
A Salten Kontrollutva lgservice
Postboks 54, 8l 38 InndYr

Y6r dato:
03.08.20 I 5

Jnr
151495

ark
4r8-5.r

Medlemmer i Steigen kommunes kontrollutvalg

INNKALLING TIL MOTE I KONTROLLUTVALGET

Mstedato: Mandag 10. august 2015 kl. 12.00

Mstested: Msterom Kommunestyresalen, Leinesfjord

SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

08/15 Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 21. aprrl2015

09/15 Unntatt fra offentlighet etter off.lov $ l3 jfr fvl
vedrsrende avslutning av arbeidsforhold for to
kommune

$ l3: Redegjorelse
tidligere ansatte i Steigen

10/15 Unntatt fra offentlighet etter off.lov $ 13, jfr fvl $ 13: Redegiorelse

vedrsrende kommunens oppfolgning av fylkesmannens vedtak i sak om

spesialundervisning, mm

11/15 Orienteringer fra revision og sekretariat

l2lt5 Eventuelt

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

Vflg,3. august 2015

Jan-Erik Disen (s)

Leder kontrollutvalget
Sekreter for kont lutvalget

Kopi sendes: Ordfsrer, ridmann, Salten kommunerevisjon IKS, varamedlemmer i kontrollutvalget til
orientering (varamedlemmer mster kun etter srerskilt innkalling).



B Salten Kontrollutva lgservice
Postboks 54, 8l 38 lnndyr

Vir dato:
03.08.20 t 5

Jnr
151496

ark
418- 5.3

sAK 08/15

Mstedato:
10.08.2015

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 21.

april 2015
Saksgang:

Kontrollutvalget

Vedlegg:
o Protokoll fra kontrollutvalgets mste 21. aprrl2015

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

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mste 21. april 2015 godkjennes.

Inndyr 3. august 201

Sekretrer for



A Salten Kontroll utva lgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vfir dato: Jnr ark
2t.04.20t5 151252 4'.18- 5.4

PROTOKOLL _ STEIGEN KONTROLLUTVALG

Motedato: Tirsdag 21. april2015 kl. 13.00 - 15.45

Motested: Kommunestyresalen, Leinesfjord

Saksnr.: 01/15 -07115

Til stede: Forfall
Arne Marhaug, nestleder Jan-Erik Disen (permisjon)
Rose-Mari Moen Evy Roymo (permisjon)
Mette Bolsoy

Varamedlemmer:
Henry Selvik matte for Jan-Erik Disen (fra og med sak 04115, grunnet feil ved innkallingen)
Kari Danielsen mstte for Evy Roymo

Avrige:
Ridmann Torben Marstrand mstte i tilknyning til sak 02115 og 03/15

Okonomisjef Turid Markussen matte i tilknytning til sak 02115

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisj on Svein Erik Moholt, og

Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Lars Hansen, sekretrer for kontrollutvalget

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent.

Kari Danielsen tok opp en sak om barnehageopptak 201412015. Utvalget besluttet 6 ta opp sak

om dette pfr neste mste.

Sekretrer for utvalget la frem en henvendelse fra Salve Kildahl vedrsrende
delegasjonsmyndighet til ridmannen. [Itvalget besluttet 6 ta opp sak om dette pi neste mote.

Merknader:
Ingen.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

0l/15 Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mste 12. desember 2014

02fis Arsregnskap Steigen kommune 2014 - Uttalelse fra kontrollutvalget

03/15 Oppfol gning av kommunestyrets vedtak : Forvaltningsrevisj onsrapport

Oppfslening av kommunestyrets vedtak i Steigen kommune

04n5 Henvendelse vedrorende bygging av Steigenbarnehagen avd lq!4g!fierd
05/15 Forvaltningsrevisi on Spe sialundervisning

06/15 Orienteringer fra revision og sekretariat

07n5 Eventuelt

01/15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mate 12. desember 2014

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mste 12. desember 2014 godkjennes.

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mate 12. desember 2014 godkjennes.

02t15 Arsregnskap Steigen kommune 2014 - Uttalelse fra kontrollutvalget

Ridmann Torben Marstrand og okonomisjef Turid Markussen matte fra administrasjonen for

i redegjore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mste 21. april2015 behandlet Steigen kommunes irsregnskap for2014.
Grunnlaget for behandlingen har vrert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen for

2014 ogridmannens irsberetning for 2014.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og

noter samt ridmannens irsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et

riktig inntrykk av Steigen kommunes aktivitet i2014.

