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Postboks 54, 8138 Inndyr 03.06.2013 13/379 417—5.4

PROTOKOLL - SALTDAL KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag 3. juni 2013 kl 09.00 —11.00

Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Rognan

Saksnr.: 08/13 —14/13

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

Varamedlemmer:
Vara kunne ikke møte.

Øvrige:
Konstituert rådmann Mary-Ann Meisler møtte i tilknytning til sakene 09/13 —12/13
Økonomisjef Ronny Seljeseth og førstekonsulent Elin Sollund møtte i tilknytning til sak
09/13
Fagleder Therese Ramsvik og enhetsleder Maria Rolandsen møtte i tilknytning til sak 10/13
Assisterende revisjonssjef Jan Sture Olsen
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenning av innkalling
sakliste

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

08/13 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 8. april 2013
09/13 Årsregnskap Saltdal kommune 2012 —uttalelse fra kontrollutvalget
10/13 Unntatt fra offentlighet etter offentlighetslovens § 13: —Redegjørelse om

kommunale tjenester innen psykisk helsevern
11/13 Tilsettingsprosess rådmann høst 2012/vinter 2013
12/13 Henvendelse til kontrollutvalget om ordførers deltagelse i møter i

levekårsutvalg og klientutvalg
13/13 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
14/13 Eventuelt

08/13 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 8. april 2013

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 8. april 2013 godkjennes.

Votering: 

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 8. april 2013 godkjennes.

10/13 Unntatt fra offentlighet etter offentlighetslovens § 13: —Redegjørelse om
kommunale tjenester innen psykisk helsevern

Rådmann Mary Ann Meisler, enhetsleder Maria Rolandsen og fagleder Therese Ramsvik
møtte fra administrasjonen.

I begynnelsen av møtet ble det gitt en generell orientering om regelverk og saksbehandling.
Deretter og med hjemmel i kommunelovens § 31, og med bakgrunn i personlige opplysninger
i saken, ble møtet lukket.

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

Forsla fra Jan Arild Ellin sen:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning

Kontrollutvalget registrerer at økonomiske forhold ikke kan begrunne manglende
overholdelse av faglige krav til tjenesten.

Utvalget vil påpeke at det er viktig med dialog med bruker, pårørende og andre instanser.

Votering: 




Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning

Kontrollutvalget registrerer at økonomiske forhold ikke kan begrunne manglende
overholdelse av faglige krav til tjenesten.

Utvalget vil påpeke at det er viktig med dialog med bruker, pårørende og andre instanser.

11/13 Tilsettingsprosess rådmann host 2012/vinter 2013

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

Forsla fra Jan Arild Ellin sen:
Spørsmålene fra kontrollutvalget i sak 05/13 som ble sendt til administrasjonen oversendes
også ordfører for dennes uttalelse.

Votering: 

Forslag fra Jan Arild Ellingsen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Spørsmålene fra kontrollutvalget i sak 05/13 som ble sendt til administrasjonen oversendes
også ordfører for dennes uttalelse.

12/13 Henvendelse til kontrollutvalget om ordforers deltagelse i møter i levekårsutvalg
og klientutvalg

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

Omforent forsla :
Kontrollutvalget ber politikere som møter i folkevalgte organer være oppmerksom på skillet
mellom tale- og forslagsrett. Kontrollutvalget minner også om at referat fra folkevalgte
organer må gjenspeile hvem som har vært til stede som en del av behandlingen.

Votering: 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber politikere som møter i folkevalgte organer være oppmerksom på skillet
mellom tale- og forslagsrett. Kontrollutvalget minner også om at referat fra folkevalgte
organer må gjenspeile hvem som har vært til stede som en del av behandlingen.



13/13 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
Bemaiming: En forvaltningsrevisor har sagt opp. Etter utlysning og tilsettingsprosess
har 3 innstilte kandidater trukket seg. Ny utlysning til høsten.
Regnskapsrevisjon: Revisjonen er ferdig med regnskapsrevisjon i alle kommuner
unntatt en.
Salten kommunerevisjon IKS har bistått Ytre Helgeland kommunerevisjon etter at sist
nevnte virksomhet fikk bemanningsproblemer.

Sekretariatet orienterte:
Om dokumenter vedlagt saken
Om søknad fra Elisabeth Alstad om permisjon fra vervet som medlem av
kontrollutvalget
Rapport om utredning av felles revisjonsordning er sendt på høring til bl.a
kontrollutvalgsleder, rådmann og ordfører. Behandling i kontrollutvalget med
innstilling til kommunestyret kan skje etter sommerferien
Forvaltningsrevisjon "Overordnet HMS-system" er ferdig fra revisors side, men
sekretariatet har ikke hatt kapasitet til å behandle saken ferdig til inneværende møte.

14/13 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Rognan mandag 3. j i 2013

ars ansen
Sekretær for kontr valget

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


