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MØTEPROTOKOLL 
STYREMØTE I SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE –  
 
 
 
Møtedato: Tirsdag 25. september 2018 kl. 15.00 – 16.00 
Møtested: Møterom Leivset, Scandic Fauske 
 
 
 
Til stede: Forfall: 
Styreleder Gisle Hansen, Sørfold  
Beiarn: Marit Trones 
Bodø: Espen Rokkan, via telefon 
Fauske: Gry Janne Rugås 
Gildeskål: Bernt Moe Hansen  
Saltdal: Stig Morten Sletteng 
Steigen: John Ringstad 
 

Meløy: Bjørn Sleipnes  
Hamarøy: Ingvald Sørensen 
 

 
 

  
 
Varamedlemmer: 
Ingen. 
Vara Meløy kunne ikke møte. 
Forfall Hamarøy ble endelig avklart kort tid før møtestart.  
 
 
Øvrige: 
Sekretariatsleder Lars Hansen  
 
 
 
Godkjenning av innkalling og sakliste 
Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.   
 
 
 
 
Merknader: 
Det fremkom ikke merknader. 
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SAKSLISTE 
Saksnummer Sakstittel 

6/18 Henvendelse fra Nordland fylkeskommune om å slutte seg til Salten 
kontrollutvalgservice 

7/18 Eventuelt 
 
 
06/18 Henvendelse fra Nordland fylkeskommune om å slutte seg til Salten 

kontrollutvalgservice 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Styret i Salten kontrollutvalgservice har i styremøte 25. september 2018 behandlet 
henvendelse fra Nordland fylkeskommune ved kontrollutvalget om at fylkes-kommunens 
kontrollutvalgsekretariat kan slutte seg til Salten kontrollutvalgservice. 
 

2. Henvendelsen er behandlet på bakgrunn av Salten kontrollutvalgs vedtekter § 2 hvor det 
fremkommer at Nordland fylkeskommune kan slutte seg til ordningen hvis og når de ønsker 
det. 

 
3. Styret stiller seg positiv til henvendelsen, og ber om at Nordland fylkeskommunes 

tilslutning til Salten kontrollutvalgservice utredes nærmere, slik at kommunestyrer og 
fylkesting innen april 2019 kan ta stilling til forslag til endrede vedtekter og til 
selskapsavtale. Forutsatt positive vedtak med tilslutning til endrede vedtekter og 
selskapsavtale, kan Nordland fylkeskommune tiltre Salten kontrollutvalgservice fra og med 
1. juli 2019. 
 

4. Med bakgrunn i at dagens hjemmel for interkommunale styrer i gjeldende kommunelov § 27 
opphører ved ikrafttreden av ny kommunelov, vil styret høsten 2019 igangsette utredning av 
alternativ organisasjonsform for Salten kontrollutvalgservice. Utredningen med styrets 
anbefaling til ny organisering oversendes eierne i løpet av 2020.  
 

5. Styret legger til grunn at ny organisering ikke skal medføre økte utgifter for eierne. 
 

6. Salten kontrollutvalgservice er gjennom avtale med Rødøy kommune forpliktet til å levere 
tjenester til Rødøy kontrollutvalg. Forpliktelsene videreføres uavhengig av endringer i 
eierskap og / eller organisasjonsform. 
 

7. Styrets vedtak oversendes eierne og Nordland fylkeskommune ved kontrollutvalget. 
  
 
Omforent forslag til vedtak: 
 

1. Styret i Salten kontrollutvalgservice har i styremøte 25. september 2018 behandlet 
henvendelse fra Nordland fylkeskommune ved kontrollutvalget om at fylkes-kommunens 
kontrollutvalgsekretariat kan slutte seg til Salten kontrollutvalgservice. 
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2. Henvendelsen er behandlet på bakgrunn av Salten kontrollutvalgservice vedtekter § 2 hvor 
det fremkommer at Nordland fylkeskommune kan slutte seg til ordningen hvis og når de 
ønsker det. 

