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Arsmelding 2016
Innledning
Salten kontrollutvalgsservice er et interkommunalt samarbeid opprettet i medhold av
kommunelovens $ 27. FormAlet er i levere sekretariatstjenester til kontrollutvalgene i
kommunene Beiam. Bodo, Fauske, Gildeskil. Hamaroy, Meloy, Saltdal. Steigen og Sorfold.
Virksomheten startet opp I . august 2005.

Virksomheten rapporterer i samsvar med krav til gieldende krav til Arsberetning, jfr. forskrilt
om irsregnskap og irsberetning.

Styre
Styret best6r av I representant fra hver kommune, valgt av kommunestyrel i den respektive
kommune blant kontrollutvalgets medlemmer. Styret har hatt folgende sammensetning i 2016:

Kommune Representant Funksjon I

Beiam Marit Trones Styremedlem
Bods Espen Rokkan Styremedlem
Fauske Gry Janne Rugis Styrets nestleder
GildeskAl Tore Laugsand Styremedlem
Hamaroy Ingvald Sorensen Styremedlem
Meloy Bjom Sleipnes Styremedlem
Saltdal Stig Morten Slelteng Styremedlem
Steigen John Ringstad Medlem arbeidsutvalg
Ssrfold Gisle Hansen Styreleder

Verv i virksomheten godtgjores som folger per ir: Styreleder kr l2 000, Nestleder og medlem
av arbeidsutvalg kr 6 000, Ovrige styremedlemmer kr I 200 per 6r. Motegodtgiorelse kr 1 200
per mote. Styret skal i henhold til vedtektene foreta en gjennomgang av godtgjorelser for verv
en gang i hver valgperiode. Denne vurderingen ble gjennomfort i styrets mote i mai 2014 med
virkning fra og med 1.1.2015.

Styrets aktivitet
Styret har hatt ett styremote i2016.1samsvar med vedtektene behandlet og vedtok styret
irsregnskap og irsmelding for 201 5, budsjett tbr 2017 og okonomiplan for 2017 -2020. I
tillegg ble det foretatt valg av styreleder. styrets nestleder og av det tredje medlemmet av
styrets arbeidsutvalg. Styrets arbeidsutvalg har gjennomfort ett mste i 2016.

Ansatte
Lars Hansen har besatt en 100 % stilling som sekretariatsleder i 2016. Lonn for
sekretariatsleder utgjor kr 750 000 per ir. Det er inngAtt en samarbeidsavtale med Nordland
fylkeskommunes sekretariat, for utveksling av tjenester ved korttidsfraver i de to
sekretariatene. og denne ble benyttet ved en anledning i 2016,



Kontorlokaler / arbeidsmiljo
Kontorsted lor sekretariatet er i leide lokaler i kontorbygg pi Inndyr.

Arbeidsmiljoet i virksomheten er godt. og det er et godt samarbeid mellom sekretariat og
kontrollutvalg. Det fbreligger ingen kjente trusler mot arbeidsmiljoet.
Sykefraveret i virksomheten var 1.3 o/o i 201 6. hvilket er en nedgang fra | .7 Vo i 2015.

Virksomheten forurenser ikl(e det ).tre milioet.

Aktivitet
I 2016 ble det glennomfort 38 moter i kontrollutvalg i Salten-kommunene. For 2015 var
tilsvarende tall 35. Fordelingen mellom kommunene var som folger i2016:

Kommune Antall

Beiarn
Bodo
Fauske

moter
3
7

b
Gildeskal 3
Hamaroy 3
Meloy
Saltdal
Steigen
Ssrfold

Tiltak for utvikling og okt kompetanse
Det ble gjennomfort fagsamling for kontrollutvalg i november 2016. med tema som bl.a
kommunal okonomi og offentlig pensjon.

Seketariatet er medlem av Norges kommunerevisorforbund. De bidrar med rAd og
veiledning, i tillegg til arenaer for utvikling av nettverk og kompetanse.

Regnskap
Samledeutgifterutgjorkr1209676(2015:kr1226602,2014:krI147070,2013:krIlll864)
av et budsjett pi kr I 365 500 (2015: kr I 263 000. 2014: kr I 215 000,2013: kr I 168 000).

Samlede inntekter utgior kr I 154 304 (2015: kr I 095 072 2014: kr I 04679'7,2013: kr I 025 696)
og bestir i all hovedsak av refusjoner fra de deltagende kommunene utenom vertskommunens
andeI som tilsvarer differansen mellom utgilter og inntekter.

Oversikt over fordeling av utgifter er sendt deltagerkommunene. Utgitisfordelingen
kommunene i mellom er gjennomfort i henhold til vedtektenes bestemmelser om dette.
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Likestilling
Styret har i 2016 bestitt av 2 kvinne og 7 menn (22 o/o tthv 7816')

Arbeidsutvalget har best6tt av I kvinne og 2 menn (33 Yo hhv 67 o/o)

Styrets leder er mann, styrets nestleder er kvinne (50 % hhv 50 %)

Virksomhetens eneste ansatte er mann ( 100 %)

Det er ikke iverksatt eller planlagt iverksatt tiltak lor a fremme likestilling etter formilet i
diskimineringsloven og diskriminerings- og tilgiengelighetsloven.

Fauske 3. mai 2017

Gisle Hansen (s)

Styrets leder
Salten kontrollutvalgsservice


