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PROTOKOLL _ STEIGEN KONTROLLUTVALG

Motedato: Fredag, 24. april 2020 kl. 10.00 - I l .15

Motested: Kommunestyresalen, Leinesfiord
Saksnr.: 10/20- 16/20

Til stede: porfall
Thomas J. Danielsen, leder Rita Brendryen, nestleder
Tone Heggen Eriksen, medlem
Per Lsken. medlem
Torbjom Hje(o, medlem

Varamedlemmer:
Tarald Sivertsen motte for Rita Brendrven

Ovngez
OkonomisjelTurid Markussen, sak I l-12120,
Kommunalsjef PUD Andreas Sletten, sak I l/20
Personalleder Dag Robertsen, sak 13/20
Oppdragsansvarlig lorvaltningsrevisor Bjorn Vegard Gamst, og
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Boroy. Salten kommunerevisjon IKS
Lars Hansen. sekreter for kontrollutvalget

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste tiI motet ble godkient.

Merknader:
Ingen.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittcl

lot20 Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 3 I . ianuar 2020
tl/20 Arsregnskap 2019 Steigcn kornmune uttalelse lia kontrollutvalgei
t2t20 Arsregnskap 2019 Steigen All[q. KF ,ttalelie f.u kontrollrtralget
t3/21) Redegjorelse fra administrasjonen: Tiltak for redusert sykefraver pleie

og omsorg
1il20 Bestilling av eierskapskontroll / forvaltningsrevisjon: Oppfolgning av

IRIS Salten IKS - Selvkos! og offentlig anskaffelse
t5/20 Orienteringer lra revisjon og sekretariat
l6/20 Eventuelt

l0/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 31. januar 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll lra kontrollutvalgets nlote 3 I . januar 2020 godkjennes.

Voterinq:
Forslaget ble enstemmig vedtalt.

Vedtak:
Protokoll fia kontrollutvalgets mote 3 I . januar 2020 godkjennes.

11/20 Arsregnskap 2019 Steigen kommune - uttalelse fra kontrollutvalget

Okonomisjef Turid Markussen, og kommunals.jef PUD Andreas Sletten motte fra
administrasjonen for 6 redegjore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Steigen:

Kontrollutvalsets uttalelse om Steigen kommunes 6rsregnskap fbr 201 9.

Kontrollutvalget har i msle 24. april2020 behandlet Steigen kommunes irsregnskap for 2019.

Grunnlaget lor behandlingen har vaert det avlagtc irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
6. aprll 2020, og ridmannens irsberetning fbr 20t9. I tillegg har ansvarlig revisor og
kommunedirektoren supplert kontrollutvalgot med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger

Kontrollutvalget mener al presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens iirsheretning. till'redsstiller brukernes infbrmasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Steigen kommunes aktivitet i 201 9.



Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2019 viser et regnskapsmessig
mindreforbruk med kr I 184 805.

Ut over ovennevnte, og det som fremgir av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 6. april202O, har kontrollutvalget ikke merknader
til Steigen kommunes irsregnskap for 2019.

Omforent forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Steigen:

Kontrollutvalgets uttalelse om Steieen kommunes irsresnskap for 2019.

Kontrollutvalget har i mste 24. april2020 behandlet Steigen kommunes irsregnskap for 2019.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet. revisjonsberetningen datert
6. april 2020, og ridmannens irsberetning tbr 2019. I rillegg har ansvarlig revisor og
kommunedirektsren supplert kontrollutvalget med munllig informasjon om aktuelle
problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presentasjon av arsregnskapet med tilhsrende spesihkasjoner og
noter samt ridmannens arsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Steigen kommunes aktivitet i 2019.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet fbr 2019 viser et regnskapsmessig
mindreforbruk med kr I 184 805. Utvalget vil likevel pipeke at det fortsatt er behov for 6
tilpasse kommunens driftsnivi til faste og piregnelige inntekter.

Ut over ovennevnte. og det som fremgAr av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 6. april2020. har kontrollutvalget ikke merknader
til Steigen kommunes Arsregnskap for 2019.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Til kommunestyret i Steigen:

Kontrollutvalgets uttalelse om Steigen konrmunes irsresnskap for 2019.