 
3. Styret stiller seg positiv til henvendelsen, og ber om at Nordland fylkeskommunes 

tilslutning til Salten kontrollutvalgservice utredes nærmere, slik at kommunestyrer og 
fylkesting innen april 2019 kan ta stilling til forslag til endrede vedtekter og til 
selskapsavtale. Forutsatt positive vedtak med tilslutning til endrede vedtekter og 
selskapsavtale, kan Nordland fylkeskommune tiltre Salten kontrollutvalgservice fra og med 
1. juli 2019. 
 

4. Med bakgrunn i at dagens hjemmel for interkommunale styrer i gjeldende kommunelov § 27 
opphører ved ikrafttreden av ny kommunelov, vil styret høsten 2019 igangsette utredning av 
alternativ organisasjonsform for Salten kontrollutvalgservice. Utredningen med styrets 
anbefaling til ny organisering oversendes eierne i løpet av 2020.  
 

5. Styret legger til grunn at ny organisering ikke skal medføre økte utgifter for eierne. 
 

6. Salten kontrollutvalgservice er gjennom avtale med Rødøy kommune forpliktet til å levere 
tjenester til Rødøy kontrollutvalg. Forpliktelsene videreføres uavhengig av endringer i 
eierskap og / eller organisasjonsform. 
 

7. Styrets leder og sekretariatsleder deltar i arbeidsgruppe fra Salten kontrollutvalgservice. 
 

8. Styrets vedtak oversendes eierne og Nordland fylkeskommune ved kontrollutvalget. 
 

 
Votering: 
Omforent ble enstemmig vedtatt. 
 

Vedtak: 
1. Styret i Salten kontrollutvalgservice har i styremøte 25. september 2018 behandlet 

henvendelse fra Nordland fylkeskommune ved kontrollutvalget om at fylkes-kommunens 
kontrollutvalgsekretariat kan slutte seg til Salten kontrollutvalgservice. 
 

2. Henvendelsen er behandlet på bakgrunn av Salten kontrollutvalgservice vedtekter § 2 hvor 
det fremkommer at Nordland fylkeskommune kan slutte seg til ordningen hvis og når de 
ønsker det. 

 
3. Styret stiller seg positiv til henvendelsen, og ber om at Nordland fylkeskommunes 

tilslutning til Salten kontrollutvalgservice utredes nærmere, slik at kommunestyrer og 
fylkesting innen april 2019 kan ta stilling til forslag til endrede vedtekter og til 
selskapsavtale. Forutsatt positive vedtak med tilslutning til endrede vedtekter og 
selskapsavtale, kan Nordland fylkeskommune tiltre Salten kontrollutvalgservice fra og med 
1. juli 2019. 
 

4. Med bakgrunn i at dagens hjemmel for interkommunale styrer i gjeldende kommunelov § 27 
opphører ved ikrafttreden av ny kommunelov, vil styret høsten 2019 igangsette utredning av 
alternativ organisasjonsform for Salten kontrollutvalgservice. Utredningen med styrets 
anbefaling til ny organisering oversendes eierne i løpet av 2020.  
 

5. Styret legger til grunn at ny organisering ikke skal medføre økte utgifter for eierne. 
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6. Salten kontrollutvalgservice er gjennom avtale med Rødøy kommune forpliktet til å levere 

tjenester til Rødøy kontrollutvalg. Forpliktelsene videreføres uavhengig av endringer i 
eierskap og / eller organisasjonsform. 
 

7. Styrets leder og sekretariatsleder deltar i arbeidsgruppe fra Salten kontrollutvalgservice. 
 

8. Styrets vedtak oversendes eierne og Nordland fylkeskommune ved kontrollutvalget. 
 

 
 
 
07/18 Eventuelt 
 
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling. 
 
 
Fauske, 25. september 2018 
 
 
Lars Hansen, referent. 


