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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur 
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Saltdal kommune Arkiv: D11 

Arkivsaksnr: 2017/3642-1 

Saksbehandler:  Leif Inge Almo  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 175/2017 13.12.2017 

Kommunestyre   
 

Innkjøp av gulvvaskemaskin Saltdal Idrettshall 

 
Foreliggende dokumenter: 
«Forskrift om miljørettet helsevern», Kapittel 3. Miljø og helsekrav til lokaler, virksomheter og 
eiendommer. 
 
Saksopplysninger 
Rengjøring av Saltdal idrettshall foregår i dag både manuelt og maskinelt. Det maskinelle 
renholdet er i selve hallen, på tribuner, kantine og i garderober er renholdet manuelt.  
 
Det maskinelle renholdet gjøres daglig hver morgen, og tar ca. 30 – 45 min. pr. dag.  
Maskinen som benyttes i dag er fra 2003(14 år). Batteripakken på maskinen begynner å bli 
ødelagt og holder ikke lengre enn 15 min, og må da lades i 5 timer før den er klar til bruk igjen. 
 
Økonomisk levetid for denne type maskiner er ca. 5-10 år, avhengig av bruken og hvor den 
benyttes. Private rengjøringsbyråer nedskriver slike maskiner på 5 år.  
Restverdien på vår gulvvaskemaskinen er ca. kr 2 – 5 000,00. Men det er svært vanskelig å 
omsette bruke maskiner, selv maskiner i god stand.  
 
Ny batteripakke til vår maskin vil koste mellom kr 20 - 25 000,00, mer enn 4 dobbelt av 
maskinen verdi.  
 
For ny gulvvaskemaskin foreligger det et tilbud på kr 88 900,00 eks mva. (kr 111 125,00 inkl. 
mva.). Dette er en kampanjepris på en maskin som egentlig ligger på kr 134 772,00 eks mva. 
 
En leasingavtale medfører at maskinen kommer opp i kr 104 013,00 eks mva. I henhold til 
revisjon skal også momsen regnes som en kostnad ved investeringer, så uansett vil beløpet bli 
mer enn kr 100 000,00, som er grensen for investeringer. 

Vurdering 
Forskrift om miljørettet helsevern fastsetter i kapittel 3, §10, krav til forsvarlig renhold og 
hygienisk tilfredsstillende metoder i lokaler der allmennheten har adgang.  
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For å greie å innfri forskriftens krav er det vurdert at det ikke er tilstrekkelig med manuelt 
renhold av halldekket.  
Dekket krever særskilte rengjøringsmetoder for å greie å fjerne både klisterrester etter 
håndballspill, og sikre at smuss og svette blir fjernet fra gulvet, uten å måtte dras over hele 
gulvet. 
 
Eneste metode som er funnet tilfredsstillende er maskinrengjøring.  
En manuell rengjøring ville i tillegg medført en betydelig økt tidsbruk for å få rengjort samme 
arealet, og disse ressursene finnes ikke i dag i virksomhetsområdet. 
 
Maskinen er gammel og burde vært utskiftet tidligere, noe som er nevnt både i tidligere 
vedlikeholdsplaner og i årsrapporter.  
Å investere i nye batterier på en maskin som har så lav egenverdi er ikke driftsøkonomisk 
korrekt. I tillegg vil vedlikeholdskostnadene øke på maskinen i årene som kommer, fordi andre 
slitedeler også begynner å svikte. 
 
Konsekvens dersom maskinen ikke erstattes, vil være å måtte stenge bruken av idrettshallen, da 
kommunen ikke greier å innfri kravene i «Forskrift om miljørettet helsevern» kapittel 3. 
 
Foreslår derfor at det omdisponeres midler fra investeringsbudsjettet for «Lukke avvik på 
offentlige HMS-pålegg, EL-tilsyn mm», som kun er beskjeden brukt, da det ikke er anledning å 
bruke investeringsmidler til driftstiltak. 
 
Foreslår at det benyttes kr 112 000,00 til investering av ny gulvvaskemaskin til Saltdal 
idrettshall, og at beløpet omdisponeres fra investeringsmidlene avsatt til «Lukke avvik på 
offentlige HMS-pålegg, EL-tilsyn mm». 
 

Rådmannens innstilling 
Det gis rom for investering av ny gulvvaskemaskin til Saltdal idrettshall på inneværende 
budsjett. 
 
