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PROTOKOLL _ SALTDAL KONTROLLUTVALG

Motedato: Tirsdag, 15. februar 2022 kl 09.00 - I 1..15

Motcsted: Moterom Kjelleren, Saltdal ridhus, Rognan

Saksnr.: 01122 - 08122

Til stede:
Paal Robert Haagensen, leder.
Trine Brendmo. nestleder
Gunnar Eriksen .lohansen. medlem

Forfall:
Mats lsachsen Angler, medlem
Jeanette Steen Kristensen. medlem

Varamedlemmer:
Vara ble ikke innkalt, grunnet sent oppstett og innmeldt lbrfall

Avrigez
Kommunedirektsr Stein Ole Rorvik, sak 03-06122

Organisasjonsridgiver Anita Paulsen, sak 05122

leder teknisk drift Karianne Laksosnes. sak 06122

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tone Z. Hammerfall (via Teams).

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjorn Vegard Gamst. og
Fon altningsrevisor Silje Fisktjonmo, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling ble godkjent. Saksliste ble godkjent.

Merknader:
Ingen
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SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

olt22 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets nlote 7. desember 2021
02t22 Rapport forvaltningsrevisjon: Okonomistyring, kompetanse og

sykefravrr
03t22 Redegjorelse fm administrasjonen: Status lbr okonomi og regnskap
04t22 Redegjorelse om saksbehandling av forholdet til statsstotteregelverker

ved de okonomiske lbrholdene mellom kommuncn og Vensmoen
Eiendom AS

05t22 Redegjorelse fra administrasjonen: Redegjorelse om kommunens
forvaltning av myndighet etter Alkoholloven

06122 Oppfolgning av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon
vedlikehold av vei

07 t22 Orienteringer l'ra revis.jon og sekretariat
08t22 Evenluelt

0l/22 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 7. desember 2021

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 7. desember 2021 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fta kontrollutvalgets mote 7. desember 2021 godkjennes.

02122 Rapport forvaltningsrevisjon: Okonomistyring, kompetanse og sykefravrer

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Okonomistyring, kompetanse og sykefravrr er

lorelagt kommunestyret i Saltdat og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektoren merke seg rapportens anbelalinger.

Voterinq:
Forslag ril vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Okonomistyring, kompetanse og sykefiavrr er

fbrelagt kommunestyret i Saltdal og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektoren merke seg rapportens anbefalinger.
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03/22 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for okonomi og regnskap

Kommunedirektor Stein Ole Rorvik motte fra administrasjonen for 6 redegiore og svare pi
sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Voterinq:
Omforent lorslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

04/22 Redegjorelse om saksbehandling av forholdet til statsstotteregelverket ved de
skonomiske forholdene mellom kommunen og Vensmoen Eiendom AS

Kommunedirektor Stein Ole Rsrvik motte fra administrasjonen for i redegiore og svare pi
sporsmAl.

Forslag til vedtak:
Saken leggcs frem uten forslag til vedtak.

Omforent fbrslaq til vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Voterins:
Omforen forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

05/22 Redeglorelse fra administrasjonen: Redegiorelse om kommunens forvaltning av
myndighet etter Alkoholloven

Kommunedirektor Stein Ole Ron'ik og organisasjonsrddgiver Anita Paulsen mstte fra
administrasjonen for i redeglore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
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Votering:
Omforent lorslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

06122 Oppfolgning av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon vedlikehold av vei

Kommunedirektor Stein Ole Rorvik og leder teknisk drift Karianne Laksosnes motte ira
administrasjonen for 6 redegiore og svare pi sporsmil.

Kontrollutvalget fikk i begynnelsen av motet utdelt notat (uda1ert, usignert) med
administrasjonens tilbakemelding om oppfolgning av kommunestyrets vedtak.

Forslag til vedtak:
I . Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg $ 5 gjennomfbrt en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 07121 Rapport forvaltningsrevisjon:
Vedlikehold av vei.

2. Administrasjonen har redegjort for pi hvitken mAte kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslas til vedtak:
I . Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg $ 5 giennomfort en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 07i21 Rapport forvaltningsrevisjon:
Vedlikehold av vei.

2. Administrasjonen har redegjo( for pA hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at hovedplan veg ikke er ferdigstilt enda.
begrunnet fra administrasjonens side bl.a med mangel p6 bereevnem6linger.
Utvalget gjor oppmerksom pi at det ikke er et lovkrav med slike milinger for A

lage ferdig hovedplan veg. Planen skal uansett ha et 3-5 irs perspektiv.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering. vedlagt notat
fra administrasjonen.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I . Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg $ 5 gjennomfort en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 07l21 Rapport forvaltningsrevisjon:
Vedlikehold av vei.
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Administrasjonen har redegjort for pi hvilken mAte kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at hovedplan veg ikke er ferdigstilt enda,
begrunnet fra administrasjonens side bl.a med mangel pA bereevnemilinger.
Utvalget gjor oppmerksom pi at det ikke er et lovkrav med slike milinger lor i
lage ferdig hovedplan veg. Planen skal uansett ha et 3-5 Ars perspektiv.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat
fra administrasjonen.

07122 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
. Regnskapsrevisjon: Drift som vanlig
o Forvaltningsrevisjon: Levert rapport til dagens mote. Revisor tok opp til drofting

innretning pi kommende lorvaltningsrevisjon Internkontrollsystemer. Utvalget droftet
saken og ga innspill til revisor. Utvalget foretar bestilling i forstkommende mote.

Sekretariatet orienterte :

o Om dokumenter vedlagt saken.

o Utlysning av stilling som seniorr6dgiver i sekretariatet

08/22 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Utskrift sendes:
Kontrollutval gets medlemmer, varamedlemmer
Saltdal kommune v/ ordforer og kommunedirektor. Salten kommunerevisjon IKS

J.

Rognan, 15. februar 2022

Sekretrr for kontrollutvalget
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