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MOTEPROTOKOLL
STYREMOTE I SALTEN KONTROLLUTVALCSERVICE

Mstedato: Onsdag, 21. oktober 2020 kl. 12.00 - l-1.20

Motested: Moterom Leivseth, Fauske hotell

Til stede:
Espen Rokkan.
Jsm Stene.
Gunnar Skjellvik,
Fred-Eddy Dahlberg.
Hans Ove H. Hagen,
Thomas J. Danielsen.
Jannike Moen.
Terje J. Solhaug.
Wenche Skarheim

Bodo
Fauske
Gildeskil
Hamaroy
Meloy
Steigen
Sorfold
Beiam
Saltdal

Forfall:
lngen

Varamedlemmer:
Ingen

Avrige:
Sekretariatsleder Lars Hansen

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

9/20 Omdanning til Kommunalt oppgavefelleskap og tilslutning fra Rodoy
kommune - styrets anbefaling til eieme

t0/20 Strategiarbeid lor oppgavetbl leskapet
11t20 Lonns- og arbeidsvilkar Sekretariatsleder
t2/20 Eventuelt

09/20 Omdanning til Kommunalt oppgavefelleskap og tilslutning fra Rodoy kommune -
styrets anbefaling til eierne

Forslag til vedtak:
Som en folge av endret kommunelov har styret i Salten kontrollutvalgservice utredet omdanning av
samarbeidet til Kommunalt oppgavefelleskap, jfr ny kommunelov kapitel 19. pi bakgrunn av
henvendelse fra Rodoy kommune om A bli deltager. omfatter utredningen i tillegg utvidelse av
Salten kontrollutvalgservice med Rodoy kommune som ny deltager.

Styret oversender utredning og forslag til samarbeidsavtale til kommunene, med anbefaling om
vedtak av samarbeidsavtale for Salten kontrollutvalgservice Kommunalt oppgaveielleskap.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Som en folge av endret kommunelov har styret i Salten kontrollutvalgservice utredet omdanning av
samarbeidet til Kommunalt oppgavef'elleskap. jfr ny kommunelov kapitel 19. pfl bakgrunn av
henvendelse fra Rodoy kommune om & bli deltager. omfatter utredningen i tillegg utvidelse av
Salten kontrollutvalgservice med Rodoy kommune som ny deltager.

Styret oversender utredning og lorslag til samarbeidsavtale til kommunene, med anbefaling om
vedtak av samarbeidsaltale for Salten kontrollutvalgservice Kommunalt oppgavefelleskap.

l0/20 Strategiarbeid for oppgavefelleskapet

Forslag til vedtak
Saken legges frem for drofting.

Omforent forslas:
Styret ber arbeidsutvalget utarbeide et forslag til tiltak lor sekretariatet som kan styrke
kontrollutvalgenes arbeid med kontroll og tilsyn av kommunal lbrvaltning.
Forslaget behandles deretter av styret, og sendes pi horing i kontrollutvalgene.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vcdtak:

)



I I/20 Lonns- og arbeidsvilkir Sekretariatsleder

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

Omforent forslae til vedtak:
Fra og med 2021 gjennomforer styret 6rlig vurdering av lonns- og arbeidsvilk6r.

styret fastsetter arslsnn for sekretariatsleder til kr 900 000 med virkning fra 1. mai 2020.

l2l20 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.


