$

Sutt.n Kontrollutvalgservice

dato:
Jnr
09.02.2021 2U128
Vir

Postboks 54, 8 138 lnndyr

PROTOKOLL _ SALTDAL KONTROLLUTVA LG
Motedato: Tirsdag, g. fehruar 2021 kl 09.00 - I1.40
Motested: Motcrom Kjelleren, Saltdal rAdhus

Saksnr.: 0ll2l -

Til

06/21

stede:

permisjon:

leder,
medlem

Paal Robert Haagensen,
Jeanette Steen Kristensen,

Gunnar Eriksen Johansen. medlem

Forfall:
Trine Brendmo. nestleder
Mats Isachsen Angler, medlem.
Forfall meldt grunnet ikke mottatt
innkalling.

Varamedlemmer:
Kurt G. Johansen motte som vara for Gunnar Eriksen Johansen.
Rutt Gustavsen motte som vara for Trine Brrndmo
Grunnet sent meldt forfall lot det seg ikke giore i kalte inn varamedlem

Avriget
Kommunedirektor Ronny Seljeseth, sak 03-04/2 I
Okonomisjef PAI Viggo Mortensen, sak 04/21
HR-Ridgiver Sanne Kristoffersen, sak 03/21
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tone Z. Hammerfall, og
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjorn Vegard Gamst.
Salten kommunerevisjon IKS
Sekretaer for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling bte godkjent. Saksliste ble godkjent.
Saker meldt

til eventuelt:

Onske om utsendelse av innkalling / saker med kalenderoppforing.
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Onske om at utvalget skal be om oversikt over antall systemer for avvikshindtering og
dokumentstyring, herunder innkjopskostnader og irlige abonnementsutgifter. Status for
digitaliseringsprosjektet. herunder potensiale for effektivisering og innsparing.

Merknader:
Ingen
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I
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SAKSLISTE
Sakstittel
Godkjenning av protokoll lia kontrollutvalgets mote 14. desember 2020
Rapport forvaltningsrevisjon: Vedlikehold av vei
Redegiorelse fra administrasionen: Behandling av avvik utenom HMS
Redegjorelse fra administrasjonen: Status for okonomi og regnskap
Orienteringer lra revision og sekretariat

Saksnummer

0u2t
02t21
0312t
04t21
05t21
06t21

Eventuelt

01/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote

14. desember 2020

Porslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 14. desember 2020 godkjennes.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fia kontrollutvalgets mote 14. desember 2020 godkjennes.

02121 Rapport forvaltningsrevisjon: Vedlikehold av vei
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Vedlikehold av vei er forelagt kommunestyret i Saltdal
og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret registrerer at rapporten leveres 10 m6neder etter fastsatt frist, og ber
revisor treffe tiltak slik at kommende rapporter leveres innen frist.
Omlorent forslag til vedtak:
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Vedlikehold av vei er forelagt kommunestyret i Saltdal
og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger, med f-olgende
presiseringer:
o Saltdal kommune mA fi pi plass en ny veiplan med overordnede politiske mil
som er politisk vedtatt
. Saltdal kommune mA sorge lbr en langtidsplan for vei som et utgangspunkt for
rasjonell styring og planlegging av veivedlikeholdet
o Saltdal kommune mA fi pi plass tiltaksplaner med prioritering av
veistrekninger basert pi en risikovurdering, samt en oversikt med vurdering av
tilstand for de ulike veistrekningene.
. Saltdal kommune mA ffi pA plass formelle rutiner for rapportering pi planer og

o

mil
Saltdal kommune mi sorge for digitale verktoy for oppfolging av
veivedlikeholdet som gir oversikt over vedlikeholdsbehov og etterslep
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o
3.
4.

Saltdal kommune mA
oppdateres

fi

med i alle planene at de jevnlig skal revideres og

Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomfore oppfolgning av kommunestyrets
vedtak innen sommeren 2021 .
Kommunestyret registrerer at rapporten leveres 10 mAneder etter fastsalt liist. og ber
revisor treffe tiltak slik at kommende rapporter leveres imen frist.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

l.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Forvaltningsrevisjonsrapporten Vedlikehold av vei er forelagt kommunestyret i Saltdal
og tas

2.

til etterretning.

Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger, med folgende
presiseringer:
. Saltdal kommune mA f[ pi plass en ny veiplan med overordnede politiske mfll
som er politisk vedtatt
. Saltdal kommune mA sorge for en langtidsplan for vei som et utgangspunkt for
rasjonell styring og planlegging av veivedlikeholdet
. Saltdal kommune mfl fa pi plass tiltaksplaner med prioritering av
veistrekninger basert pi en risikovurdering, samt en oversikt med vurdering av
tilstand lbr de ulike veistrekningene.
o Saltdal kommune mi fa pi plass formelle rutiner for rapportering pi planer og

.
.

mil
Saltdal kommune mi sorge for digitale verktoy for oppfolging av
veivedlikeholdet som gir oversikt over vedlikeholdsbehov og etterslep
Saltdal kommune m6 ffi med i alle planene at de jevnlig skal revideres og
oppdateres

3.
4.

Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomfore oppfolgning av kommunestyrets
vedtak innen sommeren 2021.
Kommunestyret registrerer at rapporten leveres l0 mAneder etter fastsatt fiist, og ber
revisor treffe tiltak slik at kommende rapporter leveres innen frist.

03/21 Redegiorelse fra administrasjonen: Behandling av avvik utenom HMS
Saken ble behandlet for sak 03/21

.

Kommunedirektor Ronny Seljeseth og HR-Ridgiver Sanne Kristoffersen mstte fra
administrasjonen for i redegjore og svare pi sporsmAl.
Forslag til vedtak:
Saken legges lrem uten forslag til vedtak.
Omforent forslae til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

04/21 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for skonomi og regnskap
Saken ble behandlet for sak 03/21

.

Kommunedirektor Ronny Seljeseth og okonomisjef P6l Viggo Mortensen motte fra
administrasjonen for 6 redegjore og svare pi sporsmil.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslag til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til etterretning.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

05/21 Orienteringer fra revisjon

og sekretariat

Revisor orienterte:
Forvaltningsrevisjon: Har vart kun to ansatte sidenjul. og nyansatt begynner i stilling
I . mars.
Regnskapsrevisjon: Delvis sykemeldt oppdragsansvarlig, men vikar er hentet inn.
Etterlevelseskontroll: Revisor har innhentet en del informasjon. Kontrollen
giennomfores etter at regnskapsrevisjon er ferdig.

o

.
o

Sekretariatet orienterte :
Om dokument vedlagt saken.

.

06/21 Eventuelt
Kontrollutvalget ber om at moter registreres i kalender med varsel til motedeltagere.
Kontrollutvalget ber om en oversikt fra administrasjonen over antall systemer for
awikshAndtering, dokumentstyring og ovrige applikasjoner, herunder innkjopskostnader og
Sidc 5 av (r

antall superbrukere. Videre om status for digitaliseringsprosjektet.
potensiale
herunder
lor eflektivisering og innsparing.

6Lrlige abonnementsutgifter,

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Sekreter for kontrollutvalget

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