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PROTOKOLL _ STEIGEN KONTROLLUTVALG
Motedato: Mandag, 16. desember 2019 kl. 10.00 - l3.ls
Mstested: Kommunestyresalen, Leines{iord

Saksnr.: 2lll9
Til

stede:

-28119

leder

Thomas J. Danielsen,
Rita Brendryen, nestleder
Tone Heggen Eriksen, medlem
Per Loken, medlem

Forfall
Torbjorn Hjerto, medlem

Varamedlemmer:
Kenneth Lam6y motte for Torbjom Hjerto

Ovrige:
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Boroy, Salten kommunerevisjon IKS
Lars Hansen, sekreter for kontrollutvalget

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

Merknader:
Ingen.

SAKSLISTE
Saksnummer

2t/19
22/t9
23n9
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25fig
26n9
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28/19

Sakstittel
Orientering om saker fra forrige periode
Engasjementsbrev fra revisor
Revisors vurdering av egen uavhengighet
Virksomhetsplan 2020 for kontrollutval get
Moteplan 2020 for kontrollutvalget
Budsjett for kontroll og tilsyn 2020
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Eventuelt
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2ll19 Orientering

om saker fra forrige periode

Forslag til vedtak:
Saken legges frem til orientering og drofting.
Sekretrer for utvalget tok opp sporsmilet om lukking av motet for den del av orienteringen
som omhandlet saker og henvendelser til kontrollutvalget vedrsrende bamevem og
personalsaker. Debatten om lukking ble holdt for lukkede dsrer. Dorene ble sa ipnet og
organet stemte over forslaget om lukking.

Vedtak spersmrfll om tukking:
Med hjemmel i kommunelovens $ I l-5,2.ledd vedtok kontrollutvalget 6 behandle for lukkede
dsrer den del av orienteringen som omhandlet saker og henvendelsei til kontrollutvalget
vedrorende bamevem og personalsaker. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt
taushetsplikr i henhold til forvaltningslovens { 13, l).
Mstet ble 6pnet etter orienteringen om de nevnte forholdene.
Omforent forslae til vedtak:
Saken tas tiI orientering.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas

til orientering.

22119 Engasjementsbrev fra revisor
Revisor redegjorde om status for regnskapsrevisjon og om revisjonsstrategi.

Forslag til vedtak:
Steigen kontrollutvalg tar engasjementsbrev av 10. oktober 2019 for revisjon av
Steigen kommune til etterretning.

l.

2.

Kontrollutvalget ber om al det erlig utarbeides et oppsummeringsbrev med n&rmere
informasjon om revisors arbeid med revisjon av kommunens regnskap.

3.

Ved endringer i kommunen eller hos revisor, som tilsier at det er behov for nytt
engasjementsbrev. sendes nytt brev i lopet av valgperioden.

Voterins:
Forslag

l.

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Steigen kontrollutvalg tar engasjementsbrev av 10. oktober 2019 for revisjon av
Steigen kommune til etterretning.

2.

Kontrollutvalget ber om at det 6rlig utarbeides et oppsummeringsbrev med n&nnere
informasjon om revisors arbeid med revisjon av kommunens regnskap.

3.

Ved endringer i kommunen eller hos revisor, som tilsier at det er behov for nvtt
engasjementsbrev, sendes nytt brev i lopet av valgperioden.

23119 Revisors vurdering av egen uavhengighet
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Steigen kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert l.
juli 2019 til ettenetning. Utvalget ber om 6 bli lopende orientert om lorhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Steigen kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert I .
juli 2019 til ettenetning. utvalget ber om 6 bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

24119 Virksomhetsplan 2020 for kontrollutvalget
Forslag til vedtak:
Virksomhetsplan 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som fremkom i motet.
Omforent forslag til vedtak:
Utvalget kommer tilbake med vedtak av virksomhetsplan i forste mote i 2020.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Utvalget kommer tilbake med vedtak av virksomhetsplan i frrste mote i 2020.

25l19 Moteplan 2020 for kontrollutvalget
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 2020:
Mandag 3. februar
Onsdag I 5 april (behandling av regnskap for kommune og kommunalt foretak)
Onsdag 3. juni
Tirsdag 27. oktober

Ytterligere mster avholdes ved behov.
Omforent forslae til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 2020:
Fredag 3l . januar

Fredag24 april (behandling av regnskap lor kommune og kommunalt foretak)
Onsdag 3.

juni

Tirsdag 27. oktober

Ytterligere mster avholdes ved behov.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i 2020:
Fredag3l.januar
F redag 24 april (behandling av regnskap for kommune og kommunalt foretak)
Onsdag 3. juni
Tirsdag 27. oktober

Ytterligere moter avholdes ved behov.

26119 Budsjett for kontroll og tilsyn 2020
Forslag til vedtak:
Steigen kommunes utgifter til tilsyn og kontrol[ (revisjon, sekretariat og kontroltutvalg) 2020
fbreslis budsjettert til kr 772 000.
Regnskaps- og lorvaltningsrevision, selskapskontroll

Sekretarbistand
Kurs og opplering. andre driftsutgifter
Sum

Kr 595 000
Kr 122 000
Kr 55 000
Kr 772 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes
formannskapet og kommunestyret.
Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Steigen kommunes utgifter

foreslis budsjettert til

k

til tilsyn og kontroll (revisjon,

772 000.

sekretariat og kontrollutvalg) 2020

Regnskaps- og Iorvaltningsrevisjon. selskapskontroll

Sekretarbistand
Kurs og opplering, andre driftsutgifter
Sum

Kr 595 000
Kr 122 000
Kr 55 000
Kr 712 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes
formannskapet og komm unestyret.

27119 Orienteringer fra revisjon

og sekretariat.

Revisor orienterte:
Revisor viser til orientering gitt i tilknytning til sak om engasjementsbrev.
Selskapet har gjort endringer i bemanning: Daglig leder og ass. daglig leder har gitt
av, og er erstattet av en ansatt. En av revisorene i Bodo slutter snart, og stillingen er
lyst ut.
Kort om utredninger de siste irene om mulig sammensliing av kommunale
revisjonsselskaper i Nordland.

o
o

.

Seketariatet orienterte:
Om dokumenter vedlagt saken.
Kort om utredning om mulig utvidelse av sekretariatselskapet med tilsvarende
funksjon i Nordland frlkeskommune. Denne utredningen er ni lagt pi is.

o
o

28/19 Eventuelt
Ingen ytterligere saker

til behandling.

Sekreter for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Steigen kommune v/ ordfsrer og rAdmann,
Salten kommunerevisjon IKS

