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PROTOKOLL _ STEIGEN KONTROLLUTVALG

Mstedato: Onsdag 14. juni 2017 kl. 10.00 - 13.30

Mstested: Kommunestyresalen, Leinesfjord

Saksnr.: 0lll7 - 09117

Til stede:
John Ringstad, leder
Christina Falch Holmvaag, nestleder
Salve Kildahl
Astri G. Velberg
Gunnar Strsmsvik

Varamedlemmer:
Ingen

Forfall
Ingen

Ovrige:
Ridmann Tordis Sofie Langseth motte i tilknytning til sakene 03-06117

Daglig leder Kari Lynum motte i tilknytning til sak 02117

Leder Steigen frivillighetssentral Aslaug Bartholsen mstte i tilkn)'tning til sak 04/17
Personalsjef Robertsen motte i tilkn)tning til sak 05/17
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Lars Hansen, sekreter for kontrollutvalget

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

Merknader:
Ingen.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

0ln7 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 22. november 2016
02n7 Arsregnskap 2016 Steigen Allhus KF- uttalelse fra kontrollutvalget
03n7 Arsregnskap 2016 Steigen kommune - uttalelse fra kontrollutvalget
04fi7 Redeglorelse fra administrasi onen: Om prosjektet Bli Med
05fi7 Unntatt fra ofl'entlighet Ofi.lov g l3..lfr lvl { 13: Brev til

kontrollutvalget om oppsigelse av kommunalt ansatt
06t17 Henvendelse til kontrollutvalget om habilitet ved budsjettbehandling
01n7 Bestilling av forvaltningsrevisjon Post og arkivrutiner
08/17 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
09fi7 Eventuelt

01i17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 22. november 2016

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 22. november 2016 godkjennes.

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 22. november 201 6 godkjennes.

02117 Arsregnskap 2016 Steigen Allhus KF- uttalelse fra kontrollutvalget

Daglig leder Kari Lynum motte fra foretaket for 6 redegjore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 14. juni 2017 behandlet Steigen Allhus KF sitt Arsregnskap for
2016. Sammen med irsregnskapet tbreli foretakets Arsberetning og revisjonsberetning for
2016.

Kontrollutvalget ber om at kommende Ars Arsberetninger fra foretaket tar med den ikke-
okonomiske informasjonen i Arsberelningen som keves etter kommunelovens $ 48 nr 5.

Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk
medkr26 164.

Utover dette og det som fremg6r av revisjonsberetningen til flrsregnskapet datert 6. j:ul:ri 2017,
har kontrollutvalget ingen merknader til Steigen Allhus KF sitt f,rsregnskap for 2017 .



Omforent forslae til vedtak:
Kontrollutvalget har i mste 14. juni 2017 behandlet Steigen Allhus KF sitt arsregnskap for
2016. Sammen med irsregnskapet forelA fbretakets irsberetning og revisjonsberetning for
2016.

Kontrollutvalget ber om at kommende 6rs irsberetninger fra foretaket tar med den ikke-
skonomiske infbrmasjonen i irsberetningen som kreves etter kommunelovens $ 48 nr 5.

Kontrollutvalget anbefaler at finanskostnadene budsjetteres i Steigen Allhus KF sitt budsjett,
og ikke kommunens.

Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges I'rem med et regnskapsmessig mindreforbruk
med kr 26 164.

Utover dette og det som fremgflr av revisjonsberetningen til ersregnskapet datert 6. juni 2017,
har kontrollutvalget ingen merknader til Steigen Allhus KF sitt arsregnsk ap for 2017 .

Voterins:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mste 14. juni 2017 behandlet Steigen Allhus KF sitt Arsregnskap for
2016. Sammen med irsregnskapet foreli foretakets flrsberetning og revisjonsberetning for
2016.

Kontrollutvalget ber om at kommende 6rs irsberetninger fra foretaket tar med den ikke-
okonomiske informasjonen i irsberetningen som kreves etter kommunelovens $ 48 nr 5.

Kontrollutvalget anbefaler at finanskostnadene budsjetteres i Steigen Allhus KF sitt budslett,
og ikke kommunens.

Kontrollutvalget registrerer at regnskapet legges frem med et regnskapsmessig mindreforbruk
medkr26 164.

Utover dette og det som fremgAr av revisjonsberetningen til ersregnskapet datert 6. juni 2017,
har kontrollutvalget ingen merknader til Steigen Allhus KF sitt irsregnskap for 2017.

03/17 Arsregnskap 2016 Steigen kommune - uttalelse fra kontrollutvalget

Ridmann Tordis Sofie Langseth motte fra administrasjonen f,or i redegjore og svare pA

sporsmil.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote I 4. juni 201 7 behandlet Steigen kommunes irsregnskap for 2016.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte arsregnskapet, revisjonsberetningen for
2016 og rAdmannens drsberetning for 2016.



Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens irsberetning. tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Steigen kommunes aktivitet i2016.

Kontrollutvalget viser serskilt til den <konklusjon med forbehold om budsjett> som revisor
har avgitt, hvor det fremkommer at

o avvik mellom budsjett og regnskap i liten grad er kommentert.
. arsak til avvik er ikke tilstrekkelig redegjort for. og
. at det ikke er redegjort tilstrekkelig lor tiltak for & hindre avvik.

