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Srtt.n Kontrollutvalgservice

Vir

Postboks 5,1. 8138 Inndyr

dato:

05.04.20 t9

PROTOKOLL _ STEIGEN KONTROLLUTVALG
Mstedato: Fredag, 5. april 2019 kl. 10.00 - 13.00
Mstested: Kommunestyresalen, Leinesfjord

Saksnr.:

0l/19

- 08/t9

Til stede:
John Ringstad, leder
Christina Falch Holmvaag, nestleder
Astri G. Valberg
Gunnar Stromsvik

Forfall
Salve Kildahl

Varamedlemmer:
Harald Larsen motte for Salve Kildaht

Ovrige:
Okonomisjef Turid Markussen, sak 03/19
Rfldmann Tordis Sofie Langseth, sak 03/t 9, 05/19 og 06/19
Forvaltningsrevisor Kai Andre Blix,
Oppdragsansvarlig lorvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst, og
Registrert revisor Rune Boroy, Salten kommunerevisjon IKS
Lars Hansen, sekreter for kontrollutvalget

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste til motet bte godkient.

Merknader:
Ingen.

Jnr

&rk

t9/303

418

5.4

SAKSLISTE
Saksnummer

0l/19
02/19
03/19
04t19
05/19

06fig

07fig
08/19

Sakstittel
Godkiennine av protokoll lra kontrollutvalgets mote 15. oktober 2018
Rapport selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS Selvkost og offentlige anskaffelser
Arsregnskap 201 8 Steigen kommune - uttalelse fra kontrollutvalget
Arsregnskap 201 8 Steieen Allhus KF- uttalelse fra kontrollutvalget
Oppfolgning av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon Post- og
arkivrutiner
Orientering til kontrollutvalget om praktisering av underskrift pi
kommunens vegne
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Eventuelt

01/t9 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 15. oktober

2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 15. oktober 2018 godkjennes.
Voterins:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 15. oktober 2018 godkjennes.

02/19 Rapport selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS - Selvkost og
offentlige anskaffelser

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
l.
Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS Selvkost og Offentlige anskallelser
er forelagt kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil srrlig trekke frem . . ...
Omforent forslaq til vedtak:
l.
Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS Selvkost og Offentlige anskaffelser
er forelagl kornmunestyret i Steigen og tas til ettenetning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil sserlig trekke frem anbefalingene som vedrorer
dokumentasjonsplikt.
Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

l.
2.

J.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS - Selvkost og Offentlige anskaffelser
er forelagt kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.
Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
Kommunestyret vil srrlig trekke frem anbefalingene som vedrorer
dokumentasjonsplikt.

03/19 Arsregnskap 2018 Steigen kommune

-

uttalelse fra kontrollutvalget

Ridmann Tordis Sofie Langseth og okonomisjef Turid Markussen motte for

i

redegjore og

svare pa sporsmal.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Steigen:
Kontrollutvalgets uttalelse om Steigen kommunes arsreenskap for 2018.
Kontrollutvalget har i mste 5. april 2019 behandlet Steigen kommunes irsregnskap for 2018.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
28.03.2019, og ridmannens Arsberetning for 2018. tillegg har ansvarlig revisor og
riLdmannen 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 2018.

Kontrollutvalget har merket seg

at

Arsregnskapet

for 2018 viser et

regnskapsmessig

merforbruk / mindreforbruk med kr 0.

Ut over ovennevnte, og det som fremgir av

saksfremlegget

til

kontrollutvalget i

regnskapssaken og revisjonsberetningen av 28.03.2019, har kontrollutvalget ikke merknader
til Steigen kommunes irsregnskap for 2018.

Votering:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Til kommunestyret i Steigen:
Kontrollutvalqets uttalelse om Steisen kommunes arsresnskap lor 201 8.
Kontrollutvalget har i mste 5. april 2019 behandlet Sleigen kommunes irsregnskap for 2018.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
28.03.2019, og ridmannens iLrsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og
rAdmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

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 2018.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet
merforbruk / mindreforbruk med kr 0.

Ut over ovennevnte, og det som fremgar av

for 2018 viser et

regnskapsmessig

til

saksfremlegget
kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 28.03.20,l9, har kontrollutvalget ikke merknader
til Steigen kommunes Arsregnskap for 201 8.

