (sak I l-12l16)
Prosjektingenior Einar Lund (sak l4l16)
Arealplanlegger Frode Tjonn (sak l5/16)
Forvaltningsrevisor Inger Hikestad, og
Assisterende revisjonssjef Jan Sture Olsen. Salten kommunerevisjon IKS
Sekretcr for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkatling
sakliste

Mcrknader:
Dct fremkom ikke merkrrader.

ark

4t7

5.4

SAKSLISTE
Saksnummer
l0/1 6

tl/16

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote I I . ianuar 2016
Redegjorelse lra administrasjonen: Status lbr kommunens regnskap lbr
201 5

l2/16
l3/16

tllt6
l5/16

l6n6
t7 /16

Oppfirlgning av forvaltningsrevislon Okonomistyring
Overordnet analysc for Saltdal kommune - Grunnlag fbr plan lbr
fbrvaltningsrevisjon
Redegjorelse fra administrasjonen: Status for utbygging vann og avlop
Redegjorelse lia administrasjonen: Saksbehandling vedrorende
fi remannsbolig Rognan ost
Orienteringer fra revis.ion og sekretariat
Eventuelt

10/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote ll. januar 2016
Forslag til vedtak:
Protokoll lra kontrollutvalgets mote 1 l. januar 201 6 godkjennes.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fia kontrollutvalgets mote I

I

l/16

I . januar 201

6 godkjennes.

Redegiorelse fra administrasjonen: Status for kommunens regnskap for 2015

Okonomisjef Ronny Seljeseth motte fra administrasjonen for
sporsmil.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten fbrslag til vedtak.
Omforent forslae til vedtak:
Redegjorelsen tas til etterretning.
Votering:
Omforenl forslag ble enstemmig vedtatt.

!'edtak:
Redegjorelsen tas til etterretning.

6

redegjore og svare

pA

6

Oppfolgnin g av forvaltnin gsrevisjon Okonomistyring
okonomisjef Ronny Seljeseth motle lra administrasjonen for
sporsmil.
12 I I

i

redegiore og svare p6

Forslag til vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av lorskrift om kontrollutvalg $ l2 giennomfbrr en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 6/ I 5 Forvaltningsrevisjonsrapport
0konomistyring.

2.

Administrasjonen har redegiort lor pi hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omlbrent lorslas til vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ l2 gjennomfo( en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 6/15 Forvaltningsrevisjonsrapport
Okonomistyring.

2.

Administrasjonen har redeglort fbr pA hvilken mite kommuneslyrets vcdtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at arbeidet er kommet godt i gang, og at det
opplyses at det har kommet p& plass en ryddigere og klarere ledelsesstruktur, men
at ny organisering skal evalueres. Det rapporteres samtidig at det er gjort cndringer
i fbrhold til kommunens innkjop. saerlig med deltagelse i utforming av
rammeavtaler. Nir det gielder revisors anbefaling vedrorende
okonomirapportering f&r kontrollutvalget opplyst at det rapporteres annenhver
mined. I tillegg til okonomirapportering er det utarbeidet forpliktende plan. j 1'r
ROBEK. Den forpliktende planen er en del av kommunens okonomirapportering.
og det opplyses at planen er konkret og glennomforbar. Nir det glelder sporsmAlet
om fl unngi budsjettering av premieavvik i dritien ffir kontrollutvalget opplyst at
dette tidligst kan giennomfores nir kommunen har inndekket sitt merfbrbruk.
Cjcldende prognose for inndekning av merforbruk er 2017 .

