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Medlemmer i Steigen kommunes kontrollutvalg

INNKALLING TIL N,{ØTE I KONTROLLUTVALGET

Møtedato:

Møtested:

Onsdag 23. april 20L4kd.12.00

Møterom Kommunestyresalen, Leinesfjord

SAKSLISTE

Eventuelle forfall bes meldt leder eller sekretariat (470 37 452)

Våg,9. april2014

Jan-Erik Disen (s)
Leder kontrollutvalget

Sekretær for kontrollutvalget

Kopi sendes: Ordfører, rådmann, Salten kommunerevisjon IKS, varamedlemmer i kontrollutvalget til
orientering (varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling).

Saksnummer Sakstittel
0Ut4 Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. november 2013

02n4 Forvaltningsrevisi on Familiesenteret
03n4 .Ärsregnskap Steigen kommune 2013 - Uttalelse fra kontrollutvalget
04n4 Redegiørelse fra administrasionen: Status for kommunens barnevern
05n4 Redegf ørelse fra administrasjonen: Svar på henvendelser om kommunale

tienester
06n4 Status for sak om ny revisionsordning
07t14 Orienteringer fra revision og sekretariat
08n4 Eventuelt



A Salten Kontrollutva lgservice
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sAK 0ln4

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 4.
november 2013

Saksgang:
Kontrollutvalget

Vedlegg:

Møtedato:
23.04.2014

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. november 2013a

Bakgrunn for saken:
Protokoll fra forrige møte legges ved for godkjenning av utvalget.

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. november 2013 godkjennes.

Inndyr 9. ril201

for lget
Lars



g Salten Kontrollutvalgservice
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ark
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PROTOKOLL - STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato: Mandag 4. november 2013 kt. 13.00 - 15.30

Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Leinesfjord

Saksnr.: 13/13 -22113

Til stede:
Jan-Erik Disen, leder
Arne Marhaug, nestleder
Evy Røymo
Mette Bolsøy
Rose-Mari Moen

Forfall
Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Øvrigez
Helse- og omsorgsleder Siv Johansen møtte i tilknytning til sak l4l13
Økonomisjef Turid Markussen møtte i tilknytning til sak 16113

Unni Edvardsen, Salten kommunerevisjon IKS
Assisterende revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Lars Hansen, sekretær for kontrollutvalget

En tilhører.

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.
Leder meldte en sak unntatt fra offentlighet under eventuelt.

Merknader:
Ingen.



Saksnummer Sakstittel
Godkiennins av protokoll fra kontrollutvalsets møte 30. mai201313/13

t4n3 Forvaltningsrevisionsrapport pleie os omsorg
15/13 Redegiørelse fra administrasionen: Status for kommunens barnevern
L6n3 Redeeiørelse fra administrasionen: Status for kommunens økonomi
17n3 Gi erurom g aî9, av finansi ering byg gepro si ekt Allhuset
t8/13 Ny revisionsordninq for Steigen kommune

Budsiett kontroll oe tilsyn 2014t9n3
20n3 Revisors vurdering av egen uavhengighet
2u13 Orienteringer fra revision og sekretariat
22n3 Eventuelt

SAKSLISTE

13/13 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 30. mai 2013

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30. mai20l3 godkjennes.

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 30. mai2013 godkjennes.

l4ll3 Forualtningsrevisjonsrapport pleie og omsorg

Helse- og omsorgsleder Siv Johansen møtte fra administras.jonen for å redegjøre og svare på
spørsmåI.

Forslag til vedtak (innstiling til kommunestyret):
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Ressursbruk og saksbehandling pleie og omsorg er

forelagt kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem følgende forhold for videre oppfølgning:

Omforent forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Ressursbruk og saksbehandling pleie og omsorg er

forelagt kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret ber om en rapport om administrasjonens oppfølgning av

anbefalingene høsten 201 4.
4. Kommunestyret vil peke på behovet for fokus på internkontroll og intern

kommunikasjon.



Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstiling til kommunestyret):
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Ressursbruk og saksbehandling pleie og omsorg er

forelagt kommunestyret i Steigen og tas til ettenetning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.

3. Kommunestyret ber om en rapport om administrasjonens oppfølgning av

anbefalingene høsten 201 4.

4. Kommunestyret vil peke på behovet for fokus på intemkontroll og intem
kommunikasjon.

15/13 Redegiørelse fra administrasjonen: Status for kommunens barnevern

Ingen møtte i tilknytning til saken for å redegiøre og svare på spørsmåI.

X'orslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak

Omforent for$lag til vedtak:
Saken utsettes.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes

L6ll3 Redegiørelse fra administrasjonen: Status for kommunens økonomi

Økonomisjef Turid Markussen møtte i tilknytning til saken for å redegjwe ogsvare på

spørsmåI.

Økonomirapport januar - august 2013 ble lagt frem for utvalget.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak

Omforent forslae til vedtak:
Redegiørelsen fra administrasjonen tas til ettenetning.

Kontrollutvalget gør oppmerksom på at budsjettet bør tahensyn til lønns- og prisvekstiløpet
av kommende år.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Redegj ørelsen fra administrasj onen tas til etterretning.

Kontrollutvalget g¡ør oppmerksom på at budsjettet bør tahensyn til lønns- og prisvekst iløpet
av kommende år.

l7 I 13 Gjennomgang av finansiering byggeprosjekt Allhuset

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak

Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget viser til redegjørelse fra revisor dabrt 10. oktober 2013, og registrerer at
byggeprosjektet ikke er i samsvar med vedtak i kommunestyresakene 20lll og 57112.

Kontrollutvalget registrerer videre at det er uklarhet om finansiering, jfr at DA-midler med kr
1,5 mill er tatt med to steder i finansieringsplanen. Videre registrerer utvalget at de tilsagnene
som faktisk er gitt om støtte fra Sponsorer/dugnad/næringsliv, i liten grad er innbetalt.

Kontrollutvalget mener på denne bakgrunnen at
. kommunestyret må orienteres om byggeprosjektet i møtet 7. november 2013, herunder

status for innbetalinger fra sponsorer
o kommunestyret innen utgangen av året må be om å fa en ny sak om byggeprosjektet

for å vedta endringene i prosjektet, samt eventuelt behov for tilleggsbevilgning

Revisors redegjørelse legges ved kontrollutvalgets vedtak.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget viser til redegiørelse fra revisor datert 10. oktober 2013,og registrerer at
byggeprosjektet ikke er i samsvar med vedtak i kommunestyresakene 20117 og57172.

Kontrollutvalget registrerer videre at det er uklarhet om finansiering, jfr at DA-midler med kr
1,5 mill er tatt med to steder i finansieringsplanen. Videre registrerer utvalget at de tilsagnene
som faktisk er gitt om støtte fra Sponsorer/dugnad/næringsliv, i liten grad er innbetalt.

Kontrollutvalget mener på denne bakgrunnen at
o kommunestyret må orienteres om byggeprosjektet i møtet7. november 2}l3,herunder

status for innbetalinger fra sponsorer
o kommunestyret innen utgangen av äret må be om å Ë en ny sak om byggeprosjektet

for å vedta endringene i prosjektet, samt eventuelt behov for tilleggsbevilgning

Revisors redegjørelse legges ved kontrollutvalgets vedtak.
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18/13 Ny revisjonsordning for Steigen kommune

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret)
Kontrollutvalget vedtar å oversende
- denne sakens saksfremlegg,
- <Rapport Nordland Revisjon - grunnlag for etablering>
til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kontrollutvalget vedtar å oversende
- denne sakens saksfremlegg,
- <Rapport Nordland Revisjon - grimnlag for etablering>
til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:

Steigen kommunestyre ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik den er beskrevet i
Rapport Nordland Revisjon.

Til det videre arbeid med etablering av nytt revisjonsselskap oppnevnes følgende
interimsstyre:
Styreleder Salten kommunerevisjon IKS
Styreleder Indre Helgeland kommunerevisjon
Styreleder Ytre Helgeland kommunerevisj on
Representant valgt av og blant de ansatte i dagens tre selskaper

Mandat for interimsstyret:
Interimsstyrets oppgave er å få på plass de ordinære eier- og styreorganene i selskapet.
Interimsstyret skal derfor utarbeide forslag til selskapsavtale og eieravtale for det nye
interkommunale selskapet, i tråd med de føringer som er gitt i RapportNordland
Revisjon.
Høringsuttalelsene til rapporten oversendes interimsstyret for nærmere vurdering og
bearbeiding.
Forslag til selskapsavtale og eieravtale legges frem til kommunestyret for behandling.
Interimsstyret vurderer selv behovet for å innhente bistand fra dagens
revisjonsselskaper, eller ekstern bistand i sitt arbeid. Til finansiering av interimsstyrets
arbeid nyttes restfinansiering av tilskudd fra Fylkesmannen i Nordland, ca kr 100 000.
Interimsstyret awikles så snart styre for Nordland Revisjon er valgt.

