
$ Srtt.n Kontrollutvalgservice
KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP

Var dato: Jnr ark Saksbehandler
12.09.2022 221920 418-5.4 Lars Hansen

PROTOKOLL _ STEIGEN KONTROLLUTVALG

Mstedato: Mandag, 12. september 2022 kl. 10.00 - 13.50

Mstested: Kommunestyresalen,Steigen ridhus, Leinesfiord

Saksnr.: 26122-34122

Til stede: Forfall
Thomas J. Danie,sen, leder Ingen
Per Loken, medlem
Torbjom Hjerto, medlem
Marit Alsaker Stemland, medlem

Varamedlemmer:
Harald Holmvaag motte som vara ettersom kommunestyret ikke har valgt nytt last medlem fra
opposisjonen.

Ovrige:
o Kommunedirektor Tordis Sofie Langseth sak 29122
o Okonomileder Turid Markussen. sak 29122
o Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Boroy Salten kommunerevisjon IKS
o Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst, Salten kommunerevisjon

IKS (Teams)
o Sekretariatsleder Lars Hansen og senionidgiver Ronny Seljeseth (Teams), Salten

kontrollutvalgservice KO.

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

Utvalgets leder tok opp mangel pi valg av nestleder. Sekretariatet bes ta dette opp igjen med
ordforer.

I tillegg besluttet utvalget 5 drofte sporsmil om bamevem under eventuelt.

Merknader:
Ingen merknader



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittcl

26t22 Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 24.aw.2022
)1t1) Plan for eierskapskontroller 2022-23
28t22 Nummerert brev nr 2 / Revisors uttalelse etter forenklet

etterlevelseskontroll med okonomiforvaltningen: Selvkost- feiing
29t22 Rapport forvaltningsrevisjon: Offentlige anskaffelser
30122 Unntatt fra offentlighet Off.lov $ 13,jfr fvl $ 13: Henvendelse til

kontrollutvalget: <Varsel om kritikkverdig ledelse i Steigen kommune>
2. gangs behandling.

3l/22 Budsiett lbr kontroll os tilsyn 2023
32t22 Revisors vurdering av egen uavhengighet
33/22 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
34t22 Eventuelt

26122 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 24. atgust2022

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 24. august 2022 godkjennes.

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 24. august 2022 godkjennes.

27122 Plan for eierskapskontroller 2022-23

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for eierskapskonfoll i perioden
2022-2023 med folgende prioriterte tema:

- Generell eierskapskontroll om utsvelse av kommunens eierinteresser. Kontrollen skal
avdekke om kommunen har en oppdatert eierskapsmelding som tilfredsstiller kavene
i kommuneloven $26-l med serlig fokus om kommunen har et avklart formil med
sine eierskap.

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget ti[ 6 definere og avgrense konket
prosjekt innenfor utvalgt omride i planen.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.



Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for eierskapskontroll i perioden
2022-2023 med lolgende prioriterte tema:

- Generell eierskapskontroll om utovelse av kommunens eierinteresser. Kontrollen skal
avdekke om kommunen har en oppdatert eierskapsmelding som tilfredsstiller kravene
i kommurreloven $26-l med srrlig fokus om kommunen har et avklart formal med
sine eierskap.

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til 6 definere og avgrense konkret
prosjekt innenfor utvalgt omrAde i planen.

28/22 Nummer,;rt brev nr 2 / Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med
skonomiforvaltningen: Selvkost- feiing

Kommunedirektor Tordis Sofie Langseth og okonomileder Turid Markussen mstte lor 6
redegjore og svare p6 sporsmil.

Forslag til vedtak:
Steigen kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 03..juni 2022 fra revisor etter at denne i
samsvar med kommunelovens $ 24-9 har giennomfort en forenklet etterlevelseskontroll hvor
det er undersokt etterlevelse av okonomiforvaltningen nir det gjelder selvkostomradet feie- og
tilsynstjenester. Etterlevelseskontrollen avdekket at kommunen ikke handterer
overskudd/under"kudd konekt. jfr selvkostiorskriftens g 8 l. og 2.ledd.