Beløpet på kr 112 000,00 finansieres ved omdisponeringer av tidligere avsatte 
investeringsmidler på kr 2 500 000,- til «Lukke avvik på offentlige HMS-pålegg, EL-tilsyn 
mm». Pr. d.d. er det kun benyttet kr. 759 780,- av midlene. 
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Saltdal kommune Arkiv: D41 

Arkivsaksnr: 2017/3653-1 

Saksbehandler:  Ronny Seljeseth  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 176/2017 13.12.2017 

Kommunestyre   
 

Regulering av festeavgiften for gravplasser 

 
Foreliggende dokumenter: 
Brev fra Saltdal kirkelige fellesråd av 03.10.2017: Økning av festeavgiften 
 
 
Saksopplysninger 
På grunn av økte utgifter til drift og vedlikehold av kirkegårder og lav inntekt på festeavgifter i 
de kommende år vedtok Saltdal kirkelige fellesråd på møte den 12.09.2017 å legge frem for 
kommunestyret forslag til økning av festeavgiften.  
 
Det heter i gravferdslovens §21 at festeavgifter for gravlunder skal vedtas av kommunen etter 
forslag fra fellesrådet. Saltdal kirkelig fellesråd vedtok i møte den 12.09.2017 å foreslå økning 
av festeavgiften fra 110 til 175 kr pr år fra 2018.  
 

Vurdering 
Fellesrådet viser i vedlagt brev til at gjennomsnittet på festeavgifter i 2017 var på kr 141,- pr 
grav i Nordland. Videre viser de til at de samlede inntektene på festeavgiftene ventes å gå 
betydelig ned de nærmeste årene som følge av færre graver innenfor festetid og flere av gravene 
slettes. De foreslår derfor at avgiften økes til kr 175,- pr år.  
 

Rådmannens innstilling 
Festeavgiften for gravplasser i Saltdal kommune økes fra kr 110,- til kr 175,- pr år fra 2018.  
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Saltdal kommune Arkiv: 026 

Arkivsaksnr: 2017/3676-1 

Saksbehandler:  Ronny Seljeseth  

 

 
Saksframlegg 

 
Utvalg Utvalgssak Møtedato 
Formannskap 177/2017 13.12.2017 

Kommunestyre   
 

Invitasjon til utredning om felles selskap for kontrollutvalgssekretariat og 
revisjon 

 
Foreliggende dokumenter: 
1 NFK - felles kontrollutvalg sekretariat og revisjon 
2 Protokoll Saltdal 23102017 

 
 
Saksopplysninger 
Nordland Fylkeskommune har i brev av 04.07.2017 rettet en henvendelse til kontrollutvalgene i 
fylkets kommuner med invitasjon til arbeid med nytt interkommunalt sekretariatsselskap og 
revisjonsselskap i Nordland. Frist for tilbakemelding var satt til 31.10.2017. Saltdal 
kontrollutvalg behandlet saken i møte 23.10.2017 og vedtok følgende: «Saltdal kontrollutvalg 
anbefaler at Saltdal kommunestyre tilslutter seg en utredning innen revisjon og sekretariat.» 
 
I kommunestyrets møte 09.11.2017 ble protokollen fra kontrollutvalgets møte rutinemessig 
referert. Kommunestyret merket seg kontrollutvalgets vedtak som er gjort uten vurdering fra 
rådmannen. Rådmannen ble derfor oppfordret å gjøre selvstendig saksutredning til dette møtet.   
 

Vurdering 
Saltdal kommunes revisjonstjeneste er organisert som et interkommunalt selskap etter IKS-
loven; Salten kommunerevisjon IKS. Hovedkontoret ligger på Fauske og selskapet har 
avdelingskontor i Bodø. Det er ca 10 ansatte i selskapet som utfører revisjon for 9 
Saltenkommuner med hjemmel i kommunelovens § 78. 
 
Saltdal kommunes sekretariatstjeneste for kontrollutvalget, Salten Kontrollutvalgsservice, er 
organisert som et interkommunalt samarbeid. Samarbeidet har én ansatt og kontorstedet er på 
Inndyr. Sekretariatslederen utfører tjenester for kontrollutvalgene i 9 Saltenkommuner med 
hjemmel i kommunelovens § 77. Kontrollutvalget velges iht. kommunelovens §77, av 
kommunestyret selv. Oppgaven er å føre løpende tilsyn med den kommunale forvaltningen.  
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Kommunenes revisjonsordning velges på annen måte. Rådmannen er inneforstått med at det 
også her er kommunestyret som selv, men etter innstilling fra kontrollutvalget, avgjør om 
kommunen skal ansette egen revisor, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå 
avtale med annen revisor (kjøpe tjenesten). Dette er regulert gjennom kommunelovens § 78, nr. 
3. og 4.  
 
