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Til: Styremedlemmer:
Terje Johan Solhaug, Beiam
Espen Rokkan. Bods
Jorn Stene. Fauske
Gunnar Skjellvik, Gildeskfll
Fred-Eddy Dahlberg. Hamaroy
Hans Ove Horsberg Hagen. Meloy
Wenche Skarheim. Saltdal
Thomas Danielsen, Steigen
Jannike Moen. Sorfold

MOTEINNKALLING
STYREMOTE I SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE _

Motedato: Fredag l8.juni202l kl. 12.00 - 12.-i0 (lunsj i restauranten fra kl 11.30).
Mote i representantskapet i Salten kontrollutvalgservice KO (Kommunalt
oppgavefelleskap) giennomfores i etterkant ay styremote.

Mstested: Moterom, Scandic Fauske

Eventuelle forfall bes meldt sekretariatet tlf 470 37452.

Bodo, ll.juni 2021

Espen Rokkan (s)
Stvreleder

Vedlegg: Gjeldende vedtekter (26. I 0.201 0)
Kopi sendes: Varamedlemmer til styret. ordforere i deltagende kommuner, revisor.

SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

l/21 Regnskap og Arsmelding 2020
2t2t Eventuelt

Sekretariatsleder
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VEDTEKTER _ 26.10.2010

S1 Navn - organisering

Salten kontrollutvalgsservice er et interkommunalt samarbeid som er opprettet med hjemmel i lov av
25. seplember 1992 nr. '107 om kommuner og fylkeskommuner S 27.

$ 2 Deltakere

Beiarn kommune, Saltdal kommune, Fauske kommune, Sorfold kommune, Steigen kommune,
Hamaroy kommune, Meloy kommune, Gildeskal kommune og Bod@ kommune er deltakere I

samarbeidet.

Nordland fylkeskommune kan slutte seg til ordningen hvis og nar de onsker det.

Med samtykke fra alle deltakere kan andre kommuner opptas iSalten kontrollutvalgsservice.
Samarbeidet skal ha det formal a sikre en robust virksomhet og et storre faglig milJo.

S 3 Kontorsted

Salten kontrollutvalgsservice sitt kontorsted skal vere lokalisert ien av de g kommunene i Salten.
Styret fastsetter kontorsted.

$ 4 Formil og ansvarsomrAde

Salten kontrollutvalgsservice skal utfore sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg, Jfr.
kommunelovens $ 77 fi. 10 og forskrift om kontrollutvalg i kommuner S 20. Salten
kontrollutvalgservice onsker kontlnuerlig A soke samarbeid med og tilby sine tjenester iforhold til
virksomheter det er natudig a samarbeide med.

$ 5 lnnskudd og eierandel

Vertskommunen stiller kontor til disposisJon, dersom det er behov for det.
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Det skal ikke gjores innskudd ved etableringen, men kommunene blir eier av en forholdsvis andel av
verdien av inventar og utstyr som anskaffes etter at Salten kontrollutvalgsservice er stiftet, beregnet
forholdsvis ut fra storrelsen pa tilskudd til de samlede driftsutgifter i henhold til S 6.

$ 6. Okonomi - fordeling av utgifter.

1. Hver kommune dekker en fast sum som tilsvarer 1/9 av 'l13 av totalutgiftene.
2. Videre dekker hver kommune en sum som tilsvarer sin prosentvise andel av innbygge(allet i

de 9 samarbeidskommunene av 1/3 av totalutgiftene
3. I tillegg betaler hver kommune sin relative andel av antall moter som er avholdt i samtlige 9

kommuner av l/3 av totalutgiftene.
4. I budsjettet for det enkelte ar vil en ta utgangspunkt i folketallet pr 1/1 det er budsjettet vedtas

samt et estimat for antall moter a den enkelte kommune.
5. Fordelingen av de virkelige utgiftene (regnskapet) foretas med grunnlag i folketallet pr'1/1 i

regnskapseret og virkelig avholdte moter.

$ 7. Styrets sammensetnang og myndighet. Styrets arbeidsutvalg.

7.1 Styret.

Sekretariatets overste organ er styret.

Styret bester av en representant fra hver kommune, med personlig vararepresentant. Disse velges av
det respektive kommunestyre og blant kontrollutvalgets medlemmer.