I henhold til kommunelovens $ 48 nr 5 skal det i irsberetningen gis opplysninger om tiltak
som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for i sikre betryggende kontroll i
virksomheten. Dette er ikke ivaretatt. Kontrollutvalget ber om at senere 6rs irsberetninger gir
opplysninger om dette, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens krav.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2014 viser et regnskapsmessig

merforbruk (underskudd) med kr 5 880 129,59.

Utover dette og det som fremgflr av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen
merknader til Steigen kommunes flrsregnskap for 2014.



Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 21. april2015 behandlet Steigen kommunes irsregnskap fot 2014.

Grunnlaget for behandlingen har vrert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen for

2014 ogridmannens Arsberetning for 2014.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og

noter samt rAdmannens Arsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et

riktig inntrykk av Steigen kommunes aktivitet i2014.

I henhold til kommunelovens $ 48 nr 5 skal det i irsberetningen gis opplysninger om tiltak
som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for i sikre betryggende kontroll i
virksomheten. Dette er ikke ivaretatt. Kontrollutvalget ber om at senere Ars irsberetninger gir

opplysninger om dette, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens krav.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2014 viser et regnskapsmessig

merforbruk (underskudd) med k 5 880 129,59

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen

merknader til Steigen kommunes irsregnskap for 2014.

03/15 Oppfolgning av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjonsrapport
Oppfolgning av kommunestyrets vedtak i Steigen kommune

Ridmann Torben Marstrand motte fra administrasjonen for i redegjore og svare pA sporsmil.

Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ l2 gjennomfsrt en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 6/l I Oppfolgning av

kommunestyrets vedtak.

2. Administrasjonen har redegjort for pi hvilken mite kommunestyrets vedtak er

fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer .

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ l2 gjennomfort en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 6/l I Oppfolgning av
kommunestyrets vedtak.

2. Administrasjonen har redegjort for pi hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det lages en manuell rapport til



kommunestyret cirka en gang per kvartal med status for giennomfarrng av det

enkelte kommunestyrevedtak (avsluttet, under arbeid, ikke gi ennomfort).

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ 12 giennomfort en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 6/l I Oppfolgning av

kommunestyrets vedtak.

2. Administrasjonen har redegjort for pfr hvilken mite kommunestyrets vedtak er

fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det lages en manuell rapport til
kommunestyret cirka en gang per kvartal med status for giennomforing av det

enkelte kommunestyrevedtak (avsluttet, under arbeid, ikke gl ennomfort).

3 . Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

04t15 Henvendelse vedrorende bygging av Steigenbarnehagen avd Leinesfjord

Forslag til vedtak:
Saken legges frem for drofting.

Omforent forslag til vedtak:
Saken tas forelopig til etterretning. Kontrollutvalget etterlyser konkret og begrunnet svar nir
det gjelder sporsm6let om mulig feil ved behovsvurderingen til prosjektet. Saken tas opp i
neste mote.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas forelopig til etterretning. Kontrollutvalget etterlyser konkret og begrunnet svar nir
det glelder sporsmilet om mulig feil ved behovsvurderingen til prosjektet. Saken tas opp i
neste mgte.

05/15 Forvaltningsrevisjon Spesialundervisning

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Spesialundervisning er forelagt Steigen kommunestyre

og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil trekke frem fblgende forhold for oppfolgning fra

administrasjonen:



. Det mi fblges opp at vedtakspraksis for spesialundervisning sikrer at elevers rett til
spesialundervisning ivaretas

Omforent forslae til vedtak (innstilling til kommunest)rret):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Spesialundervisning er forelagt Steigen kommunestyre

og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.

3. Kommunestyret vil trekke frem folgende forhold for oppfolgning fra
administrasjonen:
o Det mi folges opp at vedtakspraksis for spesialundervisning sikrer at elevers rett til

spesialundervisning ivaretas
o Nir en elev har fitt sakkyndig vurdering, har eleven rett til et vedtak. Kommunens

praksis der det fra skoler/foresatte irlig mi sskes om vedtak, mi derfor endres.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til vedtak):
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Spesialundervisning er forelagt Steigen kommunestyre

og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil trekke frem folgende forhold for oppfolgning fra

administrasjonen:
o Det mi folges opp at vedtakspraksis tbr spesialundervisning sikrer at elevers rett til

spesialundervisning ivaretas
o Nir en elev har fitt sakkyndig vurdering, har eleven rett til et vedtak. Kommunens

praksis der det fra skoler/foresatte 6rlig mi sskes om vedtak, mi derfor endres.

06/15 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Revisor orienterte:
o Drift som nornalt. Fi kommuner har levert regnskap si langt.

Sekretariatet orienterte :

o Om dokumenter vedlagt saken.

