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PROTOKOLL _ STEIG EN KONTROLLUTVALG

Mstedato: Torsdag 22. mars 2018 kl. 10.00 - t3.00

Mstested: Kommunest-lrresalen, Leinesfjord

Saksnr.: 0l/l ti - 09/ltl

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

Forfall
lngen

Varamedlemmer:
Ingen

Avrigel
Rddmann Tordis Sofie Langseth, sak 0211 8, 03/1 8, 06/1 8, 07/1 8
PUD-leder Andreas Sletten. sak 03/18
Bamevemsleder Ann-Edny Johannessen, sak 06/18, 07/'l 8
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst,
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

01/18 Godkienning av protokoll lra kontrollutvalgets mote 18. oktober 2017
02fi8 Redegisrelse fra administrasionen: Status for kommunens skonomi
03/18 Redegjorelse fra administrasjonen: Tildeling av oppdrag Vei til

Vassdalsvannet pi Engelsya
04/18 Status for forvaltningsrevision: Post- og arkivrutiner
05/18 Bestilling av selskapskontroll / forvaltningsrevisjon: Selvkost mm IRIS

Salten IKS
06/18 Unntatt fra offentlighet Off.lov $ l3,jfr fvl $ l3: Henvendelse om

bamevemsak til utvalgets mste I 8. oktober 201 7

07/18 Problemer med tilgang pi dokumenter i sak til kontrollutvalget
08/18 Orienteringer fra revision og sekretariat
09/18 Eventuelt

01/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 18. oktober 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 18. oktober 20'17 godkjennes.

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote I 8. oktober 201 7 godkjennes.

02118 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for kommunens okonomi

Ridmann Tordis Sofie Langseth mstte lra administrasjonen for i redegjore og svare pi
sporsmil.

I tilknltning til saken fikk utvalget utdelt notat datert 13.03.2018 fra ridmannen:
Okonomirapport februar 201 8.

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

Omforent forslaq:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

03/18 Redegiorelse fra administrasjonen: Tildeling av oppdrag Vei til Vassdalsvannet
pi Engeloya

Ridmann Tordis Sofie Langseth og PUDJeder Andreas Sletten mstte fra administrasjonen for
h redegSare og svare pi sporsmil.

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

Omforent forslaq:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til etterretning. Utvalget har fitt opplyst at oppdraget
er gjennomfort som endringsmetding i forhold pigiende vannverksutbygging.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redeglorelsen fra administrasjonen tas til etterretning. Utvalget har fitt opplyst at oppdraget
er gjennomfort som endringsmelding i forhold pigiende vannverksutbygging.

04/18 Status for forvaltningsrevisjon: Post- og arkivrutiner

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

Omforent forslag:
Redeglorelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at prosjektet er
forsinket med den begrunnelse at det tross purringer tar lang tid for henvendelser fra revisor
til administrasjonen blir besvart.

Utvalget ber for ettertiden om kopi av revisors purringer pA manglende svar / dokumentasjon.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at prosjektet er
forsinket med den begrunnelse at det tross purringer tar lang tid fsr henvendelser fra revisor
til administrasjonen blir besvart.

Utvalget ber for ettertiden om kopi av revisors purringer pi manglende svar / dokumentasjon.



05/18 Bestilling av selskapskontroll / forvaltningsrevisjon: Selvkost mm IRIS Salten

IKS

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon

selvkosl og offentlig anskaffelse, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 18.12.2017.

Omforent forslaq til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon

selvkost og offentlig anskaffelse, slik det er beskrevet i prosjektplan datert I 8.12.201 7.

Utvalget sier seg enig i at oppstart av prosjektet utsettes til august 2018.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon

selvkost og offentlig anskaffelse, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 18.'12.2017.

Utvalget sier seg enig i at oppstart av prosjektet utsettes til august 2018.

06/18 unntatt fra offentlighet off.lov $ 13, jfr fvl $ l3: Henvendelse om barnevernsak
til utvalgets mste 18. oktober 2017

Salve Kildahl tok opp sporsmAl om egen habilitet i forhold til saken pi bakgrunn av fremsatt

sporsmil i saksfremlegget om hans habilitet.
Han fratradte mens utvalget behandlet sporsmAlet om habilitet. Utvalget fant ham enstemmig

habil 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 fant ham enstemmig

inhabil til A delta i behandlingen av saken. Deretter forlot han motet under behandling av

saken.

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

Vedtak i sporsmilet om lukking av dorer:
Med hjemmel i kommunelovens $ 31 nr. 2 vedtok utvalget i behandle sak 06/18 for lukkede

dorer. Begrunnelsen erat det foreligger lovbestemt taushetsplikt jfr. off. $ l3 samt fvl. $ 13-

Dsrene ble deretter lukket.

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



Forslas fra Salve Kildahl:
Saken utsettes til neste mste.

Voterinq:
Forslag fra Salve Kildahl ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Forslag fra Salve Kildahl ble enstemmig vedtatt.

Dsrene ble deretter ipnet.

07/18 Problemer med tilgang pi dokumenter i sak til kontrollutvalget

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

Omforent forslae:
Redeglorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Utvalget ser det som hensiktsmessig at henvendelser om innsyn skriftliggjores, og at

lesebekreftelse ben)'ttes ved henvendelser pi epost.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Utvalget ser det som hensiktsmessig at henvendelser om innsyn skriftliggjores, og at

lesebekreftelse benyttes ved henvendelser pi epost.

08/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Saken ble behandlet fsr sak 06/18 og 07ll 8.

Revisor orienterte:
o Regnskapsrevisjon: Holder pi med revisjon av Arsregnskap i kommunene, men har

ikke fitt fra Steigen enda.
o Bemanning: Fulltallig innen regnskapsrevisjon. En forvaltningsrevisor har fratridt, og

det er lyst ut og foretatt tilsetting i stillingen.
o Mulig endret organisering / sammenslding av 4 revisjoner: Det har nylig vert

gj ennomfort et eiermste.

Leder orienterte om eiermste i Salten kommunerevisjon IKS, og det ikke var udelt entusiasme
blant eieme i forhold til foreslitt endring / sammenslAing.



Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken.

Vedtak:
Redegjorelse fra revisjon og sekretariat tas til orientering.

09/18 Eventuelt

Ingen ).tterligere saker til behandling.

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

Sekreter for kontrollutvalget