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:
Omfbrent fbrslag ble enstemmig vedtatt.

l.
2.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i medhold av forskrifl om kontrollutvatg { l2 gjennomfort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 6/15 Forvaltningsrevisjonsrapport
Okonomistyring.
Administrasjonen har redegjort for pA hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at arbeidet er kommet godt i gang, og at det
opplyses at det har kommet pA plass en ryddigere og klarere ledelsesstruktur. men
at ny organisering skal evalueres. Det rapporteres samtidig at det er gjort endringer
i forhold til kommunens innkjop. sarlig med deltagelse i utforming av
rammeavtaler. Nir det gjelder revisors anbefaling vedrorende
okonomirapportering f'flr kontrollutvalget opplyst at det rappor.teres annenhver

mined. I tillegg til okonomirapportering er det utarbeidet forpliktende plan. jfr
ROBEK. Den forpliktende planen er en del av kommunens okonomirapportiring.
og det opplyses at planen er konkret og gjennomforbar. N6r det glelder sporsmAl-et
om i unngi budsjettering av premieavvik i drilien ffir kontrollutvalget opplyst at
dette tidligst kan gjennomfores nir kommunen har inndekket sitt merforbiuk.
Gjeldende prognose for inndekning av merforbruk er 2Ol7 .

3.

Kontrollutvalgels vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

13/16 Overordnet analyse for Saltdal kommune - Grunnlag for plan for
forvaltningsrevisjon
Forslag til vedtak:
Saken tas forelopig til orientering. Innspill fra kontrollutvalget tas med til kontrollutvalgets
behandling av plan lor forvaltn ingsrevisjon.
Voterins:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Saken tas fbrelopig

til orientering. Innspill fra kontrollutvalget

tas med

til kontrollutvalgets

behandling av plan for fbrvaltningsrevisjon.

l4l16

Redegiorelse fra administrasjonen: Status for utbygging vann og avlop

Siv Mossleth tok opp sporsmalet om egen habilitet i og med at hennes sonn har vert ansatt
som prosjektleder for en av kommunens leverandsrer. Utvalget besluttet enstemmig at hun
ikke er inhabil ved kontrollutvalget behandling av saken.
Prosjektingenior Einar Lund motte lra administrasjonen for

i

redegjore og svare pa sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent fbrslag til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til etlerretning. Konlrollutvalget ber om
om sakens videre utvikling pi et senere tidspunkt.

i

bli oriente(

A

bli orientert

Voterinq:
Omlorent fbrslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til etterretning. Kontrollutvalget ber om
om sakens videre utvikling pi et senere tidspunkt.

l5/16 Redegiorelse fra administrasjonen: Saksbehandling vedrorende firemannsbolig
Rognan ost
Saken ble behandlet for sak l4l16.

Arealplanlegger Frode Tjonn motte fra administrasjonen for

i

redegjore og svare pA sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslaq til vedtak:
Kontrollutvalget er orientert om saken, og tar dette til ettenetning.
Votering:
Omfbrent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget er orientert om saken. og tar dette til etterretning.

16/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Revisor orienterte:
. Regnskapsrevisjon: Revisor holder pi med regnskapet. Regnskap 2015 fbr Saltdal
utvikling KF legges frem som en del av kommuneregnskapet.
. Ovrig drift etter planen. Det er lyst ut stilling somforvaltningsrevisor, og selskapet er
fullt bemannet vedrorende regnskapsrevisjon.
. Om mste i Nordland kommunerevisorfbrening med uttalelse vedrorende
sammcnslutning av revisjon.
Sekretariatet orienterte :
o Om dokumenter vedlagt saken
o Nordland lylkeskommune har vedtatt i utrede kontrollutvalgssekretariat og revisjon
piny. [Jtvalget holdes oppdatert om dette skulle f5 betydning for kommunens
sekretariats- og/el ler revisjonsordning.
. Konstituerende mote i Salten kontrollutvalgservice. Leder: Gisle tlansen (Sorfold).
nestleder Gry Janne RugAs (Fauske). medlem arbeidsutvalg: John Ringstad (Steigen)

Utvalget legger opp til nytt mote 20. juni.

l7l16 Eventuelt
Ingen l.tterligere saker til behandling.

Rognan, 23. mai 2

--z
Lars Hansen
Sekretcr for k

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