Kontrollutvalget har i mste 24. april2020 behandlet Steigen kommunes irsregnskap lor 2019.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet. revisjonsberetningen datert
6. april 2020, og ridmannens ersberetning for 2019. I tillegg har ansvarlig revisor og
kommunedirektoren supple( kontrollutvalget med munllig informasjon om aktuelle
problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presentasjon av arsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt riLdmannens irsberelning, tillredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Steigen kommunes aktivitet i 2019.



Kontrollutvalget har mcrket scg at drsregnskapct fbr 2019 viser et regnskapsmessig
mindrelbrbruk med kr I 184 805. utvalget vil likcvcl papeke at det fbrrsatt er behov for a
tilpasse kommunens driftsnivi til laste og paregnelige inntekter.

Ut over ovennevnte. og det som fremgSr av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 6. april 2020. har kontrollutvalget ikke merknader
til Steigen kommunes irsregnskap tbr 2019.

l2120 Arsregnskap 20t9 Steigcn Allhus KF- uttalclsc fra kontrollutvalgct

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Steigen:

Kontrollutvalgets uttalelse om Steiren Allhus KF sitt iirsregnskap for 2019.

Kontrollutvalget har i mste 24. aplil 2020 behandlet Steigen Allhus KF sitt irsregnskap for
2019. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunale foretaks regnskap og
flrsberetning skal vedtas av kommunestyret selv, jfi [rorskrift om serbudsjett. serregnskap og
arsberetning fbr kommunale og fylkeskommunale fbretak.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
l7. april 2020, og foretakets Arsmelding for 2019. I tillegg har ansvarlig revisor supplert
kontrollutvalget med muntlig inlormasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig
mindreforbruk med kr 123 454. Det foreligger ikke investeringsregnskap for 2019. men
Arsberetningen redegjor for glennomforte investeringer som folge av utvidet leiealtale. For
dette forholdet viser kontrollutvalget til revisors oppsummeringsbrev datert 17. april 2019.
Nevnte brev folger uwalgets uttalelse til irsregnskap for 2019. Utvalget er kjent med styrets
forslag om avsetning til disposisjonsfond. Kontrollutvalget har ingen merknader til forslaget.

Utover dette og de1 som fiemgAr av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 17. april
2020, har kontrollutvalget ingen merknader til Steigen Allhus KF sitt arsregnskap for 2019.

Omforent forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Steigen:

Kontrollutvalqets uttalelse om Steisen Allhus KF sitt irsresnskap for 201 9.

Kontrollutvalget har i mote 24. aprrl 2020 behandlet Steigen Allhus KF sitt drsregnskap for
2019. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunale foretaks regnskap og
Arsberetning skal vedtas av kommunestyret selv. jfr Forskrift om serbudsjett, serregnskap og
Arsberetning for kommunale og fylkeskommunale fbretak.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
17. april 2020, og foretakets Arsmelding for 2019. I tillegg har ansvarlig revisor supplert
kontrollutvalget med muntlig inlormasjon om aktuelle problemstillinger



Kontrollutvalget registrerer at dritisregnskapet lcggcs frem med et regnskapsmessig
mindrelorbruk med kr 123 454. Det foreligger ikke investeringsregnskap for 2019, men
irsberetningen redegior for gjennomlbrte investeringer som folge av utvidet leieavtale. For
dette lorholdet viser kontrollutvalget til revisors oppsummeringsbrev datert 17. april 2019.
Nevnte brev folger utvalgets uttalelse til Arsregnskap for 2019. Iltvalget er kjent med styrets
forslag om avsetning til disposisjonsfond. Kontrollutvalget har ingen merknader til forslaget.

Kontrollutvalget registrerer at en del utgifter tilknyttet Steigen Allhus KF ikke synliggjores i
Allhusets eget regnskap. men fores hos kommunen. Kontrollutvalget mener dette bor endres
slik at reelle utgifter tilknyttet Allhuset vises i dets regnskap.

