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Sutt.n Kontrollutvalgservice

Vlr

Postboks 54, 8138 Inndyr

dato:
t8

05.06.20

Jnr
t8/54't

PROTOKOLL _ STEIGEN KONTROLLUTVALG
Mstedato: Tirsdag 5. juni 2018 kl. f 0.00 - 12.00
Mstested: KommunesQrresalen,Leines{iord

Saksnr.:
Til

10/18

-

17118

stede:

leder
Kildahl

John Ringstad,
Salve

Forfalt
Christina Falch Holmvaag, nestleder

Astri G. Valberg

Gunnar Strsmsvik

Varamedlemmer:
Harald Larsen msfte for Christina Falch Holmvaag
Mona Larsen motte for Astri G. Valberg
Ovrige:.
Leder regnskap, Ashild Sorensen, sak 12ll 8
RAdmann Tordis Sofie Langseth, sak 12-13/18
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen. og
Registre( revisor Rune Boroy, Salten kommunerevisjon IKS
Lars Hansen, sekretaer for kontrollutvalget

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen.

ark
418- 5.4

SAKSLISTE
Saksnummer

l0/t 8
l l/18
t2/18
l3/18
l4118
15/18
l6118

17fi8

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mate 23. mars 2018
Arsregnskap 201 7 Steigen Allhus KF- uttalelse fra kontrollutvalget
Arsregnskap 201 7 Steigen kommune - uttalelse fra kontrollutvalget
Redegiorelse fra administrasjonen: Redegjorelse til kontrollutvalget om
kommunens systemer for pirorendeinvolvering
Forvaltningsrevisjon Post- og arkivrutiner
Unntatt fra offentlighet Off.lov $ l3,jfr fvl $ l3: Henvendelse om
bamevemsak til utvalgets mste 18. oktober 2017 - Sluttbehandline
Orienteringer fra revision og sekretariat
Eventuelt

10/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 23. mars 2018
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 23. mars 2018 godkjennes.
Voterinq:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 23. mars 2018 godkjennes.

I

l/18

Arsregnskap 2017 Steigen Allhus KF- uttalelse fra kontrollutvalget

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Steigen:
Kontrollutvaleets uttalelse om Steieen Allhus KF sitt irsregnskap lor 201 7.

mote 5. juni 2018 behandlet Steigen Allhus KF sitt arsregnskap lor
2017. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunale foretaks regnskap og
arsberetning skal vedtas av kommunestyret selv, jfr Forskrift om serbudsjett, serregnskap og
Srsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak.
Kontrollutvalget har

i

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
01.06.2018, og foretakets irsmelding for 20'17. I tillegg har ansvarlig revisor supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger
Kommunale foretaks irsberetning skal utarbeides itrAd med krav til arsberetning slik dette
fremkommer i kommuneloven $ 48 nr. 5. Steigen Allhus KF sin arsberetning for 2017 er ikke

i

tred med dette. Foretakets irsberetning
samsvar med lovens krav til innhold.

til

kommunestyret for senere

ir

mA utarbeides i

driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig
mindreforbruk med kr 14 747,86. Det er ikke foretatt investeringer i 2017. Utvalget er ikke
kjent med styrets forslag til disponering av mindreforbruket.

Kontrollutvalget registrerer

at

Utover dette og det som fremg6r av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 1. juni 2018,
har kontrollutvalget ingen merknader til Steigen Allhus KF sitt arsregnskap for 2017 .
Votering:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Til kommunestyret i Steigen:
Kontrollutvalqets uttralelse om Steigen Allhus KF sitt Arsregnskao for 2017.

i

mote 5. juni 2018 behandlet Steigen Allhus KF sitt arsregnskap for
2017. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunale foretaks regnskap og
Arsberetning skal vedtas av kommunestyret selv, jfr Forskrift om serbudsjett, srerregnskap og
arsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak.
Kontrollutvalget har

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
01.06.2018, og foretakets irsmelding for 2017. tillegg har ansvarlig revisor supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

I

Kommunale foretaks flrsberetning skal utarbeides i trad med krav til irsberetning slik dette
fremkommer i kommuneloven $ 48 nr. 5. Steigen Allhus KF sin irsberetning for 2017 er ikke
i trid med dette. Foretakets Arsberetning til kommunestyret for senere Ar mi utarbeides i
samsvar med lovens krav til innhold.

at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig
mindreforbruk med kr 14 74?,86. Det er ikke foretatt investeringer i 2017. Utvalget er ikke
kjent med styrets forslag til disponering av mindreforbruket.
Kontrollutvalget registrerer

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til Arsregnskapet datert 1 . juni 2018,
har kontrollutvalget ingen merknader til Steigen Allhus KF sitt irsregnskap lor 2017.

12118 Arsregnskap 2017 Steigen kommune

-

uttalelse fra kontrollutvalget

Ridmann Tordis Sofie Langseth og Leder regnskap, Ashild Ssrensen motte for
svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Steigen:

i

redegjore og

Kontrollutvalgets uttalelse om Steieen kommunes irsresnskao for 2017.
Kontrollutvalget har i mste 5. juni 201 8 behandlet Steigen kommunes ersregnskap for 2017

.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
28.05.2018, og ridmannens arsberetning for 2017. tillegg har ansvarlig revisor og
rfldmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

I

Kontrollutvalget mener at presentasjon av arsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens arsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Steigen kommunes aktivitet i 201 7.

Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet for 2017 viser et regnskapsmessig
merforbruk med kr 4732 393. Utvalget er ikke kjent med forslag til inndekning av dette.

til

Ut over ovennevnte, og det som fremgir av

saksfremlegget
kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 28.05.2018, har kontrollutvalget ikke merknader
til Steigen kommunes irsregnskap for 2017 .
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Steigen:
Kontrollutvalgets uttalelse om Steiqen kommunes Arsresnskan for 2017.
Kontrollutvalget har i mste 5. juni 2018 behandlet Steigen kommunes Arsregnskap for 2017

.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
28.05.2018, og riidmannens Arsberetning for 2017. tillegg har ansvarlig revisor og
ridmannen supplert kontrollutvalget med muntlig inlormasjon om aktuelle problemstillinger

I

Kontrollutvalget mener at presentasjon av arsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og
noter samt riLdmannens Arsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Steigen kommunes aktivitet i 2017.

at

irsregnskapet for 2017 viser et regnskapsmessig
merlorbruk med kr 4 732 393. Utvalget er ikke kjent med forslag til inndekning av dette.

Kontrollutvalget har merket seg

Ut over ovennevnte, og det som fremgir av

saksfremlegget

til

kontrollutvalget i

regnskapssaken og revisjonsberetningen av 28.05.2018, har kontrollutvalget ikke merknader
til Steigen kommunes irsregnskap for 2017 .

l3/18 Redegiorelse fra administrasjonen: Redegiorelse til kontrollutvalget om
kommunens systemer for pirorendeinvolvering
R6dmann Tordis Sofie Langseth mstte for

i

redegjore og svare

pi

sporsmAl.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslas:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Kontrollutvalget oppfordrer rAdmannen til 6 folge opp videre arbeidet med systemer for
pArorendeinvolvering.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget oppfordrer ridmannen til
pfl rorendeinvolvering.

14l18 Forvaltningsrevisjon Post-

og

i

folge opp videre arbeidet med systemer for

arkivrutiner

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Post og arkivrutiner er forelagt kommunestyret i
Steigen og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rAdmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil trekke frem folgende forhold for oppfolgning fra
administrasjonen:
Omforent forslae til vedtak:
I . Forvaltningsrevisjonsrapporten Post og arkivrutiner er forelagt kommunestyret i
Steigen og tas til etterretning.

2.

Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger:
o Kommunen ffir en arkivansvarlig som har det daglige ansvaret for arkivarbeidet.

o
o
.
o

Kommunen lager en arkivplan og holder denne oppdatert
Kommunen oppretter ordning for arkivdepot
Kommunen gir opplering til ansatte i dokumenthindtering
Kommunen sorger for at all inngiende og utgiende dokumenter som regnes som
saksdokument for organet blir joumallort

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

I

Vedtak (innstilling til kommunestyret):

.

2.

Forvaltningsrevisjonsrapporten Post og arkivrutiner er forelagt kommunestyret i
Steigen og tas til etterretning.
Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger:
Kommunen ffir en arkivansvarlig som har det daglige ansvaret for arkivarbeidet.

o
o
o
o
o

Kommunen lager en arkivplan og holder denne oppdatert
Kommunen oppretter ordning for arkivdepot
Kommunen gir opplaring til ansatte i dokumenth6ndtering

Kommunen sorger for at all inngiende og utgiende dokumenter som regnes som
saksdokument for organet blir joumalfort

15/18 Unntatt fra offentlighet Off.lov $ 13, jfr fvl $ 13: Henvendelse om barnevernsak
til utvalgets mste 18. oktober 2017
Saken ble behandlet

til slutt i motet.

Salve Kildahl tok opp sporsmil om egen habilitet i forhold til saken pi bakgrunn av fremsatt
sporsmil i saksfremlegget om hans habilitet.
Han fratrAdte mens utvalget behandlet sporsmilet om habilitet. Utvalget fant ham enstemmig

habit til

i

delta i behandlingen av saken.

Gunnar Strsmsvik tok opp sporsmil om egen habilitet ut fra at han er gift med en ansatt i
bamevemet.
Han fratridte mens utvalget behandlet sporsmilet om habilitet. Utvalget lant ham enstemmig
inhabil til i delta i behandlingen av saken. Deretter forlot han mstet under behandling av
saken.

Behandling av sporsmil om lukking av dorer:
Utvalget tok opp sporsmAlet om saken skulle behandles for lukkede dorer.
Vedtak i sporsmilet om lukking av dorer:
Med hjemmel ikommunelovens $ 3l nr.2 vedtok utvalget i behandle sak 15/18 for lukkede
dorer. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt j fr. off. $ 13 samt fvl. $ 13.
Dsrene ble deretter lukket.

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

Omforent forslas til vedtak:
Orienteringer og dokumentasjon fra administrasjonen tas til orientering.
Etter en samlet vurdering mener utvalget det ikke er pivist kitikkverdige forhold ved
kommunens saksbehandling.

Vedtak:
Orienteringer og dokumentasjon fra administrasjonen tas til orientering.
Etter en samlet vurdering mener utvalget det ikke er pivist kritikkverdige forhold ved
kommunens saksbehandling.

16118 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.
Revisor orienterte:
Om arbeidet med regnskapsrevisjon i Steigen kommune, herunder opplolgning av
forhold som ble tatt opp i brev fra revisor (lagt frem for utvalget i forrige mote)

o

Seketariatet orienterte :
Om dokumenter vedlagt saken.
Om kommende styremote i Salten kontrollutvalgservice I L juni.

o
o

Utvalgsleder orienterte om et kurs han har deltatt pA i regi av Kommunenes Sentralforbund
vedrsrende antikomrpsjon og etikk.

Vedtak:
Redegjorelse fra revisjon og sekretariat tas til orientering.

17118 Eventuelt
Ingen y.tterligere saker til behandling.

Leinesfjord, den 5. juni 2018

Sekreter for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Steigen kommune v/ ordforer og r6dmann,
Salten kommunerevisjon IKS

