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PROTOKOLL - SALTDAL KONTROLLUTVALG

Mstedato: Torsdag 15. juni 2017 kl 09.30- 11.45

Motested: Formannskapssalen, Ridhuset, Rognan

Saksnr.: 08117 - 15/17

Til stede:
Stig Morten Sletteng, leder,
Kurt Johansen
Anne Olaug Jensen

Forfall:
Siv Mossleth. nestleder
Bjom Karlsen

Varamedlemmer:
Olav-Tore Jenssen mstte som vara for Siv Mossleth
Ingen kunne mote for Bjom Karlsen

Ovrige:
Daglig leder Saltdal Utvikling KF, (sak 09/17)
Ridmann Ronny Seljeseth (sak l0/17, /17)
Okonomisjef Pil Viggo Mortensen (sak 09- I 2/l 7)
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Codkienningav innkalling
sakliste

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.
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SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

08n7 Godkjenning av protokoll f'ra kontrollutvalgets mote I 6. mars 201 7

09fi7 Arsregnskap 201 6 Saltdal Utvikling KF- uttalelse fra kontrotlutvalgo
lollT Arsregnskap 2016 Saltdal kommune uttalelse fra kontrollutvalget
tutT Redegjorelse fra administrasjonen: Status for utbygging av vann og

avlop
12fi7 Redegjorelse fra administrasjonen: Kommunale inngrep pA privat

eiendom
t3n7 Bestilling av lirrvaltningsrevisjon
l1n7 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
l5/17 [:ventuelt

08/17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 16. mars 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 16. mars 2017 godkjennes.

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets m6te 16. mars 2017 godkjennes.

09/17 Arsregnskap 2016 Saltdal Utvikling KF- uttalelse fra kontrollutvalget

Daglig leder Elin Kvamme, Saltdal Utvikling KF, ridmann Ronny Seljeseth og skonomisjef
Pil Viggo Mortensen, Saltdal kommune, motte for A redegjore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 15. juni 201 7 behandlet Saltdal Utvikling KF sitt arsregnskap for
2016. Sammen med irsregnskapet forela foretakets drsberetning og revisjonsberetning for
2016.

Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges frem med et merforbruk med kr 32 758.

Kontrollutvalget viser til at revisor i sin beretning ikke har kunnet avgi uttalelse om budsjett.
Med unntak av tilskudd fra kommunen er det ikke lagt noen poster inn i regnskapssystemet,
med den folge at revisor ikke kan uttale seg om de disposisjoner som ligger til grunn for
regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, eller om budsjettbelopene i serregnskapene
stemmer med regulert budsjett.

Utover dette og det som for ovrig fremgir av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 13.
juni 2017, har kontrollutvalget ingen merknader til Saltdal Utvikling KF irsregnskap for
2016.
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Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mste 15. juni 2017 behandlet Saltdal Utvikling KF sitt arsregnskap for
2016. Sammen med irsregnskapet forele foretakets &rsberetning og revisjonsberetning for
2016.

Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges frem med et merforbruk med kr 32 758.

Kontrollutvalget viser til at revisor i sin beretning ikke har kunnet avgi uttalelse om budsjett.
Med unntak av tilskudd fra kommunen er det ikke lagt noen poster inn i regnskapssystemet.
med den folge at revisor ikke kan uttale seg om de disposisjoner som ligger til grunn for
regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, eller om budsjettbelopene isrnegnskapene
stemmer med regulert budsjett.

Utover dette og det som for ovrig fremgir av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 13.
juni 2017, har kontrollutvalget ingen merknader til Saltdal Utvikling KF arsregnskap for
2016.

10/17 Arsregnskap 2016 Saltdal kommune - uttalelse fra kontrollutvalget

RAdmann Ronny Seljeseth og okonomisjef Pil Viggo Mortensen mstte fra administrasjonen
for 6 redegjore og svare pi sporsmAl.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 15. juni 2017 behandlet Saltdal kommunes irsregnskap for 2016.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte arsregnskapet, revisjonsberetningen for
2016. og ridmannens irsmelding for 2016.

Kommunens regnskap legges frem til behandling enten sv@rt sent (regnskapsArene 2006-
2009,2011-2016), eller forholdsvis sent (regnskaps&ret 2010). Sent avlagte regnskap svekker
verdien av styringsinformasjonen i regnskapet. Kontrollutvalget har i tidligere uttalelser
kommentert at regnskap har vert sent avlagt. men problemet har vedvart.