2

Steigen kommunestyre ønsker äimgâ i en ny revisjonso ning slik den er beskrevet i
Rapport Nordland Revisjon.

Til det videre arbeid med etablering av nytt revisjonsselskap oppnevnes følgende
interimsstyre:
Styreleder Salten kommunerevisjon IKS
Styreleder Indre Helgeland kommunerevisj on
Styreleder Ytre Hel geland kommunerevisj on
Representant valgt av og blant de ansatte i dagens tre selskapert'



3 Mandat for interimsstyret:
Interimsstyrets oppgave er å få på plass de ordinære eier- og styreorganene i selskapet.

Interimsstyret skal derfor utarbeide forslag til selskapsavtale og eieravtale for det nye
interkommunale selskapet, i håd med de føringer som er gitt i Rapport Nordland
Revisjon.
Høringsuttalelsene til rapporten oversendes interimsstyret for nærmere vurdering og
bearbeiding.
Forslag til selskapsavtale og eieravtale legges frem til kommunestyret for behandling.
Interimsstyret vurderer selv behovet for å innhente bistand fra dagens
revisjonsselskaper, eller ekstern bistand i sitt arbeid. Til finansiering av interimsstyrets
arbeid nyttes restfinansiering av tilskudd fra Fylkesmannen i Nordland, ca kt 100 000.

Interimsstyret awikles så snart styre for Nordland Revisjon er valgt.

l9ll3 Budsjett kontroll og tilsyn

Forslag til vedtak:
Steigen kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg)2014
foreslås ettert til kr 63

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg $ 18

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Steigen kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollulvalg)2014
foreslås til kr 63

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg $ 18.

20113 Revisors vurdering av egen uavhengighet

tr'orslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Steigen kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighel daßrt27.
august 2013 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre

vurderingen av uavhengighet.
r

Kr 503 000,-Regnskaps- o g forvaltningsrevi sj on, sel skapskontroll
Kr 83 000,-Sekretærbistand
Kr 50 000,-Kurs og opplæring, andre driftsutgifter

Kr 636 000,-Sum

Regnskaps- og forvaltningsrevision, selskapskontroll Kr 503 000,-
Sekretærbistand Kr 83 000,-

KI 50 000,-Kurs og opplæring, andre driftsuteifter
Kr 636 000,-Sum



Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Steigen kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert27.
august 2013 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengi ghet.

2lll3 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Revisor orienterte:
o Bemanning: Ny forvaltningsrevisor ansatt og i arbeid. Ni årsverk av ti er dermed

besatt.

S ekretariatet orienterte :

o Om dokumenter vedlagt saken.
o Om brev fra Steigenskolen Leinesfiord til Fylkesmannen i Nordland vedrørende

lukking av avvik. Brevet sendes på e-post til utvalgets medlemmer.

22113 Eventuelt

Leder av kontrollutvalget tok opp at innkallinger / saker til kontrollutvalgets møter ikke
legges ut på kommunens hjemmeside. Utvalget ønsker dette endret, og ber sekretariatet om å
ta opp dette.

Nestleder av utvalget tok opp avisinnlegget i AN der en mor tok opp sine henvendelser til
kommunen om barnehageplass og bolig. Sak om dette tas opp i neste møte.

Rose-Mari Moen tok opp spørsmålet om en sak vedrørende spesialundervisning til neste
møte.

Ingen ytterligere saker til behandling.

Leines{iord den 4. november 2013

Lars Hansen
S ekretær for kontrollutvalget



A Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:
09.04.20t4
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sAK 02114

Forvaltn ¡ ngsrevisjon Fam i I iesenteret

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
23.04.20t4

Vedlegg:
Salten kommunerevisj on IKS 3 0. 1 .20 I 4 : Forvaltningsrevisj onsrapport
Familisenteret

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget vedtok i sak 22112 å bestille gjennomført en forvaltningsrevisjon vedrørende
Familiesenteret. Kommunestyret vedtok i sak 50/12 Plan for forvaltningsrevisjon 2012 -2015
etter innstilling fra kontrollutvalget.Følgende prioriterte områder for forvaltningsrevisjon ble
vedtatt:

1. Familiesenteret
2, Barnevern
3. Spesialundervisning
4. Integrering og ressursbruk flyktninger
5. Personaladministrasjon: Inngåelse og avslutning av arbeidsforhold
6. Offentlige anskaffelser

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært â undersøke i hvilken grad Familiesenteret er
etablert og fungerer i tråd med føringene og målsetningene i kommunestyrevedtaket. I tillegg
er det undersøkt om senteret gir et kvalitativt godt tilbud til brukerne i tråd med intensjonene.

For å belyse dette har revisjonen belyst følgende problemstillinger:

1. Er senteret organisert i tråd med forutsetningene i kommunestyrevedtaket?
2. Gir senteret et kvalitatil4 godt tilbud til brukerne i tråd med intensjonene?



For å belyse problemstillingene har revisor gjennomgått skriftlig dokumentasjon og
gjennomført intervjuer med ledere innen pleie og omsorg, med fagkoordinator skole, rektor
ved Leinesfiord skole og en tidligere ansatt ved barnevernet. I tillegg har revisor hatt en

gjennomgang av en god del skriftlig informasjon, bl.a kommunestyrevedtak,
rutinebeskrivelser, rapporter etc. Revisor forsøkte å giennomføre en brukerundersøkelse blant
brukerne, men kun en person deltok i undersøkelsen.

Revisjonskriterier (krav og forventinger som kan stilles til den funksjon/aktivitet som
undersøkes av revisjonen), er først og fremst kommunestyrets vedtak 35109, men også
Helsetilsynets rapport 512009: Utsatte barn og unge: behov for bedre samarbeid.

Funn sammenholdt med krav: Problemstilling l: Er senteret organisert i tråd med
forutsetningene i kommunestyrevedtaket?

Intensjoner om organisering fra kommunestyrets sak 35/09 var som følger:

- Felles organisering: lokaler, økonomi med mer
- Felles tessurser: Bruke de faglige ressursene mer målrettet og effektivt gjennom å

utvikle en tverrfaglig kompetanse og arbeidsform (se furur under problemstilling 2)
- Felleskompetanseplanlegging
- Felles kvalitetssystem: utvikle rutiner for det tvenfaglige arbeidet

Funn:
Felles organisering: Det er etablert følgende organer for den tverrfaglige samordnede tjeneste
i Familiesenteret:

- Tverrfaglig lederteam: leder helse og omorgs, leder oppvekst, faglig leder
Familisenteret, ledende helsesøster, leder psykisk helse, leder barnevern, rektor
Leinesfiord, leder NAV og kommunelege. Dette teamet har ansvar for å forvalte
ressurser i tverrfaglige saker slik at brukerne får et helhetlig tilbud

- Tildelingsteamet: gjør vedtak innen støttekontakt, avlastning, omsorgslønn med mer
- Fagteamet: et bredt sammensatt team (helse, oppvekst, NAV og PPT) som gir råd til

fagfolk
- Hjelpetjenesten: et bredt sammensatt team (PPT, psykisk helse, helsesøster, barnevern)

som etter fast plan har møter på skoler og bamehager
- Ansvarsguppe: arbeidsform som skal sikre koordinering av tilbudet og

brukermedvirkning.
- Familiemøter'. et brukermøte i en bestemt sak for å kartlegge saken og drøfte tiltak.

Bruker og fagfolk til stede.
- Fagmøter: møte for fagpersonene avholdes ved behov for økt felles forståelse og

avklaringer

Tvenfalig lederteam er Familiesenterets øverste organ og behandler enkeltsaker så vel som
administrative saker. Teamets sammensetning har vært endret i tråd med
organisasjonsendringer og endringer i ledergruppa. Familiesenteret ble 2011 samlokalisert i
en egen avdeling på Steigentunet med følgende funksjoner: barnevern, psykisk helse,



helsesøster og leder. Andre funksjoner er lokalisert i andre lokaler på eller nær Steigentunet

(kommunelege, fysioterapeut, jordmor, NAV), men skole/barnehagefunksjoner er lokalisert
på rådhuset.

Ut over samarbeidsavtalen og diverse dokumenter som beskriver samarbeidet er det ikke enda

utarbeidet et helhetlig informasjonsmateriale som sier hvem senteret består av og hvordan

man jobber. Det er heller ingen informasjon på kommunens hjemmeside om Familiesenteret.

Tvenfaglig samarbeid og Familiesenter er omtalt i kommunens årsmeldinger siden 2008, men

i2012 er Familiesenteret bare marginalt omtalt.