Av dette konkluderer rådmannen med at saksbehandlingen må hensynta at kommunestyrets valg 
av sekretærordning for kontrollutvalget og valg av revisjonsordning burde vært håndtert i to 
adskilte saker og prosesser. Etter det rådmannen ser av initiativet til Nordland Fylkeskommune 
og den lokale oppfølgingen, er dette ikke gjort tydelig.  
 
Å vurdere en større revisjonssammenslutning har vært gjort tidligere. Da vurderte man 
sammenslåing av enhetene Salten Kommunerevisjon IKS, Indre Helgeland kommunerevisjon og 
Ytre Helgeland kommunerevisjon, i en felles enhet gitt arbeidstittel «Nordland Revisjon». Det 
ble ikke gjennomført av ulike årsaker. I ettertid har flere kommuner, spesielt på Helgeland, valgt 
å gå ut i markedet og inngått revisjonsordning med private aktører.   
 
Salten Kommunerevisjon IKS har, sammen med Ytre Helgeland, og Lofoten Kommunerevisjon 
gjort følgende likelydende vedtak på den nye invitasjonen som er kommet gjennom 
fylkestingets vedtak: 
 
«Under forutsetning av at Nordland Fylkeskommune velger å satse på et felles interkommunalt 
revisjonsselskap fremover, ønsker styret å gi uttykk for følgende:  
   
Salten kommunerevisjon IKS er interessert å bli en del av en slik ordning. Styret mener at 
etablering av en konkurransedyktig offentlig alternativ er viktig  med hensyn til behovet for 
kompetansekrevende arbeidsplasser i fylket. En slik etablering vil etter vårt skjønn sikre 
deltagerkommunene og fylkeskommunen revisjonstjenester av høy kvalitet til en riktig pris, og 
vil heller ikke avskjære en annen løsninger i fremtiden. En senere konkurranseutsetting vil alltid 
være mulig.       
   
Salten kommunerevisjon IKS sin vilje til å bli en del av et felles interkommunalt revisjonsselskap 
med nedslagsfelt i Nordland fylke, er selvsagt betinget av våre deltakerkommuner for sin del 
fatter de nødvendige vedtak som gjør en slik integrasjon mulig. 
 
Innholdet i vedtaket sendes til kontrollutvalgene Salten og kontrollutvalget i Nordland 
fylkeskommune». 
 
I all hovedsak slutter man seg til Nordland Fylkeskommunes argumentasjon for en samling av 
både revisjon og sekretariatsfunksjonen i en større enhet. Hovedargumentene er at de vurderer 
det er driftsmessige utfordringer i små og mellomstore revisjonsenheter gjennom fagmiljøer som 
er sårbare for gjennomtrekk, manglende attraktivitet i kampen om de beste kandidatene, 
konkurransedyktighet når det gjelder kostnader, begrenset kundegrunnlag og at det ofte er 
vanskelig å tiltrekke seg nye kunder. I tillegg nevnes at prosesser om evt. fremtidige endringer i 
kommunestruktur etter hvert vil stille enhetene ovenfor nye rasjonaliseringskrav der de minste 
enhetene i beskjeden grad vurderes å ha mulighet til å realisere stordriftsfordeler samtidig med 
at det ytes en fullverdig og forsvarlig revisjonstjeneste. 
  
Kommunene i Salten har i dag felles ordning gjennom interkommunale samarbeid. Det 
spørsmålet eierkommunene bør stille, er om fordelene ved opprettelse av et nytt og større 
selskap er så vesentlige at det er verd å avvikle ordningen som kommunene har bygget opp over 
år.  
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Om revisjonsordningen 
Sett fra et administrativt ståsted fungerer dagens revisjonsordning tilfredsstillende. Rådmannen 
opplever ikke at selskapet gjennom sitt samarbeid med kommunene, har uttrykt at ordningen er 
spesielt sårbar og at dagens organisering og størrelse representerer en vesentlig risiko for 
kvaliteten i revisjonen.  
 
Rådmennene i Salten har hatt en uformell drøfting av saken. Her fremkom heller ikke 
manglende kvalitet eller leveranseevne som tilsier at vi per i dag ser nødvendighetene av en 
alternativ løsning for vår revisjonstjeneste. Saltenrådmennene kan per i dag heller ikke se 
dokumentert, men kun forventet, at en ny felles løsning for hele Nordland vil gi en økonomisk 
gevinst for kommunene. 
 