04/19 Anregnskap 2018 Steigen Allhus KF- uttalelse fra kontrollutvalget
Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Steigen:
Kontrollutvalgets uttalelse om Steieen Allhus KF sitt irsresnskap for 2018.

i

mote 5. april 2019 behandlet Steigen Allhus KF sitt arsregnskap for
2018. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunale foretaks regnskap og
arsberetning skal vedtas av kommunestyret selv, jfr Forskrift om serbudsjett, serregnskap og
arsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak.

Kontrollutvalget har

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
02.04.2019, og foretakets arsmelding for 2018. tillegg har ansvarlig revisor supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

I

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig
mindreforbruk med kr 8 145. Det er ikke foretatt investeringer i 2018. Utvalget er ikke kjent
med styrets forslag til disponering av mindreforbruket.
Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 2. april2019,
har kontrollutvalget ingen merknader til Steigen Allhus KF sitt arsregnskap lor 2018.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i

Steigen:

Kontrollutvaleets uttalelse om Steisen Allhus KF sitt Arsresnskap for 2018.

Kontrollutvalget har i mote 5. april 2019 behandlet Steigen Allhus KF sitt irsregnskap for
2018. Uttalelsen avgis til kommunestl.ret med bakgrunn i at kommunale foretaks regnskap og
irsberetning skal vedtas av kommunestyret selv, jfr Forskift om saerbudsjett, serregnskap og
irsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
02.04.2019, og foretakets Arsmelding for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig
mindreforbruk med kr 8 145. Det er ikke foretatt investeringer i 2018. Utvalget er ikke kjent
med styrets forslag til disponering av mindreforbruket.
Utover dette og det som fremgAr av revisjonsberetningen lil arsregnskapet datert 2. april2019,
har kontrollutvalget ingen merknader til Steigen Allhus KF sitt Arsregnskap for 201 8.

05/19 Oppfolgning av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon Post- og
arkivrutiner
Rfrdmann Tordis Sofie Langseth motte for a redegiore og svare pA sporsmil.

Forslag til vedtak:
I
Kontrollutvalget har i medhold av lorskrift om kontrollutvalg $ l2 gjennomfort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 44l18 Forvaltningsrevisjonsrapport
Post og arkivrutiner.

.

2.

Kontrollutvalget registrerer folgende:

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslae til vedtak:
Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ l2 gjennomfort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 44l18 Forvaltningsrevisjonsrapport
Post- og arkivrutiner.

l.

2.

Kontrollutvalget tar r6dmannens redegjorelse forelopig tit orientering, og
registrerer at det er pd gang innloring av n1'tt sak/arkivsystem og at Arkil,verket
har gitt kommunen pfllegg. Utvalget kommer tilbake til videre oppfolgning i
senere mgte.

3.

Konlrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

l.
2.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ 12 gjennomfort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 44l18 Forvaltningsrevisjonsrapport
Post- og arkivrutiner.
Kontrollutvalget tar ridmannens redegjorelse forelopig til orientering, og
registrerer at det er pi gang innforing av n).tt sak/arkivsystem og at Arkiwerket

har gitt kommunen pilegg. Utvalget kommer tilbake

til videre oppfolgning i

senere mote.

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

06/19 orientering til kontrollutvalget om praktisering av underskrift pi kommunens
vegne
Saken ble behandlet

fsr

sak 02119.

Ordforer og ridmann motte og redegjorde og svarte p& sporsmil.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslas til vedtak:
Redegiorelsen tas til orientering.
Kontrollutvalget ber ridmannen om en skriftlig vurdering av hvem som har soksmAls- og
ankekompetanse i saker etter bamevemloven.

Vedtak:
Redegjorelsen tas

til orientering.

Kontrollutvalget ber ridmannen om en skriftlig vurdering av hvem som har soksmAls- og
i saker etter bamevemloven.

ankekompetanse

07/19 Orienteringer fra revisjon

og sekretariat.

Revisor orienterte:
Bemanning: To revisorer ved Fauskekontoret gir av med pensjon i juni, herunder
daglig leder. Det er lyst ut internt stilling som daglig leder, mens det er lyst ut ekstemt
stilling som avdelingsleder ved Fauskekontoret.
Utredning pigir fortsau etter Nordland fylkeskommunes henvendelse om tilslutning
til Salten kommunerevisjon IKS.
Regnskapsrevisjon: God fremdrift revisjon denne varen.

r

o
o

Seketariatet orienterte :
Om dokumenter vedlagt saken.

o

Vedtak:
Redegjorelse fra revisjon og sekretariat tas til orientering.

08/19 Eventuelt
Ingen yterligere saker til behandling.

Leinesfjord, den 5,

apfl

2019

ansen

Sekretrr for kontrollutvalget

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

