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Sutt., Kontrollutvalgservice

Vir

Postboks 54. 8138 lnndyr

PROTOKOLL

dato:

I t.02.2020

- SALTDAL KONTROLLUTVALG

Motcdato: Tirsdag, I l. februar 2020 kl 10.00 - 12.00
Motested: Moterom Formannskapssalen,Ridhusct,Rognan

Saksnr.:

01120

-

1llll20

Forfall:

Til

stede:
Paal Roben Haagensen. leder.
Trine Brendmo- nestleder
Gunnar Eriksen .lohansen- medlem
.leanette Steen Kristensen. medlem

Ingen

Franck Monheim Kristiansen. medlem

Varamedlemmer:
lngen

Ovrlge:
Kommunedireklor Ronny Seljeseth. sak 02-03/20
Leder Plan og Utvikling. Ivar Skogset, sak 03/20
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor'fone Z. Hammertall,
Forv'altningsrevisor Kai Andre Blix. Salten kommunerevisjon IKS
Sekret&r for kontrollutvalget Lars Hanscn

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling ble godkjent. Saksliste ble godkjent.

Merknader:
Ingen

Sidt i av 5

Jnr
20/t65

ark
417 5.4

SAKSLISTE
Saksnummer
0U20
02t20
03/20
01t20
0s/20
06t20
07/20
08t211

0l/20 Godkjenning

Sakstittel
Godkicnnine av protokoll fia kontrollutvalgets mote I 7. desember 201 9
Redegiorelse tia administrasionen: Kommunens internkontrolls-vstem
Redegjorelse fra administrasjonen: Oppfolgning av vedtatte
reguleringsplaner
Bestillinc av lorvaltningsrevision: Selvkost vann og avllrp
Dialog med revisor. etterlevelseskontroll mm
Virksomhetsplan 2020
Orienteringer fra revision og sekretariat
Eventuelt

av protokoll fra kontrollutvalgets mote l7' desember 2019

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote I 7. dcsember 201 9 godkjennes.
Voterinq:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets mote I 7. desember 201 9 godkjenncs.

02/20 Redegiorelse fra administrasjonen: Kommunens internkontrollsystem
Kommunedirektor Ronny Seljeseth motte for

A

redegiore og svate

pi

sporsmf,l.

Forslag til vedtak:
Saken legges fiem uten forslag

til

vedtak.

Omforent forslaq til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Kontrollutvalget ber om en presentasjon av det nye intemkontrollsystemet i hostens mste.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget ber om en presentasjon av det nye intemkontrollsystemet i hostens mote.

03/20 Redegiorelse fra administrasjonen: Oppfolgning av vedtatte reguleringsplaner
Leder Plan og Utvikling. Ivar Skogset, og kommunedirektor Ronny Seljeseth motte for 6
redegjore og svare pi sporsmfll.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omfbrent forslag til vedtak:
Redeglorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra adnrinistrasjonen tas til orientering.

04/20 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Selvkost vann og avlop
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Selvkost. slik det er
beskrevet i prosjektplan datert 11.02.2020.
lnnenfor ran nen av forvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til
fbreta j usteringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

A

Kontrollutvalget ber revisor fortlspende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er giort endringer i prosjektets problemstillinger.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av fbrvaltningsrevisjonsprosjektet Selvkost. slik det er
beskrevet i prosjektplan datert 11.02.2020.
Innenfor rammen av lorvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til
foreta j usteringer av de lastsatte problemstillingene ved behov.

A

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalgel om fremdrifien og om
det er giort endringer i prosjektets problemstillinger.

05/20 Dialog med revisor, etterlevelseskontroll mm
Forslag til vedtak:
Redegiorelsen fra revisor tas til orientering. herunder at det vil bli gjennomfort
etterlevelseskontroll innen folgende omride: ..........
Omforent forslag til vedtak:
Redegjorelsen lra revisor tas til orientering, herunder at det vil bli gjennomlort
etterlevelseskontroll innen f'olgende omride: Pasientregnskap etter forskrift av 1.4.2014.
Voterinq:
Omforent forslag vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redeglorelsen fra revisor tas til orientering, herunder at det vil bli giennomfort
etterlevelseskontroll innen lolgende omr6de: Pasientregnskap etter f,orskrift av I .4.2014.

06/20 Virksomhetsplan 2020
Forslag til vedtak:
Virksomhetsplan 2020 oversendes kommunestyret n.red de endringer som kom frem i motet.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Virksomhetsplan 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i motet.

07/20 Orienteringer fra revisjon

og sekretariat

Revisor orienterte:
o Om arbeidet i Saltdal kommune. herunder momskompensasjon. kontroller pA
innkjopsomridet, lonn. reiseregningcr og timelister. Videre onr den kommende
revisjon av regnskap fbr 2019.
Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken.
. Om styremote i Salten kontrollutvalgservice 7..januar. herunder at valgt representant
for Saltdal kommune ikke fikk tilsendt innkalling grunnet feil epostadresse. Kopi av
protokollen sendes kontrollutvalgets medlemmer til orientering.
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08/20 Eventuelt
Motegodtgjorelse / tapt arbeidsfbrtjeneste lbr utvalget: Sekretariatet bes avklare rutiner med
administrasjonen.
Utvalgets leder tok opp en henvendelse i lbrhold til at et nytt treningssenter er etablert i
lotballhallen. SporsmAlet gialdt om eventucll konkurransevridning og / eller forholdel til
spillemidler etc. Utvalget ber om mer infbrmasjon til neste mote.

Det I'remkom ikke ytterligere saker til behandling.

Rognan, I l. februar 2020

Sekretrr for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Saltdal kommune v/ ordforer og rAdmann. Salten komnrunercvisjon IKS
Sitlc
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