Kontrollutvalget mener for ovrig at presentasjon av arsregnskapet med tilhorende
spesifikasjoner og noter samt rAdmannens Arsberetning tillredsstiller brukemes
informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Saltdal kommunes aktivitet i 2016.

Kontrollutvalget har merket seg at Arsregnskapet fbr 2016 viser et mindreforbruk pi kr
37 672, ogat kr 10,54 mill av tidligere 6rs merforbruk er dekt inn i 2016.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen
merknader til Saltdal kommunes irsregnskap for 201 6.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 15. juni 2017 behandlet Saltdal kommunes irsregnskap for 2016.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte drsregnskapet. revisjonsberetningen for
2016, og r6dmannens Arsmelding for 2016.

Kommunens regnskap legges frem til behandling enten sv€rt sent (regnskapsirene 2006-
2009,201I -2016). eller lorholdsvis sent (regnskapseret 2010). Sent avlagte regnskap svekker
verdien av styringsinformasjonen i regnskapet. Kontrollutvalget har i tidligere uttalelser
kommentert at regnskap har vrert sent avlagt, men problemet har vedvart.

Kontrollutvalget mener for ovrig at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende
spesifikasjoner og noter samt ridmannens irsberetning tilfiedsstiller brukemes
informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Saltdal kommunes aktivitet i 2016.

Kontrollutvalget har merket seg at ersregnskapet fbr 2016 viser et mindreforbruk p6 kr
37 672, ogatkr 10,54 mill av tidligere Ars merforbruk er dekt inn i 2016.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen
merknader til Saltdal kommunes iirsregnskap lor 201 6.

1ll17 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for utbygging av vann og avlep

Ridmann Ronny Seljeseth, prosjektingenior Tore Mentzoni Eilertsen og virksomhetsleder
Ivar Skogset motte fra administrasjonen for fl redegjore og svare pi sporsmil.

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

Omforent forslae til vedtak:
orienteringen tas til etterretning, og utvalget registrerer at det fra administrasjonens side
arbeide med 6 folge opp feil og mangler.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
orienteringen tas til etterretning, og utvalget registrerer at det fra administrasjonens side
arbeide med i folge opp feil og mangler.
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l2117 Redeglorelse fra administrasjonen: Kommunale inngrep pri privat eiendom

Ridmann Ronny Seljeseth og virksomhetsleder Ivar Skogset motte fra administrasjonen for 6
redegjore og svare pi sporsmil.

Forrlag ti! vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslas til vedtak:
Redegjorelsen tas til orientering. Utvalget understreker viktigheten av at rutinene fotges pi
dette omr6det.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen tas til orientering. lJtvalget understreker viktigheten av at rutinene folges pA

dette omrAdet.

13/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet psykiatri / rus slik
det er beskrevet i prosjektplan datert 30. mai 2017 .

Omforent forslae til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet psykiatri / rus slik
det er beskrevet i prosjektplan datert 30. mai 2017 .

Utvalget ber om at det gjores vurderinger i tillegg for:
r Rutiner for hAndtering av tilgang til joumaler til brukeme, og etterlevelse av rutinene.
o Har kommunen en avklart organisering innen rus / psykiatritjenesten?

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet psykiatri / rus slik
det er beskrevet i prosjektplan datert 30. mai2017.

Utvalget ber om at det giores vurderinger i tillegg fbr:
r Rutiner for handtering av tilgang til joumaler til brukeme. og etterlevelse av rutinene.
. Har kommunen en avklart organisering innen rus / psykiatritjenesten?
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l4l17 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
o Om bemanningssituasjonen: Revisjonen er fullt bemannet, 7 regnskapsrevisorer - 3

forvaltningsrevisorer, hvorav to av de tre ble ansatt i vir.
. Regnskapsrevisjon: Sent arbeid med dette, ikke bare i Saltdal, men ogs6 i en del andre

kommuner.

Sekretariatet orienterte:
. Om dokumenter vedlagt saken.
o Om fylkestingets vedtak om 6 prove 6 etablere interkommunale sekretariatsordninger

og revisjonsordninger felles for Nordland fylke.

Vedtak:
Orienteringene tas til orientering

l5/17 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Saltdal kommune v/ ordforer og rAdmann, Salten kommunerevisjon IKS

Rognan, 15. juni

Sekreter for kontrol lutvalget
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