Til neste mste ber kontrollutvalget om sak med bestilling av ny forvaltningsrevisjon:
lntegrering og ressursbruk flyktninger

07115 Eventuelt

I etterkant av saken om kommuneregnskapet tok utvalgets leder opp med r6dmannen
sporsmil om firmaet Marstrand Consulting som fortsatt er registrertiBrannaysund, og om
det er aktivitet i firmaet. Dette jfr sak som ble trukket i utvalgets mste 12. desember 2014.
Ridmannen opplyser at dette er et enkeltpersonforetak hvor det ikke er aktivitet, og hvor det
heller ikke legges opp til at det skal veere noen aktivitet. Fra rAdmannens side ble det spurt om
det var onskelig at dette foretaket slettes. Kontrollutvalget tilrdr at dette slettes.



Nytt mote i kontrollutvalget holdes etter sommerferien.

Ingen ytterligere saker til behandling.

Leinesfjord den 21. april2015

Lars Hansen
Sekretrer for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Steigen kommune vl ordfarer og ridmann,
Salten kommunerevisjon IKS



B Salten Kontrollutva lgservice
Postboks 54, 8l 38 Inndyr

Vir dato: Jnr ark
03.08.2015 151497 418- 5.3

sAK 09/1s

Unntatt fra offentlighet etter off.lov S 13 jfr fvl $ 13:

Redegjorelse vedrorende avslutning av arbeidsforhold for
to tidligere ansatte i Steigen kommune

Saksgang: Motedato:

Kontrollutvalget 10.08.2015

Vedlegg (dokumenter unntatt offentlighet i eget legg - farget papir):

Bakgrunn for saken:

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

Inndyr 3. august 2015

Lars Hansen
Sekretrer for kontrollutvalget



B Salten Kontrollutva lgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vflr dato: Jnr ark
03.08.201 5 151498 418 s.3

sAK 10/15

Unntatt fra offentlighet etter off.lov S 13, jfr fvl $ 13:

Redegjorelse vedrorende kommunens oppfolgning av
fylkesmannens vedtak i sak om Spesialundervisning, IIlm

Saksgang: Mstedato:

Kontrollutvalget 10.08'2015

Vedlegg (dokumenter unntatt offentlighet i eget legg - farget papir):

Bakgrunn for saken:

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

Inndyr 3. august 2015

Lars Hansen
S ekretaer for kontrol lutval get



A Salten Kontrollutva lgservice
Postboks 54, 8138 lnndyr

Vflr dato: Jnr ark
03.08.2015 151499 418-5.3

sAK llll'

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Saksgang:

Kontrollutvalget

Mstedato:
10.08.2015

Vedlegg:
o Steigen Vekst AS 19.06.2015: Innkalling til generalforsamling i Steigen Vekst.

o Henry Selvik 25. juni 2Ol5 E-post: to saker som horer heime i kontrollutvalget.

Bakgrunn for saken
Kontrollutvalget gis orienteringer fra revisjon og sekretariat om status nf,r det gjelder arbeidet

med kontroll og tilsyn.

Vedlagt saken er innkalling til generalforsamling i et selskap kommunen eier alle aksjene i.

Jfr kommunelovens $ 80 skal kontrollutvalget og kommunens revisor varsles og har rett til 6

vrere til stede pfl selskapets representantskap/generalforsamling.

Inndyr 3. august 2015

Lars Hansen
S ekretrer for kontrollutval get



Steigen Vekst as
F ur ulund, 8 2 8 3 Leinesfi ord

Yi gir rnennesker muligheler
og skaper verdier i loktlsamfutuet.....

Tir
Formannskapets medlemmer og varamedlemmer i Steigen kommune

Kopi Salten Kontrollutvalgsservice og Salten kommunerevisjon IKS

GENERALFORSAMLING
avholdes pi rAdhuset i kinesfiord tirsdag 2. juni kI 0900

Furulund, 19.05.2015

Saksliste:
Sak I Apning av generalforsamlingen ved styrets leder

-godkjenning av saksliste og innkalling.
-registrering av fremmotte og stemmeberettigede.
-valg av moteleder og protokollforer
Styrets irsberetning for 2014
Arsregnskap for 2014 og anvendelse av overskudd
Valg av styre
-styremedlemmer
-varamedlemmer i nummerrekkefolge
-styrets leder
-stlrets nestleder
Valg av revisor og godkjenning av revisors godtgiorelse
Fastsettelse av godtgiorelse til styret
Oppnevnelse av valgkomiti

For stlret:

S(O
02 o( ts

)nJ( ,i/>Yt

^(< '(( 6
loi

Sak 2
Sak 3

Sak 4

Sak 5
Sak 6
Sak 7

Vedlegg:
Arsberetning og arsregnskap 2014
Referat fra forrige generalforsamling
Vedtekter for selskapet

