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PROTOKOLL _ STEIGEN KONTROLLUTVALG

Mstedato: Tirsdag,28. mai 2019 kt. 12.00 - 14.15

Mstested: Kommunestyresalen,Leinesfjord
Saksnr.: 09119 - l1ll9

Til stede: Forfall
John Ringstad, leder Ingen
Christina Falch Holmvaag, nestleder
Astri G. Valberg
Salve Kildahl
Gunnar Stromsvik

Varamedlemmer:
Ingen

Avrige:
Okonomisjef Turid Markussen, sak l0-11/19
R6dmann Tordis Sofie Langseth, sak l0-11/19
Registrert revisor 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 Sakstittel

09/19 Godkienning av protokoll fra kontrollutvalsets mote 5. april 2019
l0n9 Nummerert brev nr I -2019 - Anmeldelse samt begiering om at kav om

erstatning blir fremmet av p6talemyndigheten
r t/t9 Okonomisk intemkontroll i lys av nummerert brev nr I
t2^9 Sluttbehandling: Orientering til kontrollutvalget om praktisering av

underskift pi kommunens veqne
l -1/19 Orienteringer fra revision og sekretariat
l1^9 Eventuelt

09/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 5. april 2019

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 5. april 2019 godkjennes.

Voterins:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 5. april godkjennes.

10/19 Nummerert brev nr 1-2019 - Anmeldelse samt begicring om at krav om
erstatning blir fremmet av pitalemyndigheten

Ridmann Tordis Sofie Langseth og okonomisjef Turid Markussen motte for 6 redegjore og
svare pA sporsmil.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har mottatt nummerert brev nr I datert 06.05.2019, hvor revisor tar opp at

det er avdekket et underslag i kommunen. Revisor skal i henhold til revisjonsforskriftens $ 4

skriftlig pipeke visse forhold overfor kontrollutvalget. herunder misligheter - utvalget skal
p6se at forhold revisor pApeker folges opp.

Kontrollutvalget gjor kommunestyret oppmerksom pA folgende:
I . Nummerert brev fra revisor tar opp at en kommunalt ansatt i perioden 2008-2019 har

forelatt underslag i form av uberettigede bankoverforinger til seg selv med minimum
kr 436 244.

2. Vedkommende sin tilgang til bankkonti ble stoppet umiddelbart da forholdene ble
avdekket, og det er fra kommunens side fremsatt krav om erstatning.

3. Kontrollutvalget har innhentet skriftlig kommentar fra ridmannen til det nummererte
brevet. I tillegg har revisor og ridmannen supplert kontrollutvalget med muntlig
informasjon i mote. Utvalget mener......



Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslaq til vedtak:
Kontrollutvalget har mottatt nummerert brev nr I datert 06.05.201 9, hvor revisor tar opp at
det er avdekket et underslag i kommunen. Revisor skal i henhold til revisjonsforskriftens $ 4
skriftlig pipeke visse forhold overfor kontrollutvalget, herunder misligheter - utvalget skal
pAse at forhold revisor pApeker folges opp.

Kontrollutvalget gjor kommunestyret oppmerksom pi folgende:
1. Nummerert brev fra revisor tar opp at en kommunalt ansatt i perioden 2008-2019 har

foretatt underslag i form av uberettigede bankoverforinger til seg selv med minimum
kr 436 244.

2. Vedkommende sin tilgang til banlkonti ble stoppet umiddelbart da forholdene ble
avdekket, og det er fra kommunens side fremsatt krav om erstatning.

3. Kontrollutvalget har innhentet skriftlig kommentar fra ridmannen til det nummererte
brevet. I tillegg har revisor og rAdmannen supplert kontrollutvalget med muntlig
informasjon i mote. Utvalget mener at saken er tilstrekkelig belyst, og har i tillegg
opprettet egen sak som gAr pi kommunens skonomiske internkontroll.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har mottatt nummerert brev nr I datert 06.05.201 9, hvor revisor tar opp at
det er avdekket et underslag i kommunen. Revisor skal i henhold til revisjonsforskriftens $ 4
skriftlig pApeke visse forhold overfor kontrollutvalget, herunder misligheter - utvalget skal
pase at forhold revisor pipeker folges opp.

