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PROTOKOLL _ SALTDAL KONTROLLUTVALG

Mstedato: Onsdag, 18. november 2020 kl 10.00 - 12.45

Mstested: Moterom Kjelleren, Saltdal ridhus
Saksnr.: 22120 - 32120

Til stede: Forfall:
Paal Robert Haagensen, leder, Mats Isachsen Angler, medlem
Trine Brrndmo. nestleder
Jeanette Steen Kristensen, medlem
Gunnar Eriksen Johansen. medlem (fra og med sak 24120)

Varamedlemmer:
Vara for Mats lsachsen Angler meldte lorfall grunnet sykdom kort tid for mstet. Det var ikke
tid til innkalling av ny vara.
Kurt Gunnar Johansen motte som vara for Trine Brendmo fra og med behandling av sak
2st20

Ovriget
Avdelingsdirektor helse og omsorg Stein Ole Rsrvik. sak 24120
HR-Ridgiver Sanne Kristoffersen, sak 25120
Nav-leder Victoria Nikolaisen, sak 26120
Seniorrfldgiver helse og omsorg Mona Storteig, sak 27120
Kommunedirektor Ronny Seljeseth, sak 25-26120
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tone Z. Hammerfall, og
Forvaltningsrevisor Kai Andre Blix,
Salten kommunerevisjon IKS
Sekretrer for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling ble godkjent. Saksliste ble godkjent.

Merknader:
Ingen
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SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

22t20 Godkienning av protokoll t-ra kontrollutvalgets motc 1 6. iuni 2020
23t20 Rapport forvaltningsrevision: Selvkost Vann og avlsp
21/20 Oppfolgning av fbrvahningsrevisjon: Psykiatri og rus
25t20 Redegjorelse fra administrasjonen: Presentasjon av kommunens nye

intemkontrollsystem
26/20 Redegjorelse fra administrasjonen: Status for kommunens utleie av

boliger
27t20 Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med

okonomilorvaltningen: Pasientregnskap
28t20 Dialog med revisor - etterlevelseskontroll regnskaps6ret 2020
29/20 Revisors vurdering av egen uavhengighet
30/20 Budsiett lbr kontroll oe tilsyn 2021

3U20 Orienteringer fra revision os sekretariat
32/20 Eventuelt

22120 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 16. juni 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 16. juni 2020 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 16. juni 2020 godkjennes.

23120 Rapport forvaltningsrevisjon: Selvkost Vann og avlop

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
I . Forvaltningsrevisjonsrapporten Selvkost - Vann og avlop er forelagt kommunestyret i

Saltdal og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber kommunedirektoren merke seg rapportens anbefalinger.

3. Kommunestyret vil trekke frem folgende forhold for opplolgning fra
administrasjonens side:.......

Omforent forslag til vedtak:
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Selvkost - Vann og avlop er forelagt kommunestyret i

Saltdal og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber kommunedirektsren merke seg rapportens anbefalinger.

3. Kommunestyret vil trekke frem folgende forhold for oppfolgning fra
administrasjonens side:



a. Utarbeide et forslag til vedtak om 100 % selvkost. slik at underskudd kan
fremfores, Dette mi gjores i 2020 slik at det kan 16 virkning fra og med 2021.

b. Sorge for 6 nullstille alle negative selvkostfond der det ikke er fattet vedtak om
100% selvkost, dette mA tapsfores.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Selvkost - Vann og avlop er forelagt kommunestyret i

Saltdal og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber kommunedirektoren merke seg rapportens anbefalinger.

3. Kommunestyret vil trekke frem folgende forhold for oppfolgning fra
administrasjonens side:

a. Utarbeide et forslag til vedtak om 100 % selvkost. slik at underskudd kan
fremfores, Dette mfl gjores i 2020 slik at det kan fi virkning fra og med 2021 .

b. Sorge for i nullstille alle negative selvkostfond der det ikke er fattet vedtak om
100% selvkost, dette m6 tapsfores.

23120 Opptolgning av forvaltningsrevisjon: Psykiatri og rus

Avdelingsdirektor helse og omsorg Stein Ole Rervik mstte fra administrasjonen for A

redegjore og svare pi sporsmfll.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat datert l6.l1.2020: Redegiorelse for kontrollutvalget 18.
november 2020. Oppfolgning av forvaltningsrevisjon psykiatri og rus.

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

gjennomfort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 60/18 Rapport
forvaltningsrevisjon: Psykiatri og rus.

2. Administrasjonen har redegjort for pA hvilken mAte kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag til vedtak:
I . Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 5

gjennomfort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 60/t 8 Rapport
forvaltningsrevisjon: Psykiatri og rus.

2. Administrasjonen har redegjo( for p& hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at del er gjennomlort tiltak lia
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administrasjonens side for a folge opp kommunestyrets vedtak, men ar noe arbeid
gjenstir nAr det gjelder anbefalingene.

3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt notat fra administrasjonen datert 16.rl.2o2o,
oversendes kommunestyret til orientering. utvalget kommer tilbake med videre
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i 2021 .

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
l. Kontrollutvatget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 5

giennomfort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 60/1g Rapport
forvaltningsrevisjon: Psykiatri og rus.

2. Administrasjonen har redegjort fbr pi hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det er gjennomf'ort tiltak fra
administrasjonens side for 6 folge opp kommunestyrets vedtak, men at noe arbeid
gjenst6r nir det gjelder anbefalingene.