Styret har ansvar for at Salten kontrollutvalgsservice formll oppfylles innenfor de okonomiske rammer
som kommunene bevilger. Styret har ansvar for at drift og vedtekter til enhver tid er i trad med
gJeldende lover og forskifter. Vedtektene skal g.iennomgas en gang hver valgperiode.

Styret selv behandler og vedtar folgende:

. Arsmelding og Srsregnskap

. Overordnet plan og budsjettramme for varksomheten de pafolgende 4 ar. Det forutsettes at
kommunene innarbeider dette i pafolgende arsbudsjett og okonomiplan.

. Budsjettforslag for neste ar. Forslaget skal ikke ga utover buds.ieftrammene som ligger iden
firearige rammeplanen, med mindre samtlige eierkommuner samtykker.

. Styreleder og nestleder for valgperioden.

Styret skal en gang per valgperiode foreta en gjennomgang av godtgjorelser for verv. lnformasjon om
godtgjorelser beskrives i virksomhetens Arsberetnang.

Styret har instruksjonsmyndighet overfor sekretariatsleder.

Styret har ikke myndighet til a ta opp lan eller pa annen mate padra deltakerne okonomiske
forpliktelser utover de okonomiske rammer som kommunene bevilger.

7.2 Styrets arbeidsuwalg

Styret velger og bestemmer funksjonstiden til et arbeidsutvalg med tre medlemmer. Valg foretas blant
styrets medlemmer.

Arbeidsutvalget skal pa vegne av styret pase at virksomheten drives i tred med sine vedtekter og med
styrets vedtak.

Arbeidsutvalget forer tilsyn med sekretariatsleder og har instruksjonsmyndighet overfor denne. Pa
vegne av styret utoves lopende arbeidsgiverfunksjon iforhold til sekretariatsleder.

Arbeidsutvalget oppretter og nedlegger stillinger innenfor gitt budsjettramme. Arbeidsutvalget tilsetter
sekretariatsleder og ovrige faste stillinger ved Salten kontrolluValgsservice, og har ansvar for lokale
lonnsforhandlinger, og ser til at gjeldende tariff- og avtaleverk blir fulgt.
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Arbeidsuwalget kan utarbeide retningslinjer og instruksjoner til sekretariatsleder.

$ 8 Styrets moter

Styremstene ledes av styrets leder. Styret er vedtaksfsrt nar minst halvparten av styremedlemmene er
til stede, og fatter vedtak med simpelt flertall. Ved votering a styret skal hver stemme telle likt. Ved
stemmelikhet teller moteleders stemme dobbelt.

Styrets leder sorger for at det blir fort protokoll fra styremotene.

Salten kontrollutvalgservice dekker representanters utgifter i forbindelse med styremotene.

$ 9 Sekretariatsleder

Sekretariatet skal ha en daglig leder, benevnes sekretarlatsleder, som skal foresta den daglige
ledelsen av sekretariatet og skal folge de retningslinjer og pAlegg som styret og styrets arbeidsutvalg
gir

Sekretariatsleder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utfores I

overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, bestemmelser og de i henhold til de vedtak som er
fattet av styret.

Sekretariatsleder er styrets sekretar og saksbehandler, og rapporterer til styret og styrets
arbeidsutvalg.

Sekretariatsleder har tale- og forslagsrett i styrets mster, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at
sekretariatsleder ikke skal mote.

Sekretariatsleder er de ovrige ansattes narmeste overordnede, og utover det daglige
arbeidsgiveransvar innenfor delegerte fullmakter. Sekretariatsleder gis anvisningsmyndighet.

Regninger som gjelder sekretariatsleder skal anvises av styreleder.

$ 10 Regnskap og revisjon

Regnskapet for Salten kontrollutvalgsservice fores av vertskommunen.

Oppdragsansvarlig revisor i vertskommunen fungerer som revisor for Salten kontrollutvalgsservice.

$ 11 Endringer ivedtektene og oppsigelse av samarbeidet

Vedtektene kan endres dersom samtlige kommuner gJor likelydende vedtak etter forslag fra styret eller
en av kommunene. Dersom det ikke er enighet mellom samarbeidspartnere om endringer, skal det
umiddelbart startes forhandlinger om nye vedtekter som forst kan iverksettes nar det er enighet.

