SAI/TEN

KOMMUNEREVISJON

Protokoll- Steisen kontrollutvals:
KontrollutvalgsmOte isteigen kommune mandat 15.okt 201g kl 1O.OO-11.4O.

Motested: Komm unestyresalen i Leinesfjord

Til behandling

ll

saksliste med sak

t&/f8

fl Z4/tB.

Leder John Ringstad
Salve Kildahl

Cristina F. holmvaag

Astri

G.

valberg

lkke mOtt:
Gunnar Str6msvik hadde meldt forfall.

Varamedlemmer: tkke innkalt pga en teknisk svikt imailsystem.
Forfall var meldt av sekretar for utvalget: Lars Hansen og regnskapsrevisor Rune BorOy
skriver protokoll.

@vrige som mOtte:

Radmann Tordis sofie LanBseth og okonomileder Turid Markussen, begte til sak
rB og

tg/2oLg

Forvaltningsrevisor Kai Andrd Blix
Registrert revisor Rune BorOy

Godkienning av innkallinq oq saksliste:

Vedtak: lnnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

Sak

l8/18:

Vedtak; Enstemmig godkjent

Salten kqmmunerovigjon

IKS

vyww.salten-rgvision,no

Hovedkontor Fauske

Postadresse:
Besoksad.esse:
Telefon:

Org. nr.: 986 655 271 MVA

E-post: post@salten-revbion.no

AYdeling Bodo
Postboks 140, 8201 Fauske
Torggata'10.2.etg.
75 61 03 80

Postadresse:
Besoksadresse:
Telelon:

Poslboks 429, 8Cr01 Bods
PosthusgArden, Havnegata 9
75 61 03 80
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Sak 19/18:

relse fra administrasionen:status for kommunens Okonomi

Vedtak; lnformasjonen gitt tatt til orientering

Sak

20l18:

Bestillins av fo rva ltn inssrevis ion; Selvkost vann og av16o
Vedtak; Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet
slik det er beskrevet i
prosjektplan datert 3.sep 2018, men beregnet ferdigstilt sommer
2019.

vedtak; steiten kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat
og kontrollutvalg) 2019
foreslas budsjettert til kr 7S1 oOO,Regnskaps- og forva ltningsrevisjon, selskapskontroll

Sekreteerbistand
Kurs og opplaring, andre driftsutgifter
Sum

Kr 579 000
Kr 722 000

Kr 50 000
Kr 751 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet
oversendes
formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg g 1g

Sak 221L8:

Revisors vurdering av egen uavhengighet:

vedtak; Kontrollutval8et i steiSen kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet
datert 13.
august til etterretning. UWalget ber om I bli lOpende orientert om forhold som kan endre
vurderingen
av uavhengighet.

Sak 23118:

Orienteringer fra revision og sekretariat
Muntlig orientering fra sekretariat/ Lars Hansen utgikk som fOlge av forfall men isakspapirene
foreld en
skriftlig orientering som ble supplert av regnskapsrevisor ot uwalgets leder som knyttet noen
kommentarer til tidligere sak; vedlegg a) informasjon til ko ntrollutva ltet om fylkeskommunens initiativ

til e danne interkommunalt selskap for hhv revisjon og sekretariat for kontrollutvalg. Sluttrapporten
anbefaler oppdragsgiver Nordland folkeskommune om a avslutte utredningen.
Itillegg vedlegg b) som er svarbrev til Nordland fylkeskommune etter dennes initiativ overfor
styret
salten kontrollutvalgsservice om , tiltre ordningen. Kopi av styrets vedtak er ogse sendt til
eierkommunene.
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Regnskapsrevisor orienterte ogse kontrollutvalget om oppstartsmOte av 6.sep knyttet til
regnskapsrevisjon for regnskapsdret 2018 med ridmann og okonomileder i kommunen. ltillegg ble
kontrollutvalget muntlig orientert om oppfOlging av notat av 12.feb 20l8 til redmann med kopi til
kontrolluwalget, og notat av 18. des 2017 stillet til gkonomileder i kommunen.

Vedtak; lnformasjonen gitt ble tatt til orlentering.

Sak24h8:
Eventuelt
lngen ytterligere saker meldt

til behandling.

Z,*

For sekreter [ars Hansen for kontrollutvalget
R

une Borpy

registrert revisor

J