Telefon ....................7577 8335
Epost..... nost@steigenvekst.no

Org.nr............876 516 0I2 mva
Bank.................4509 10 37002



Hei Lars, sender to saker som hsrer heime i kontrollutvalget.God sommer snskes.Hen... Side 1 av I

Svar Svar til alle Videresend

Flei Lars, sender to saker som harer heime i

kontrollutvalget.God somrner anskes.Henry Selvik"

Henry Selvik [henry.selvik@gmail.com]

Til: I ars H.lnse n

2'l lrrrri 1i) 1 ', iiyiii

Du riiiie resi.'nd16' i'lBnne rntl Lciingen 1-1.07 20"t5 21:01.

Viser til mediaoppslag og fokus pi inngiende sluttavtaler med 2 - 3 ansatte. Avtalene ble

informert om i kommunestyremote 18.06.15.

Si vidt jeg har hart, har noen av altalene en okonomisk ramme som 96r over flere budsjettir. I
folge kommunelovens $ 45 punkt 2, er det kommunestyret selv som vedtar irsbudsjetter og

budsjettendringer. Det betyr at man ikke kan delegere myndighet til i giore endringer i budsjett

til andre organer og administrasjon.
Hvis ridmannen har inngitt avtaler med ansatte hvor den skonomiske oppgioret fordeles over

flere budsjettir, er dette i strid med kommuneloven da det vil endre/ binde opp fremtidige

budsjett. Dette er det kun kommunestyret selv som kan gJore.

Jeg har i de offentlige postlistene fra kommunen ikke sett en eneste sak som gir pi de mye omtalte

personal sakene. Selv om disse dokumentene kan vere helt eller delvis unntatt offentlighet, si skal de

logges/journalf6res. Det vil vere rart om det ikke er kommet noen dokumenter til kommunen i disse

sakene, som har pigStt over s6 lang tid. A itt<e logge/ journalfore post som kommer inn til kommunen,

er brudd pi offentlighetsloven og arkivloven

https://post.bodo.kommune.no/owa./?ae:Item&a:Open&t:IPM.Note&id:RgAAAAB... 04.08.2015



B Salten Kontrollutva lgservice
Postboks 54, 8l 38 Inndyr

Vir dato: Jnr ark
03.08.2015 l51500 418- 5.3

sAK t2ll5

Eventuelt

Saksgang:

Kontrollutvalget

Vedlegg:
a

Forslag til vedtak:

lnndyr 3. august 2015

Lars Hansen
Sekreter for kontrol lutvalget

Motedato:
10.08.2015



Kom m u ne/Etat/l nstitusjon :

Forvaltningsrevision - Bodg Havn KF

Ar

2015

Arkiv:

Utf0rt dato: 02.03.2015

Sign: SEM

Prosjektplan Kontr. dato:
srgn:

Side:

tav2

Sjekkpunkter

1. Bakgrunn prosjektinformasjon (Hvorfor forvoltningsrevision)

Kommentar:
prosjektet er prioritert i Plan for forvaltningsrevisjon 2O72-20t5 i BodO kommune.

odministrasjonen?)

Kommentar:
Formilet med prosjektet er 5 unders6ke styrings- og samhandlingsrelasjonen mellom kommunen og

foretaket.

3.1 Er det en titfredssti!lende styrings- og samhandlingsrelasjon mellom kommunen og foretaket?

Vurderinger i forhold til:
- Felles forstielse av Bodo havns oppgaver og mandat
- OppfOlging av styringssignaler fra bystyret
- Bodg Havns praksis som offentlig forvaltningsenhet

iog kommunole ploner mv.

Kommentar:
- Forvaltningsloven
- Offentlighetsloven
- Vedtekter for BodO Havn KF

- Eventuellekommunestyrevedtak

Kommentar:
- lntervju med politisk og administrativ ledelse i kommunen og representanter for foretaket
- Dokumentstudier



Kom m u ne/Etat/l nstitu sjon :

Forvaltningsrevision - BodO Havn KF

Ar

2015

Arkiv:

Utfort dato: 02.03.2015

Sign: SEM

Prosjektplan Kontr. dato:
srgn:

Sde
2avZ

kompetonse? Ekstra bistond? Kritiske punkter?

Kommentar:
- Ansvarlig for prosjektet er Svein Erik Moholt
- Utforende revisor er Svein Erik Moholt eller annen forvaltningsrevisor.

- Prosjektet anslis til inntil 250 timer.

Kommentar:
- Godkjenning av prosjektplan - 9. mars 2015

- Endelig utarbeidelse av rapport - andre halvSr 20L5