En kommune kan si opp samarbeidsavtalen ved 5 sende skriftlig oppsigelse til styret med 1 ars
oppsigelsestid, regnet fra 31.12 det Sret avtalen sies opp. Dersom samtlige kommuner er enige, kan
det eventuelt avtales kortere oppsigelsestid.

Eiendeler og heftelser for okonomiske forpliktelser skal fordeles mellom kommunene ut fra
bestemmelsene om generell utgiftsfordeling i $ 6.

$ 12 lverksettelse
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Salten kontrollutvalgsservlce er etablert og samarbeidet satt i verk fra og med 1. januar 2005.
Endringer ivedtektene iverksettes fra det tidspunkt eierkommunene bestemmer, eventuelt pa
det tidspunkt alle kommunene har vedtatt endringen.

Vedtektene er gyldig fra og med 26. oktober 2010, etter fotgende vedtak i dettagende kommuner:

Meloy kommunestyre sak 75110, vedtatt 15. september 2010.

Bodo bystyre sak PS 10/85, vedtatt'16. september 201 0.

Steigen kommunestyresak24/10, vedlall22.september2010.

Saltdal kommunestyre sak 52l'10, vedtatt 29. september 2010.

Fauske kommunestyre sak 57110, vedtatt 30. september 2010.

Gildeskal kommunestyre sak 41110, vedtatt 30. september 2010.

Sorfold kommunestyre sak 7312010, vedtatt 30. september 20'10.

Belarn kommunestyre sak 39/10, vedtatt 1 1 . oktober 2010.

Hama.oy kommunestyre sak 39/10, vedtatt 26. oktober 20'10.

Vedtekter Salten kontrolluwalgservice 26. oktober 2010 Side 4
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Regnskap og irsmelding 2020

Saksgang: Mstedato:
StyretiSaltenkontrollutvalgservice 18.06.2021

Vedlegg
a) Arsmelding 2020 utkast
b) Regnskap 2020 - utdrag fra vertskommune Gildeskil sitt irsregnskap 2020: Ansvar

1 055 Salten kontrollutvalgservice
c) Salten kontrollutvalgservice 08.01.2021 : SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE

_ FAKTURERING AV FORDELTE UTGIFTER FOR 2O2O
d) Regnskap 2021 per 11.6.2021 utdrag fra vertskommune Gildesk6l sitt arsregnskap

202 I : Ansvar I 055 Salten kontrollutvalgservice

Bakgrunn for saken

Regnskap
Regnskap og irsmelding for 2020legges frem for styret for behandling og vedtak.

Regnskapet som legges frem er fort og revidert som et eget ansvar innenfor Gildesk6l
kommunes regnskap. Salten kommunerevisjon IKS har revidert kommuneregnskapet.

Gildesk&l kommunes regnskap for 2020, ansvar ( 105 5), viser samlede utgifter med kr
| 452 159 (201 9: kr I 510 288)

Samlede inntekter utgjor kr | 347 998- som inkluderer refusjon fra deltagerkommunene og
inntekt fra salg av tjenester 1il Rodoy kommune:

Refusjoner fra kommuner 1 347 998
Overf@ringer fra andre (private) 0



ved regnskapsarets slutt lordeler sekretariatet utgiltene mellom kommunene i ordningen.
Dette ble gjennomf-ort 8. januar 2021. og kr I 392 871 ble da fordelt mellom kommunene.
vertskommunens andel skal i henhold til lbrdelingen utgjore kr I ll 946, mens regnskapet
viser kr 104 l6l . Differansen utgjor k 7 685 i Salten kontrollutvalgservice sin favsr.
I samsvar med tidligere praksis ved avvik mellom fordelte utgifter og endelig regnskap.
korrigeres dette mellomvarendet med vertskommunen ved fbrdeling det p6folgende 6ier.

Fond: Salten kontrollutvalgservice har satt av kr 140 000 i bundet fond hos vertskommunen.

Arsmeldine
Salten kontrollutvalgservice ble opprettet i 2005, men 2008 var virksomhetens fbrste hele sg
normale driftsar. vedlagte utkast til irsmelding oppsummerer driftslorholdene i 2020.

