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PROTOKOLL _ SALTDAL KONTROLLUTVALG
Motedato: Onsdag, 19. juni 2019 kl 09.00 - 10.20
Motested: Motcrom Lunsjrommet, Ridhuset' Rognan

Saksnr.:

10/19

- l5/19

Til stede:

Forfall:

Stig Morten Sletteng, leder.
Kurt Johansen
Anne Olaug Jensen
Bjorn Karlsen

Siv Mossleth, nestleder

Varamedlemmer:
Olav Tore Jenssen motte for Siv Mossleth.

Ovrige:
Ridmann Ronny Seljeseth, sak I l/19
Okonomisjef PAI Viggo Mortensen, sak 11/19
Revisor Tone Z. Hammerfall, Salten kommunerevisjon IKS (pa telefon)
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Merknader:
Ingen
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SAKSLISTE

t4n9

Sakstittel
Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 2'l . mars 201 9
Arsregnskap 2018 Saltdat kommune - uttalelse fra kontrollutvalget
Arsresnskap 2018 Saltdal Utvikling KF'- unalelse fra konqq!!u11v4!gqq
Henvendelse til kontrollutvalget vedrorende kassakreditt og garanti i
forhotd tit Vensmoen Eiendom AS
Orienteringer fra revisjon og sekretariat

l5/19

Eventuelt

Saksnummer
l0/19

lUt9
l2n9
t3n9

10/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 21. mars 2019
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 21. mars 2019 godkjennes.
Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 2l . mars 2019 godkjennes.

lll19

Arsregnskap 2018 Saltdal kommune- uttalelse fra kontrollutvalget

RAdmann Ronny Seljeseth og akonomisjef PAI Viggo Mortensen motte fra administrasjonen
for i redegiore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Saltdal:
Kontrollutvalgets uttalelse om Saltdal kommunes arsreqnskap for 201 8.
Kontrollutvalget har i mste 19. juni 2019 behandlet Saltdal kommunes Arsregnskap for 2018.
Grunnlaget for behandlingen har vrrt det avlagte Arsregnskapet. revisjonsberetningen datert
17 .06.2019. og r6dmannens Arsberetning for 2018. I tillegg har revisor og ridmannen supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens arsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Saltdal kommunes aktivitet i 2018.
Utvalget viser til at fristene for avleggelse av irsregnskap og ersberetning er henholdsvis 15.
februar og 31. mars, og at manglende overholdelse av fristene har forsinket behandling av
regnskapet. Kontrollutvalget forutsetter at administrasjonssjefen heretter avleverer
irsregnskap og irsberetning innen frister fastsatt i forskrift.
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Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 201 8 viser et mindreforbruk med kr 0.
saksfremlegget til kontrollutvalget i
har kontrollutvalget ikke merknader
17.06.2019,
av
og revisjonsberetningen

Ut over ovennevnte. og det som fremgAr av
regnskapssaken

til Saltdal kommunes

Arsregnskap for 2018

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Saltdal:
Kontrollutvalgets uttalelse om Saltdal kommunes flrsregnskap for 20'18.
Kontrollutvalget har i mote 19. juni 2019 behandlet Saltdal kommunes arsregnskap for 20'l 8.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
17 .06.2019, og ridmannens arsberetning for 2018. I tillegg har revisor og rAdmannen supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presentasjon av arsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens irsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Saltdal kommunes aktivitet i 2018.
Utvalget viser til at fristene for avleggelse av irsregnskap og irsberetning er henholdsvis 15.
februar og 31. mars, og at manglende overholdelse av fristene har forsinket behandling av
administrasjonssjefen heretter avleverer
regnskapet. Kontrollutvalget forutsetter
irsregnskap og irsberetning innen frister fastsatt i forskrift.
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Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet for 2018 viser et mindreforbruk med kr 0.

til kontrollutvalget i
ikke merknader
kontrollutvalget
17.06.2019,
har
av
regnskapssaken og revisjonsberetningen
til Saltdal kommunes arsregnskap for 2018.

