
$ Sutt.n Kontrollutva lgservice
Postboks 54. 8138 Inndyr

Vlr dato: Jnr ark
30.08.2019 t9/701 4t'7_ 5.4

PROTOKOLL - SALTDAL KONTROLLUTVALG

Mstedato: Fredag, 30. august 2019 kl 09.00 - 09.30
Mstested: Formannskapssalen,Ridhuset,Rognan
Saksnr.: 16119 -2lll9

Til stede: Forfall:
Stig Morten Sletteng, leder, Siv Mossleth. nestleder
Kurt Johansen
Anne Olaug Jensen
Bjom Karlsen

Varamedlemmer:
Marius Nestby motte som vara for Kurt Johansen i sak l7l19
Ingen av varamedlemmene kunne mote for Siv Mossleth.

Avrige:
Ridmann Ronny Seljeseth,
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tone Z. Hammerfall, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Merknader:
Ingen

Orientering fra ridmannen:
Ridmannen orienterte kort om at kommunen er ute av ROBEK-listen.
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SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

76fig Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets m6te t f. iuni 2019
t7/19 Henvendelse til kontrollutvalget om behandling av fremsatt kav om

lovlighetskontroll kommunestyrets sak 23l19: Sluttgodkjenning.
Detalireguleringsplan for massetak Drageid med konsekvensutrednins

t8n9 Bestilling av forvaltningsrevisjon Vedlikehold vei
19ilg Rappo( til kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet 2015-2O19
20n9 Orienteringer fra reviqion og sekretariat
2vt9 Eventuelt

16119 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 19. juni 2019

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote l9.juni 2019 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 19.juni 2019 godkjennes.

l7119 Henvendelse til kontrollutvalget om behandling av fremsatt krav om
lovlighetskontroll kommunestyrets sak 23119: Stuttgodkjenning.
Detaljreguleringsplan for massetak Drageid med konsekvensutredning

Kurt Johansen tok opp sporsmilet om egen habilitet i og med at han deltok i kommunestyrets
behandling av saken. Utvalget fant ham inhabil, og han fratrfldte. Varamedlem Marius Nestby
tiltredte ved behandling av saken.

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Saltdal kommunestyre har mottatt korrekt fremsatt krav om lovlighetskontroll gieldende sin
sak 23119: Sluttgodkjenning. Detaljreguleringsplan for massetak Drageid med kansekyens-
utredning.

Det er ikke pivist saksbehandlingsfeil eller andre forhold ved kommunestyrets sak 23119.
Klageme gis dermed ikke medhold i sin lovlighetsklage.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjorelse.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Saltdal kommunestyre har mottatt korrekt fremsatt krav om lovlighetskontrolt gjeldende sin
sak 23119: sluttgodkjenning. Detaljreguleringsplan .for massetak Drageid med konsekvens-
ulredning.

Det er ikke pdvist saksbehandlingsfeil eller andre forhold ved kommunestyrets sak 23119.
Klageme gis dermed ikke medhold i sin lovlighetsklage.

Saken oversendes Fylkesmannen i Nordland for endelig avgjorelse.

Kurt Johansen tiltredte deretter motet.

18/19 Bestilling av forvaltningsrevisjon Vedlikehotd vei

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrsrende vedlikehold vei
slik det er beskrevet i prosjektplan datert 23.08.2019.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formAl gir kontrollutvalget revisor fullmakt til fl
foretajustering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende 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 forvaltningsrevisjon vedrsrende Vedlikehold vei
slik det er beskrevet i prosjektplan datert 23.08.2019.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til i
foretajustering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er glort endringer i prosjektets problemstillinger.

l9119 Rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet 2015-2019

Forslag til vedtak:
Rapport om kontrollutvalgets aktivitet i perioden 2015 2019 oversendes kommunestyret
med de endringer som fremkom i mstet.

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Rapport om kontrollutvalgets aktivitet i perioden 2015 2019 oversendes kommunestyret
med de endringer som fremkom i motet.

20/19 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte :

r Bemanning: Revisjonssjefog assisterende revisjonssjef gikk av med pensjon fra
sommeren 2019. Ny daglig leder er Liv Anne Kildal.

o Fauskekontoret hindterer revisjon for 8 kommuner. Ny oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor er Tone Z Hammerfall.

o Skriftlig orientering fra oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor:
r Vedlikehold av kommunale bygg:

o Vi har omprioritert rekkefolgen av vire leveranser og vil prioritere i ffi ferdigstilt
denne rapporten sA fort som mulig.

o Vi har hatt oppstartsmote og fEtt mye av den nsdvendige informasjonen.
Milsetningen er A ha klart faktagrunnlaget i midten september og jobbe med
vurderinger mot slutten av september for 6 fE klar en rapport til behandling mot
midten av oktober.

o Selskapskontrollen pi VEAS:

o Oppstartsbrev er sendt og vi har fitt det meste av opplysninger/dokumentasjon p6
plass. Milet er i fe startet arbeidet med denne si snart rapporten om kommunale
bygg gAr til verifisering og det blir en ipning for andre oppgaver.

o Rapportplan Vedlikehold av vei:

o I planen legger vi opp til at denne skal ferdigstilles mens nytt kontrollutvalg setter
seg inn i sine oppgaver og kommer i posisjon til nye bestillinger i lspet av vinteren
2020.

Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken.
o Seketariatet orienterte kort om status for utredning av omdanning og eventuell

tilslutning til sekretariatet fra Nordland fulkeskommune.

Vedtak:
Orienteringene tas til orientering.
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2ll19 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Utskift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Saltdal kommune v/ ordforer og radmann, Salten kommunerevisjon IKS

Rognan, 30. august 20,

Sekreter for kontroll
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