Det er ikke fastsatt kav til innhold i arsmelding for interkommunalt samarbeid, men
meldingen er utformet for 6 i storst mulig grad tilfredsstille kravene til kommunenes
arsberetning jfr. kommuneloven. Dette innebrerer at det bl.a er kommentert tilstand for
likestilling.

Forslag til vedtak:
Regnskap 2020 for Salten kontrollutvalgservice vedtas.

Arsmelding 2020 for Salten kontrollutvalgservice vedtas.

Ar.vik i 2020 mellom fordelte utgifter og endelig regnskap for vertskommunen,
korrigeres ved beregning av fordeling for 2021.

Regnskap og irsmelding oversendes eierkommunene til orientering.
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Arsmetding2020
Innledning
Salten kontrollutvalgsservice er et interkommunalt samarbeid opprettet i medhold av
kommunelovens $ 27. Formilet er 6 levere sekretariatstjenester til kontrollutvalgene i
kommunene Beiam, Bodo, Fauske, Cildeskil, Hamaroy, Meloy, Saltdal, Steigen og Sorfold.
Virksomheten startet opp l. august 2005.

Virksomheten rapporterer i samsvar med krav til gjeldende krav til irsberetning, jfr. forskrift
om irsregnskap og flrsberetning.

Styre
Styret bestir av I representant tia hver kommune, valgt av kommunestyret i den respektive
kommune blant kontrollutvalgets medlemmer. Styret har hatt folgende sammensetning i 2020:

Kommune Representant Funksjon I

Beiarn
Bodo
Fauske

Gildeskil
Hamaroy
Meloy
Saltdal
Steigen
Sorfold

Terje Johan Solhaug
Espen Rokkan
Jsm Stene

Gunnar Skjellvik
Fred.Eddy Dahlberg
Hans Ove H. Hagen
Wenche Skarheim
Thomas Danielsen
Jannike Moen

Styremedlem
Styremedlem
Medlem arbeidsutvalg
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Stvremedlem
Stvrets neslleder

Verv i virksomheten godtgjores som folger i 2020: Styreleder kr l4 000, Nestleder og medlem
av arbeidsutvalg kr 7 000, Ovrige styremedlemmer kr I 400 per Ar. Motegodtglorelse kr I 400
per mote. Styret skal i henhold til vedtektene foreta en gjennomgang av godtgjorelser for vew
en gang i hver valgperiode. Denne vurderingen ble sist gjennomfort i styrets mote ijuni 2018.
Nye satser for verv er vedtatt med virkning fra og med I . I .2019.

Styrets aktivitet
Styret har hatt tre moter i 2020. Det ble gjennomfort konstituerende mole 7 . januar 2020, med
valg av styreleder, nestleder og medlem av arbeidsutvalg. I styremote 18. juni behandtet styret
irsregnskap og irsmelding for 2019. budsjett for 2021 og okonomiplan lor 2021-2024. Styret
sluttbehandlet omdanning av virksomheten til kommunalt oppgavefelleskap i oktober 2021.
Forut for dette var det gjennomfort en horingsprosess i kontrollutvalgene. Styret besluttet A

sende utredningen av omdanningen og forslag tiI samarbeidsar.tale til deltagerkommunene.
med anbefaling om omdanning. I samme mote besluttet styret e igangsette strategiarbeid for
det kommende oppgavefelleskapet.

Ansatte
Lars Hansen har besatt en 100 % stilling som sekretariatsleder i 2020. Lonn for
sekretariatsleder utgior kr 900 000 per ir. Virksomheten har tidligere hatt en artale med
Nordland fu[keskommunes sekretariat, for utveksling av tjenester ved korttidsfraver.
Fylkeskommunen har sagt opp denne avtalen med virkning fra 1.1.2020.



Kontorlokaler / arbeidsmiljo
Kontorsted fbr sekretariatet er i leide lokaler i kontorbygg pA Inndyr.

Arbeidsmiljoet i virksomheten er godt, og det er et godt samarbeid mellom sekretariat og
kontrollutvalg. Det foreligger ingen kjente trusler mot arbeidsmiljoet.
Sykefravreret i virksomheten var 0,0 Vo i 2020, hvilket er samme niv6 som i 2019.

Virksomheten forurenser ikke det ytre milioet.

