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Srtt., Kontrollutva lgservice

Vir dato:
25.04.2018

Postboks 54, 8138 Inndyr

PROTOKOLL

Jnr
18/409

ark

4t7

- SALTDAL KONTROLLUTVALG

Mstedato: Onsdag 25. april 20t8 kl 09.00 - 12.15
Mstested: Formannskapssalen,Ridhuset,Rognan

Saksnr.:

0l/18

-

08/18

Til stede:

Forfall:

Stig Morten Sletteng, leder,
Kurt Johansen
Bjom Karlsen

Siv Mossleth. nestleder
Anne Olaug Jensen

Varamedlemmer:
Olav-Tore Jenssen motte som vara for Siv Mossleth
Ede[ Sortland motte som vara for Anne Olaug Jensen

Qlvrige:
Ridmann Ronny Seljeseth (sak 02-04/18)
Okonomisjef Pil Viggo Mortensen (sak 02/18)
Prosjektingenior Tore Mentzoni Eilertsen (sak 14118)
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, og
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst. Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.
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SAKSLISTE
Saksnummer
0l /18

02n8
03/18
04/18
05/18
06/18
07/18
08/r 8

Sakstittel
Godkjenning av protokoll f'ra kontrollutvalgets mote 23. oktober 2017
Status for kommunens okonoml
Redegjorelse fra administrasionen om planlagt utredning av kulturhus
Redegjorelse fra administrasjonen: Status for prosjekt utbygging vann
og avlop
Fon altningsrevisjon Psykiatri og rus
Moteplan 201 8
Orienteringer fra revision og sekretariat
Eventuelt

01/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 23.oktober 2017
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 23.oktober 2017 godkjennes.
Voterins:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets mste 23.oktober 2017 godkjennes.

02/18 Status for kommunens okonomi
Ridmann Ronny Seljeseth og okonomisjef Pil Viggo Mortensen motte for & redegjore og
svare pi sporsmil.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslas til vedtak:
Redegjorelsen tas til orientering. Kontrollutvalget forventer at regnskapet heretter leveres
innen frister fastsatt i forskrift.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen tas til orientering. Kontrollutvalget forventer at regnskapet heretter leveres
innen frister fastsatt i forskrift.

Sidt 2 av
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03/18 Redegiorelse fra administrasjonen om planlagt utredning av kulturhus
Ridmann Ronny Seljeseth motte for 6 redegjore og svare pA sporsmfll.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak:
Omforent forslag til vedtak.
Redegjorelsen fra administrasjonen tas forelopig til orientering. Utvalget kommer tilbake til
saken i neste mote.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas forelopig til orientering. Utvalget kommer tilbake til
saken i neste mste

Sak 05/18 ble behandlet fsr 04/18

04/18 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for prosjekt utbygging vann
Ridmann Ronny Seljeseth og prosjektingenisr Tore Mentzoni Eilertsen motte for
og svare pi sporsmil.

i

og avlop

redegjore

Deler av redegjorelsen (status for selve byggeprosjekte! gikk for flpne dorer. For den del av
redeglorelsen som vedrsrer mulige rettslige skritt fra kommunens side overfor leverandsr, ble
sporsmAlet om lukking av dorer tatt opp:
Vedtak:
Med hjemmel i kommunelovens $ 3l nr. 5 vedtok kontrollutvalget enstemmig i
behandle del av sak 04/18 for lukkede dorer. Begrunnelsen er at saken angflr
tungtveiende offentlige interesser, og at det vil komme fram opplysninger i motet som
kunne ha vrert unntatt offentlig innsyn etter offentleglova dersom de hadde stitt i et
dokument.
Dorene ble deretter lukket.
Dorene ble Apnet etter ridmannens redegjorelse.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Forslaq fra Stie Morten Slettenq:
Kontrollutvalget tar redegiorelsen til orientering, men ber administrasjonen fortsatt ha fokus
pd om kommunen har fEtt varen som er bestilt og til rett kostnad.
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Voterinq:
Forslag fra Stig Morten Sletteng enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjorelsen til orientering, men ber administrasjonen fortsatt ha fokus
pA om kommunen har fitt varen som er bestilt og til rett kostnad.

05/18 Forvaltningsrevisjon Psykiatri og rus
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Forvaltningsrevisjonsrapporten Psykiatri og Rus er forelagt kommunestyret i Saltdal
og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber redmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil trekke frem folgende forhold for oppfolgning fra
administrasjonen:

l.

Omforent forslas til vedtak:
Forvaltningsrevisjonsrapporten Psykiatri og Rus er forelagt kommunestyret i Saltdal
og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber radmannen merke seg rapportens anbefalinger.

l.

Voterinq:
Omforent lorslag ble enstemmig vedtatt.

L

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Forvaltningsrevisjonsrapporten Psykiatri og Rus er forelagt kommunestyret i Saltdal

til etterretning.
Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.

og tas

2.

06/18 Moteplan 2018
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i 2018:
Onsdag 25. april
Mandag I l. juni (behandling av regnskap)

Mandag 22. oktober

Ytterligere moter avholdes ved behov.
Voterinq:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i 201 8:
Onsdag 25. april
Mandag I l. juni (behandling av regnskap)

Mandag 22. oktober

Ytterligere moter avholdes ved behov.

07/18 Orienteringer fra revisjon

og sekretariat

Revisor orienterte:
Forsinkelse med regnskapsrevisjon
Bemanning: Full bemanning regnskapsrevisjon. En forvaltningsrevisor har sluttet, og
n)'tilsatt forvaltningsrevisor starter l. august.

.
o

Sekretariatet orienterte :
Om dokumenter vedlagt saken.

.

08/18 Eventuelt
Til

neste mote ber utvalget om en redeglorelse om status for innforing av

nytt

personvemdirektiv (GDRP).

StigMortenSlettengtokoppsporsmilomeierstyringiforholdtilVensmoenEiendomAS.
iuf ,u. opp til nestelmote, inkludert redegiorelse om kommunens arbeid med eierstrategi'
tillegg Plan for selskapskontroll.

I

per sms ved
Edel Sortland tok opp sporsmil ved om kommunen fortsatl tar betalt k 6
sende sporsmal
bestilting av legetime, og sporsmil om lovligheten av dette. sekretariatet bes
til ridmannen om dette.
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling'

Rognan, 25. aPril 2018

Sekreter for kontrollutvalget
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Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Saltdal kommune v/ ordf'srer og ridmann, Salten kommunerevisjon IKS

Sidt' 6 rn,

(r