Ut over ovennevnte, og det

som fremgir av saksfremlegget

12119 Arsregnskap 2018 Saltdal Utvikling KF- uttalelse fra kontrollutvalget
Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Saltdal:
Kontrollutvalsets uttalelse om Saltdal Utvikling KF sitt 6rsreenskao for 2018.
Kontrollutvalget har i mste 19. juni 2019 behandlet Saltdal Utvikling KF sitt arsregnskap for
201 8.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet. revisjonsberetningen datert
15.04.2019, og foretakets arsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger
Sirlc
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Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med
mindreforbruk med kr 0. Det er ikke foretatt investeringer i 2018.

et

regnskapsmessig

Utover dette og det som fremgAr av revisjonsberetningen til Arsregnskapet datert 15. april
2019, har kontrollutvalget ingen merknader til Saltdal Utvikling KF sitt 6rsregnskap for 2018.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Saltdal:
Kontrollutvalgets uttalelse om Saltdal Utviklins KF sifi arsreqnskap for 2018.
Kontrollutvalget har i mste 19. juni 2019 behandlet Saltdal Utvikling KF sitt irsregnskap for
201 8.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte i.rsregnskapet, revisjonsberetningen date(
15.04.2019, og foretakets Arsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med
mindreforbruk med kr 0. Det er ikke foretatt investeringer i 2018.

et

regnskapsmessig

Utover dette og det som fremgar av revisjonsberetningen til Arsregnskapet datert 15. april
2019, har kontrollutvalget ingen merknader til Saltdal Utvikling KF sitt irsregnskap for 2018.

l3/19 Henvendelse til kontrollutvalget vedrorende kassakreditt

og garanti i

forhold til

Vensmoen Eiendom AS
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar til etterretning styreleder i Vensmoen Eiendom AS sin redegiorelse om
saken, og at sporsmilet om kassakreditt skulle vert til styrebehandling for signering. Utvalget
viser til styreleders redegjorelse om manglende samsvar vedrorende fullmakt til signering
samt usikkerhet kn).ttet til hva vedtektenes bestemmelse om prokura i praksis inneberer. Etter
utvalgets syn bor de nevnte forholdene avklares.
Kontrollutvalget viser til saken og vedlagte dokumenter. og mener det ikke foreli futlmakt til
gi samtykke pi vegne av kommunen slik det ble gitt. Avgivelse av samtykke burde vert
utredet og deretter besluttet i kommunestyret eller i medhold av delegert fullmakt fra
kommunestyret.
6

Omforent forslaq til vedtak:
Kontrollutvalget tar til etterretning styreleder i Vensmoen Eiendom AS sin redegjorelse om
saken, og at sporsmilet om kassakreditt skulle vrrt til styrebehandling for signering. Utvalget
viser til styreleders redegjorelse om manglende samsvar vedrorende fullmakt til signering
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samt usikkerhet knlttet til hva vedtektenes bestemmelse om prokura i praksis inneberer. Etter
utvalgets syn bor de nevnte forholdene avklares.

Kontrollutvalget viser til saken og vedlagte dokumenter, og mener det ikke foreli fullmakt til
6 gi samtykke pi vegne av kommunen slik det ble gitt. Avgivelse av samtykke burde vert
utredet og deretter besluttet i kommunestyret eller i medhold av delegert fullmakt fra
kommunestyret.
Kontrollutvalgets vedtak oversendes formannskapet som nreringsstyre.
Voterinq:
Omforent lorslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar til etterretning styreleder i Vensmoen Eiendom AS sin redegiorelse om
saken, og at sporsm6let om kassakreditt skulle vert til styrebehandling for signering. Utvalget
viser til styreleders redegiorelse om manglende samsvar vedrorende fullmakt til signering
samt usikkerhet kn)'ttet til hva vedtektenes bestemmelse om prokura i praksis innebrrer. Etter
utvalgets syn bor de nevnte forholdene avklares.
Kontrollutvalget viser til saken og vedlagte dokumenter, og mener det ikke foreli fullmakt til
A gi samtykke pi vegne av kommunen slik det ble gitt. Avgivelse av samtykke burde vert
utredet og deretter besluttet i kommunestyret eller i medhotd av delegert fullmakt lra
kommunestyret.
Kontrollutvalgets vedtak oversendes formannskapet som neringsstyre.

14119 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Sekretariatet orienterte :
. Om dokumenter vedlagt saken.
o Revisjon: Nordland fylkeskommune har besluttet i ikke fortsette arbeidet tilslutning til
Salten kommunerevisjon IKS
. Styret i Salten kontrollutvalgservice har behandlet en utredning av omdanning til
Kommunalt oppgavefelleskap med Nordland fylkeskommune som deltager. Styret har
stilt seg positiv, og sluttbehandler dette sporsmilet i styremote i august / september.

Kontrollutvalgets leder tok opp sporsmil om eierinnflyelse i forbindelse med utredning av
omdanning av Salten kontrollutvalgservice til Kommunalt oppgavefelleskap. Sekretariatet
gikk kort giennom de to modellene i utredningen. Utvalget ber om i fi tilsendt utredningen

Vedtak:
Orienteringene tas til orientering.
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l5/19 Eventuelt
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Itognan, 19. juni 201!

Sekreter for kontrollutvalget

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