Kontrollutvalget gjor kommunestyret oppmerksom pi folgende:
I . Nummerert brev fra revisor tar opp at en kommunalt ansatt i perioden 2008-2019 har

foretatt underslag i form av uberettigede bankoverforinger til seg selv med minimum
kr 436 244.

2. Vedkommende sin tilgang til bankkonti ble stoppet umiddelbart da forholdene ble
avdekket, og det er fra kommunens side fremsatt krav om erstatning.

3. Kontrollutvalget har innhentet skriftlig kommentar fra ridmannen til det nummererte
brevet. I tillegg har revisor og r6dmannen supplert kontrollutvalget med muntlig
informasjon i mote. Utvalget mener at saken er tilstrekkelig betyst, og har i tillegg
opprettet egen sak som gar pii kommunens okonomiske intemkontroll.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

lll19 Okonomisk internkontroll i lys av nummerert brev nr 1

Ridmann Tordis Sofie Langseth og okonomisjef Turid Markussen motte for i redegjore og
svare pA sporsm6l.



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

Omforent forslas:
Kontrollutvalget tar de tiltak som er beskrevet fra administrasjonen til etterretning. Utvalget
ber rAdmannen sende kopi av de skriftlige rutiner som blir etable( og inntatt i kommunens
okonomiske kontrollrutiner.

VoterinS.
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar de tiltak som er beskrevet fra administrasjonen til etterretning. Utvalget
ber ridmannen sende kopi av de skiftlige rutiner som blir etablert og inntatt i kommunens
skonomiske kontrollrutiner.

l2119 Sluttbehandling: Orientering til kontrollutvalget om praktisering av underskrift
pi kommunens vegne

Forslag til vedtak:
Juridisk lurdering av soksmAls- og ankekompetanse i saker etter bamevemloven datert
25.04.2019 tas til ettenetning.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Juridisk vurdering av soksmils- og ankekompetanse i saker etter bamevemloven datert
25.04.2019 tas til etterretning.

l3119 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Revisor orienterte:
. Regnskapsrevisjon: Er stort sett avsluttet, men lortsatt gjenst&r 2 kommuner.
o Bemanning: Revisjonssjef gArav 30.6.2019. Ny daglig leder fra 1.7.2019 blir Liv

Anne Kildal, ved Bods-kontoret. Ass revisjonssjefer sluttet - det er derfor ansatt
avdelingsleder ved Fauske-kontoret: Jonny Riise som kommer fra stilling som
regnskapssjef i Fauske kommune.

o Ny organisering av revisjon: Revisjonssjef har hittil hatt oppdragsansvar lor 8
kommuner. Dette endres ved at de 4 gienverende regnskapsrevisorene ved
Fauskekontoret far to oppdragsansvar hver i kommunene.

o Prosessen med i fi fylkeskommunen inn pi eiersiden er avsluttet lra
fylkeskommunens side.



Sekretariatet orienterte:
. Om dokumenter vedlagt saken.
. Om innkommet epost datert 24. mai 2019: Vedrsrende ugyldig kontrakt innen IT

Steigen kommune.
o Utvalget ber om sak til neste mste om inngitt avtale om leveranse innen IT til

kommunen, herunder skonomi og driftsmessige konsekvenser.
o Utvalget ber om sak til neste mote med redeglorelse om KOFA sin beslutning

nir det gjelder sak der kommunen er innklaget for brudd pi Lov om offentlige
anskaffelser i forbindelse med kjop av IKT-tjenester.

Lukking av motet:
Behandling
Kontrollutvalget tok opp om saken skulle behandles for lukkede dorer. Debatten ble holdt for
Iukkede dsrer. Dorene ble sA ipnet og organet stemte over forslaget om tukking.

Vedtak
Med hjemmel i kommunelovens $ 3l nr. 2 vedtok kontrollutvalget i behandle denne delen av

sak l3l19 for lukkede dsrer. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt jfr. off
$ 13 samt fvl. $ 13.

Dorene ble deretter lukket.

o Om dokumenter unntatt fra offentlighet, eposter. datert hhv 15.4.2019 og 1 5.5.2019,

o Kontrollutvalget tar dette opp som sak til neste mote og ber seketariatet
innhente dokumentasjon som kan belyse saken.

Dorene ble deretter ipnet.

Vedtak:
Redegjorelse fra revisjon og sekretariat tas til orientering.

08/19 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Leinesfjord, den 28. ma-i 2019

Sekretrr for kontrol



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