Erfaringsmessig vil en utvidet enhet kreve større administrative ressurser til å koordinere. 
Administrasjonen vurderer at det vil være utfordringer knyttet til lokalisering, utgiftsnøkler, 
etablerte pensjonsforpliktelser i dagens selskaper m.v som vil bidra til vesentlige 
transaksjonskostnader knyttet til opprettelsen av et nytt selskap. Videre er det ikke usannsynlig 
at man over tid vil oppleve sentralisering av tjenestene. Det vil i neste omgang kunne bidra til 
større reiseutgifter og mindre lokal kunnskap om hver enkelt kommune i et langstrakt fylke som 
Nordland. 
  
Saltenkommunene har i de senere år arbeidet med en felles eierskapsstyring.  Vi har i fellesskap 
fått vedtatt en eierskapsmelding, og har etter hvert begynt å få en viss grad av trening med 
eierstyring på et regionalt nivå. En større enhet, på fylkesnivå, vil utvilsomt utfordre oss i 
forhold til denne tematikken. Det er sannsynlig at det enkelte kommunestyre vil merke større 
avstand til sitt eget selskap og at eierstyringen blir mer utfordrende.  
 
Med en viss kunnskap om situasjonen for resten av fylket er det rådmannens vurdering at et 
felles selskap for hele Nordland er lite realistisk. Per i dag eksisterer det tre IKS løsninger, to § 
27 samarbeid, fem kommuner med private revisorer, og en kommune som har egen revisjon 
internt. Rådmannen stiller spørsmål om tiden er moden, eller om man heller ikke skulle ha en 
intern strategidebatt blant dagens eiere av Salten kommunerevisjon IKS og herunder ta opp 
hvilken holdning man skal ha til at eventuelle andre kommuner og om fylkeskommunen 
eksempelvis kan slutte seg til eksisterende selskap.  
 
Om sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalg 
Å vurdere alternativer til dagens samarbeid om sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalgene i 
Salten har rådmannen en mer åpen holdning til, først og fremst med tanke på sårbarheten i 
dagens ordning. Dette taler for å inngå i et utredningsarbeid og det er også ønskelig med aktiv 
deltakelse fra Salten kommunerevisjon. Her er lovgrunnlaget annerledes enn for 
revisjonsordningen og kontrollutvalget er ikke den instansen som skal innstille til 
kommunestyret om hvilken ordning den enkelte kommune skal ha. Det velfungerende 
Saltensamarbeidet, i hovedsak organisert gjennom Salten Regionråd og gjennom kommunenes 
felles eiermelding, er et godt utgangspunkt for å ta initiativ til en egen utredning på dette 
området.       
 
Både hva angår organiseringen av fremtidig revisjonsordning og hva angår organiseringen av 
sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalg, anbefaler rådmannen at kommunen, i samarbeid med 
dagens eiere og samarbeidsparter og i samråd med Salten kommunerevisjon IKS og Salten 
Kontrollutvalgsservice, tar et eget initiativ til å avklare hvilke ordninger vi vil ha for fremtiden.  
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Rådmannens innstilling 
1. Saltdal kommune ber om at det gjennomføres et eiermøte i Salten kommunerevisjon 
IKS. Nordland Fylkeskommunes initiativ til etablering av nytt revisjonsselskap ønskes debattert 
opp mot en alternativ intern strategiprosess.  
 
2. Saltdal kommune stiller seg positiv til å vurdere alternativer til dagens ordning med 
sekretariat for kontrollutvalgene i Salten. Alternativer til dagens organisering må imidlertid 
utredes. Det bes om at slik utredning organiseres gjennom rådmannsutvalget i Salten regionråd. 
Salten kontrollutvalgsservice trekkes inn i utredningen.  
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$ Sutt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54. 8138 Inndyr

VAr dato: Jnr ark
f5.06.2017 17/558 417 5.4

PROTOKOLL - SALTDAL KONTROLLUTVALG

Mstedato: Mandag 23. oktober 2017 kl 09.30 - 10.,10

Motested: Formannskapssalen, Ridhuset, Rognan

Saksnr.: 16117 -22117

Til stede: Forfall:
Stig Morten Sletteng, leder, Siv Mossleth, nestleder
Kurt Johansen
Anne Olaug Jensen
Bjom Karlsen

Varamedlemmer:
Olav-Tore Jenssen mstte som vara for Siv Mossleth

Avrigez
Ridmann Ronny Seljeseth (sak 11/17)
Okonomisjef P6l Viggo Mortensen (sak l7l17)
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Seketrer for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.