Aktivitet
I 2020 ble det gjennomfort 38 moter i kontrollutvalg i Salten-kommunene. For 20lg var
tilsvarende tall 32. Fordelingen mellom kommunene var som lolger i2019:

Kommune Antall
moter

Beianr
Bodo
Fauske 5

Gildeskril 5

Hamaroy 3

Meloy
Saltdal
Steigen
Sorfold

Ut over aktivitet i deltagerkommunene, er det etter avtale levert tjenester til Rodoy
kontrollutvalg som har hatt 4 moter i 2019. 2019 er andre ar av en 2-irig avtale om leveranse
av tjeneste til Rodoy kommunes kontrollutvalg. Rodoy har opsjon pi forlengelse av avtalen
med I + I ir. Inntekt lra dette tjenestesalget utgjorde cirka kr 73 000 i2019.

Tiltak for utvikling og okt kompetanse
I valgir, og de to pAfolgende 6rene gjennomf-ores folkevatgtopplering og fagsamlinger for
kontrollutvalgenes medlemmer. Grunnet pandemien ble det ikke gjennomfort fagsamling i
2020. Sist gjennomforte tiltak var folkevalgtopplering november 2019.

Sekretariatet er medlem av Norges kommunerevisorforbund og i Forum for kontroll og tilsyn.
De bidrar med rid og veiledning, i tillegg til arenaer for utvikling av nettverk og kompetanse.

Regnskap
Samlede utgifter utglor k 1 452 I 59 (2019: kr I 5 I 0 288, 2018: kr I 444 304, 2017 : I 287 90t ).
Opprinnelig budsjett vedtatt i juni 2019 var kr I 596 000. (2019: kr I 535 000,2018: kr
I 440 000,2017: kr | 365 000).

I
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Samledeinntekterutgjorkr1347998(2019:krr3l98022018:krl32r940.2017:krr 
t40 r74)

og bestar i all hovedsak av refusjoner fra de deltagende kommunene utenom vertskommunens
andel som tilsvarer differansen mellom utgifter og inntekter.

vertskommunens andel for 2020 er ravere enn vedtektsfestet fordering av utgifter, og dette
reguleres ved beregning av fordeling for 2021.

oversikt over fordeling av utgifter er sendt deltagerkommunene. Utgiftsfordelingen
kommunene imellom er gjennomfort i henhold til vedtektenes besteirmelser om"dette.

Likestilling
Styret har i 2020 besdtr av 2 kvinne og 7 menn (22%hhv 7g%)

Arbeidsutvalget har bestatt av I kvinne og 2 menn (33 %hhv 67 %)

Styrets leder er mann, styrets nestleder er kvinne (50 %o hhv 50 %)

Virksomhetens eneste ansatte er mann (l0O %)

Det er ikke iverksatt eller planlagt iverksatt tiltak for i fremme likestilling etter formalet i
diskrimineringsloven og diskriminerings- og tilgiengelighetsloven.

Fauske, 18. juni 2021

Espen Rokkan (s)
Styrets leder
Salten kontrollutvalgsservice
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Ansvai: 1055 Salten Kontrollutvalgservice
Funksjon: 110 Kontrollog revision

,1O1OO FAST LONN
1O5OO ANNEN LONN OG TR. PL. GODTGJ,
10501 HONORARER
108OO GODTGJORELSE FOR FOLKEVALGTE
1 081O TAPT ARBEIDSFORTJENESTE
10904 PENSJONSINNSKUDD . KLP
1 O99O ARBEIDSGIVERAVGIFT
11OOO KONTORMATERIELL
11300 Posl, banktjenester, telefon internetubredband
1 1302 TELEFON/FAX
1 15OO OPPLARING/KURS
1 1604 OPPG,PL - REISE/KOST
11705 IKKE OPPG PL,. UTGIFTER/UTLEGG - REISE
11900 LEIE AV LOKALER OG GRUNN
11950 AVGIFTER GEBYRER, LISENSER O,L,

Regnltap
m20

883.076,94
7.155,00

35.000,00
32.200,0o

4.427 .98
139.610,92
49.671,43
10.o02,20
21.594,00

7.0'r 6,96
32.891,19
5'1.332,40

7.076,65

53.328,00
90.830,55
6.343,20

't0.500,00

10.101,64

11.06.2021
Budr{.nd)

2020

825.000

0
57.000

0
17.000

121.935
45.263
26.000
17.000

0
92.000
62.000

0

44.000
25.000
13.000
93.852

l2OOO KJOP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER
12700 ANDRE TJENESTER (SoM INNGAR I EGENPRoDUKSJoN
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMP,

