
B Salten Kontrollutva lgservice
Postboks 54, 8 I 38 Inndyr

Vir dato: Jnr ark
15.06.20f 5 151440 4n- 5.4

PROTOKOLL _ SALTDAL KONTROLLUTVALG

Motedato: Mandag 15. juni kt 09.00 - 11.00

Mstested: Formannskapssalen, Rrfldhuset, Rognan

Saksnr.: 08/15 - 13/15

Til stede:
Jan Arild Ellingsen, leder,
Einar Bsdker, nestleder
Kurt Johansen
Tove Berre
Anne Olaug Jensen

Forfall:
Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Ovrige:
o R6dmann Elisabeth Larsen mstte i tilknyning til sak l0/15
o Okonomisjef Ronny Seljeseth mstte i tilknytning til sak l0/15
o Revisor Tone Z. Hammerfall,
. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt, og
o Assisterende revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
o Sekretrer for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

08/15 Godkiennins av protokoll fra kontrollutvalgets mste 4. mai 2015

09/15 Forvaltningsrevisi onsrapport : Samhandlingsreformen

10/15 Arsresnskap Saltdal kommune 2014 - uttalelse fra kontrollutvalget

lll15 Unntatt fra offentlighet etter offentleglova $ 13, jfr forvaltningsloven $

13: Sporsmil vedrsrende mulig endring i ridmannens ansettelsesforhold
i Saltdal kommune

l2n5 Orienteringer fra revision og sekretariat

13/r5 Eventuelt

08/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mate 4. mai 2015

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mate 4. mai2015 godkjennes.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mste 4. mai 2015 godkjennes.

09/15 Forvaltningsrevisjonsrapport: Samhandlingsreformen

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen er forelagt kommunestyret og

tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefaling.
3. Kommunestyret vil trekke frem folgende forhold for oppfolgning fra

administrasjonen.

Forslag fra Jan Arild Ellingsen:
i. Forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen er forelagt kommunestyret og

tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber r6dmannen merke seg rapportens anbefaling, med hensyn til

forbedringspotensialet.
3. Kommunestyret er for ovrig tilfreds med rapportens funn, og ser dette i sammenheng

med kommunens ressursbruk innen helse og omsorg, slik det ogsi kommer frem i
KOSTRA.

Votering:
Forslag fra Jan Arild Ellingsen ble enstemmig vedtatt.



1.

Vedtak (innstilling til kommunesfyret):
Forvaltningsrevisjonsrapporten Samhandlingsreformen er forelagt kommunestyret og
tas til etterretning.
Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefaling, med hensyn til
forbedringspotensialet.
Kommunestyret er for ovrig tilfreds med rapportens funn, og ser dette i sammenheng

med kommunens ressursbruk innen helse og omsorg, slik det ogsi kommer frem i
KOSTRA.

10/15 Arsregnskap Saltdal kommune 2014 - uttalelse fra kontrollutvalget

Rfldmann Elisabeth Larsen og okonomisjef Ronny Seljeseth matte fra administrasjonen for i
redegjore og svare pA sporsmil.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mste 15. juni 2015 behandlet Saltdal kommunes irsregnskap for 2014.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen for
2014, og r6dmannens irsmelding for 2014.

Kontrollutvalget viser til tidligere irs uttalelser til kommuneregnskap, og mener fortsatt det er

nodvendig med styrket fokus pi budsjettdisiplin og andre tiltak som kan gjenopprette
kommunens skonomiske handlefrihet.

Kontrollutvalget viser til at det i kommunelovens $ 48 nr 5 stilles krav om at irsberetning skal

inneholde redegjorelse om tiltak for i sikre hoy etisk standard. Arsberetningen nevner ikke
tiltak pe dette omridet r 2014.

Videre krever kommunelovens $ 48 nr 5 at det skal redegjores for faktisk tilstand nir det
gjelder likestilling og om tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for 6
fremme likestilling og for 6 hindre forskjellsbehandling. Arsberetningen gir noe informasjon
om faktisk tilstand, men det nevnes ikke tiltak pi dette omridet i2014.

For senere rapporteringsir bes det om at irsrapporten kommer i samsvar med
kommunelovens krav.

Kommunens regnskap legges frem til behandling enten svert sent (regnskapsirene 2006-
2009,2011,2012,2013 og2014), eller forholdsvis sent (regnskapsiret 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 awig at presentasjon av irsregnskapet med tilhsrende
spesifikasjoner og noter samt ridmannens irsberetning tilfredsstiller brukernes
informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Saltdal kommunes aktivitet i2014.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2014 viser et merforbruk pi kr
9 989 000, men at reelt merforbruk er kr I I 387 000. Tidligere irs underskudd er ikke dekket
inni2014.

2.

3.



Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen
merknader til Saltdal kommunes irsregnskap for 2014.

Omforent forslag:
Kontrollutvalget har i mste 15. juni 2015 behandlet Saltdal kommunes irsregnskap for 2014.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen for
2014, og rfldmannens irsmelding for 2014.

Kontrollutvalget viser til tidligere irs uttalelser til kommuneregnskap, og mener fortsatt det er
nodvendig med styrket fokus pi budsjettdisiplin og andre tiltak som kan gjenopprette
kommunens skonomiske handlefrihet.

Kontrollutvalget viser til at det i kommunelovens $ 48 nr 5 stilles krav om at irsberetning skal
inneholde redegjorelse om tiltak for i sikre hoy etisk standard. Arsberetningen nevner ikke
tiltak pa defte omrfrdet i 2014.