Kontrollutvalget har videre mottatt nummerert brev nr 2 fra revisor datert 03. jwi 2022.
Bakgrunnen for brevet er forhold som er avdekket gjennom etterlevelseskontrollen. I tillegg
til at kommunen ikke hindterer overskudd/underskudd korrekt, er det avdekket at Steigeri
kommune ikke har f6tt utarbeidet og vedtatt en egen lokal forskrift for innkreving av
feiegebyr.

Kontrollutvalget -egistrerer folgende om administrasjonens oppfolgning av forhold revisor har
tatt opp i nummei'ert brev nr 2:. . . . . .

Omforent forslae til vedtak
Steigen kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 03. juni 2022 fra revisot etter at denne i
samsvar med kommunelovens $ 24-9 har gjennomfsrt en forenklet etterlevelseskontroll hvor
det er undersokt etterlevelse av okonomiforvaltningen nar det gjelder selvkostomrfldet feie- og
tilsynstjenester. Etterlevelseskontrollen avdekket at kommunen ikke handterer
overskudd/underskudd korrekt, jfr selvkostforskriftens $ 8 1. og 2.ledd.

Kontrollutvalget har videre mottatt nummerert brev nr 2 fra revisor datert 03. juni 2022.
Bakgrunnen for brevet er forhold som er avdekket giennom etterlevelseskontrollen. I tillegg
til at kommunen rkke handterer overskudd/underskudd korrekt, er det avdekket at Steigen
kommune ikke har fett uhrbeidet og vedtatt en egen lokal forskrift for innlreving av
feiegebyr.



Kontrollutvalget registrerer folgende om administrasjonens oppfolgning av forhold revisor har
tatt opp i nummerert brev nr 2:

. Gebyr for feiing for 2022 er regulert ned til 0 slik at selvkostfond feiing reduseres i
samsvar med generasj onsprinsippet for selvkost.

o Forskrift med hj emmel for innkreving av gebyr for boliger, inkludert fritidsboliger, er
ute pA horing. Kontrollutvalget fEr opplyst at det legges opp til at denne vedtas av
kommunestyret for nyttar.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Steigen kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 03. juni 2022 fra revisor etter at denne i
samsvar med kommunelovens $ 24-9 har gjennomfort en forenklet etterlevelseskontroll hvor
det er undersokt etterlevelse av okonomilorvaltningen nir det gjelder selvkostomridet feie- og
tilsynstjenester. Etterlevelseskontrollen avdekket at kommunen ikke handterer
overskudd/underskudd konekt, jfr selvkostforskriftens $ 8 'l 

. og 2.ledd.

Kontrollutvalget har videre mottatt nummerert brev nr 2 fra revisor datert 03. }uni 2022.
Bakgrunnen for brevet er forhold som er avdekket giennom etterlevelseskontrollen. I tillegg
til at kommunen ikke hAndterer overskudd/underskudd korrekt, er det avdekket at Steigen
kommune ikke har fitt utarbeidet og vedtatt en egen lokal forskrift for innlreving av
feiegebyr.

Kontrollutvalget registrerer folgende om administrasjonens oppfolgning av forhold revisor har
tatt opp i nummerert brev nr 2:

o Gebyr for feiing for 2022 er regulert ned til 0 slik at selvkostfond feiing reduseres i
samsvar med generasjonsprinsippet for selvkost.

o Forskrift med hjemmel for innkreving av gebyr for boliger, inkludert fritidsboliger, er
ute pA horing. Kontrollutvalget IEr opplyst at det legges opp til at denne vedtas av
kommunestyret for nytter.