Sum utgifter 1.452.159,05 1.476.263

17500 REFUSJON FRA KOT'MUNER
Sum inntekter

Sum funksjon: 110 Kontroll og revisjon

Sum ansvar: 1055 Salten Xontrollutvalgservice

TOTALT

.r.347.998,00

loil.l6l,06

10i1.161,05

104.16'1,06

-1.336.855
-1.336.8s5

139.408

'139.408

139.408
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Gildeskil kommune
Postboks 54

8l 38 Inndyr

Att: okonomiavdelingen

SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE _ FAKTURERING AV
FORDELTE UTGIFTER FOR 2O2O

Ansvar: l055Saltenkontrollutvalgsservice
Funksjon: I l0
Art: I 7500 Relusjon fra kommuner

Til fordeling er kr I 392 871 for regnskapsirer 2020.

Kostnader lordeles slik mellom kommunene i2020:

Kommune

Beiarn
Bodo
Fauske

Gildeskal
Hamaroy
Meloy
Saltdal
Steigen
Ssrfold
SUM

kr 96 769
kr 422 362
kr 155 248
kr 1 '1 'l 846
kr 126 272
kr 136 019
kt 127 008
kr 1 '15 513
kr 101 834
Kt 1 392 871

Gildeskil kommunes andel av utgiftene utglor k I I I 846. For de ovrige kommunene i samarbeidel
berjeg dere vennligst fakturere ovennevnte belop, minus a-konto som er fakturert tidligere i 2020.
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1 GILDESKAL KOMMUNE (2021\ . ATIPETiOdE 2021

Ansvar: 1055 Salten KontIollutvalgservice
Funksjon: ll0 Kontioll og r€visjon

101OO FAST LONN
1O5OO ANNEN L@NN OG TR. PL, GODTGJ.
10501 HONORARER
,1 081O TAPT ARBEIDSFORTJENESTE
10904 PENSJONSINNSKUDD . KLP
10990 ARBEIDSGIVERAVGIFT
l1OOO KONTORMATERIELL
1 1300 Post, banktjenester, telefon, internetubredband
11302 TELEFON/FAX
1 15OO OPPL,IERING/KURS
11604 OPPG.PL . REISE/KOST
1 1650 ANDRE OPPG,PL.GODTGJORELSER
11705 IKKE OPPG,PL. - UTGIFTER/UTLEGG - REISE
11900 LEIE AV LOKALER OG GRUNN
11950 AVGIFTER, GEBYRER, LISENSER O,L,

1-12
Regnskap

2021

11 06.2021

Buds(ond)
2021

825.000

12OOO KJUP OG FINANSIELL LEASING AV DRIFTSMIDLER
12700 ANDRE TJENESTER (SOM INNGAR I EGENPRODUKSJON
14290 MERVERDIAVGIFT SOM GIR RETT TIL MOMSKOMP.

407.076,94
2.704,06

0,00
0,00

64.890,00
24.347 ,31
10.498,00

0,00
3.048,33

0,00
19.202,00

185,00
90,57

0,00
31 .312,80
4.858,00
1.640,00

0

57.000
17.000

1 18.965
51 .916
26.000
17.000

0

92.000
62.000

0

0

87.409
25.000
13.000

93.852
43.7135.190

575.043,23 1.529.855Sum utgifter

17500 REFUSJON FRA KOMMUNER

Sum inntekter

Sum funksjon: 110 Kontroll og revision

Sum ansvar: I 055 Salten Kontrollutvalgservice

TOTALT

-386.000,00

189.043,23

189.0,13,23

189.043,23

-1.336.855
-'1.336.855

193.000

193.000

193.000

gj



$ Srtt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 lnndyr ark

012.1

Var dato:
I I .06.2021 2t/556

sAK02/21

Eventuelt

Saksgang:

Styret i Salten kontrollutvalgservice

Vedlegg:

Forslag til vedtak:

Motedato:
I 8.06.2021
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