Sidc 1 lr' .5
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SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

16fi7 Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mste 15. iuni 2017
t7n7 Redegjorelse fra administras jonen - Status for kommunens skonomi
l8/17 Invitasjon fra Nordland fylkeskommune: felles selskap for sekretariat og

revision
l9ll7 Budsiett for kontroll og tilsyn 2018
20n7 Revisors vurdering av egen uavhengighet
2ln7 Orienteringer fra revis.lon og sekretariat
22n7 Eventuelt

16117 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 15. juni 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 15. juni 2017 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote l5.juni 2017 godkjennes.

l7l17 Redegiorelse fra administrasjonen - Status for kommunens skonomi

Saken ble behandlet etter sak l8/17.

R6dmann Ronny Seljeseth og okonomisjef PAI Viggo Mortensen motte for i redegiore og
svare pA sporsmil.

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

Omforent forslas til vedtak:
Med bakgrunn i kommunens skonomiske situasjon oppfordrer kontrollutvalget
kommunestyret til i intensivere oppfolgning av vedtak med reduksjon av drift, og gjore tiltak
der vedtak ikke blir fulgt eller ikke oppnar onsket effekt. Kontrollutvalget er av den
oppfatning at det rapporteres om overforbruk, som ffir fo(sette uten at det settes inn tiltak.

Kontrollutvalget ber administrasjonen om i lage og legge frem for kommunestyret en
kortfattet liste over tiltak og effekt.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

SiJr 2 av 5
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Vedtak:
Med bakgrunn i kommunens skonomiske situasjon oppfordrer kontrollutvalget
kommunestyret til A intensivere oppfolgning av vedtak med reduksjon av drift, og giore tiltak
der vedtak ikke blir fulgt eller ikke oppnir onsket effekt. Kontrollutvalget er av den
oppfatning at det rapporteres om overfbrbruk, som fir fortsette uten at det settes inn tiltak.

Kontrollutvalget ber administrasjonen om i lage og legge frem for kommunestyret en
kortfattet liste over tiltak og effekt.

18/17 lnvitasjon fra Nordland fylkeskommune: felles selskap for sekretariat og revisjon

Forslag til vedtak:
Saken legges frem til orientering / drofting.

Forslas fra Stie Morten Sletteng:
Saltdal kontrollutvalg anbefaler at Saltdal kommunestyre tilslutter seg en utredning innen
revisjon og sekretariat.

Votering:
Forslag fra Stig Morten Sletteng ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saltdal kontrollutvalg anbefaler at Saltdal kommunestyre tilslutter seg en utredning innen
revisjon og sekretariat.

19/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018

Forslag til vedtak:
Saltdal kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon. sekretariat og kontrollutvalg) 2018
foreslAs budsjettert til kr 1 272 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevision, selskapskontroll Kr I 103 000
Sekreterbistand Kr 129 000
Kurs og opplaring, andre driftsutgilter Kr 40 000
Sum Kr 1272000

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg $ 18.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saltdal kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2018
foreslis budsjettert til kr I 272 000.

Sid,"' -l av 5
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Regnskaps- og forwaltningsrevision. selskapskontroll Kr I l03 000
Sekretrerbistand Kr 129 000
Kurs og opplering, andre driftsutgifter Kr 40 000
Sum Kr 1272000

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrifi om kontrollutvalg $ 18.

20/17 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Saltdal kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 7.

august 2017 til etterretning. Utvalget ber om fl bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Saltdal kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 7.

august 2017 til etterretning. Utvalget ber om 6 bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

2lll7 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
o Bemanning som ordinert. Utfsrende revisor for Saltdal er Tone Hammerfall. Revisor

er i gang med interimrevisjon.

Sekretariatet orienterte:
o Om dokument vedlagt saken.
o Om informasjon fra forvaltningsrevisor om at de har startet arbeidet med

forvaltningsrevisjon rus / psykiatri
o Om fagsamling for kontrollutvalg 19. til 20. november, Fauske hotell

Kontrollutvalget ber om sak til neste mote med redegjorelse om status for utbygging av vann
og avlop.

22117 Eventrlelt

Det fremkom ikke ltterligere saker til behandling.

Sidc "1 ai' -s
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Sekreter lbr kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer
Saltdal kommune v/ ordlsrer og ridmann. Salten kommunerevisjon IKS

Sidc -\ ar' .-\

41


	Forside 
	Saksliste 
	PS 175/2017 Innkjøp av gulvvaskemaskin Saltdal Idrettshall
	Saksfremlegg

	PS 176/2017 Regulering av festeavgiften for gravplasser
	Saksfremlegg

	PS 177/2017 Invitasjon til utredning om felles selskap for kontrollutvalgssekretariat og revisjon
	Saksfremlegg
	Vedlegg
	NFK - felles kontrollutvalg sekretariat og revisjon
	Protokoll Saltdal 23102017