Utover dette og det som lremgAr av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 17. april
2020, har kontrollutvalget ingen merknader til Steigen Allhus KF sitt arsregnskap lbr 2019.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Til kommunestyret i Steigen:

Kontrollutvalgets uttalelse om Steiqen Allhus K[ sitl irsreenskap for 2019.

Kontrollutvalget har i mole 24. april 2020 behandlet Steigen Allhus KF' sitt Arsregnskap for
2019. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunale foretaks regnskap og
Arsberetning skal vedtas av kommuneslyret selv. jlr Forskrift om serbudsjett, serregnskap og
irsberetning for kommunale og fylkeskommunalc foretak.

Grunnlaget lor behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet. revisjonsberetningen datert
17. april 2020. og loretakets Arsmelding for 2019. I tillegg har ansvarlig revisor supplert
kontrollutvalget med muntlig inlormasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapct legges fiem med et regnskapsmessig
mindreforbruk med kr 123 454. Det foreligger ikke investeringsregnskap lor 2019, men
arsberetningen redegjor for giennomforte investeringer som folge av utvidet leiear.tale. For
dette forholdet viser kontrollutvalget til revisors oppsummeringsbrev datert 17. april 2019.
Nevnte brev folger utvalgets uttalelse til frrsregnskap for 2019. Utvalget er kjent med styrets
forslag om avsetning til disposisjonslbnd. Kontrollutvalget har ingen merknader til forslaget.

Kontrollutvalget registrerer at en del utgilier tilknyttet Steigen Allhus KF ikke synligglores i
Allhusets eget regnskap, men fores hos kommunen. Kontrollutvalget mener dette bsr endres
slik at reelle utgifter tilknyttet Allhuset vises i dets regnskap.

Utover dette og det som lremgAr av revis.jonsberetningen til Arsregnskapet datert 17. april
2020, har kontrollutvalget ingen merknader til Steigen Atlhus KF sitt Arsregnskap lor 2019.



13/20 Redegiorelse fra administrasjonen: Tiltak for redusert sykefravar Pleie og
omsorg

Personalleder Dag Robertsen motte for i redcgiore og svare pA sporsmil.

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

Omforent forslag:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:
Omlorent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til oricntering.

14120 Bestilling av eierskapskontroll / forvaltningsrevisjon: Oppfolgning av IRIS Salten
IKS - Selvkost og offentlig anskaffelse

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av fbrvaltningsrevisjon Oppfolging av Iris Salten IKS
- selvkost og offentlig anskaff'else slik det er beskrevet i prosjektplan datert 14.04.2020.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til i
foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportcre til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av lbrvaltningsrevisjon Oppfotging av Iris Salten IKS

- selvkost og offentlig anskaffelse slik det er beskrevet i prosjektplan darcrt 14.04.2020.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formAl gir kontrollutvalget revisor fullmakt til A

foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortlspende rapportere tiI kontrollulvalget om fremdriften og om
det er giort endringer i prosjektets problemstillinger.



15/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Torbjom Hjerto ble innvilget permisjon fsr behandlingen av sak l5120.

Revisor orienterte:
o Forvaltningsrevisjon: Onsker seg flere oppdrag.
o Regnskapsrevisjon: Det er ansatt ny regnskapsrevisor ved Bodo-kontoret.
o Etterlevelsesrevisjon vedr pasientregnskap: Arbeidet starter opp i lopet av kort tid.

Sekretariatet orienterte :

. Om dokumenter vedlagt saken.

o Kontrollutvalget ber om tilbakemelding i tbrhold lil utvalgets sak 04/20
(Redegiorelse fra adm inistrasjonen: Status for gjennonrlbring av anskaffelse av

IKT-tjenester): om saken ble tatt opp og droftet med politiske organer.

l6120 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Utskrift sendes:
Kontrollutval gets medlemmer, varamedlemmer
Steigen kommune v/ ordlorer og kommunedirektsr.
Salten kommunerevisjon IKS

Leinesfjord, dcn 24. april 2020

Sekreteer for kontrollutvalget


