
� Salten Kontrollutvalgservice 
Postboks 54, 8138 Inndyr 

Medlemmer i Saltdal kommunes kontrollutvalg 

Vår dato: 

06.10.2021 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 

Møtedato: Torsdag, 14. oktober 2021 kl 14.00 

Møtested: Møterom Kjelleren, Saltdal rådhus 

SAKSLISTE 

Saksnummer Sakstittel 

Jnr 

21/892 

14/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 7. juni 2021 

ark 

417-5.1

15/21 Oppfølgning av forvaltningsrevisjon: Forvaltning av kommunale bygg 
16/21 Oppfølgning av eierskapskontroll: Vensmoen Eiendom AS 
17/21 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for IKT-anskaffelse 
18/21 Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen: Etterlevelse Lov om offentlige anskaffelser 
19/21 Høring Strategiplan for Salten kontrollutvalgservice 
20/21 Budsjett kontroll og tilsyn 2022 
21/21 Revisors vurdering av egen uavhengighet 
22/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat 
23/21 Eventuelt 

Eventuelle forfall bes meldt leder eller sekretariat (470 37 452) 

Rognan, 6. oktober 2021 

Paal Robert Haagensen (s) 
Leder kontrollutvalget 

ontrollutvalget 

Kopi sendes: Ordfører, kommunedirektør, Salten kommunerevisjon IKS, 
varamedlemmer i kontrollutvalget til orientering (møter kun etter særskilt innkalling). 



















3) Saltdal kommune bør følge opp sine egne mål om å redusere kommunal
bygningsmasse

4. Det settes ned en gruppe som skal jobbe målrettet med revisors anbefalinger, særlig
med fokus på punkt 5 om å redusere kommunal bygningsmasse, slik at man kan få en
effektiv arealutnyttelse og planmessig utvikling av bygningsmassen.

5. Kommunestyre ber ordfører peke ut 3 politiske representanter til å sitte i gruppen. Det
er viktig at både posisjon og opposisjon er representert. Kommunedirektøren peker ut
2 representanter fra administrasjonen.

6. Gruppens mandat og sammensetning vedtas i formannskapet så snart det lar seg
gjøre, men senest innen utgangen av september 2020.

Anbefalingene i rapporten var som følger: 

1. Saltdal kommune bør igangsette tiltak for å skaffe betryggende oversikt over
tilstanden til bygningsmassen og reelt vedlikeholdsetterslep

2. Saltdal kommune bør sørge for en langsiktig plan for utvikling og tilpassing av
bygningsmassen

3. Saltdal kommune bør sette av midler til planmessig langsiktig vedlikehold av sine
bygninger

4. Saltdal kommune bør følge opp sitt eget vedtak om opptrapping av midler til
byggforvaltningen

5. Saltdal kommune bør følge opp sine egne mål om å redusere kommunal
bygningsmasse

6. Saltdal kommune bør sørge for virkemidler som kan motivere brukerne til god
arealutnyttelse

7. Saltdal kommune bør sørge for en langtidsplan for nedbygging av
vedlikeholdsetterslepet

8. Saltdal kommune bør sørge for prioriterte brukerbehov
9. Saltdal kommune bør sørge for at manglende system for renholderne ikke fører til

brudd på arbeidsmiljøloven

Ut fra at saken er satt på dagsorden er kommunedirektøren, eller den kommunedirektøren 
bemyndiger, møte i kontrollutvalget kl 14.10 for å redegjøre om den oppfølgning vedtaket har 
fått fra administrasjonens side. Det er bedt om at en skriftlig versjon av redegjørelsen deles ut 
til utvalgets medlemmer i møtet. I tillegg kan kontrollutvalget ha ønske om i stille spørsmål i 
tilknytning til saken. 

Forslag til vedtak: 

1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en
oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 27120 Rapport forvaltningsrevisjon:
Forvaltning av kommunale bygg.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer ........................ . 

































Anbefalingene i rapporten var som følger: 
1. Saltdal kommune skal gjennomgå og oppdatere kommunens eiermelding og sikre

at eierstyringsprinsippene følges 
2. Saltdal kommune skal sørge for skriftlige fullmakter til eierrepresentanter som er

forankret i vedtak i kommunestyret 
3. Saltdal kommune skal sørge for årlig rapportering fra rådmannen og om

kommunens eierskap
4. Saltdal kommune bør sørge for at folkevalgtopplæringen blir en del av

eierskapsmeldingen
5. Saltdal kommune må sørge for egne eierskapsstrategier for alle sine selskaper
6. Saltdal kommune bør treffe tiltak for å sikre at innkallinger til generalforsamling

kan behandles av kommunestyret

Ut fra at saken er satt på dagsorden er kommunedirektøren, eller den kommunedirektøren 
bemyndiger, møte i kontrollutvalget kl 14.40 for å redegjøre om den oppfølgning vedtaket har 
fått fra administrasjonens side. Det er bedt om at en skriftlig versjon av redegjørelsen deles ut 
til utvalgets medlemmer i møtet. I tillegg kan kontrollutvalget ha ønske om i stille spørsmål i 
tilknytning til saken. 

Forslag 
1. 
til vedtak: 

Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg § 5 gjennomført en
oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 3/20 Rapport eierskapskontroll: 
Vensmoen Eiendom AS. 

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer ........................ . 

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Inndyr, 6. oktobe
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Sekretær for kontrollutvalget 



















� Salten Kontrollutvalgservice 
Postboks 54, 8138 Inndyr 

SAK 17/21 

Vår dato: 

06.10.2021 

Jnr 

21/896 

Redegjørelse fra administrasjonen: Status for IKT
anskaffelse 

Saksgang: 

Kontrollutvalget 

Vedlegg: 

Møtedato: 

14.10.2021 

• Angelladvokatfirma 16.3.2021: Foreleggelse varsel (utdrag)

ark 

417-5.3

Bakgrunn for saken: 

Kontrollutvalget fikk i sitt møte 7. juni 2021 fremlagt til orientering vedlagte henvendelse fra 

angelladvokatfirma, der sist nevnte ba om at varsel om gebyr til Bodø kommune I Samordnet 
innkjøp i Nordland fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser, ble lagt frem for 
kontrollutvalget. Anskaffelsen det var varslet gebyr for var en anskaffelse vedrørende IKT
utstyr og -tjenester. Kontrollutvalget besluttet å be om en redegjørelse fra administrasjonen 
om status for IKT-anskaffelsen. 

I forbindelse med at saken er satt på dagsorden er kommunedirektøren, eller den 
kommunedirektøren bemyndiger, bedt om å møte i kontrollutvalget kl 15.00 for å 
redegjøre og svare på spørsmål. Det er bedt om at det redegjøres om i hvilket omfang Saltdal 
kommune foretar innkjøp med bakgrunn i denne avtalen, og om det varslede (senere 
fastsatte) gebyret får noen konsekvenser for Saltdal kommune. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges frem uten forslag til vedtak. 
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