$

Satt.n Kontrollutvalgservice

Vir

Postboks 54. 8138 lnndyr

dato:

16.06.2020

PROTOKOLL _ SALTDAL KONTROLLUTVALG
Motedato: Tirsdag, 16. juni 2020 kt 10.00 - 12.00
Motested: Moterom Kjelleren, Saltdal ridhus

Saksnr.:

16120

-

21120

Til stede:

Forfall:

Paal Robert Haagensen, leder,

Ingen

Trine Brrndmo. nestleder
Jeanette Steen Kristensen. medlem
Franck Monheim Kristiansen. medlem
Gunnar Eriksen Johansen. medlem

Varamedlemmer:
Ingen

Ovrige:
Kommunedirektor Ronny Seljeseth. sak 17120
Okonomisjef Pil Viggo Mortensen. sak I 7/20
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tone Z. Hammerfall, og
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst,
Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget I-ars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling ble godkjent. Saksliste ble godkjent.

Merknader:
Ingen

Sidc I av

(r

Jnr

ark

20i635

4t7

5.4

SAKSLISTE
Saksnummer
t6/20
17 t20

1lil20
19/20
20t20

2U20

Sakstittel
Godkienning av protokoll l'ra kontrollutvalgets mote 7 . mai 2020
Arsregnskap 201 9 Saltdal kommune - uftalelse fra kontrollutvalgei
Rapport forvaltningsrevisjon : OPPFOLGING Iris Salten IKS
Selvkost og Of fentlige anskaffelser
Plan lor forvaltni ngs1e11qj on 2020 -2023
Orienteringer lia levisjon og sekretariat
Eventuelt

16120 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 7. mai2020
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 7 . mai 2020 godkjennes.
Votering:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets mote 7 . mai 2020 godkjennes.

l7l20 Arsregnskap

2019 Saltdal kommune

-

uttalelse fra kontrollutvalget

Kommunedirektor Ronny Seljeseth og okonomisjef Pil Viggo Mortensen for

i

redegjore og

svare pA sporsmAl.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Saltdal:
Kontrollutvaleets uttalelse om Saltdal kommunes iirsregnskap for 2019.
Kontrollutvalget har i mote 16. juni 2020 behandlet Saltdal kommunes Arsregnskap for 2019.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
juni 2020, og kommunedirektorens irsberetning for 2019. tiltegg har revisor og
kommunedirektsren supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger

ll.

I

Kontrollutvalget mener at presentasjon av Arsregnskapet med tilhsrende spesifikas.joner og
noter samt r6dmannens irsberetning. tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Saltdal kommunes aktivitet i 2019.
Utvalget viser til at fristene tbr avleggelse av irsregnskap er 15. februar og at manglende
overholdelse av fristene i ir som en rekke tidligere 6r har forsinket behandling av regnskapet.
Kontrollutvalget tbrutsetter at kommunedirektsren heretter avleverer irsregnskap og
Arsberetning innen f'astsatte frister.
Sidc

I

av 6

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet fbr 2019 viser et regnskapsmessig
merfbrbruk med kr 4 847 542. lJtvalget er ikke kjent med lorslag til inndekning av
merforbruket.

Kontrollutvalget viser

til at investeringsregnskapet

er giort opp med et udekket belop

pi kr

1 874 667.

saksfremlegget til kontrollutvalget i
juni 2020, har kontrollutvalget ikke merknader

Ut over ovennevnte, og de1 som fremg6r av
regnskapssaken og revisjonsberetningen av I l.
til Saltdal kommunes Arsregnskap tbr 2019.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Saltdal:
Kontrollutvaleets uttalelse om Saltdal kommunes 6rsreenskap for 2019.
Kontrollutvalget har i mote l6.juni 2020 behandlet Saltdal kommunes irsregnskap for 2019.
Grunnlaget for behandlingen har veert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
11. juni 2020, og kommunedirektorens irsberetning for 2019. tillegg har revisor og
kommunedirektoren supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger

I

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens Arsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Saltdal kommunes aktivitet i 2019.
Utvalget viser til at fristene for avleggelse av Arsregnskap er 15. februar og at manglende
overholdelse av fristene i ir som en rekke tidligere ir har forsinket behandling av regnskapet.
Kontrollutvalget forutsetter at kommunedirektoren heretter avleverer irsregnskap og
irsberetning innen fastsatte frister.

Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet for 2019 viser et regnskapsmessig
merforbruk med kr 4 847 542. Utvalget er ikke kjent med forslag til inndekning av
merforbruket.

Kontrollutvalget viser

til at investeringsregnskapet er gjort

opp med et udek-ket belop pA kr

1 874 667.

Ut over ovennevnte, og det som fremgir av
regnskapssaken og revisjonsberetningen av
til Saltdal kommunes Arsregnskap for 2019.

saksfremlegget til kontrollutvalget i
kontrollutvalget ikke merknader

I I . j uni 2020, har

llv6

l8/20 Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFOLGING Iris Salten IKS
Selvkost og Offentlige anskaffelser

-

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPF'OLGNING lris Salten IKS - Selvkost og
I
Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Saltdal og tas til ettenetning.

.

2.

Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling.

3.

Kommunestyret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak 03/19 i stor grad
er fulgt opp av selskapet.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatl.

I

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

L

Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFOLGNING Iris Salten IKS - Selvkost og
Olfentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Saltdal og tas til etterretning.

2.

Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling.

3.

Kommunestyret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak 03/19 i stor grad
er fulgt opp av selskapet.

9/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 20202023 med folgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:
I

.

Selvkost vann og avlop

(fr

kommunestyrets sak 105/19)

2.
3.

4.
5.

6.
7_

8.

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til 6 foreta endringer og
Sidc 4 ov 6

omprioriteringer i planene, samt til 6 kunne detinere og avgrense konlrete prosjekter
innenfor de utvalgte omridene i planen.
Omlorent forslag til vedtak (innstilline til kommunestyret:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 20202023 med folgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

(lr

1.

Selvkost vann og avlop

2.

Okonomistyring

3.

Intemkontrollsystemer

4.

Informasjonssikkerhet

5.

Spesialundervisning

6.

Sykefravaer

7.

Beredskap vann og avlop

-

kommunestyrets sak 105/19)

oppfolgning av vedtak / rapportering

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til 6 fbreta endringer og
omprioriteringer i planene. samt til fl kunne definere og avgrense konkrete prosjekter
innenfor de utvalgte omradene i planen.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 20202023 med folgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

l.

Selvkost vann og avlop

2.

Okonomistyring

3.

Intemlcontrollsystemer

4.

Informasjonssikkerhet

5.

Spesialundervisning

6.

Sykefravaer

7.

Beredskap vann og avlop

-

(fr

kommunestyrets sak 105/19)

opplolgning av vedtak i rapportering

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til 6 foreta endringer og
omprioriteringer i planene, samt til 6 kunne definere og avgrense kon-krete prosjekter
innenfor de utvalgte omrfidene i planen.

Sidc 5 av

(.r

20/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Revisor orienterte:
Sekretariatet orienterte

2ll20

:

Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Rognan, 16. juni 2020

Sekreter for kontrollutvalget

Utskift

sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer
Saltdal kommune v/ ordt'orer og kommunedirektor, Salten kommunerevisjon IKS
Sirlc 6 ar' 6