3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt notat fra administrasjonen datert l6.l I .2020,
oversendes kommunestyret til orientering. Uwalget kommer tilbake med videre
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i 2021 .

25120 Redegiorelse fra administrasjonen: Presentasjon av kommunens nye
internkontrollsystem

Kommunedirektor Ronny Seljeseth og HR-Ridgiver Sanne Kristoffersen motte fra
administrasjonen for i redegjore og svare pi sporsmil.

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

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

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redeglorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

26120 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for kommunens utleie av boliger

Kommunedirektor Ronny Seljeseth og Nav-leder Victoria Nikolaisen motte ira
administrasjonen for i redegjore og svare pi sporsmil.
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Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten fbrslag til vedtak

Omforent forslae til vedtak:
Redegjorelsen lra administrasjonen tas til orientering.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

27120 Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med
skonomiforvaltningen: Pasientregnskap

Seniorridgiver helse og omsorg Mona Storteig mstte fra administrasjonen for i redegjore og
svare pi sporsm6l.

Forslag til vedtak:
Saltdal kontrollutvalg har mottatt notat datert 10. juli 2020 fra revisor etter at denne i samsvar
med kommunelovens $ 24-9 har gjennomfort en forenklet etterlevelseskontroll angiende
skonomiforvaltning: Pasientregnskap.

Kontrollutvalget tar revisors notat til orientering. Administrasjonen opplyser utvalget om at
revisors pflpekning vil bli lulgt opp pi folgende mAte:... .. ....

Omforent forslaq til vedtak:
Saltdal kontrollutvalg har mottatt notat datert 10. juli 2020 fra revisor etter at denne i samsvar
med kommunelovens $ 24-9 har gjennomfort en lbrenklet etterlevelseskontroll angAende
okonomiforvaltning : Pasientregnskap.

Kontrollutvalget tar revisors notat til orientering. Administrasjonen opplyser utvalget om at
revisors pipekning vil bli fulgt opp pi folgende mate: Saltdal kommune har utarbeidet en
egen rutine for 6 ivareta regelverket pi dette omrAdet.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saltdal kontrollutvalg har mottatt notat datert 10. juli 2020 fra revisor etter at denne i samsvar
med kommunelovens $ 24-9 har gjennomfort en forenklet etterlevelseskontroll angiende
skonomiforvaltning: Pasientregnskap.

Kontrollutvalget tar revisors notat til orientering. Administrasjonen opplyser utvalget om at
revisors pApekning vil bli fulgt opp pa fslgende m&te: Saltdal kommune har utarbeidet en
egen rutine for i ivareta regelverket pi dette omridet.
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28120 Dialog med revisor - etterlevelseskontroll regnskapsi rct 2O20

Forslag til vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for
regnskapsiret 2020 vil bli glennomfort etterlevelseskontroll med folgende tema:. . . . . .

Omforent forslae til vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for
regnskapsiret 2020 vil bli giennomfo( etterlevelseskontroll med folgende tema: offentlige
anskaffelser.

Voterins:
Omforent florslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for
regnskapsiret 2020 vil bli gjennomfort etterlevelseskontroll med folgende tema: offentlige
anskaffelser.

29120 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Saltdal kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 19.
august 2020 til etterretning. Utvalget ber om i bli lopende orientert om forhold som kan endre
lurderingen av uavhengighet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Saltdal kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 19.
august 2020 til etterretning. Utvalget ber om & bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

30/20 Budsjett for kontroll og tilsyn 2021

Forslag til vedtak:
Saltdal kommunes utgilter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2021
foreslfis budsjettert til k I 366 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevision. selskapskontroll Kr I 164 000
Seketaerbistand Kr lzlT 000

EqIs og opplering, andre driftsutgifter Kr 55 000
Sum Kr I 366 000
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Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes
formannskapet.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saltdal kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2021
foreslAs budsjettert til kr I 366 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevislon, selskapskontroll Kr I 164 000
Sekretrrbistand Kr 147 000
Kurs og opplering, andre drillsutgifter Kr 55 000
Sum Kr 1 366 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme lbr kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes
formannskapet.

3l/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
. Bemanning: Ny regnskapsrevisor i Bods fra i sommer til erstatning fra ansatt som

gikk av med pensjon. En forvaltningsrevisor har sagt opp. og stillingen er lyst ut.
. Regnskapsrevisjon: Det er gjennomfort fire kontroller, planleggingsmoter med

kommunedirektor og okonomisjef, samt rutinekartlegging. Ingen spesielle nye risiki.

Sekretariatet orienterte :

o Om dokumenter vedlagt saken, herunder
o Kommunestyrets vedtak sak 103/20 N1,va lg av ktntrollutvalg.for perioden

2020-2023. Kommunedirektoren er gjort oppmerksom pA sporsmil om
valgbarhet for representanten som er 2. vara for Rodt /Ap.

Gunnar Eriksen Johansen orienterte om at han har sokt permisjon fra alle politiske verv fra
I .122020 It 30.1 1 .2021.

Neste mste: Mandag 14. desember kl I1.00.

32120 Eventuelt

Det fremkom ikl<e ytterligere saker til behandling.
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Rognan, 18. november 2020

Sekreter for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Saltdal kommune v/ ordforer og kommunedirektor. Salten kommunerevisjon IKS
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