29 122 Rapport forvaltnin gs revisjon : Offentlige anskaffelser

Forslag til vedtak:
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskafielser er forelagt kommunestyret i

Steigen og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektoren merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil serlig trekke frem ..........
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget pese at kommunestyrets vedtak om

forvaltningsrevisjon folges opp. Kontrollutvalget anmodes om at oppfolging av
rapporten gj ores i lopel 2023 .

Omforent forslaq til vedtak
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i

Steigen og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektoren merke seg rapportens anbefalinger.



3. Kommunestyret vil serlig be om at det er oppmerksomhet om overholdelse av
regelverk om oflentlige anskaffelser for anskaffelser under kr 1,3 millioner.

4. Kommunestyret ber kontrollutvalget pase at kommunestyrets vedtak om
forvaltningsrevisjon folges opp. Kontrollutvalget anmodes om at oppfolging av
rapporten gtrares i lopet 2023.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
1. Forvaltnir gsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i

Steigen og tas til enerretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektoren merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil serlig be om at det er oppmerksomhet om overholdelse av

regelverk om olfentlige anskaffelser for anskalfelser under kr 1,3 millioner.
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget pase at kommunestyrets vedtak om

forvaltningsrevisjon folges opp. Kontrollutvalget anmodes om at oppfolging av
rapporten gores i lopet 2023 .

30122 Unntatl fra offentlighet Off.lov $ 13, jfr fol $ l3: Henvendelse til kontrollutvalget:
<rVarsel om kritikkverdig ledelse i Steigen kommune>> 2. gangs behandling.

Lukkine av motet:
Kontrollutvalget droftet sporsm6let om lukking av motet, med bakgrunn i at saken berorer
tjenestemessige forhold for enkeltpersoner. Utvalget besluttet folgende:

Vedtak:
Med hjemmel i kommunelovens $ 11-5, annet ledd. vedtok kontrollutvalget i behandle sak
22122 for lukkede dorer. Begrunnelsen er at saken angAr tjenestemessige forhold for
enkeltpersoner.

Kontrollutvalgets vedtak i saken er unntatt fra offentlighet.

Forslag til vedtak:
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Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
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31/22 Budsjett for kontroll og tilsyn 2023

Forslag til vedtak:
Steigen kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2023
foresl6s budsjettert til kr 914 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevision, selskapskontroll KI 662 000
Sekretrerbistand Kr 197 000
Kurs og opplering, andre driftsutgifter Kr 55 000
Sum Kr 914 000

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

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Steigen kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2023
foreslAs budsjettert til kr 914 000.

Regnskaps- og lbrvaltningsrevision, selskapskontroll Kr 662 000
Seketerbistarrd Kr 197 000
Kurs og opplering, andre driltsutgifter Kr 55 000
Sum Kr 91 4 000

Kontrollutvalgets forslag til budsiettramme for kontroll- og revisj onsarbeidet oversendes
formannskapet.

32122 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Steigen kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 20.

lluni 2022 til etterretning. Utvalget ber om i bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengi ghet.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Steigen kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 20.

}uni 2022 til etterretning. Utvalget ber om i bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengi ghet.



33122 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Regnskapsreviso^ orienterte:
. Innkjspsreglement ser fortsatt ikke ut til i vere vedtatt i kommunen.
o Er i gang med interimfasen av revisjonen, og foretar lor tiden risikovurderinger
o Bemanning: Stillinger som regnskapsrevisor er fortsatt utlyst, markedet er vanskelig.

Forvaltningsrevisor orienterte:
o Bemanning: Ny forvaltningsrevisor er ansatt og starter opp l. oktober 2022.

34/22 Eventuelt

Utvalgsleder tok opp sporsmil om bamevem. Utvalget ber om en status for bamevem til neste
mote.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Leines{iord, den 12. september 2022

Utskift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,
Steigen kommune v/ ordforer og kommunedirektor, Salten kommunerevisjon IKS

Lars Hansen
Seketariatsleder
Salten kontrollutvalgservice