Når det gjelder Økonomi er Familisenteret ikke en egen enhet i budsjettet. Personalet som er

involvert i arbeidet stilles til disposisjon fra de enkelte etatene for samarbeid i
Familiesenterets organer og aktiviteter. Kompetanseheving og fagutvikling har vært finansiert
gjennom eksteme prosjektmidler fra fylkesmann og KS

Felles kompetan$eplanlegging: Det er utarbeidet en Opplæringsplan Helse og Omsorg 2013

med bl.a Familiesenteret som et satsningsområde. Her er det beskrevet l0 ulike tiltak, bla.

prosjektet "Vårres unga" og Kartlegging rus. Fru20t3 er det startet et nytt møtested for felles

kompetanseplanlegging i Familiesenteret: Faglig forum.

Felles kvalitetssystem: lfølge en egenvurdering fra20l2 er det laget en kvalitetshandbok i
form av forskjellige dokumenter med beskrivelse av de ulike samarbeidsfora og deres

arbeidsrutiner. Rutinene er reviderti2013 i tvenfaglig lederteam. Dokumentene er ikke

samlet i noen elektronisk eller ffsisk håndboh men er sendt elektronisk til medarbeiderne i
Familiesenteret. Det opplyses at spesielt nyansatte har kommet med innspill om behov for et

samlet og lett tilgiengelig rutinedokument.

Revisors vurderinger:
Til tross for at enhetene utenom helse og sosial ikke er samlokalisert må Familiesenteret i stor

grad sies å være felles organisert. Familiesenteret har tverrfaglige organer og møtestrukturer.

Innhenting av eksterne midler g¡ør at man til en viss grad også kan snakke om en felles

økonomi. Det er også gjennomført kompetanseplanlegging.

tr'unn sammenholdt med krav: Problemstilling 2z Gir senteret et kvalitativt godt tilbud
til brukerne i tråd med intensjonene?

Funn:
Utvikle møtearenaer / samarbeid med andre deler av forvaltninsen: Saker kommer til
lederteamet enten ved at tildelingsteamet eller andre tjenester ser behov for å få saken vurdert
der. Tilsemelding av saker skjer ved bruk av eget skjema som inkluderer en

samtykkeerklæring som må fylles ut på forhånd av de foresatte. Sakene i lederteamet er

komplekse og sammensatte, og at brukeren det gjelder ofte har fått mange former for
hjelpetiltak tidligere, f.eks støttekontakt. Omsorgsleder fremholder at når en sak tas inn i
lederteamet blir saken bedre belyst; og man får frem flere aspekter. Det vises videre til at

mange saker kommer opp i 9-.-10. klasse nivå og at dette er litt for sent.

Det er nevnt blant flere av de som revisor har intervjuet at det er kulturforskjeller mellom de

enkelte tjenestene, og at dette har vært en utfordring.Ifølge fagkoordinator skole fordi



familiemøtene oppfattes som en helsepreget arbeidsform. Videre gir han uttrykk for at

spørsmålet om hvordan det tverrfaglige skal håndteres jobbes det mye med innenfor
skoletjenesten. Rektor ved Leinesfiord gir uttrykk for at det er en balansegang for skolen å

vite hvilke saker de skal melde inn.

Leder helse og omsorg opplyser at en del saker også løses i det daglige uten å løftes til
lederteamet. Videre at hun oppfatter barnevernet som det mest utfordrende området fordi de

bar værtmest lukket og tilbakeholden i forhold til Familiesenteret.

I tilknytning til prosjekter som kommunen har fatt støtte til og har søkt videreført er det gjort
evaluering av måloppnåelse. Her er det bl.a vist til at utviklingen mot tverrfaglige
samarbeidsstrukturer har ledet til en felles kompetanse og fagforståelse. Videre at

arbeidsmetoder som Familiemøter imøtekommer brukerens rett til medvirkning på en bedre

mäte, og at kommunen tidligere har kunnet gripe fatt i problemer.

Koordinerte tjenester: I en egenvurdering av måloppnåelse fra 2012 nevnes at de tverrfaglige
rutinene er på plass, men at lederteamet ser at etterlevelse av rutiner ikke er gode nok og at de

tvenfaglige strukturene ikke brukes i den utstrekning som er ønsket. Videre fremgår av

evalueringen at når sakene blir vanskelige går fagfolkene fort tilbake til gamle metoder, mens

en annen faktor kan være at Familiesenteret ikke hadde fatt legitimitet og gjennomslag.

Revisor opplyser at tilbakemeldinger fra de intervjuede er at prosjektet har hatt en utfordring i
forhold til kontinuitet i bemanningen. Samarbeidet er personavhengig og det er små

fagmiljøer på de enkelte fagområdene. Det har også vært noe fravær av fagpersoner fra
møtene.

De intervjuede gir også gitt uttrykk for at taushetsplikt har vært en utfordring i det tverfaglige
samarbeidet. Samtykkeerklæringen er ment å skulle håndtere denne utfordringen. Revisor
opplyser at alle de intervjuede mener Familiesenteret har representert et viktig fremskritt i
tj enesteytingen på området.

Brukerundersøkelse: Kun en person ga tilbakemelding på revisors forsøk på å gjennomføre
undersøkelse blant brukerne. Dette ga ikke grunnlag for å si noe generelt om brukertilfredshet,
men revisor refererer de synspunktene på Familiesenteret som kom frem.

Intern evalueringl I prosjektplan for Fagutvikling og kvalitetssikring Steigen Familiesenter er
det nevnt som et delmål at det skal være pkt kvalitet på Familiesenterets tjenester gjennom

evaluering og videreutvikling av strukturer, arbeidsformer og tvenfaglig kompetanse. Det
skal bl.a lages et system for brukerevaluering som var planlagt giennomført i2013. Faglig
leder opplyser at det nå skal velges et evalueringsverktøy. Leder helse og omsorg opplyser at

man ikke har nådd målsettinger om evaluering, og at dette skyldes innskrenkninger på antall
stillinger.

Revisors vurderinger:
Det er i betydelig grad etablert møtearenaer. Relevante denesteområder er brakt inn i arbeidet
med å gi tilbud til familier som har utfordringer. Kommunen har etablert en rekke funksjoner
og arenaer for å ivareta omsorgs- og oppfølgningsbehov, til dels ved at brukerne selv kan
delta i sammensetningen av tjenester.
Det synes som en utfordring å komme tidlig nok inn med tverrfaglig tilnærming i enkeltsaker

Også overholdelse av taushetsplikt ses på som en utfordring. Revisor viser til opplysninger



om at enkelte saker diskuteres uformelt og mener spørsmålet om ivaretakelse av taushetsplikt
må vurderes i forhold til denne praksisen.

Revisor mener det er viktig äfâpäplass informasjonsmateriell rettet mot brukerne, samt
gjennomføring av brukerundersøkelser og evaluering av Familiesenterets funksjon og
resultater. Til tross for dette mener revisor at kommunen har utviklet et system med mulighet
for å gi gode og koordinerte tjenester til brukerne.

Revisors anbefaling:
I . Ut fra funn i denne rapporten bør tjenestene ha fortsatt fokus pä ä fã saker tidlig inn til

behandling i Familiesenteret,
2. Detbør prioriteres å gjennomføre brukerundersøkelser og evaluering i tjenesten.
3. Det bør prioriteres äøke synligheten til Familiesenteret gjennom presentasjon på

kommunens hj emmeside, samt evt utarbeidel se av informasj onsmateriel l.

Rådmannens kommentar:
Rådmannens kommentar følger som vedlegg til rapporten.

Vurdering
Salten kommunerevisjon IKS har giennomført en undersøkelse og utarbeidet en rapport i
samsvar med det oppdrag de ble gitt av kontrollutvalget. Videre er revisjonen utført i samsvar
med kravene i Standard for forvaltningsrevisjon.

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Familiesenteret er lagt frem for kommunestyret i

Steigen og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil særlig trekke frem følgende forhold for videre oppfølgning:

Inndyr 9. 201

for utvalget



A Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 lnndyr

Vår dato:
09.04.2014

Jnr
t4/246

ark
418- 5.3

sAK 03114

Arsregnskap Steigen kommu ne 2013 - Uttalelse fra
kontrollutvalget

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
23.04.2014

Vedlegg:
o Steigen kommune Regnskap 2013 (sendt ut fra administrasjonen)
o Steigen kommune Årsmelding2}I3 (sendt ut fra administrasjonen)
. Salten kommunerevisjon 10. april 2014: Revisors beretning

Bakgrunn for saken
Kontrollutvalget skal avgi sin uttalelse om årsregnskap 2013 til kommunestyret.
Det fremgar av Forskrift om kontrollutvalg $ 7 at kontrollutvalget skal avgi "uttalelse om
årsregnskapet". Kontrollutvalget avgir sin uttalelse til kommunestyret, men kopi av uttalelsen
skal være formannskapet i hende 'tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet
avgir innstil ling om årsre gnskapet til kommunestyret/fylkestinget".