Det er viktig at senere irs drsberetninger gir mer utfyllende informasjon om okonomiske
avvik.

Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet for 2016 viser et regnskapsmessig
merforbruk (underskudd) med kr 6 455 I 5 I .

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen for ovrig, har kontrollutvalget ingen
merknader til Steigen kommunes Arsregnskap for 2016.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 14. juni 2017 behandlet Steigen kommunes arsregnskap for 2016.
Grunnlagel for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen lor
2016 og ridmannens 6rsberetning for 201 6.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter saml r6dmannens irsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Steigen kommunes aktivitet i 2016.

Kontrollutvalget viser serskilt til den <konklusjon med forbehold om budsjett> som revisor
har avgitt, hvor det fremkommer at

. avvik mellom budsjett og regnskap i liten grad er kommentert,
o 6rsak til awik er ikke tilstrekkelig redegiort for, og
. at det ikke er redegjort tilstrekkelig for tiltak for i hindre awik.

Det er viktig at senere 6rs Arsberetninger gir mer utfyllende informasjon om skonomiske
avvik.

Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet for 2016 viser et regnskapsmessig
merforbruk (underskudd) med kr 6 455 l5l .

Utover dette og det som fremgdr av revisjonsberetningen for ovrig, har kontrollutvalget ingen
merknader til Steigen kommunes drsregnskap for 2016.

04/17 Redegiorelse fra administrasjonen: Om prosjektet Bli Med

RAdmann Tordis Sofie Langseth og leder Steigen frivillighetssentral Aslaug Bartholsen motte
fra administrasjonen for i redegjore og svare pA sporsm6l.



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

Forslag fra Salve Kildahl oq John Rinestad:
Saken har vert til drofting i kontrollutvalget, og utvalget har fitt svar fra kommunen pi de
sporsmal som er stilt. Kontrollutvalget har ikke funnet vesentlige feil eller disposisjoner som
trenger oppfolgning.

Votering:
Forslag lra Salve Kildahl og John Ringstad ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken har vert til drofting i kontrollutvalget, og utvalget har ffltt svar fra kommunen pi de
sporsmiLl som er stilt. Kontrollutvalget har ikke funnet vesentlige f'eil eller disposisjoner som
trenger oppfolgning.

05/17 Unntatt fra offentlighet Off.lov g 13, jfr fvl $ 13: Brev til kontrollutvalget om
oppsigelse av kommunalt ansatt

Behandling av sporsmil om lukking av dorer:
Utvalget tok opp sporsmilet om saken skulle behandles for lukkede dsrer.

Vedtak i sporsmilet om lukking av dsrer:
Med hjemmel i kommunelovens $ 3 I nr. 2 vedtok utvalget i behandle sak 05i l7 for lukkede
dorer. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt jfr. off. $ l3 samt fiil. $ 13.

Dorene ble deretter lukket.

Rfldmann Tordis Sofie Langseth og personalsjelDag Robertsen mstte lia administrasjonen
for 6 redegiore og svare pi sporsmil.

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

Forslag fra John Rinsstad:
Kontrollutvalget fikk orientering om saken. og finner ikke grunn til ytterligere behandling.

Votering:
Forslag fra John Ringstad ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget fikk orientering om saken, og linner ikke grunn til yterligere behandling.

Dorene ble derefier apnet.



06/17 Henvendelse til kontrollutvalget om habilitet ved budsjettbehandling

Astri G. Valberg ba om i fi vurdert sin habilitet.

Utvalget fant henne enstemmig inhabil.jfr fbrvaltningslovens g 6, l. ledd, og hun fratridte
under behandlingen av saken.

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

Omforent lorslae til vedtak:
Kontrollutvalget tar saken til orientering. Utvalget ber sekretariatet sende brev til Nilsen og
vise til at vurdering av habilitet horer hjemme hos fylkesmannen.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar saken til orientering. Utvalget ber sekretariatet sende brev til Nilsen og
vise til at vurdering av habilitet horer hjemme hos fylkesmannen.

Astri G. Valberg tiltredte deretter motet

07/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon Post og arkivrutiner

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av lorvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet
i prosjektplan datert 19.05.2017.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet
i prosjektplan dat ert 19.05.2017.

08/17 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Revisor orienterte:
o Regnskapsrevisjon: Grunnet sent avlagte regnskap er det fortsatt kommuner som

ikke har behandlet regnskap.
o Bemanning: Samme situasjon som tidligere vedr regnskapsrevisjon, mens det har

vert utskiftninger / nyrekruttering innen forvaltningsrevisjon slik at de tre
stillingene nA er besatt.



Sekretariatet orienterte :

o Om dokumenter vedlagt saken.
o Om fylkestingets vedtak 13. juni 20t 7 om & gi inn for ny interkommunal

sekretariatsordning og ny interkommunal revisjonsordning
o Om at det er kommet kopi til kontrollutvalget av innkalling til generalforsamling i

Steigen Investeringsselskap AS

09/17 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

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

Leinesfjord dcn l.l. juni 2017

Sekreter tbr konhollutvalget


