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PROTOKOLL – SALTDAL KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag 8. april 2013 kl 09.00 – 10.30
Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Rognan
Saksnr.: 01/13 – 07/13

Til stede: Forfall:
Jan Arild Ellingsen, leder, Tove Berre
Einar Bødker, nestleder
Elisabeth Alstad
Kurt Johansen

Varamedlemmer:  
Ingen. Forfall meldt kort tid før møtet.

Øvrige:
Konstituert rådmann Mary-Ann Meisler møtte i tilknytning til sakene 02/13-05/13
Økonomisjef Ronny Seljeseth møtte i tilknytning til sak 02/13
Teknisk sjef Arne Hals møtte i tilknytning til sak 03/13 – 04/13
Daglig leder v/ Knaggen Svein Tore Johansen møtte i tilknytning til sak 04/13
Ordfører Finn-Obert Bentsen
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenning av innkalling
sakliste

Merknader:
Det fremkom ikke merknader. 



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

01/13 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. desember 2012
02/13 Redegjørelse: Status for kommuneregnskapet 2012
03/13 Redegjørelse: Svar på henvendelser til kommunen
04/13 Redegjørelse: Byggeprosjektet Knaggen produksjonshall
05/13 Redegjørelse: Prosess for tilsetting av ny rådmann i Saltdal
06/13 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
07/13 Eventuelt

01/13 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. desember 2012

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. desember 2012 godkjennes.

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 17. desember 2012 godkjennes.

02/13 Redegjørelse: Status for kommuneregnskapet 2012

Økonomisjef Ronny Seljeseth og rådmann Mary-Ann Meisler møtte fra administrasjonen for 
å redegjøre og svare på spørsmål.

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

Omforent forslag:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

03/13 Svar på henvendelser til kommunen

Teknisk  sjef  Arne  Hals  og  rådmann  Mary-Ann  Meisler  møtte  fra  administrasjonen  for  å 
redegjøre og svare på spørsmål.

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



Omforent forslag  :  
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

04/13 Redegjørelse: Byggeprosjektet Knaggen produksjonshall

Teknisk sjef Arne Hals, rådmann Mary-Ann Meisler og daglig leder Svein Tore Johansen 
møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

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

Omforent forslag:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering, og tar saken opp igjen i neste 
møte. Utvalget ber administrasjonen holde utvalget orientert om den videre utviklingen.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til foreløpig orientering, og tas opp igjen i neste møte. 
Utvalget ber administrasjonen holde utvalget orientert om den videre utviklingen.

05/13 Redegjørelse: Prosess for tilsetting av ny rådmann i Saltdal

Ordfører møtte for å redegjøre om saken. Rådmann Mary-Ann Meisler og personalsjef Lars 
Skjelstad møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmål.

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

Omforent forslag:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Utvalget sender over spørsmål til administrasjonen for besvarelse. Saken tas deretter opp til 
behandling i utvalgets neste møte. 

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Utvalget sender over spørsmål til administrasjonen for besvarelse. Saken tas deretter opp til 
behandling i utvalgets neste møte. 

06/13 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Sekretariatet orienterte:
• Om dokumenter vedlagt saken

07/13 Eventuelt

Neste møte avholdes så snart som mulig etter at årsberetning og revisjonsberetning foreligger.

Ingen ytterligere saker til behandling.

Rognan mandag 8. april 2013

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget 

Utskrift sendes: 
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Saltdal kommune v/ ordfører og rådmann, Salten kommunerevisjon IKS
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