Innholdet i kontrollutvalgets uttalelse er ikke regulert i retningslinjer, lover eller forskrifter
Bestemmelsen gir kontrollutvalget rett til å knytte kommentarer til årsregnskapet med
revisjonsberetning før årsregnskapet skal behandles i kommunestyret. Som grunnlag for
kontrollutvalgets uttalelse om regnskapet ligger:

,Arsregnskapet for 20 1 3

Årsberetning (rådmannens generelle regnskapskommentar er) 2013

Revisjonsberetningen for 2013, avlagt 10. april 2014 av Salten kommunerevisjon IKS

Ärsberetningen inneholder økonomiske tilbakemeldinger tilknyttet regnskapet, og skal jfr
forskrift om årsregnskap og årsberetning ($10) redegiøre for vesentlige awik mellom utgifter
hhv. inntekter i årsregnskapet og den bevilgning til formålet som er gitt i regulert budsjett.



Ärsberetningen skal i henhold til kommuneloven $ 48 nr 5 i tillegg inneholde følgende

informasjon:
- Det skal redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å

sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten

- redegjørelse for den faktiske tilstanden når det gjelder likestilling i kommunen.

- redegjørelse for tiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme

likestilling og for å hindre forskjellsbehandling i strid med likestillingsloven, samt for
å fremme formålet i diskrimineringsloven og i diskriminerings- og

tilgj engeli ghetsloven.

Regnskapet legges frem med et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) på

k 3 992 419,94 (2012: merforbruk kf 1,8 mill,201l: merforbruk kr 1,7 mill,20l0
mindreforbruk kr 4,4 mill).

Netto driftsresultat er på plussiden med kr 2,2 mill (2012: minus l<r 4,2 mill, 2011 pluss kr
95S 000) Skatteinntektene har økt med kr 2,5 mill fra20l2til2013 og endte på kr 54,9 mill.
Remmetilskuddet ble litt redusert til kr 105,85 mill.

På utgiftssiden er lønn kr 6,0 mill høyerc enn budsjett. Oppvekst og kultur overskred

lønnsbudsjettet med cakr 2 mill, Helse og omsorg med ca kr 4,2 mill - herav en overskridelse

med ca kr 2,9 mill for Steigentunet.

Kjøp av varer og tjenester er overskredet med kr 4,7 mill i forhold til budsjett, hvorav EDB

utgSør kr 1,48 mill over budsjett.

Også overføringer til andre er høyere enn budsjett (kr 1,67 mill), herav barnevem medkt 1,2

mill mer enn budsjett.

Deú oppgis følgende merforbruk/ mindreforbruk for de ulike tjenesteområdene
Sentraladm, merforbruk kr 2,98 mill (2012 merforbruk kr 1,1 mill)
Oppvekst og kultur merforbruk kr 1,68 mill (2012 merforbruk kr 2,6 mill)
Helse og omsorg merforbruk kr 5,39 mill (2012 merforbruk kr 3,0 mill)
Bolig og næring mindreforbruk kr 1,49 mill (2012 mindreforbr. kr 0,1 mill)
Tekniske formål mindreforbruk kr 0,67 mill (2012 mindreforbr. kr 0,9 mill)
Samferdsel merforbruk kr 0,1 mill (2012 mindreforbr. kr 0,1 mill)
Nav mindreforbruk kr 2,0 mill (2012: merforbruk kr 0,4 mill)

Samlet resultat for tjenesteenhetene viser et merforbruk med ca kr 5,99 mill (2012:kr 5,4

mill, 2011: kr 6,9 mill). I årsmeldingen er avvikene kommentert for det enkelte

tjenesteområde.

lnvesteringsregnskapet viser at det i2013 ble gjort investeringer for kr 78,0 mill (2012: kr
23,1 milI,20ll: kr 15,59 mill), hvilket er ca kr 4,2 millhøyerc enn budsjettert.

Ärsberetningen kommenterer avvik fra budsjett for hvert prosjekt. Noen prosjekter kom ikke i
gang i 20l3,mens for andre prosjekter ble det overforbruk. De største avvikene gielder kjøp

av 2 leiligheter i Leinesfiord (kr 3,4 mill) som var vedtatt, men ikke regulert inn i budsjett, og

Allhuset. For det sist nevnte prosjektet er det forklart at det er tatt opp byggelån kr 17 mill i
påvente avkr 17 mill i sponsor- og tippemidler.



I sin sluttkommentar peker rådmannen på at det i mange år har vært en ubalanse mellom

kommunens utgiftsvekst og inntektsvekst. I 1l-årsperioden 2003-2013 opplyser rådmannen at

det er kun 3 år det ikke er lagt frem regnskap i "ubalanse eller med merforbruk". Etter

rådmannens vurdering har kommunen alvorlige økonomiske utfordringer, og bebuder kraftige

reduksjoner i kommunens tjenestetilbud kommende år.

Revisors beretnins
n*irot trur uulugt en revisjonsberetning 10. april 2014, se vedlegg. Ved avleggelsen av denne

revisjonsberetningen trekker revisor tilbake revisjonsberetning datert 31. mars 2014 som

følger med som vedlegg til det trykte kommuneregnskapet.

I den siste revisjonsberetningen har revisor følgende konklusjon i sin uttalelse om

arsregnskapet:

Etter vår mening er årsregnskapet, med unntak av virkningen av forbeholdet omtalt i avsnittet

"Grunnlagfor konklusjon medþrbehold", avgitt i samsvqr med lov ogþrslcrifter og gir i det

alt vesentlige en dekkende fremstilling av denfinansielle stillingen til Steigen kommune per

31, desember 2013, og av resultatetfor regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i
samsvar med lov, forslcrtft og god kommunal regnskapsskikk i Norge.

Som grunnlag for konklusjon med forbehold skriver revisor følgende:

Kommunen har et regnskapsmessig merþrbruk i driftsregnskapet på lø 3 992 419,94- Det er

ikke foretatt strylvtinger slik det løeves iforskrift om årsregnskap og årsberetning' Dersom

styrlcningsreglene hadde vært fulgt, ville inndelvting av tidlígere års regnskapsmessige

merþrbruk på lcr I 823 562,I4 vært strøket. Følgelig skulle det regnskapsmessige

merþrbruket vært 2 168 857,80.

I tillegg har revisor uttalt seg og konkludert om budsjett, arsberetningen og registrering /

dokuÃãntasjon. I sin konklusjon om budsjett presiserer revisor at det er vesentlige awik
mellom regulert budsjett og regnskap'

Kommunestyret behandlet regnskap for 2012 i sin sak 16113. Kommunestyrets vedtak

inneholder ikke merknader eller andre forhold vedrørende årsregnskapet som forutsetter

særskilt oppfølgning fra kontrollutvalgets side.

Vurderinger:
Generelt sett kan det være aktuelt for kontrollutvalget i sin uttalelse å mene noe om

regnskapsresultat og forslag til disponeringen av overskudd, eventuelt inndekking av

underskudd. Gitt kontrollutvalgets oppgave bør uttalelsen fokusere på lovlighet og

økonomiske konsekvenser heller enn politisk hensiktsmessighet.

Andre forhold det kan være aktuelt å uttale seg om er budsjettdisiplinen, informasjonsverdien

i regnskap og årsberetning og den interne kontrollen. Det kan være aktuelt å bemerke sent

avlagt regnskap.

Kontrollutvalget kan også firure det nødvendig å utdype / omtale forhold som fremkommer i
revisjonsbet"tning"n eller andre forhold kontrollutvalget anser for viktige i forhold til det

avlagte regnskapet.



Årsberetningen inneholder en utfyllende redegjørelse om tiltak vedrørende etisk standard, slik
det stilles krav om i kommuneloven. Når det gf elder likestilling så inneholder årsberetningen

informasjon og statistikk om status på dette området, men ikke nevnt tiltak for å fremme
likestiling og hindre forskjellsbehandling.

Det foreligger ikke merknader eller andre forhold fra tidligere års behandling av kommunens
arsregnskap som forutsetter særskilt oppfølgning fra kontrollutvalgets side.

Kontrollutvalgets sekretariat har ikke funnet grìrnn til å kommentere forhold vedrørende

regnskapet ut over det som fremgår av årsregnskapet, årsmeldingen og revisjonsberetningen.

I tilknytning til saken er administrasjonen kalt inn til møtet for å redegf øre og svare på
spørsmåI.

Som et innspill til kontrollutvalgets videre behandling legges saken frem med følgende

Forslag til vedtak:
Kontrollutv algethar i møte 23 . apr1l20 14 behandlet Steigen kommunes årsregnskap for 2013.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen for
2013 og rådmannens årsberetning for 2013.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og
noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et

riktig inntrykk av Steigen kommunes aktivitet i2013

Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2013 viser et regnskapsmessig

merforbruk (underskudd) med lÍ3 992 419,94. Utvalget gjør likevel kommunestyret
oppmerksom på det forbehold revisor har tatt i sin revisjonsberetning datert 10. april 2014 nån

det gielder krav til strykninger i forskrift om årsregnskap og årsberetning

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen
merknader til Steigen kommunes årsregnskap for 2013.

