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Sutt.n Kontrollutvalgservice

dato:
Jnr
f5.06.2017 17/558

VAr

Postboks 54. 8138 Inndyr

PROTOKOLL

- SALTDAL KONTROLLUTVALG

Mstedato: Mandag 23. oktober 2017 kl 09.30 - 10.,10
Motested: Formannskapssalen, Ridhuset, Rognan

Saksnr.:

Til

16117 -22117

stede:

Stig Morten Sletteng,
Kurt Johansen
Anne Olaug Jensen
Bjom Karlsen

Forfall:

leder,

Siv Mossleth, nestleder

Varamedlemmer:
Olav-Tore Jenssen mstte som vara for Siv Mossleth

Avrigez
Ridmann Ronny Seljeseth (sak 11/17)
Okonomisjef P6l Viggo Mortensen (sak l7l17)
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Seketrer for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.
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SAKSLISTE
Saksnummer
16fi7

t7n7
l8/17

l9ll7
20n7

2ln7
22n7

Sakstittel
Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mste 15. iuni 2017
Redegjorelse fra administras jonen - Status for kommunens skonomi
Invitasjon fra Nordland fylkeskommune: felles selskap for sekretariat og
revision
Budsiett for kontroll og tilsyn 2018
Revisors vurdering av egen uavhengighet
Orienteringer fra revis.lon og sekretariat
Eventuelt

16117 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 15. juni 2017
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote

15.

juni 2017 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote l5.juni 2017 godkjennes.

l7l17

Redegiorelse fra administrasjonen

-

Status for kommunens skonomi

Saken ble behandlet etter sak l8/17.

R6dmann Ronny Seljeseth og okonomisjef PAI Viggo Mortensen motte for
svare pA sporsmil.

i

redegiore og

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslas til vedtak:
Med bakgrunn i kommunens skonomiske situasjon oppfordrer kontrollutvalget
kommunestyret til i intensivere oppfolgning av vedtak med reduksjon av drift, og gjore tiltak
der vedtak ikke blir fulgt eller ikke oppnar onsket effekt. Kontrollutvalget er av den
oppfatning at det rapporteres om overforbruk, som ffir fo(sette uten at det settes inn tiltak.
Kontrollutvalget ber administrasjonen om
kortfattet liste over tiltak og effekt.

i

lage og legge frem for kommunestyret en

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Med bakgrunn i kommunens skonomiske situasjon oppfordrer kontrollutvalget
kommunestyret til A intensivere oppfolgning av vedtak med reduksjon av drift, og giore tiltak
der vedtak ikke blir fulgt eller ikke oppnir onsket effekt. Kontrollutvalget er av den
oppfatning at det rapporteres om overfbrbruk, som fir fortsette uten at det settes inn tiltak.
Kontrollutvalget ber administrasjonen om
kortfattet liste over tiltak og effekt.

i

lage og legge frem for kommunestyret en

18/17 lnvitasjon fra Nordland fylkeskommune: felles selskap for sekretariat og revisjon
Forslag til vedtak:
Saken legges frem til orientering / drofting.
Forslas fra Stie Morten Sletteng:
Saltdal kontrollutvalg anbefaler at Saltdal kommunestyre tilslutter seg en utredning innen
revisjon og sekretariat.

Votering:
Forslag fra Stig Morten Sletteng ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saltdal kontrollutvalg anbefaler at Saltdal kommunestyre tilslutter seg en utredning innen
revisjon og sekretariat.

19/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018
Forslag til vedtak:
Saltdal kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon. sekretariat og kontrollutvalg) 2018
foreslAs budsjettert til kr 1 272 000.
Regnskaps- og forvaltningsrevision, selskapskontroll

Sekreterbistand
Kurs og opplaring, andre driftsutgilter
Sum
Saken oversendes formannskapet,

jfr forskrift

Kr I 103 000
Kr 129 000
Kr 40 000
Kr 1272000

om kontrollutvalg $ 18.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saltdal kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2018
foreslis budsjettert til kr I 272 000.
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Regnskaps- og forwaltningsrevision. selskapskontroll
Sekretrerbistand
Kurs og opplering, andre driftsutgifter
Sum
Saken oversendes formannskapet,

Kr I l03 000
Kr 129 000
Kr 40 000
Kr 1272000

jfr forskrifi om kontrollutvalg $ 18.

20/17 Revisors vurdering av egen uavhengighet
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Saltdal kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 7.
august 2017 til etterretning. Utvalget ber om fl 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 datert 7.
august 2017 til etterretning. Utvalget ber om 6 bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

2lll7

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
o Bemanning som ordinert. Utfsrende revisor for Saltdal er Tone Hammerfall. Revisor
er i gang med interimrevisjon.
Sekretariatet orienterte:
o Om dokument vedlagt saken.
o Om informasjon fra forvaltningsrevisor om at de har startet arbeidet med
forvaltningsrevisjon rus / psykiatri
o Om fagsamling for kontrollutvalg 19. til 20. november, Fauske hotell

Kontrollutvalget ber om sak til neste mote med redegjorelse om status for utbygging av vann
og avlop.

22117 Eventrlelt
Det fremkom ikke ltterligere saker til behandling.
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Sekreter lbr kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer
Saltdal kommune v/ ordlsrer og ridmann. Salten kommunerevisjon IKS
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