Videre krever kommunelovens $ 48 nr 5 at det skal redegjores for faktisk tilstand nir det
gjelder likestilling og om tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for 6
fremme likestilling og for fl hindre forskjellsbehandling. Arsberetningen gir noe informasjon
om faktisk tilstand, men det nevnes ikke tiltak pi dette omridet i2014.

For senere rapporteringsir bes det om at irsrapporten kommer i samsvar med
kommunelovens krav.

Kommunens regnskap legges frem til behandling enten svrert sent (regnskapsirene 2006-
2009,2011, 2012, 2013 og 2014), eller forholdsvis sent (regnskapsiret 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 flrsberetning tilfredsstiller brukernes
informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Saltdal kommunes aktivitet i2014.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2014 viser et merforbruk pi kr
9 989 000, men at reelt merforbruk er kr I I 387 000. Tidligere 6rs underskudd er ikke dekket
inni2014.

Utover dette og det som fremg6t av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen
merknader til Saltdal kommunes irsregnskap for 2014.

Kontrollutvalget har mottatt et nummerert brev datert 9. juni 2015 fra revisor, hvor denne tar
opp forhold bl.a vedrsrende okonomistyring, internkontroll og regnskapsforing.
Kontrollutvalget vil folge opp dette i en egen sak.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Kontrollutvalget har i mate I 5 . juni 20 I 5 behandlet Saltdal kommunes irsregnskap for 2014.
Grunnlaget for behandlingen har vrert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen for
2014, og rAdmannens irsmelding for 2014.

Kontrollutvalget viser til tidligere 6rs uttalelser til kommuneregnskap, og mener fortsatt det er

nodvendig med styrket fokus pi budsjettdisiplin og andre tiltak som kan gienopprette

kommunens skonomiske handlefrihet.

Kontrollutvalget viser til at det i kommunelovens $ 48 nr 5 stilles krav om at irsberetning skal

inneholde redegjorelse om tiltak for i sikre hoy etisk standard. Arsberetningen nevner ikke
tiltak pi dette omridet i 2014.

Videre krever kommunelovens $ 48 nr 5 at det skal redegjsres for faktisk tilstand nAr det

gjelder likestilling og om tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for fl
fremme likestilling og for i hindre forskjellsbehandling. Arsberetningen gir noe informasjon
om faktisk tilstand, men det nevnes ikke tiltak pi dette omridet i2014.

For senere rapporteringsflr bes det om at Arsrapporten kommer i samsvar med

kommunelovens krav.

Kommunens regnskap legges frem til behandling enten svrert sent (regnskapsArene 2006-
2009, 2011,2012, 2013 og 2014), eller forholdsvis sent (regnskapsiret 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 &rsregnskapet med tilhsrende
spesifikasjoner og noter samt ridmannens Arsberetning tilfredsstiller brukernes
informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Saltdal kommunes aktivitet i2014.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2014 viser et merforbruk pi kr
9 989 000, men at reelt merforbruk er kr 11 387 000. Tidligere 6rs underskudd er ikke dekket
inn i 2014.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen
merknader til Saltdal kommunes Srsregnskap for 2014.

Kontrollutvalget har mottatt et nummerert brev datert 9. juni 2015 fra revisor, hvor denne tar
opp forhold bl.a vedrsrende skonomistyring, internkontroll og regnskapsforing.
Kontrollutvalget vil folge opp dette i en egen sak.

11/15 Unntatt fra offentlighet etter offentleglova $ 13, jfr forvaltningsloven $ 13:
Sporsmil vedrorende mulig endring i ridmannens ansettelsesforhold i Saltdal
kommune

Mstet ble lukket med hjemmel i kommunelovens $ 3l nr 3, idet saken angir en arbeidstakers
tjenestlige forhold.



Forslag til vedtak:
Saken legges frem for drofting.

Omforent forslag:
l. Kontrollutvalget presiserer at der er kommunestyret som ansetter og eventuelt avsetter

ridmannen.

2. Kontrollutvalget forutsetter at arbeidslivets regler skal overholdes der oppsigelse
vurderes gjennomfort.

3. Kontrollutvalget ser det som positivt at ridmann og ordforer vil arbeide for i skape en
prosess for et bedret samarbeidsklima.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget presiserer at der er kommunestyret som ansetter og eventuelt avsetter
ridmannen.

2. Kontrollutvalget forutsetter at arbeidslivets regler skal overholdes der oppsigelse
vurderes gjennomfort.

3. Kontrollutvalget ser det som positivt at ridmann og ordforer vil arbeide for 6 skape en
prosess for et bedret samarbeidsklima.

Mstet ble deretter 6pnet.

l2ll5 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
o Bemanning: Kommunerevisor Monika Amundsen (Bodo-kontoret) har sagt opp og

fratrer i sommer. En ssker har meldt seg, og revisjonen er i en prosess vedrorende
vurdering av tilsetting.

o Regnskapsrevisjon: Sterkt forsinket i2015, grunnet sene regnskaper.
o Forvaltningsrevisjon: Selskapskontroll vedrsrende innkjop IRIS. IRIS har bedt om

utsatt frist, og prosjektet er noe forsinket.

Sekretariatet orienterte :

o Om dokumenter vedlagt saken

f 3/15 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.



Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Saltdal kommune vl ordfarer og ridmann, Salten kommunerevisjon IKS

Sekreter for kontrollutval get