Inndyr 1 april 4

for lutvalget
Lars
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REVISORS BERETNING

Uttalelse om årsregnskapet

Vi har revídert årsregnskapet for Steigen kommune som viser kr 163 O72 897,I7 tÌl fordeling drift og et

regnskapsmessig merforbruk på kr 3 992 4Lg,g4. Ârsregnskapet består av balanse per 31., desember

2013, driftsregnskap, investeringsregnskap og økonomiske oversikter for regnskapsåret avsluttet per

denne datoen, og en beskrivelse avvesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Ad m i n istrosjon ssjefe ns a n sva r for å r s re g nska pet

Administrasjonssjefen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir en dekkende fremstilling

i samsvar rned lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som

admlnistrasjonssjefen finner nødvendig for á muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke

inneholder vesentl¡g feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil.

Revisors oppgover og plikter

Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har

gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrlft og god kommunal revisjonsskikk i Norge, herunder

lnternationat Standards on Audíting. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etíske krav og planlegger

og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder

vesentlig feili nformasjon,

En revísjon innebærer utførelse av handlinger for å ínnhente revisjonsbevis for beløpene og

opplysningene i årsregnskapet, De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen

av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller

feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for

kommunens utarbeidelse av et årsregnskap som gir en dekkende fremstilling. Formålet er å utforme

revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en

mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurderÍng av om

de anvendte regnskapsprinsíppene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen

er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet.

Salten kommunerevisjon IKS www.salten-revisjon.no

Hovedkontor Fauske
Postad resse
Besøksadresse:
Telefon:
Fâks:

Postboks 140, 820'1 Fauske
Torggata 10 2 etg
7s 61 03 80
7s 61 03 89

Org. nr.: 986 655 271¡ItVA

Avde ling Bodø
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon'
Faks

E-post: post@salten-revisjon.no

Postboks 429 8001 Bodø
Posthusgarden, Havnegala 9

75 61 03 90
75 61 03 98
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Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår

konklusjon med forbehold,

Grunnlag for konklusj on med forbehold

Konrmunen har et regrskapsmessig merfbrbruk i driftsregnskapet på kr 3 992 419,94. Det er ikke foretatt

strykninger slik det kreves i forskrift om årsrognskap og årsberetning. f)ersom strykningsreglene hadde

vært fulgt, ville inndekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk på k I 823 562,14 vært strøket.

Følgeligskulle det regnskapsmessige merforbruket vært kr 2 168 857,80.

Kon klusj on me d þrb eho I d

Etter vår mening er årsregnskapet, med unntâk av virkningen av forholdet omtalt i avsnittet "Grunnlag for
konklusjon med forbehold", avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende
fremstillirrg av den finansielle stillingen til Steigen kommune per 31. desember 2013,og av resultatet f-or

regnskapsäret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lou forskrift og god kommunal
regnskapsskikk i Norge.

Uttalelser om øvrige forhold

Konklusjon om budsjett

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de dÍsposisjoner som ligger til
grunn for regnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at budsjettbeløpene i årsregnskapet stemmer
med regulert budsjett.

Uten at det har betydning for konklusjonen ovenfor vil vi presisere at det er vesentlige avvik mellom

regulert budsjett og regnskap. Dette er kommentert i rådmannens årsberetning.

Ko n klusjo n om å rsberetni ngen

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i

årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter,

Konklusjon om registrering og dokumentøsjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold tíl internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 (Attestasjonsoppdrag

som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjonr, mener vi at
ledelsen har oppfylt sin plikt til å s6rge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av

kommunens regnskapsopplysninger i sarnsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

2



Denne revlsjonsberetnlngen erstatter tidligere avg¡tt ber€tnlng datert 31. mars 2014.
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Kontrollutvalg€t I Stelgen kornmune
FormannskaBet i Steigen kommune
Rådmannen i Stelçn kommune



g Salten Kontrollutva lgservice Vår dato:
09.04.2014

Jnr
141247

ark
4t8- 5.3Postboks 54, 8l 38 Inndyr

sAK 04114

Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens
barnevern

Saksgang:

Kontrollutvalget

Møtedato:
23.04.2014

Vedlegg:
Ingen

Bakgrunn for saken:
Sakeln ble satt på dagsorden til kontrollutvalgets møte 4. novembet 2013. Ingen møtte fta
administrasjonen for å redegi øre for saken som dermed ble utsatt.

I forbindelse med at saken er satt på dagsorden er rådmannen, eller den rådmannen

bemyndiger, bedt om å komme til møtet kl 13.00 for å redegiøre om status foroverholdelse av

fristèr foibehandling av saker i barnevernet, samt om bemanningssituasjonen i barnevernet' I

tillegg til dette er det bedt om at eventuelle spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer

besvares.

X'orslag til vedtak:

Saken legges frem uten forslag til vedtak'

Inndyr 9. 2014

for kontroll



g Salten Kontrollutva lgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:
09.04.2014

Jnr
t4/248

ark
418- s.3

sAK 0sn4

Redegjørelse fra administrasjonen: Svar på henvendelser
om kommunale tjenester

Saksgang:
Kontrollutvalget

Vedlegg:
a

Møtedato:
23.04.2014

Avisa Nordland 28.10.2013: Faksimile fra leserinnlegg: Dårlig behandling av
Steigen kommune

Bakgrunn for saken:
Under sak23/13 i utvalgets fonige møte ble det tatt opp at det hadde vært et avisinnlegg i AN
der en mor tok opp sine henvendelser til kommunen om barnehageplass og bolig. Utvalget
besluttet at sak om dette skulle tas opp i neste møte.

I forbindelse med at saken er satt på dagsorden er rådmannen, eller den rådmannen
bemyndiger, bedt om å komme til møtet kl 13.30 for å redegiøre om svar på henvendelser om
kommunale tjenester. I lys av innholdet i leserinnlegget er det bedt om at redegiørelsen
inneholder informasjon om kommunens rutiner for å besvare henvendelser fra publikum om
barnehageplass, samt rutiner for tildeling av barnehageplass. I tillegg er det bedt om at
kontrollutvalget får en redegiørelse om kommunens rutiner og tildelingskriterier når det
gjelder kommunale boliger.

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



Inndyr 9. 2014

Sekretær for lutvalget
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A Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, I138 Inndyr

Vår dato:
09.04.2014

Jnr
141249

ark
418- 5.3

sAK 061t4

Status for sak om ny rev¡sjonsordning

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
23.04.20t4

Vedlegg:
o Brev datert 27 .11.2013 fra sekretariat til ordfører i Steigen: Nye opplysninger

tilknyttet kontrollutvalgets sak "Ny revisjonsordning for Steigen kommune"

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget frkk i sak 18/13, utvalgets møte 4. november 2073,lagt frem sak om ny
revisjonsordning for Steigen kommune. Kontrollutvalget innstilte overfor kommunestyret å

slutte seg til den nye revisjonsordningen. Saken ble videresendt til kommunestyret, men etter
avtale med utvalgets leder og nestleder ble det sendt brev til ordfører om saken. Fordi det
hadde oppstått usikkerhet omkring antall deltagere og dermed grunnlaget for ny
revisjonsordning, så ble ordfører informert om at utvalgets leder, nestleder og sekretær

vurderte det slik at det var mest hensiktsmessig å ikke behandle utvalgets sak og innstilling i
kommunestyrets desembermøte.

Grunnlaget for saken var en utredning av nytt selskap Nordland Revisjon, som var planlagt
som felles kommunal revisjon for 22 kommuner i Salten (9 kommuner), Indre Helgeland (6)

og Ytre Helgeland (7).

Initiativet til å utrede et større revisjonsselskap for Nordland kom fra flere kommunale
revisjonsselskaper i Nordland sommeren 2011. Det skulle i denne forbindelse vurderes en

sammenslåing av eksisterende kommunale revisjoner, med bakgrunn i følgende antatte

fordeler:
o bedre faglig revisjon (bl.a. kvalitetssikring, større faglig miljø, spisskompetanse)



o effektivisere regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon
o utnytte ressursene bedre
o mindre sårbar ved vakanser mv
o lettere rekruttering

Den videre gang i saken har vært sak til det enkelte kontrollutvalg i de 22 kommunene, med
forslag om at hver kommune skulle delta i Nordland Revisjon. Kommunerevisjonene i
henholdsvis Salten, Indre Helgeland og Ytre Helgeland skulle etter dette inngå i det større
felles selskapet.

De til sammen 13 kontrollutvalgene på Helgeland behandlet saken høsten 2013 med
innstilling til kommunestyret om å gå inn i Nordland Revisjon. Deretter vedtok 7 av
kommunestyrene på Helgeland å si nei til den nye ordningen. Tre av de syv besluttet å
konkurranseutsette sin revisjon, mens de fire øvúge ønsket tilslutning til en annen kommunal
revisjon. Samtlige eiere i Indre Helgeland kommunerevisjon vedtok å gå ut av dette selskapet.
Vedtakene i de nevnte kommunene er klare, og dialog i ettertid mellom eierne og styret har
bare tydeliggjort eierkommunenes vedtak.

Utredningen av en felles revisjon under navnet Nordland Revisjon hadde ikke som
forutsetning at samtlige 22 kommuner deltok. En stor andel kommuner har sagt nei, deriblant
store revisjonskunder som Vefsn og Rana. Etter sekretariatets vurdering er det dermed ikke
grunnlag for å arbeide videre med Nordland Revisjon. En del kommuner på Helgeland har
signalisert interesse for å vurdere tilslutning til Salten kommunerevisjon IKS. Eventuelle
henvendelser om dette vil måtte håndteres formelt gjennom dette selskapets organer.

Forslag til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Inndyr 9. 2014

Sekretær for kontrol



g Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 lnndyr

Vår dato:
27.t1.2013

Jnr
t31775

ark
418-3.0

Ordfører Asle Schrøder
Steigen kommune

8283 Leinesfiord

Nye opplysninger tilknyttet kontrollutvalgets sak "Ny revisjonsordning for
Steigen kommunet'

Kontrollufvalget har behandlet og innstilt til kommunestyret i saken "Ny revisjonsordning for
Steigen kommune". Etter avtale med kontrollutvalgets leder og nestleder sender jeg dette brevet
med nye opplysninger som har kommet frem etter utvalgets behandling og innstilling.

Vedlagt er utskrift av Rana kommunestyres vedtak i sak om ny revisjonsordning. Hovedtrekkene i
Rana kommunestyres vedtak var å si nei til Nordland Revisjon, si opp sin egen revisjonsordning, og
be om utredning av konkurranseutsetting altemativt å tiltre annen eksisterende revisjonsordning. I
tillegg har Ranakommunestyre invitert 6 andre kommuner på Helgeland til å delta i Rana
kommunes anbudsprosess. Disse 6 andre kommunene er blant de 22 kommunene som er utredet
i rapporten Nordland Revisjon.

Det er usikkert om noen av de andre 6 kommunene vil følge Ranas initiativ, og eventuelt hvor
mange. Dette vil for en stor del bli avklart iløpet av desember. Av denne grunn vurderer
kontrollutvalgets leder, nestleder og sekretær det slik at det er mest hensiktsmessig å ikke behandle
utvalgets sak og innstilling i kommunestyrets desembermøte.

Med vennlig hilsen

Lars Hansen
Sekretariatsleder

Kopi til
Steigen kontrollutvalg
Salten kommunerevisjon IKS



A Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, I 138 tnndyr

Vår dato:
09.04.2014

Jnr
t4/2s0

ark
418- 5.3

sAK 071t4

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Saksgang:
Kontrollutvalget

Vedlegg:

Møtedato:
23.04.2014

Skatteetate n I 5 .02.201 4 : Kontrollrapport 2013 v edrørende
skatteoppkreverfunksj onen for Steigen kommune
Fylkesmannen i Nordland 16.12.2013: brev til Salten Iris IKS Oppfølgning etter
systemrevisjon Salten lris IKS
Kommunal- og regionaldepartementet2S.3.20l4: Kommunelovens $ 77 nr 7
Tilgang til lukkede møIer i kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer

a

o

a

Bakgrunn for saken
Kontrollutvalget gis orienteringer fra revisjon og sekretariat om status når det gjelder arbeidet
med kontroll og tilsyn.

Skatteetatens kontrollrapport 2013legges frem til orientering. Sist nevnte rapport har ikke
avdekket vesentlige svakheter når det gjelder kommunens skatteoppkreverfunksjon. Det er
imidlertid nevnt at antall arbeidsgiverkontroller ikke utføres i tilstrekkelig omfang.

I samsvar med tidligere praksis, og med anbefaling i rapporten "85 tilrådingar for styrkt
eigenkontroll", holdes kontroll utvalget orientert om rapporter fra statlige tilsyn som har
"interesse for kommunen og l<antrollarbeidet". Vedlagt er derfor

o Brev fra fylkesmannen til Salten Iris IKS vedr oppfølgning etter systemrevisjon ved
virksomheten.



Inndyr 9.
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Deres dato

Deres referanse Vár referanse
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Vår dato

15.fieúuar 2074

Skatteetaten

Kommunestyret i Steigen kommune
Rådhuset

8283 Leinesfiord
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?t-oL(4
nkK \tg t'
tNrL ''l,zq

Kontrollrapp o rt 2013 vedrørende
skatteoppkreverfunksj o nen for Steigen ko mmune

1. Generelt om faglÍg styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen

Skatteoppkreverens ansvar og myndighetføIger av skattebetalingsloven $ 2-8, somutfrlles av

"Instruks for skatteopplrevere" av 8. januar 2009.

Skattekontoret har fagligansvat og instruksjonsmyndighet overfor skatteopplaeveme i saker som

vedrører skatteoppkrãverfunksjonen, og pükter å yte veiledning og bistand ifaglige spørsmål.

Skattekontoret sãter giennom måI- og resultatstyring å legge til rette for best mulig resultater for

skatteoppkreverfunlsjonen. Gnrnnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverfimksjonen er

"Instruks for skattekontorenes styring og oppfølging av skatteoppkreverne" av 7, jaruat 2014.

Grumlaget for skattekontorets kontroll av skatteoppkreverfunksjonen er "Instruks for skattekontorenes

kontroll av skatteoppkreveme" av 1. februar 201 1'

Skattekontoret har ansvaret for å avkla¡e at skatteoppkreverfrrnksjonenutøves tilfredsstillende i
henhold til gieldende regelverkpå følgende områder:
o Internkontroll
o Regpskapsføing, rapportering og avleggelse av skatteregnskapet

o Skatte- og avgiftsinnkreving
o Arbeidsgiverkontroll

Rilcsrevísjonen har ansvaret for revisjon av skatteoppkreverfunksjonen. Skatteetaten utfører oppgavene

med kontroll av skatteoppkreverfunksj onen.

2. Om skaffeoppkreverkontoret

2.1 Bemanning

Sum årsverk til skatteoppkreverfunksjonen iht. skatteoppkreverens årsrapport:

Ant¡ll årsverk 2011Antall årwerkz0l2Antall årwerk 2013
I1,01.0

Postadresse Besøksad¡esse:

Postboks 6310 Se www.skatteetaten.no

9293Trcmsø elter ring 800 80 000

skattnord@skatteetaten, no

Sentra[bord

800 80 000

Tetefalcs

0rg. nt:97476t076



3. Måloppnåelse

3.1 Skatte- og avgiftsinngang

Skatteregnskapet for Steigen kommune viser per 31. desember 2013 en skatte- og avgiftsinngangl til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på k 187.050.925 og

uteståenderestansel päfu2.6l4,892,heruv berostilte kravpå kr It2.259. Skatteregnskapet er avlagt
av kommunens skatteoppkrever 20. janu ar 2014.

3.2 Innkrevingsresultater

Vi har giennomgått innkrevingsresultatene per 31. desember 2013 for Steigen kommune.

Resultatene viser

Skattekontoret er godt fornøydmed måloppnåelse¡r skatteoppkreveren har på innkrevingsområdet selv

om målkravet ilfte er nådd på skattearten Restskatt upers. skattytere.

3.3 Arbeídsgiverkontroll

Skatteoppkreveren for Steigenkommune bat i2013 $øpt arbeidsgiverkontroller avNarvik
kemnerkontor.

Resultater for skatteoppkreverkontoret per 3 1. desember 20t3 viser følgende iht. skatteoppkreverens
resultatrapportering :

Skatteoppkreveren kommenterer i sin årsrapport atpâ, grunn av anstrengt kommuneøkonomi har det

iLrfte vært avsatt penger til gjennomføring av tilstrekkelig antall kontroller i2073-

4. Kontrollavskatteopplffeverfunksjonen

Skattekontoret har i 2013 gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverkontoret for området intern
kontroll. Siste stedlige kontroll ble avholdt 24, september 2013,

Skattekontorethar i2013 i tillegg gjennomført kontorkontroll av skatteoppkreverkontoret for
områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll.

1 
Sum innbetalt og fordelttil skattekreditorene

2 
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav

2

Innbetalt
8V

sum krav
(i o/"1

Resultat-
kr¡v
(1%l

Innbet¡lt av
sum krav (i 7o)
forrlge år

Innbetalt av
sum krav (i %)
regionen

Tot¡lt
innbetalt
i MNOK

9s.6 97.5 95.0Restskatt oersonliqe skattvtere 2011 8.20 97.r
100.0 99.7Arb ei ds g¡vera v ptf t 2Ol2 17.40 100.0 99.9

99-2l4.s l 99.6 99.0 98.7Forskuddssk¡tt personlise skattvtere 2012
100.0 100.0 100.0 100.0Forskuddstrekk 2012 ttl,92

99.8 99.9F orskuddsskatt uoersonlise skattvtere 2012 2.3s 100.0 99.9
98.81.68 96.5 99.0 96.rRestsk¡tt upersonlise skattytere 2011

Utført
kontroll
2073 (i o/"1

Utført
kontroll
2Ol2 (io/ol

Utført
kontroll
20ll (i o/ol

Utført kontroll
2013 region (i %)

Antall
arbeldsgivere

Minstekrav
antall kon-
troller 15 %o)

Antall utførte
kontroller i
20t3

4-4 4.0130 7 3 2.3 2.9



Skatteoppkreverkontoret har gitt tilbakemelding på anbefalinger som er gitt.

5. Resultat av utført kontroll

t Internkontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført,har vi ilJ<e avdekket vesentlige

svalúeter i skatteoppkreverens overordnede interne kontroll'

o Regnskapsføùng, rapporteríng og øvleggelse av skafreregnskapt

Basert på de kontrollene som vi ha¡ gjennomført, finner skattekontoret at regnskapsføringenn

rapportèringe,n og avleggelselr av skatteregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gieldende

regelverk og gir et riktig uttrylft fe¡ sþffsinngangen i regnskapsaret.

¡ Skatte- og avgíftsinnkrevìng

Basert på de kontrolle,ne som skattekontoret har gjennomført, ftnner vi at utførelsen av

innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene i det att vesentlige er i samsvar med gieldende

regelverk

o Arbeìdsgiverkontroll

Basert på de kontrollene som skattekontoret har giennomført, finner vi at utførelsen av

arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverþ men utføres ikke i
tilstrekkelig omfang da det er atført2,3 yo kontrollu mot et lo.av pâ 5 %o.

6. Ytterligere informasion

Skattekoutoret har giennom sine kontrollhandlinger i2013 gitt anbefalinger som er meddelt

skatteoppkreveren i rapport av 5. novemb er 2013. Det er gjennomføÍ oppfølgingsmøte med Steigen

kommune og Skatt regionnord 24. septembet20l3,

Vennlig hilsen

Gøril Heitma¡n
Avd elings direh ør Innlv ev íng
Skatt nord

Marita Ryeng

Kopi til:
o Kontrollutvalget for Steigen kommune
o Nord Saltenskatteoppkreverkontor
o Riksrevisjonen

3
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Oppfelging etter systemrevisjon ved Salten lris IKS

Ovorrondel¡e lv rapporl, pâlcgg om redogjørelre og vcdtsk om gebyr fo¡ kontrollen.

Vr viser trl systemrevisjon gjennomføil ved Salten lris IKS I penoden 4.-7. novembeÍ 2013
Ved lagt overs€ndes r apwrl fra system revisJonen

Vútek
tled medhold t lav om vem mot forurensrungier cg em avfall (forurensningslovefl av 13
mars l08t $ 49 mâ Salfen /ns IKS æ&giørc til Fylkesnannen fo¡ û t,[âk som er
gpnnomlød lot â rette opp regislreile awik lnnen 31. Januu 2A11 Derstm awikene
fuke er reltet app ma re@¡ørelsen ¡nnehalù en f¡dsleslel y'an lor hvudan dsse skal
retles opp V ber om al del ogsá gis en vudenng i fothold hl anmerl<ntngcr

Med medhold t larskrifr om begrensning av forurensning (forurensntngsforskrifren)$ 3$8
vil del kraves mn gebyr {or rcvislonen med sals 2 for þde¡t pàlydende kr 136 5OO,-.

Systemrevrs¡onen Ue g¡ennomført ihenhold td varsel datert 23 E.2013 og rev¡sjonsplan
oyersendl den 21 t0 2013 Som d fremgår av vedlagte rapport, ble d€t regisùert 5 avuk
(overtredelse av krav) og 7 anmerknrnger Del er tett hensyn tú de encfrrnger det var enqhet
pa sluttmøtel. For ordens s¡<fd glor vr opprnerksom pa al vdere opgfoþrng kan medfore
påleg{¡ oü ùltåk I lorste omgang ber vl orn en skrfrlç redeg¡orelse fra sebftapet

Dersom vr rkke far lilbakemeldrng om eventuelle ferl r rapporlen rnrlen lo uke¡ er rappoflen a

ens€ som endellg

Geby:
Gebyr skaltestsettes og rnnkreves i henhold ltl lorsknft om &gænsnng av foørensnng
lforurensnrngsforskr#ten) kapittel 39 gebyr trlsfalskassen for atùad med lilìelel,qer og konlrcll
etter loru ren snrngslaven.

I brev av 3A.7 2012 fra Fy'kesmannen i Nordland He det varstel at lns skulle betaþ et gebyr
pá kr 13€ 50O,-. Vedtaket om Eebyr er hjemlet r forurensn¡ngsforsknftens $ 39€ om gúyr lor



revis.lon (flerdågstrlsyn) Det var setf en frist pá to ukër til å komme med eventuelle
kommentarer til varslet.

Salten Forvaftnrng tKS har med marl av 20. 11.2OA7 unalt seg skrrftlig tif varsel om plasserrng
í gebyrsats 2 Selskapet viser trl forurensnlngsforskrtfien $ 3$9 der det er omtall at
forurensnrngsrnyndigheten kan gr rnntil 50 % reduksjon r gebyrsatsen ifo¡hold til satsene
ångrtt r S 39-6 t¡l S 3S^8, trl vrrksomheter sorn er tSO*14001-sertrfiserl,

Nar det gjelder fastsettelse av gebyrsats legger Fylkesmannen ressursforbruk knyttet til
saksbehandlingen til grunn, jf. forurensningsforskriften $ 3S3 tredje ledd. I praksis ser man
hen tilfor- og etterarbeid, itillegg tilselve ìnspeksjon ved mìljøtorgene og revÍsjonen.

Det har v¿ert konlroller pa 11 av seÌskapets rnrljøtorg. r trllegg til kontroll av mottak og
sorter¡ng av avfall pa Vrkan avfallsplass Fokusomrader fiar vært farltg avfa{|,
rnottaUsorterrng, deponi i dnft og kontroll av nedlagt deponr{overdekking pâ Vensmoen)
Selve revislonen foregikk over 2 dager i trllegg bte del avholdt et slutlmøte, Kontrollene og
revisjonen har lolalt involvert 6 medarberdere lra Fyfkesmannèn, og vr har totalt brukt i

overkant av 5 r.¡kesverk pá arbeidet med lris.

I henhold til gebyrveilederen tilsier gebyrsats 2 at tilsynsmyndigheten bruker forholdsvis
omfatl'ende ressurser pà kontroilen. Kontrollen vil normall ha 3-4 fokusomràder. Størrelsen
pa v¡rksomheten kan typisk være 5S100 ansatte og eller representere et betydetig potens¡af
for forurensing. Totale antall ukesverk til d¡sposísjon for revis¡onen vrl være opp til 5 5,
iakIudert ressuÍser til -forberedelse Teltarberd og eRerarÞerd

Samlet sett kan vr ikke se at det ilagte gebyr overstrger várt ressursbruk ved kontrollen jf.

forurensningsforskriften S 3S3 annet Ìedd Vi kan de¡tar ikke se al det skal være grunnlag for
å redusere gebyrets størrelse,

Gebyrets størrelse kan eventuelt kiages inn til Klima- og forurensningsdirektoratet (f.
forvallningsloven $ 28) Klagefristen er lre uker fra dags dato. En eventuell klage bør veere
begrunnet, og skal sendes Fylkesmannen iNordland- Ved en eventuefl klage skallikevel
gebyret rnnbetales" Dersom en slik klage gts medhold, vrl Miljødrrehoratet utbetale
overskylende beløp. Vr v¡ser forøvrig til forurensnrngsforskriftens kapittel 39 om rnnkreving av
gebyr til statskassen.

Varselùm tvangsmuikt
Det varsles med dette at Fylkesmannen vurderer á bruke tvangsmulkt som økonomisk
virkemiddel for á sikre at tílbakemeldìng pa avvik i revisjonsrapporten er oss i hende ¡nnen
fristen Dersom tilbakemeldrngen ikke er oss i hende innen fristen v¡l vivurdere å skiive et
pálegg med dagsgebyr pálydende kr 5û0,- per vtrkedag (f forurensningsloven $ 73 om
tvangsmulkf).

Saksopptysninger, klageadgang mv
Vedìâket kan pâklages trf Miljødirektoratet innen 3 uker fra det trdspunkt dette brevet er
mottatt. En eventuell klage skal angi det r¡edtak som det klages over, og den eller de
endrìnger sonl ønskes. Klagen md begrunnes, og andre opplysnrnger av betydning for saken
bør nevnes. En eventuellklage sendes tilFylkesmannen iNordland, 80O2Bodø,

:.iide i âv ì



En evenludl klage fører ikke til at iverksettelsen av vedtaket uùsene3, Fylkærnannen elþr
Miljadirelttoratet ken ette¡ anmodning, eller pá eget initiativ, beslutte at vedtaket ikke d<at

iverksattes før klagefnsten eî ute dler khgen er avgiort, if forvalhingslovens $ 42.

Avg¡erd*n av ¡persmâlet om íverksettebe kan kke påld€geå.

Pertene har rett t¡l å ¡e s¿ftens dolrumenter. jf forvahnirEalorre¡s $5 18 og 19. Flkoern¡nr¡en
vil pá forcçørsd kunne gi nænnere opplysnmger om behandüngen av salcan.

En event¡.nll klage på vedtek orn gebyrsats gis ¡kke opps€tterÉe vrrÌnir4, og det faetsatte
gebyret rná belales i s¡mwarrn€d gjo{dende vedtak. Dersorn Alifadirektoratet imøte*ønmer
kla gen, vùl det overs\¡tende belope{ bli retundert

Med hllc€n

Oddlaug Ellen Knuts€n (e.f.)
seftsjonsleder

Ko¡i til:
Saltdal komm¡.¡ne
Hamaroy kommune
Fauske l(qnmune
Sorfob kmrn¡¡ne
tleiarn kornmune
Bods korrnune
Sletgen konmure
i¡elsy konrm¡ne

Kirkegt" 23
Oppetd
Postbohs 93
Rádruset

Postboa(s 3'19
Råûuse{
Garnmefoepn 5

Louise Erqgan
ovenBg€nlef

8250
82%
8201
û226
8110
8001
8?i81
8150

Rognan
Hamarøy
Fauake
Straunrac
l¡ldiord
Bodo
Le*nes@
Anes

s¡dG3Í3



DET KONGETIGE
KOMMUNAI. OG REGIONALDEPARTEMENT

-Norges Kommunerevisorforbund
Postboks l4l7 Yika
0115 oSLO

Deres ref Dato

28.3.2014

Kommuneloven $ 77 nr. 7 - Tilgang til lukkede møter i kommunale eller

fylkeskommunale folkevalgte organer

Vi viser til brev 1 . oktober 2Ol3 .Ibrevet reises det spørsmål om kontrollutvalgets sekretariat

eller revisor kan delta i lukkede møtü i kommuners eller fylkekommuners folkevalgte

organer. Kommunal- og regionaldepartementet beklager den lange saksbehandlingstiden.

For sammenhengens skyld har vi tatt med et punkt om kontrollutvalgets tilgang til lukkede

møteî i kommunestYret.

Har kontrollutvalget rett til å være til stede i lukket kommunestyremøte

Dette er regulert i kommuneloven $ 77 m.7 og {) 4 i forskrift 15. juni 2004 nr. 905

(kontrollutvalgsforskrift en).

Kommuneloven $ 77 tu. T lyder:
"Kontrollutvalget kan hos kommunen ellerfylkeskommunen, uten hinder av taushetsplikt,

kreve enhver opplysning, redegiørelse eller ethvert dolrument ogþreta de undersøkelser det

fi.nner nø dvendig for å gi ennomføre oppgav ene - "

Kontrollutvalget har etter denne bestemmelsen en generell informasjons-, innslm.s- og

undersøkelsesrett som ikke er begrenset av at opplysningene er taushetsbelagte.

Av $ 4 i kontrollutvalgsforskriften første ledd ftemgår det at kontrollutvalget har rett til å

være til stede i lukket møte i kommunens eller fylkeskommunens folkevalgte organer. Et

unntak fra dette er at kommunestyret eller frlkestinget kan bestemme at kontrollutvalget ikke

har rett til ãvære til stede i lukket møte i kommunestyret eller fflkestinget.

Vår ref

13/2323-2

Postadrcsse
Postboks 81 12 Dep
NO-0032 Oslo
postmottak@krd.dep. no

Kontoradresse
Aketsg. 59

Telefont
2224 9090
Org no.
972 417 858

Saksbehandler
Gry Langsæther

http://www.krd.dep.no/

Kommunalavdelingen



Neste spørsmål blir hvorvidt kontrollutvalgets sek¡etariat eller revisor har rett til å være til

stede i lukkede mølet i kommunestyret.

Har revisor rett til åvære tíl stede í lukket kommunestyremøte

Revisors innsynsrett er hjemlet i kommuneloven $ 78 nr.6. Bestemmelsens ordlyd er identisk

med kommuneloven $ 77 nr. 7. Ordlyden trekfter i retning av at revisor kan delta i lukJ<ede

møter i kommunestyret. Bestemmelsen gir revisor rett til blant annet å "kreve enhver

opplysning" og "foreta de undersøkelser som revisor finner nødvendige for å gjennomføte

oppgavene. Det kan argumenteres med at det i dette også ligger en rett til å overvære lukkede

møt¡.¡ i kommunestyret. I samme retning taler hensynet til revisors firnksjon og forsvarlig

utførelse av revisors oppgaver. En vid tilgang til informasjon er en forutsetning for at revisor

skal kunne utføre sine oppgaver. Departementet viser videre til forskrift om revisjon i
kommuner og fylkeskommuner 15. juni 2004 (revisjonsforskriften) $ 20 annet ledd. Her heter

det at oppdragsansvarlig revisor eller dennes stedfortreder har møterett i kommunesfyret. Det

er verken i ordlyden i forskriften eller i merknadene til denne som tyder på at det skulle være

begrensninger i denne møteretten

Departementet mener etter dette at det samlede rettskildebildet synes å gi revisor rett til å

være til stede i lukkede møtet i kommunestyret'

Har kontrollutvalgsselcretariatet rett til å være til stede i lukket kommunestyremøte

Etter kontrolluwalgsforskriften g 20 annet ledd skal kontrollutvalgssekretariatet påse at de

saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet. Departementet har i tidligere

tolkningsuttalelser uttalt at det etter kommuneloven $ 77 nr. 7 er kontrollutvalget som organ

som har innsynsrett, men at i et tilfelle hvor utvalget har besluttet å utøve tilsyn, så kan

utvalget o1r.ilut. til lederen eller sekretaúatet ã foreta innsyn på utvatgets vegne (sak 05/3440

ogOùZOSt¡. Uttalelser i forarbeidene gir etter departementets mening støtte til et slikt

identifikasjonssynspunkt mellom utvalg og sekretariat. Vi viser til Ot.prp. nr.70 (2002-2003)'

side 57:

Den sorn utøver sekretariatsfunksjonenfor kontrollutvalget vil under utøvelsen av denne

funlcsjonen være underlagt lrontrollutvalgets myndighet, og anses ikke som en del av

kommunens administrasjon. Det vil være kontrollutvalget som definerer selcretariatets

oPpgaver.

Dette forholdet mellom utvalg og sekretari athar også kommet til uttrykk i forskrift om

kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner (kontrollutvalgsforskrifteÐ $ 20 fierde ledd,

som lyder:

Den som utfører selvetariaßfunksjonfor kontrollutvalget er direkte underordnet

kontrollutvalget og skalfølge de retningslinier og pålegg som utvalget gir-

Side 2



Departementet antar etter dette at kontrollutvalgssekretariatet har rett til å være til stede i
lukkede møter i kommunestyret i samme utstrekning som utvalget selv. Dette forutsetter at

kontrollutvalget har instruert sekretariatet om å være til stede.

Rett til å være til stede i lukkede møter andre ifolkevalgte organer'

Videre blir det spørsmål om kontrollutvalget, revisor og sekretariat har tilgang til lukkede

møter i underordnede folkevalgte organer. Ordlyden i $ 77 nr. 7 og $ 78 nr. 6 "kan hos

kommunen eller fylkeskommunen" taler for at retten til å være til stede gielder alle

folkevalgte organer i kommunen. Det saÍrme g¡ør etter departementets syn formålet med

bestemmelsen. Vi viser også til høringsnotatZT. mai 201 I Forslag til endringar í

kommunelova og enkelte andre lover (eigenkontrollen i kommunane rn.m.) s. 27, hvor det

heter:

Departementet legg til grunn at kommunelova $ 77 nr, 7 gir kontrollutvalet heimel til å vere

til stades i lukka møte ifolkevalde organ.

Departementet legger etter dette til grunn at kontrollutvalget, revisor og sekretariat har rett til
å være til stede til lukkede møter i underordnede folkevalgte organer.

Med hilsen

Siri Halvorsen (e.f.)

avdelingsdirektør
Gry Langsæther

seniorrådgiver

Detle dokumenlet er elektronisk godkjent og sendes uten signaür'
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g Saften Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

X'orslag til vedtak:


