
B Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:
24.1.20ts

Jnr
r 5/035

ark
418- 5.1

Medlemmer i Steigen kommunes kontrollutvalg

INNKALLING TIL MøTE I KONTROLLUTVALGET

Møtedato:

Møtested:

Tirsdag 1. desember 2015 kl. 13.00

Møterom Plan og utbyggingo Leinesfjord

SAKSLISTE

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

Leines, 24. november 2015

John-Terje Ringstad (s)

Leder kontrollutvalget
for lutvalget

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

SakstittelSaksnummer
AV fra møte3. november 20152Ul5

22tt5 Oppfølgning av forvaltningsrevisj on Ressursbruk og saksbehandling
pleie og omsorg

23n5 av vedtak vedr

24n5 ørelse om status for kommunens økonomi
25n5 Behovsvurdering vedr Bogen barnehage

26fls Oppstart ny plan for forvaltningsrevisjon: Overordnet analyse

27n5 Budsiett kontroll og tilsyn 2016

28n5 ementsbrev 2015 Salten IKS
Revisors av29115
Kontro I lutval gets møteplan 20 I 630/15
Orienteringer fra revision og sekretariat31/1s
Eventuelt32115

Lars



A Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 lnndyr

Vår dato:
24.11.2015

Jnr
t5t036

ark
418- 5.3

sAK 2ut5

Godkjenn¡ng av protokoll fra kontrollutvalgets møte 3.

november 2015
Saksgang: Møtedato:
Kontrollutvalget 01.12.2015

Vedlegg:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 3. november 2015

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

f,'orslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 3 . november 20 1 5 godkj ennes.

Inndyr 24. november 2015

Sekretær for



g Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:
24.09.2015

Jnr
151564

ark
418- 5.4

PROTOKOLL _ STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato:

Møtested:

Saksnr.:

Tirsdag 3. november 2015 kl. 13.00 - 15.30

Møterom PUD, Leinesfjord
20ns

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

Forfall
Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Øvrigez
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt, og
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Lars Hansen, sekretær for kontrollutvalget

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

Merknader:
Ingen.

SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

20lls Orienterins om saker i Steieen kontrollutvalg

20115 Orientering om saker i Steigen kontrollutvalg

Utvalget fikk orientering fra revisjon og sekretariat.



Utvalget besluttet at neste møte holdes t. desember 2015.

Leinesfjord den 3. november 2015

Lars Hansen
Sekretær fo' kontrolh¡tvalggt

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, væ¿rmedlemmer
Steigon kornrmme-v/ ordfører-og rådmann,
Salten kommunerevisj on IKS



g Salten Kontrollutva lgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:
24.11.2015

Jnr
151037

ark
418- 5.3

sAK 22115

Oppfølgning av forvaltningsrev¡sion Ressursbruk og
saksbehandling pleie og omsorg
Saksgang: Møtedato:

Kontrollutvalget 01.12.2015

Vedlegg:
Salten kommunerevisjon IKS 1 8.06. 2013 : Forvaltningsrevisjonsrapport
Ressursbruk og saksbehandling Pleie og omsorg

Kommunestyret behandlet i sak 5711 3, forvaltningsrevisjonsrapporten Ressursbruk og

saksbehandling Pleie og omsorg. I henhold til forskrift om kontrollutvalg $ 12 skal

kontrollutvalget påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om

forvaltningsrevisj on følges opp.

Formålet med forvaltningsrevisjonen var å analysere kommunens ressursbruk og å undersøke

om kommunens saksbehandlingsrutinq var i samsvar med lov- og regelverk. Videre om den

faktiske saksbehandlingen av søknader om sykehjemsplass og omsorgsbolig var i samsvar

med gf eldende lovverk og kommunale bestemmelser. Det ble i tillegg vurdert om
saksbehandlingsprosessen kunne bidra til å forklare sykehjemsdominansen i kommunen.

Følgende tre problemstillinger ble undersøkt og besvart i revisjonen:

1. Hvor mye ressurser bruker Steigen kommune på pleie og omsorg sammenliknet med

andre kommuner?
2. Er kommunens skriftlige rutiner for saksbehandling av søknader om plass i sykehjem

og omsorgsbolig i tråd med lov- og regelverk?
3. Behandler Steigen kommune søknader om plass i sykehjem og omsorgsbolig i

samsvar med gjeldende lowerk og kommunale retningslinjer?



I forhold til problemstilling 1 fant revisjonen følgende:
Kommunen skiller seg ut når det gjelder þrholdet mellom bruk av ressurser på
institusjon vs. hjemmetjenester ved å bruke en betydelig høyere andel (68 prosent) av

netto driftsutgÌfter ínnen pleie og omsorg på institusjonsdrift enn gj.snittet i landet og

KG. Imidlertid viste det seg at dette iførste rekke er utnykkfor en praktiskþrdeling
av utgifter, og ikke en prioritering av institusjonforan hjemmetjenester. Måten
kommunen bolcfører utgiftene og ropporterer på i KOSTRA giør at det tegnes et

þrdreid bilde av ressursbruk til ínstitusjon vs. hjemmetjenester. Forholdet mellom
netto utgifter til institusjon vs. hjemmetjenester vil endres medflere prosentpoeng

dersom utgiftene føres der de egentlig hører hjemme. Undersøkelsen hqr m.a.o. vist at
institusjon íkke er så entydig dominerende i Steigen som KOSTMlallene gir inntrykk
av.

I forhold til spørsmålet om skriftlige rutiner for saksbehandling av søknader orn plass i
sykehjem og omsorgsbolig var i tråd med lov- og regelverk, fant revisor bl.a følgende:

"Foreløpig avslag" somþrekommer i en rutine som en mulighet er ikke i samsvar
me d go d forvaltnings pr alcs i s.

Kammunen mangler et eget sølcrtadsskjemcfor søknader om pleie- og
omsorgstjenester.
Noen av lovhjemlene som er angitt i prosedyrer/maler er upresise og i noen tilfeller
feÌ1.
Det anføres ikke i vurderingsskjema om hiemmebesøk (som et ledd i
solrsbehandlingen) har funnet sted. Dette mener revisjonen er en svakhet ift. å
dokumentere hvor grundig sql<sutredningen har vært og {L å vise hvaforvaltningen
bygger sine faktøopplysninger på.

Når det gjaldt spørsmål om kommunen behandler søknader om plass i sykehjem og
omsorgsbolig i samsvar med gjeldende lovverk og kommunale retningslinjer, fant revisjonen
bl.a følgende:

Saksgjennomgangen víste at ltelse- og omsorgstjenesten i Steigen kommune i
varierende gradfølger sine egne vedtatte prosedyrer. (...)
Vurderingsskjema manglet i om lag halvparten av sakene. (...)
noen pøsienter på Steigentunet ikke har skríftlig vedtak om tjenesten, typisk ved såkalt
"internflytting" mellom omsorgsbolig og sykehjem. Videre var det to saker i utvalget
som manglet slvftlig salrsframstilling, og dermed skriftlig vedtak og begrunnelse. (...)
I noen saker var saksframstillingen meget tynn og oppfulte ikke lovens lrav til
begrunnelses innhold mens i andre var denfullstendig nok. I noen saker var det brukt

feil eller upresis lovhjemmel.

Kommunestyret fattetfølgende vedtak etter innstilling fra kontrollutvalget:

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Ressursbruk og saksbehandling pleie og omsorg er

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

anbefalingene høsten 20 I 4.

4. Kommunestyret vil peke på behovet þr þkus på internkontroll og intern
kommunikasjon.



På bakgrunn av kommunestyrets vedtak er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger, bedt
om å møte i kontrollutvalget kt 13.00 for å redegiøÍe om den oppfølgning vedtaket har fått fra
administrasj onens side.

Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ 12 giennomført en

oppfølgning av kommunestyrets vedtak isak57ll3 Ressursbruk og
saksbehandling Pleie og omsorg

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer .....

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Inndyr 24. 2015

S for



A Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8 138 lnndyr

Vår dato:
24.11.20t5

Jnr
I 5/03 I

ark
418- 5.3

sAK 23n5

Oppfølgning av kommunestyrets vedtak vedr
barnehageopptak.
Saksgang: Møtedato:
Kontrollutvalget 0L12.2015

Vedlegg:
a

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret behandlet og vedtak vedtekter for Steigenbamehagen i sak 33/15.
Bestemmelser om opptak av barn fremkommer i vedtektenes $ 9:

Styrer lager innstilling iforbindelse med opptak i egen barnehage.
Opptak av barn i de kommunale barnehageneforetas av et opptaksunalg bestående
av:
Helsesøster,
I repr. fra PPT
I repr.fra Barnevern
1 repr. fra Oppvelcstavdelinga (møteleder og selvetær)
Styrer fra aktuell barnehage

Barn som tildeles plass, beholder plassen til den blir sagt opp. Det er anledning til å
søke 2, 3, 4 eller S-dagersplass (heldagsplass ). Søknad om opptak skjer påfastsatt
skjema. Barnehageåret erfra cq. 15. august til 15. august året etter.
Det gjennomføres et hovedopptaki året. Hovedopptaket kunngiøres i
loknløvisen/media og ved oppslag i opptaksltretsene. Søknadsfristen settes til I. mars. I
tillegg til hovedopptaket tas det jevnlig inn barn i barnehagene såfremt det er ledige
plasser, Svar på søknad om barnehageplass til l. mars skal sendes søker innen 15.

mars. Øvrige sølcnader skal besvares ínnen 3 uker /ra mottatt søknad. Det praktiseres
venteliste slik at evnt. ledige plasser rasktfylles opp.



På bakgnrnn av at saken er satt på dagsorden er rådmannen! eller den rådmannen bemyndiger,
bedt om ämøte i kontrolluwalget kl 13.30 for å redegjøre om hvordan vedtektenes
bestemmelser om opptak av bam er fulgt opp fra adminisnasjonens side.

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

Inndy:'24.

for



g Sa lten Kontrollutva lgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:
24.tr.2015

Jnr
l5/039

ark
4r 8- 5.3

sAK 24115

Redegjørelse om status for kommunens økonomi

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
01.12.2015

Vedlegg:

Bakgrunn for saken:
På bakgrunn av at saken er satt på dagsorden er rådmannen, eller den rådmannen bemyndiger,
bedt om âmøte i kontrollutvalget kl 14.00 for å gi en redegjørelse / orientering om
kommunens økonomiske situasjon.

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

Inndyr 24. t5

for kontrollutvalget



B Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:
24.1|.2015

Jnr
151040

ark
418- 5.3

sAK 25trs

Behovsvurdering vedr Bogen barnehage
Saksgang:
Kontrollutvalget

Vedlegg:
1.

3.

4.

2

Møtedato:
01.12.20t5

Utdrag fra protokoll fra kommunestyrets møte 15.06 .2011 - sak2Illl Salg av
Bogen skole
Kommunestyrets sak 23 I 13, 26.6.20 13 : Steigenbarnehagen avd. Leinesfi ord -
planlegging i framtidig utbygging, vedlagt notat fra oppvekstleder
Brev fra Thor Holand datert 8.12.2014: Vedr utbygging av Steigenbamehagen avd
Leinesfiord
Notat fra Steigen kommune OSS, rnottatt 19.02.2015: Svar på spørsmål angående
nedleggelsen av Steigenbarnehagen Bogen
Brev fra Steigen kommune 08.09.2015: Svar på spørsmål fra kontrollutvalget5

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget har mottatt vedlagte brev fra Thor Holand, der han tar opp det han mener er
grunnleggende feil i behovsvurderingen som lå til grunn for prosjektet, slik det fremkommer i
et notat fra leder Oppvekst som lå ved kommunestyresak 23ll3.I henhold til dette notatet står
det at <Iforbindelse med at skole- og barnehagelokalene ble overdratt til Bogensamfunnet, lå
det i þrutsetningen at Bogen barnehage skulle være ute av lokalene etter en viss tid>. Holand
går i rette med dette ved å vise til kommunestyrets vedtak i sak21ll1, hvor det fremgikk
følgende: r<Kommunestyret vedtar å overdra Bogen skole vederlagsfritt til Bogen kultursenter.
Steigen kommune vedtar å knytte klausul til vedtaket om at Steigen kommune får leie
barnehagen så lenge det er behov. Prísen skal være 60.000 løoner pr år. Indeksreguleres
etter 5 år>. Holand viser til at Bogen bamehage var i drift da <den uriktige
behovsvurderingen ble fremlagt>, og at det heller ikke var vedtatt at driften skulle opphøre.

I forbindelse med at saken tidligere har vært satt på dagsorden i kontrollutvalget (sak 04i 15,
2l.april2015, og sak 16115,24. september 2015), har sekretariatet sendt brev til rådmannen



med spørsmål knyttet til behovsvurderingen. I forkant av behandlingen i april 2015 ble det
vist til behovsvurderingen for prosjektet, jfr r I forbindelse med at skole- og
barnehageloknlene ble overdratt tíl Bogensamfunnet, lå det iþrutsetningen at Bogen
barnehage skulle ute av lokalene etter en viss tid.> Her ble det bedt om rådmannens wrdering
av informasjonen som ble gitt, og hvorvidt denne var korrekt eller ikke. Responsen på dette
spørsmålet frnnes i notatet som er vedlegg 4 til saken.

I forkant av ny behandling i kontrollutvalget september 2015 ble følgende spørsmål sendt til
rådmannen:

<Vedlagt saksutredningen til kommunestyrets sak23ll3 Steigenbarnehagen avd
Leinesfiord - planlegging / fremtidig ulhygging,là et notat <Behovsvurdering av
barnehagetilbud> datert 05.06.2013. Av notatet fremgår at <<I.forbindelse med at skole-
og barnehagelokalene ble overdratt til Bogensamfunnet, lå det iforutsetningen at
Bogen barnehage skulle være ute av lokalene etter en viss tid>>. Opplysningen om at
det forelå en forutsetning om at den nevnte barnehagen skulle være ute av lokalene
etter en viss tid, ser ut til å stå i motsetning til kommunestyrets vedtak i sak 2lll I Salg
av Bogen skole, hvor det heter at <Steigen kommune vedtar å knytte en klausul til
vedtaket om at Steigen kommune for leie barnehagen så lenge det er behov.y

Jeg ber om rådmannens kommentar til det ovennevnte. Kommunestyrets vedtak fra
2011 inneholde en konk¡et forutsetning om at kommunen skulle kunne leie
barnehagen så lenge det er behov. Hvilken konkret forutsetning, det være seg avtale,
vedtak eller annet er det administrasjonen viser til når det i notatet skrives <lå det i
forutsetningen at Bogen barnehage skulle være ute av lokalene etter en viss tidl?

Responsen på dette brevet finnes i brev fra oppvekstleder som er lagt ved som vedlegg 5.
ingen av svarbrevene gir svar på hvilken konkret forutsetning det er administrasjonen viser til
når de i notatet fta2013 skriver at det 1å en forutsetning om at Bogen barnehage skulie være
ut av lokalene.

Vurdering:
Kontrasten er betydelig mellom kommunestyrets vedtakfra2}Il hvor det ble knyttet en
klausul til vedtaket om at kommunen skulle kunne leie barnehagen så lenge det er behov, og
den formuleringen som administrasjonen gir uttrykk for i den senere (2013)
kommunestyresaken: t<lå det i forutsetningen at Bogen barnehage skulle være ute av lokalene
etter en viss tidl? Administrasjonen har i sine svarbrev ikke kunnet vise til hvilken konkret
forutsetning man skrev om, og heller ikke bidratt til å opplyse noe mer om bakgrunnen for
denne informasjonen som ble presentert for kommunestyret. Det er nærliggende å konkludere
med at kommunestyret i 2013 fikk saksopplysninger som det ikke var hold i. Opplysningene
kan ha hatt betydning for den konkrete saken som gfaldt utbygging av Steigenbarnehagen.

Forslag til vedtak:
I kommunestyrets sak23ll3 <steigenbarnehagen avd. Leinesfiord - planlegging /framtidig
utbygginp, ble det gitt saksopplysninger i forhold til Bogen barnehage om at det lå en
forutsetning ved salget om at Bogen barnehage skulle være ute av lokalene etter en viss tid.
De faktiske forhold er at kommunestyret i vedtak i sak2llll <Salg av Bogen barnehage>



besluttet at det skulle være en Hausul tilknyttet salget som tilsa at kommunen kunne leie
barnehagen så lenge drt var behov.

Kontrollutvalget ber Édmannen-sedi'l-et-deÈblirgiFkorrekt informasjon i saker som
fremlegges kommunestyret.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret.

Inndyr 24. november

for
tars



4
Steigen kommune

MØTEPROTOKOLL

Steigen kommunestyre

Møtested:
Møtedato:

Rådhuset, Lcinesfiord
15.06.2011'fid:Kl.09:00-19:30

Til stedc på rnøfet

Medlemmcr:

Forfall¡
Varamedlemmer:

Asle Schrøder, Agnar Hansen, Sissel Grimstad, Salve Kildahl, Kåre
Gtrnnarn Nilsen, ØystenLax a, Totbjørn Fljertø, Arne Marhang,
Flcd Eliassen, Çell T. Alntsen, Magne Vik, Flildur Ktistiansen
Kjersti Gylseth, Odd Rikard Bredal, Mette Bolsøy

T'orhild Nilsen, Jan-Edk Disen
Knut Sivertsen,'fhor Holand

Fra ¿dm. (evt. andre): Roy Hanssen, Inge Albriktsen, Tordis Sofie Langseth, Vegard
Danielsen, Bodil Friis, Gunnar Svalbjørg, Per Løken, Turid
Markussen, Elin B. Grytøyr

Innkalling: Godlcjent, men Magne Vik mener at innkallingene kornmer for sent ut.

MerknadertMøtet startet med l6 av [7 replesentanter. Knut Sivertsen tiltrådte møtet
kl.09:10

Under behandling av sak 27/ll ble Fred Eliassen erklært inhabil
da han var saksbehandler i saken.
Under behandling av sak 25llt ble Torbjørn Iljerø erklært inhabil med I 1

mot 5 stemmer. (Jjfr. Forvaltningslovens $ 6,2. ledd)
Under behandling av sak 28/l I ble Tolbjørn Hjertø etklæú inhabil med l4 mot
2 stemmer stemmer. (F.1, $ 6,2, ledd, ansaft i Mainstream Norway AS)
Under behandling av salc 30i I I ble Asle Scrøder erklært inhabil rnedT mot 7
stcnrmer (dobbeltstemme ordfører) under behandling av asfaltering
av Røssøyveien.(F,1, $ 6, 2.ledd).
Under behandling av sak 30/11 ble Kåre GunnarNilsen erklært inhabil nred 9
mot 5 stemrner under behandling av asfaltering Røssøyveien. (F.l'. $ 6,2. ledd)
Under behadling av sak 30/l I ble habiliteten til Asle Schrødel og Kår'e Gunnar
Nilsen tatt opp til behandling (fr. F.t. $ 6, 1. ledd b).

Begge ble erklært habil nrot I stemrne.
Under behandling av sak 2l/l,l ble Thor Holand erklært inhabil med l3 mot 3

sternmer, jfr'. F,l, $ 6, l. ledd b.
Hildur Kristiansen ble innvilget permisjon fia kl. l8:00.

Postadrcssc:
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Forslag Iì'a þ'RP v/Magne Vik fält med 1 I ruot 6 stenrmer

Derettcl'ble det foretatt en prøveavstemming rnellom formannskapets innstilling og furslag 2
fra'lhor Holard. Formannskapets innstilling fïkk da l4 stemrner'og Thor I'lolands forslag fikk
3 sternmer.

Dct ble så voteft alternativt rnellom formaunskapets innstilling og forslag 2 li'a'Ihor Holand
Formannskapets innstilling ble da vedøtt nTed [ 3 rnot 4 stelnmer.

Til slutt ble det stemt over tilleggsforslag fia Kjersti Gylseth. Dette ble enstemmig vedtatt

Vcdtaket lyder da slik:
Steigen kommunestyre git kontnrturens faste byggekomité fuilmakt til å sette i gang albeidet
med planlegging og bygging av et allhlrs i Steigen innefor en økono¡nisk ramme på 44.5 mill
kr.

Arbeidet skal ta utgangspunkt i de anbefalinger som u gitt av arbeidsgl'uppas skissepros.jekt
for allhus i Steígen etter alternativ 2.

Kommunestyret gir byggelcomiteen fulhnakt til å nedsette bnrkcrgrupper og engasjere
nødvendig ekstern hompetanse, som prosjektleder og andre byggtekniske r'ådgivere i henhotd
til gjeldende regler for offentlige anshaffelser.

Komntunestylet skal lroldes fortløpencle orisntert onr planlegging, cvt. endringer, m.m.

Err I'orutsettel at prosjektet ltan realiseres iunenfol de rammer som er skissert i
pros.iektutredningen når det gjelder finansiering (tippemidler, eksterne tilskudd rn.m.) og
kostnader'. De økonomiskc beregningene, spcsielt på drifissiden, rnå kvalitetssikres før,vedtak
om byggestarl.

Prosjektet innarbeides i økonomiplanen og budsjett fot 2012.

2t/11
SALG AV BOGEN SKOLE

Fo rmannskapefs innstilling:
1, Kommunestyret. vedtar å godta budet fi'a Stäle Pettersen, Våg, for kjøp av Bogen skole

for tilbudt sum kr. 500,000,-,

2. Det settes som en forutsetning at Bogen barnehage vederlagsf itt skal disporrele dagens
lokaler i bygget for en periode på 5 år,
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llehantlling:
Forslag fra Odd Rikard llredal:
"Kontmunesty¡et vedtar å overdra Bogeu skole vcdellagsf itt til Bogen kulturcenter."

Tillcggsforslag fra Fred Eliassen:
" Steigen kommunestyle vedtar å knytte en ltlansLrl ved oveldragelsen onr at Steigen
konrmune får leie barnehagen så lenge det er behov. Plisen slcal vær'e 60.000,- kr: pr. år.
Indeksreguleres etter 5 år."

Vedtak:

Det ble først stemt over formannskapets innstilling.
Det ble vedtatt mecl I I rnot 5 stemmer at skolen il<ke skulle serges.

Forslag fla Odd Rikard Brcdal med tilleggsforslag fi'a Fred Eliassen ble e¡rstenrmig vedtatt.

Vedtaket lydcr da slik:
Komurutlestyret vedtar å overdra Bogen skole vederlagsfi'itt til Bogen kultul'senter

Steigen kommunestyre vedtar å knytte en klausul ved overdragelsen onl at Steigen kommu¡e
får leiebatneltagen så lenge det er behov. Prisen skal være 60.000,- kr. pr, fu. Indeksreguleres
etter 5 år.

22/rt
SALTEN KULTURSAMARI]EID - BVALUERING OG VEIEN VIDERE

Formannskapcts innstilling:
1. Steigen kommunestyret vedtar å delta i en videreføring av Salten Kultursamarbeid som

permanerrt ordning fra 01.01.12.

2- Kultu¡samarbeidet videlefbres innenfor tammen av gjeldene vedtekter, med eventuelle
farandringer ettel' reginrådets behandl ing.

3. Driften sikres gicnnorn innbetaling av kommunal kontíngent med kr 10,- pr innbygger
i2012 og reguler.es årlig etter deflato.

4' Aktivitetsmidlel slcaffes gjennom å legge inn tirneressurser i prosjektene fra daglig
leder, sanrt evt,andrc son er involvert, som egenandel når det søkes orn eksterne
nridler.

5. Steigen kommune som medlem forplikter seg til å være aktiv deltager og fr.igjøre
timercssurser blant sine ansatte kulturarbeidere slik at de kan delta på nettveri<-
samlinger og ha et tilshekkelig mottakerapparat fur vedtatte pr.osjekter
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Sak

STEIGENBARNEHÄGEN AVD. LEINESFJORD - PLANLEGGING/FRAMTIDIG
UTBYGGING

Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Inge Albriktsen
13/589

Arkiv:A.10

Saksnr.:
23113

Utvalg
Steigen kommunestyre

Møtedato
20.06.2013

Forslag til vedtakr
Steigen kommunestyre ber kommunens byggekomité sette i gang arbeidet med å utarbeide

nødvendigdetaljplanlegging og kostnadsoverslag for utbygging av Steigenbarnehagen

Leinesfiord. Arbeidet gjennomføres innenfor en økonomisk ramme på 50.000,- kr.

Arbeidet skal være slutttbrt i løpet av høsten 2013 ag legges fram for kommuncstyret til
endelig godkjenning før en utbygging tas med som eget investeringsprosjckt i økonomiplanen
2Al4 -17.

Saksutredning
Steigenbarnehagen Leinesfiord har i flere år hatt for å plasser i forhold til bchovisøkning med

ventelister som resultat. Allerecle i økonomiplanen 2010 - 13 ble dette påpekt, og i 20i 1 ble

det i investeringsbudsjettet avsatt 50 000 kr for å vurdere en evt. utbygging.

Etter drøfting mellom styrer og avdelingsingeniør på PUD i april 2072ble det, med bakgrunn
i denne bevilgningen, nedsatt ei brukergruppe for å analysere behov, vutdere mulige
utbyggingsløsninger, osv. Gruppa besto av styrer og personale i bamehagen, fysioterapeut,

adrn. leder for barnehagene, tillitsvalgt, og foreldrerådsleder, og man la f¡am en omfättende

oversikt over behov og ønskff om hvordan man så fbr seg en utbygging. Det ble her f'oreslått

en utbyggingfar22 plasser, inkl. en egcn avdeling for barn fra 0 - 3 år. Nødvendige tiltak og

tilpasninger sorn f.eks. stelleron/bad, garderober, lagerplass og vognskur, større

parkcringsplass, osv. ble også påpekt som nødvendig i kartleggingen,

Arbeidet fra brukegruppa ble så overtatt ev ei mindre gruppe med styrer, avdelingsingeniør,
leder oppvekst og tillitsvalgt. Disse engasjerte arkitekt som har bistått i arbeidet med å

utforme en konkret skisse i forhold til behov og for å fä en evt. utbygging best mulig tilpasset

eksisterende bygningsmasse. En skisse til bygningsmessig løsning ble presentert av arkitektcn
i januar. Dette er en grovskisse som er godt mottatt av personalet/brukergruppa, men etter

dette har det vært stillstand i arbeidet i påvente av en videre kommunal behandling.

Etter en del interne drøftinger i adrninistrasjonen ble kommunens faste byggekomité koblet på

saken, Komiteen hadde et møtc mcd styrer i bamehagen i slutten av april og fikk en

orientering om arbeidet så langt. Fra byggekomiteen ble det da lovet at man skulle fa saken

fram til politisk behandling fortrinnsvis i juni, men det ble også presisert at en videre framdríft
var avhengig av nødvendige bevilgninger og at en evt. utbygging måtte inn i neste

økonomiplan. Ettersom det foreløpig bare foreligger en gtovskisse, vil det være behov for
ytterligere dctaljtegninger før man kan å utarbeidet kostnadsoverslag for prosjektet.
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Sak 23113

Kommunens faste byggekomité vil selvsagt sette i gang dette arbeidet så snart man fla¡

klarsignal om nødvendig finansiering.

I tilknytning til saken har leder ved oppvekstavdelingen laget et eget notat med en

behovsvmdering av barnehagetilbudet i kommunen. Denne er lagt ved som et eget vedlegg.

Vurdering:
Rådmannen er (ient med det arbeidet som er gjort så langt i forbindelse med en evt. utbygging

av Steigenbamehagen Leinesfiord. Som påpekt over er det behov for ytterligere utredning,

spesielinår det gjelder investeringskostnadene ved en utbygging. Som oppvekstleder opplyser

iLget notat er dÀi stort "trøkk" på denne barnehagen når det gjelder søkning om plasser, slik at

behovet for en utbygging hslt klart er til stede'

En evt. utbyggíng må også ses i sammenheng i hva som skal skje med barnehagen i Bogen,

der 4riften i utgangspunktet skullc være tidsbegrenset. Dette er en dyr barnehage å drille og er

foreslått nedlagt som et innsparingstiltak som kommunestyret skal ta stilling til i forbindelse

med økonomiplanarbeidet.Dettc vil selvsagt gå ut over barnehagetilbudet i Bogen, men vil
etter all sannsynlighet også øke behovet ytterligere i Leinesfiord. En øk'rttngav kapasiteten i

Leinesfiord vil imidlertid gi større mulighcter for å effektivisere driften totalt sett.

Med bakgrunn i ovenstående anbefaler rådmannen et det avscttes nødvendige midler slik at

kommunens byggekomité gis muligheter til å fä utarbeidet nødvendige detaljtegninger og

kostnadsoverslag for en utþgging av Steigenbamehagen Leinesfiord. Det forutsettes videre

at utbyggingen tas med som et investeringsprosjekt i økonomiplanen 2014 - 2017.

Vedlegg: Notat - Behovsvurdering ¡v barnehagetilbud.
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Sak 23113

Notat LEINESFJORD, 05 .06.2013

Tit:
Kopi til:
Fra: Vegard Danielsen
SaK: BEIIOVSVURDERING AV RARNEHAGETILBUD

Saksnr. Arkivkode Gradering Avd/SeUSalßb
l3l589-l Al0 OSS//VD

BEHOVSVURIIERTNG AV BARNEHAGETILBUD

Deres reJ.

Steigenbamehagen er organisert i 5 cnheter; Engeløy med to avdelinger, Bogen en avdeling,
Leines en avdeling, Leinesfiord en avdeling og Nordfold med to avdelinger. Bogen barnehage
ble åpnet på nytt i 2008 etter tidligere nedleggelse. Bakgrunnen var ny lov om rett til
bamehageplass og det ikke var kapasitet til å ta inn flere barn i Leínesfiord, I forbindelse med
at skole og barnehagelokalene i Bogen ble overdratt til Bogen samfunnet, lå det i
forutsetningen at Bogen barnchage skulle være ute av lokalene etter en viss tid. Det var ikke
satt noe fast tidspunkt for avslutning av leieforholdet.
Det ble opprettet en småbarnesavdeling i barnehagen i Nordfold samme aret med ei
bindingstid til utleier på 10 år.

Befolkningstallet i Steigen kommune går jevn nedover også barnetallet. Likevel gir ikke
statistikken for årene f¡emover helt riktig bilde fordi til- og fraflytting skjer årvis og bruk av
barnehageplass endrer seg. F'or neste år er det bchov for ca 49 bam under tre år og ca 48 bam
over he år. Kapasiteten i Steigenbarnehagen er ca 49 under tre år og 77 over tre år. Disse
tallene er beregnet ut fra statistikken og al alle barna har femdagers plasser.

Søkningen på bamehageplasser forclclcr seg ulikt i kommunen, slik søkningen er for neste år
vil Engeløy bamehage ha fylt alle plasser ibegge avdelingene, Bogen barnehage vil ha svært
få barn i forhold til kapasiteten, LeincsfJord bamehage blir full og ür venteliste, Nordfold
barnehage Ër ikke frlt opp begge avdelingene og Leines bamehage ftir også ledig kapasitet.

Trenden de siste årene er likt med søkningen på bamehageplasser for neste år. Det er stabil og
stor søkning til Leinesfjord og Engeløy barnehage. Behovet for barnehageplasser er spesielt
stor i Leines{ord og et uavhengig av antall registrertfødte i Leinesfiord. Tar ma¡r også i
betraktning forventet tidsavgrenset bruk av Bogen bamchage, vil Leinesfiord og Engeløy på
sikt måtte dekke barnehagebehovet i Bogen regionen.

Barnehagene i Steigen kommune er over 20 âr og det er behov for rennovering i minst tre
barnehager, spesielt Engeløy og Leinesfiord, og med det også i bildet, vil det være behov for
utbygging og omdisponering av lokalene i Leinesfiord.

Med vennlig hilsen

Vegard Danielsen
Leder oppvekst
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Thor Holand
8289 EngeIøya 8.12.14

Kontrollutvalget i Steigen
8283 Leinesfiord

VEDR UTBYGGING AV STEIGENBARNEHAGEN AVD.LEINESFJORD

Steigen kommune har hatt utbygging av barnehage i Leinesfiord ute på DOFFIN med

anbudsfrist først i november.
Kommunestyret gjorde 26.6.2013 følgende vedtak i sak 23113:

<Steigen kommunestyre ber kommunens byggekomite sette i gang nødvendig

detaljplanlegging og kostnadsoverslag for utbygging av Steigenbarnehagen Leinesfiord.
Arbeidet utføres innen en ramme på 50 000,- kroner.
Arbeidet skal være úført i løpet av 2013 og legges fram for kommunestyret for endelig
godkjenningfør enutbygging tas med som eget investeringsprosjekt i økonomiplanen 2014 -
IJ,>>

Kommunestyret har aldri verken vært forelagt detaljplaner eller kostnadsoverslag for
utbygging av Steigenbarnehagen Leinesfiord og har heller ikke gitt sin endelige godkjenning

slik forutsatt. Det er etter min mening derved ikke fattet gyldig vedtak om utbygging.

Det viser seg også ävære en grunnleggende feil i behovsvurderingen som lå til grunn for
prosjektet.
Der står det:<I forbindelse med at skole- og barnehagelokalene ble overdratt til
Bogensamfunnet, 1å det i forutsetningen at Bogen barnehage skulle være ute av lokalene etter

en viss tid>.
Det var grov feilinformasjon som utelukket Bogen Barnehage som alternativ til utbygging. I
kommunestyrets vedtak sak2llll av 25.6.2011 om overdragelse sto det følgende:

<Kommunestyret vedtar å overdra Bogen skole vederlagsfritt til Bogen kultursenter. Steigen

kommunestyre vedtar å knytte en klausul til vedtaket om at om at Steigen kommune fär leie

barnehagen så lenge det er behov. Prisen skal være 60.000 kroner pr år. Indeksreguleres etter

5 år.>
Bogen barnehage var i drift da den uriktige behovsvurderingen ble framlagt og det hadde

heller ikke vært vedtaff at driften skulle opphøre.

Denne uriktige behovsvurderingen sammen med uriktig forutsetning om at Leinesfiord
bamehage var vedtatt utbygd er i ettertid lagt til grunn for både nedleggingen av Bogen

barnehage og forløpet i utbyggingsprosessen i Leinesfiord.
Jeg ber om at Kontrollutvalget i Steigen snarest mulig vurderer påstanden som gjorde at

Bogen barnehage ikke ble vurdert som altemativ til utbygging i Leinesfiord og om vedtak i
sak23ll3 kan betraktes som et oppstartingsvedtak.

Hilsen Thor Holand



Steigen kommune
olSS: Oppveltstrcnter - Súeþnskolen / Steigenbaraehrgen- Steigen kultur¡kole

Svar på spenmåI angående nedleggelsen av Steigenbernchagen Bogen.

Det cr stitt spørsmål om polítikeme hår blitt feilinformert i forbi¡delse med nedleggelsen av

Steigenbamehagen Bogen.

I overdragelsen av bygningen i Bogeru som tidligere hadde vært skole og þmehage, ble det

giort ea uit"l" mcltorm noþ lultu¡eenteß og Sligør kommr¡ne. Do ar¡talen sk¿l r¡ære

ñgiqrg"fig srter behov. t Ãvtaten skutle Stcigon kornmune leie a 
"ry.l 

pô t*d! 25-0m2'

Uänä"ío6a i undereasjen og arealcr opp til ko¡þr o_g petsonald og sambnrk arr et

tJAGp" og det tidligere úiutioæret nl¡ steigenskolen-Laskeståd hadde behov for âbrt¡kc

foufa oet ¿"Iurr for d&tig vær til at skoleh¡sien kunne $ere ovø Engeløybnra. Araalen

kunne gic,osidig sies opp p[ et års vqseL
Stcigøn-tornngnc ¿rifièt videre Steigenbarnehagen Bogen ettcr overdragelsen i

Bamclragcåret21ßn1ßvar det litcn søkning tit banrelragcplasser i Stcigeobarnehagen

Bogelr, ncn m"n valgte likevel å drifte dcn det bar¡rchageûr€t-

iti¿*jlttprosess€n kãm det et klart krav om ar &ift€n i ko¡nmr¡nsn måttg redusü€s, dsrfor

ute StËigenbamehagen Bogen lagt i <vektskålo blant annet fordi det hadde vært svak søkning

dít; m;det ble sagl tydelig i formannskapet at vurderingen av nedleggelse 8v

Sæigentarnehsgeo Bogert-skulle forctas ettcr oppaketi baqghagene i ma¡s 2014.

id;¡gk*r"rrtún d"tã"tfot st¡ilet opp to alterndiver, beholde Süeigenbaruehagen Bogen

eUer ta i bm¡k dcn nye avdclingen i Steigelrbamehagerr Nordfold.

Man så iûøtÊtat man kunne it ti reftãn ti1 bamchageplass giennom begge altenufivøts,

men det va¡ en stor prisforskjell. mellom alternativene. Riktignok ville det gl den þ9sæ

I^"trgr" br ftest rå.¿ e ¡¿ íbn¡k den nye avdeliagen i SteigenbamehagenNordfold.

Belge-alæmstivene ble lagt fran fgrrådmannen ognan utlry denløsningon sgm gEbest

ø*õñomisr gevinsÇ * rnaila ned gteigcnbarnehagen Bogen. DettÊ ble muntlig fomidlet i
formartnskapet.
n"t *,*rnyË foku, på barnehageplasser i de politiske qqtene,:g adminisrasjonen oppfatter at

,.t , Or" úelyst i á åpen direktè tommunikasjon. Påtidspunktet for opptaksmøtet fiklc alle

som har rett úl barnehageþlass titbud om plass, om ikke førstevalget.

Leinesfiord
Med vennlig hilsen

Vegard Danielsen
Leder Oppvekst
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SVAR PÄ SPøRSMÅ,L FRA KONTROLLUTVALGET 2015

spørsmål vedrørende behovsvurdering angående Bogen barnehage.

Kopi av skriftlig melding til kontrollutvalget for samme problemstilling datert 18.02'2015:

<svør på spørsmål angående nedleggelsen av steígenbørnehagen Bogen,

Det et. stilt spørsmål om politikerne har btitt feitinþrmert i þrbindelse med nedleggelsen av

Ste igenbarnehagen Bogen-

I overdragelsen av bygníngen i Bogen, som tidligere hadde vært slcole ogbarnehage, ble det

gjort en ivtale metb; n"-gen lnthirsenter og Steígen kommune' Den avtalen skal være
*tìlgjengelig 

etter behov. Iávtalen ihttle Steigen lcorymune leie et areal på rundt 250m2,

UlrnrËoglto¡alet i underetasien og arealer opp til kontor og personalet, og sambruk av et

toalett olp" ,S det tidligere i¡Ut¡oîtlnt når Stõigenskolen Laskestad hadde behov þr å bruke

Iokalet ,tå, ¿el var for ãarng vær til at skolebussen latnne kiøre over Engeløybrua- Avtalen

kunne giensidig sies opp på eÍ års varsel.

Steigen kommune driftet videre Steigenbarnekagen Bogen etter overdragelsen'

Barnehageåret 20. 3/2014 var det liten søkning til barnehageplasser i Steígenbarnehagen

Bogen, *rn *n valgte likevel å drifte den det barnehageåret'

I budsjettprosessen kom det et klart krav om at driften i lømmunen måtte reduseres, derþr ble

Strigenbårnehagen Bogen lagt i <tvektskåla> blant anrct fordi det hadde vært svak sølcning dit,

*ri drt ble sagl tydeti| i ¡or"mannskapet at vurderingen av nedleggelse av Steigenbarnehagen

Bogen, sfulle joretas etter opptaket I barnehagene i mars 2014.

I opptaksmøtet ble det cterþr srílle| opp to alternativer, beholde steígenbarnehagen Bogen

"tieî 
ta i bruk den nye audelingen i Steigenbarnehagøn Nordfold.

Man så i møtuf at man kunne innfri retten til barnehageplass giennom begge altetnativene'

men det var en stor prisþrsþ-ell-mellom alternativene, Riktignokville det gí den beste

løsningenþrflest med-å m í bru,t den nye avdelingen i Steigenbarnehagen Nordþld-

Postadrcsse:

Rádhuset
828I LEINESFJORD

8esøksadresse:

Leines(iord
I.,EINESFJORD

Tclcfon:
Tclefaks:

9'l 42M25
757 78810



Begge alternativene ble løgtframfor rådmannen og manvalgte den løsningen sotn ga best

økoñamisk gevinst, at *oita ned Steigenbarnehagen Bogen, Dette ble rnuntligþrmidlet i

.þrmannsknpet.

Del var myefolcus på barnehageplosser i de politislce møterie, og adminßiløsionen oppfatter

qt salæn ttt"brtyti t en åpen l¡àla, kammuníkasjon. På tidspunWetþr opptaksmøtetfikk alle

som har rett tíl barnehageplass tilbud om plass, om iklæførstevalgel.>

Utgangspunktet for å vurdere behov for bamehageplasser er ântall barn i aktuelt område som

ftõreñtif bamehagoplass. Neste trìnn kommer fram ved opptak til bamehageplass, hvem av

barn med rett søkei plass i aktuell bamehage. Søkningen har vært lav til Bogen'

De avgiørende grunnene til nedleggelse var først økononrisk, opprettholdelse av Bogen var

dobbelpris av Èostnadene med å ta i bruk den andre avdelingen i Nordfold. Det andre vat at

flere ñkk tilbud om plass med å ta i bflrk avdelingen i Nordfold.

Det har vært mange påstander angående hvor mange barn som va¡ aktuelle i Bogen i samme

tidsrom, administiasjonen forholdur seg til antallet som søker og hvem som har rett til plass,

Slte I år.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Vegard Danielsen
Leder oppvekst
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A Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:
24.11.201s

Jnr
1s/041

ark
418- 5.3

sAK 26t1s

Oppstart ny plan for forvaltningsrev¡sjon: Overordnet
analyse

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
01.12.2015

Vedlegg:
¡ Prosjektplan Overordnet analyse

Bakgrunn for saken:
I hver kommune skal det utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon hver valgperiode, og
denne skal være basert på en overordnet analyse som baserer seg på risiko- og
vesentlighetsvurderinger fifr forsk¡ift om kontrollutvalg $ 10). Sekretariat og revisjon har
utarbeidet en plan for gjennomføting av denne overordnede analysen, og denne legges frem
for og presenteres for kontrollutvalget i møtet.

Det legges opp til at den overordnede analysen skal legges frem for kontrollutvalget våren
2016, og at det deretter utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon for valgperioden 2015 -
2019.

Forslag til vedtak:
Steigen kontrollutvalg tar til orientering redegjørelse om prosjektplan som grunnlag for
overordnet analyse, og senere utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon.



Inndyr 24. 2015

for
Lars



Prosjektplan overordnet analyse BeiaÍr, BodØ, Fauske,
Gildeskål, HamarØy, ],tleløy, Saltdal, Steig€h, Sødold

Forskrift om kontrollutvalg $ 10 pålegger kontrollutvalget å utarbeide en plan for forvaltringsrevisjon minst èn gang i valgperioden. Planen skal
legges frem for behandling i kommunestyret, og skal "baseres på en overordnet analyse øv komrnwens virksomhet utfra risiko- og
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for forvaltníngsrevísjon på de ulÌke seWorer og virksomheter" .

Utarbeidet 201 I, oppdatert i møte 10. november 2015



Overordnet analyse: Forankring av oppdraget

0.1 Sak til kontrollutvalget vedrørende gjennomføring av OA. GjennomfØres fortløpende i

kontrollutvalgsmØter så snart prosjektplan er ferdig.

Overordnet analyse: Innhenting av informasjon

Ekstern:

1.1 Kommunebarometeret (Kommunal Rappofts KOSTRA-baserte gjennomgang og rangering
av landets kommuner på ulike tjenesteområder)

L.2 Informasjon fra andre åpne kilder (Fylkesmannens tilsyn, KOFA, Arbeidstilsynet, ROBEK
(Register om betinget godkjenning og kontroll)

Intern: 2.L Samtale administrativ ledelse (tema måloppnåelse og risikoområder) nådmann. Bodø:
Rådmann og direktørene

2.2 Samtale ordfører og opposisjonsrepresentant (tema måloppnåelse og risikoområder)

2.3 Kommunens årsberetninger og regnskap (økonomisk utvikling, resultater og
handlefrihet). Informasjon om saker behandlet i kontrollutvalget 20tL-2O15 (nummererte
brev, merknader etc)

2.4 Informasjon fra forrige periodes forvaltningsrevisjonsprosjekter



2.5 Informasjon fra regnskapsreviso'r

Overordnet analyse : Analysedel

3.1 Analyse av innsamlede data



Ekstern: 1.1 Kommunebarometeret

Ekstern z L.2 Informasjon fra andre åpne kilder

Innhente tall ove
tjenesteområder

r tid for kommunenes rangering på ulike

Utført
LH

Oppgave

Frist for qiennomføring
Ansvar

For den enkelte kommune: Innhente og sammenfatte tema og
konklusjoner som fremkommer i Fylkesmannens og Arbeidstilsynets
tilsyn med kommunen, samt saker i KOFA som vedrører kommunen.
Uke 52
LH

Frist for qjennomførinq
Ansvar

Oppgave



Intern: 2.1 Samtale administrativ ledelse

1. Uke 46
2. Utført
3. Uke 52

.LH

Fordeles LH: Bodø, Gildesfål og lvleløy, SEM: Fauske, Hamarøy og
Steiqen, IH: Beiarn, Saltdal, Sørfold

1

2
3

For den enkelte kommune:
1. Brev til rådmannen med følgende innhold:
1.1 informasjon om oppstart av OA som grunnlag for plan for
forva ltn i n gsrevi sj o n,
1.2 behov for gjennomføring av vurderingssamtaler á ca 1 times
varighet med rådmannen
1.3 informasjon om premisser og tema for samtale: måloppnåelse og

o.
risikoomrãder innen det enkelte ledd i forvaltningen).
1.4 kontaktperson i sekretariat/ revisjon som tar snarlig kontakt for å
avtale tidspunkt for gjennomføring av samtaler.
For alle kommunene
2. Utarbeidelse av skjema til bruk i vurderingssamtalene
For den enkelte kommunel
3. Gjennomføring av det enkelte interlvju.

Ansvar

Oppgaver

Frist for gjennomføring



Intern: 2.2 Samtale ordfører og opposisjonsrepresentant

1. Uke 46
2. Utført
3. Uke 52

LH

Fordeles som for punkt 2.1 Administrativ ledelse

1

2
3

For den enkelte kommune:
1. Brev til ordfører og opposisjonsrepresentant med følgende innhold:
1.1 informasjon om oppstart av OA som grunnlag for plan for
fo rva ltn i n g srevi sj o n,
1.2 behov for gjennomføring av intervjuer á ca 1 times varighet med
ordfører og op posisjonsleder
1.3 informasjon om premisser og tema for intervjuet (måloppnåelse og
risikoområder)
1.4 kontaktperson i sekretariat/ revisjon som tar snarlig kontakt for å
avtale tidspunkt for gjennomføring av intervju.

For alle kommunene
2. Utarbeidelse av sett med spørsmål til bruk i intervjuene, dersom dette
skal avvike fra avsnitt 2.1 (adm.ledelse) over
For den enkelte kommuner
3. Gjennomføring av det enkelte intervju.

Frist for gjennomføring

Ansvar

Oppgaver



Intern: 2.3 Kommunenes årsberetninger etc

Intern= 2.4 Informasjon fra forrige periodes plan og forvaltningsrevisjonsprosjekter

Intern: 2.5 Informasjon fra regnskapsrevisor

For den enkelte kommune:
Innhente og sammenfatte informasjon i de siste to (tre) års
årsberetninger: vesentlige enkelthendetser eller avvik, utviklingstrender
av vesentliq betydninq for kommunen
Uke 52
Fordeles kommunevis

Frist for qÍennomførinq

Oppgaver

Ansvar

For den enkelte kommune:
Innhente og sammenfatte informasjon i plan og i gjennomførte
forvaltningsrevisjonsprosjekter i perioden 2011-2015, herunder
oppfølqninq av kommu nestyrets vedtak.
Uke 52
LH

Frist for qiennomførinq
Ansvar

Oppgaver

For den enkelte kommune:
Innhente utfyllende informasjon fra regnskapsrevisorene

LØpende.
Fordeles kommunevis.

Oppgaver

Frist for qiennomførinq
Ansvar



fntern: 2,6 Informasjon om saker behandlet i kontrollutvalget 2011-2015

Uke 52
LH

For den enkelte kommune:
Innhente og sammenfatte informasjon om vesentlige saker (f.eks
nummererte brev, merknader, tilbakevenrdende saker, henvendelse fra
KU t¡l kommunestyre etc) i kontrollutvalqêt for valqperioden.

Oppgaver

Frist for qiennomførinq
Ansvar



Overordnet analyse: Analysedel

Intern: 3,1 Analyse av innsamlede data

For den enkelte kommune:
Analysere innsamlede data ut fra risiko- oc¡ vesentliqhetsvurderinqer
Uke 10, 2016
Jfr. fordeling av kommuner

Oppgaver

Frist for qiennomførinq
Ansvar



g Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:
24.11.201s

Jnr
ts1042

ark
4r8-5.3

sAK 271t5

Budsjett kontroll og tilsyn 2Aß

Saksgang:

Kontrollutvalget

Vedlegg:

Møtedato:
0r.12.2015

a Salten kommunerevisjon IKS 4. november 2015 Honorarer eierkommuner

Salten kontrollutvalgservice - prognose kostnader 2015 fordelt på kommune

Bakgrunn for saken
Forskrift om kontrollutvalg $ 18 pålegger kontrollutvalget å utarbeide forslag til budsjett for
kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. I merknadene heter det at budsjettet skal omfatte
kontrollutvalgets og revisjonens samlede virksomhet. Kontrollutvalgets forslag til
budsj ettramme skal føl ge formannskapets innstilling til kommunestyret:

$ I 8. Budsj ettbehandlingen
Kontrollutvalget utarbeider þrslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i

kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for
kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller

fylkesutvalgets/þlkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.

Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen omfatter revisor, kontrollutvalg og
sekretariat.

Utgifter til revisjon
Når det gjelder revisor er Steigen kommune tilsluttet Salten kommunerevisjon IKS, der
representantskapet vedtar budsjettramme for virksomheten. Utgifter fordeles budsjettmessig
ut fra revisors planlagte aktivitet for den enkelte eierkommune. Det er ikke lagt opp til
vesentlige endringer i driften fta2015 til2016. Steigen kommunes andel av revisjonens
utgifter for 2015 var beregnet til ca kr 520 000. Selskapet opplyser at det beregner andelen for



2016 til k 535 000. Det legges dermed kun opp til løms- og prisjustering av andelen (pluss

3,2 %\

Utgifter til sekretariat
Salten kontrollutvalgservice yter sekretariatstjenester til kommunene i Salten, også Steigen.
Det er ikke lagt opp til vesentlige endringer i driften fta2015 til2016. Utgiftene til
sekretariatet fordeles ut fra folketall, aktivitet i kontrollutvalgene og et fastbeløp. Dersom det
legges opp til 3 kontrollutvalgsmøter per år vil Steigen kommunes andel av sekretariatets
utgifter for 2A16 bli ca kr 97 000 (2015: kr 93 000). Dersom det legges opp til 4 møter i2016
stiger denne utgiften til ca kr 107 000. Den faktiske utgiften avhenger av utviklingen i
folketall i de 9 eierkommunene, samt møtehyppigheten i de 9 kontrollutvalgene.

Kontrollutvalgets egne utgifter
Ordinære driftsutgifter tilknyttet kontrollutvalget, så som godtgjørelser, tapt arbeidsfortjeneste
etc er budsjettert s¿unmen med utgifter til øvrige politiske organer. Det kan ut over dette være

behov for at kontrollutvalgets medlemmer deltar på kurs eller opplæring som vedrører
utvalgets arbeidsområde. For 2016 foreslås det at det settes av kr 50.000 til dette formålet.

Alle tall er basert på forventet aktivitet. Endret aktivitet kan medføre endret utgiftsnivå.
Oppsummert utg¡ør forslag til budsjett til kontroll og tilsyn følgende:

Regnskaps- og forvaltningsrevisi on, selskapskontroll Kr 535 000,-
Sekretærbistand Kr 97.000,-
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter Kr 50.000,-
Sum Kr 682 000,-

Forslag til vedtak:
Steigen kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2016
foresiås budsjettert til kr 682 000.

Re gnskaps- o g forvaltningsrevisì o n, sel skap skontroll Kr 535 000,-
Sekretærbistand Kr 97 000,-
Kurs og opplæring, andre driftsutgifter Kr 50 000,-
Sum KI 682 000,-

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg $ 18.

ber 2015Inndyr

for lutvalget
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Salten kontrollutvalgservice
v/Lars Hansen

Deres ref,: * Vår ref. : styret/paa/bud2016 Dato: 4. november 20L5

I henhold til vedtatt budsjett;

7) Honorarer eierkommunene

Disse er basert på de forutsetninger som lå til grunn ved omdanning av Salten
kommunerevisjon til IKS og således godkjent av eierkommunene. @kningen i budsjettrammen
utgjØr 3,2olo. Jeg foreslår derfor samme Økning i honorarer eierkommunene i 2016:

Steigen-63
Sørfold-65
Saltdaf-124
HamarØy-68

Beiarn-59
Fauske-179

Bodø-283
Meløy-94
Gildeskål-65

Tilsammen

Med vennlig hilsen

Fordellng budsjettramme 2016

535 000
550 000

1 0s0 000
s80 000
500 000

1 s2s 000
2 405 000

80s 000
550 000

Buds¡ert 2015

520 000
536 000

1 020 000
s61 000
486 000

1 475 000
2 330 000

776 000
s36 000

I 240 000 I 500 000

Þ t-tt' fd-'",t +-"-.
Per Asbjørn Andersen
Daglig leder

Salten kommunerevlsJon IKS wwu/.sâlten-revlsjon.no Org. nr.:986 655 271MVA E-post: post@salten.revisjon,no

Hovedkontor Fauske
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon:
Faks:

Postboks '140, 8201 f-auske
Torggata 10, 2 etg
75 61 03 80
75 61 03 89

Avdeling Bodø
Postad¡esse:
Besøksadresse:
Telefon:
Faks:

Postboks 42S, 8001 Bodø
Posthusgárden. Havnegâtâ I
75 61 03 90
75 61 03 98
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1t3
1t3
1t3
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1t3
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lnnbyggere
p¡ 1112015

80 338

1 058
50 185
I 622
2 014
1 811'a 

¿si¿
4 734
2 sot
1 953

Prognose fordeling_ kostnader SKU 2016- detaljer
Salten kontrollutvalgservice
Budsjetttotal 2016 kr 1 313 000
Anslag møtehyppighet ut fra erfaringstall pel kommune
Folketall pr 1112015

Kommune

Beiarn
Bodø
Fauske
Gildeskål
Hamarøy
Me!ø_y

Saltdal
Steigen
Sørfold

Sum

Sum



g Salten Kontrollutva lgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:
24.tt.201s

Jnr
ts1043

ark
4t8-5.3

sAK 28115

Engasjementsbrev 2015 Salten kommunerev¡sion IKS

Saksgang:
Kontrollutvalget

Vedlegg:

Møtedato:
01.12.2015

a Salten kommunerevisjon IKS 1. november 2015: Engasjementsbrev Steigen
kommune

Bakgrunn for saken:
Revisor skal utføre sitt arbeid i samsvar med revisjonsforskriften og god kommunal
revisjonsskikk, herunder de internasjonale revisjonsstandardene. En av disse standardene er
ISA 2010 Inngåelse av avtale om vilkårenefor revisjonsoppdrag. Standarden angir at

vilkårene for revisjonsoppdrag som hovedregel skal nedtegnes i en skriftlig ar,tale, oftest
ivaretatt gjennom bruk av engasjementsbrev.

Hensikten med et engasjementsbrev er å nedtegne vilkårene for oppdraget og kommunisere
dette rned oppdragsgiver, slik at det er en felles forståelse for arbeidsoppgaver og
ansvarsdeling på ulike områder. Vedlagte brev fra Salten kommunerevisjon IKS gir
grunnleggende informasjon om

o Revisjonens formål og innhold
o Forvaltningsrevisjon
o Regnskapsrevisjon
e Rapportering og dialog, herunder vedr misligheter og nummererte brev

Til hvert møtei kontrollutvalget har det vært satt på dagsorden en sak med tittelen
<Orienteringer fra revisjon og sekretariat>. I denne forbindelse har revisor gitt en kortfattet og
muntlig informasjon om fremdrift i regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon.



Revisor er underlagt flere faglige standarder for hvordan et revisjonsoppdrag skal planlegges,
gjennomføres og rapporteres. Det skal blant annet utarbeides en overordnet revisjonsstrategi
for hvert revisj onsoppdrag.

Vurdering:
Det fremlagte engasjementsbrevet gir en grunnleggende informasjon om arbeidsoppgaver og
ansvarsforhold. For ättøve sitt påse-ansvar overfor revisjonen, er det særlig viktig at det
avklares hensiktsmessige former for rapportering og dialog mellom revisjon og
kontrollutvalg.

Informasjon til kontrollutvalg fra revisor har vært av et noe begrenset omfang og innhold. Det
kan være hensiktsmessig med noe mer informasjon til, og dialog med kontrollutvalget. Dette
vil også bidra til at utvalget oppfyller det påse-ansvar det har overfor revisor.

Det kan også være aktuelt å be revisor om informasjon om overordnet revisjonsstrategi for
revisjonsoppdraget.

Forslag til vedtak:
1. Steigen kontrollutvalgtar engasjementsbrev for revisjon av Steigen kommune til

etterretning.

2. Utvalget oppfordrer revisor til å gi noe mer utfyllende informasjon om gjennomføring
av revisjonsoppdraget.

3. Ved endringer i kommunen eller hos revisor, som tilsier at det er behov for nytt
engasjementsbrev, sendes nytt brev iløpet av valgperioden.

Inndyr 24. 201s

for
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KOMMUNEREVISJON

Kontrollutvalget i Steigen kommune

Deres ref.; t Vår ref.: t37O AUPaa Dato: 1. november 2015

Engasjementsbrev - Steigen kommune

t. lnnledning

Salten kommunerevisjon IKS er i henhold til avtale datert L9/Z-20O4 revisor for Steigen

kommune. Revisjonen består av forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon, og omfatter

revisjonen av kommuneregnskapet og tilhørende regnskap. Med utgangspunkt i de

revisjonsbestemmelsene som gjelder for kommuner og fylkeskommuner, herunder standarder

for god kommunal revisjonsskikk, vil vi i dette brevet beskrive vår forståelse av

revisjonsoppdraget, slik at utvalget får en oppfatning av rollefordeling og hva som kan

forventes av oss.

De Økonomiske forhold mellom revisjonen og kontrollutvalget som oppdragsgiver er behandlet

ien egen avtale.

2. Revisjonen -formål og innhold

Kommuneloven har blant annet følgende bestemmelser om revisjonen i 5 78:

L Revisjon av kommunal og fylkeskommunal virksomhet skal skje i henhold til god kommunal

revisjonsskikk.

2. Revisjonsarbeidet skal omfatte regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon

Vi vil gjenno mføre og rapportere resultatene av vår revisjon i henhold til god kommunal

revisjonsskikk, som er en rettslig standard. lnnholdet i dette begrepet er normert av

kommunelovens bestemmelser om revisjon, tilhgrende forskrifter og etablerte og anerkjente

standarder på området. Som medlem av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) er vi

underlagt jevnlige eksterne kva litetskontroller.

Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet. Oppdragsansvarlig

revisor skal hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget.

galten kominunerevisJon IKS www.selten.rêvisjon.no Org. nr.: 986 655 271 MVA E-posÍ poet@salten-revlsjon.no

Hovedkontor Fâuske
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon:
Faks:

Postboks 14A, BZtl Fauske
Torggata 10. 2.etg
75 61 03 80
75 6f 03 89

Avdel¡ng Bodø
Postadresse:
Besøksadresse-
Telefon:
Faks:

Postboks 429,8001 Bodø
Posthusgárden, Havnegata I
75 61 03 90
75 61 03 98
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Ledelsenes ansvdr
I henhold til kommuneloven er det kommunens administrasjonssjef som er ansvarlig for at

kommunens interne administrative kontroll og økonomiforvaltning er ordnet på en

betryggende måte og er gjenstand for betryggende kontroll. Det er også administrasjonssjefens

ansvar å utarbeide og fremme kommunens ärsberetning og avlegge årsregnskapet i samsvar

med bestemmelsene i kommuneloven, forskrift om årsregnskap og årsberetning i kommuner

og fylkeskommuner og god kommunal regnskapsskikk'

Kommunens ledelse har også ansvaret for at vi som revisor har ubegrenset tilgang til registrerte

opplysninger, dokumentasjon og annen informasjon vi finner nØdvendig for å kunne utføre vårt

arbeid, herunder korrespondanse, kontrakter, protokoller m.v. Dette inkluderer også tilgang til

system beskrivelser og nødvendig veiledning.

Kommunestyret og kontrollutvolgets ønsva r

Kommunestyret er kommunens øverste organ, og har det Øverste tilsyn med den kommunale

forvaltning. Kommunestyret vetger selv et kontrollutvalg til å forestå det lØpende tilsyn med

den kommunale forvaltning på sine vegne. Kontrollutvalget skalpåse at kommunen og

forvaltningen blir forsvarlig revidert. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjoner basert på

en overordnet risiko- og vesentlighetsanalyse.

Foruoltningsrevision

I henhold til forskrift om revisjon osv. $ 7 innebærer forvaltningsrevisjon å giennomf6re

systemat¡ske vurderinger av Økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra

bystyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets

vedtak og forutsetn i n ger,

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er sätt på

området,

c) regelverket etterleves,

d ) forvaltn i n gens styri ngsverktøy og virkemid I er er hensiktsmessige,

e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med

offentlige utredningskiav,

f) resultatene ítjenesteproduksjonen er itråd med kommunestyrets eller fylkestingets

forutsetn¡nger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.

Gjennomføring og rapportering av forvaltningsrevisjon skal skje i henhold tilgod kommunal

revisjonsskikk og etablerte og anerkjente standarder på området, og det skal etableres

revisjonskriterÍer for det enkefte prosjekt.

lnnenfor forvaltningsrevisjon av kommuner er det NKRF som er det standardsettende organ.

Grunnlaget og bakgrunnen for den enkelte forvaltningsrevisjon vil være beskrevet ved

rapporteringen av den enkelte revisjon, slik at denne oppgaven ikke blir beskrevet ytterligere i

dette brevet. 5e for 6vrig nærmere om rapportering under eget avsnitt.

2
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Bestillinger av forvaltningsrevisjonsprosjekter skjer med bakgrunn i overordnet plan eller

vedtak ¡ kontrollutvalget.

Op pd ragsansva rlig forva ltn ingsrevisor er Sve in Erik Moholt.

Regnskapsrevisjon
Når det gjelder regnskapsrevisjon vil grunnlaget for vårt arbeid i mindre grad være omtalt ved

avrapportering, slik at vi her bruker noe mer plass på å beskrive vårt arbeid og grunnlaget for
dette.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor er Per Asbjørn Andersen,

Årsregnskapet og de aktuelle delene av årsberetningen

I regnskapsrevisjonen er vår hovedoppgave som revisor for kommunen å vurdere og avgi en

uavhengig uttalelse (revisjonsberetning) om hvorvidt årsregnskapet er avgitt isamsvar med lov

og forskrifter. I tillegg kontrollerer vi at de disposisjoner som ligger til grunn for regnskapet er i

samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene stemmer med regulert beløp.

Vi kontrollerer også om opplysninger i årsberetningen om årsregnskapet er konsistente med

årsregnskapet, I tillegg kontrollerer vi om den revisjonspliktiges ledelse har oppfylt sin plikt til å
sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger.

Videre er det vår oppgave å vurdere om kommunen har ordnet den økonomiske
internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll.

Ärsregnskapet skal iht. forskriften være avlagt av administrasjonssjefen innen 15. februar i året

etter regnskapsåret. Arsberetnlngen skal avgis uten ugrunnet opphold, ogsenest lnnen 31.

mars. Administrasjonssjefens ansvar omfatter også ansvar for at registrering, dokumentasjon

og oppbevaring av regnskapsopplysninger er innrettet på en ordentlig og oversiktlÍg måte.

Revisjonens utþrelse og forholdet til intern kontroll

God kommunal revlsjonsskikk innebærer blant annet at vi kontrollerer utvalgte deler av

materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, foretar analytiske vurderinger og

andre revisjonshandlinger som vi etter forholdene finner henslktsmessige.

På grunn av en revisjons iboende begrensninger, sammen med den interne kontrollens iboende

begrensninger, er det alltid risiko for at ikke all vesentlig feilinformasjon i regnskapet avdekkes,

selv om revisjonen er planlagt og utført i samsvar med god kommunal revisjonsskikk, herunder

de internasjonale revisjonsstandardene(l5A-ene). Ved vår risikovurdering vurderer vi de interne

kontrollene som er relevant for kommunens eller enhetens utarbeidelse av årsregnskapet med

det formål å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige ut fra omstendighetene, men

ikke for å gi uttrykk for effektiviteten av enhetens interne kontroll.
Generelt vilen effektiv intern kontroll (kommunens egen) redusere risikoen for at misligheter

og feil vil oppstå uten å bli avdekket, men vil aldri kunne eliminere denne risikoen. Omfanget av

vårt revisjonsarbeid vil for en stor del være avhengig av kvaliteten på, og effektiviteten av
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kommunens interne kontroll, samt regnskaps- og rapporteringsrutiner. Vivil rapportere skriftlig

om eventuelle vesentlige mangler i den interne kontrollen som er relevante for revisjonen av

årsregnskapet og som vi har identifisert under revisjonen, se nærmere om dette under

avsn¡ttet ra p porteri n g.

Registrering oq dokumentosion ov regnskopsopplysninger

Når vi konkluderer om registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i

revisjonsberetningen, vil revisjonen være utført i samsvar med den internasjonale standard for

attestasjonsoppdrag {ISAE} 3000 <Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller begrenset

revisjon av historisk finansiell informasjon>. Denne standarden krever at vi etterlever etiske

krav, planlegger og gjennomfører vårt arbeid for å oppnå betryggende sikkerhet for at det ikke

er vesentlige formelle mangler knyttet til registrering og dokumentasjon av

regnskapsopplysninger. Slike vurderinger innebærer giennomføring av kontrollhandlinger for å

innhente bevis om disse forholdene, De valgte kontrollhandlingene avhenger av revisors

skj6nn, herunder vurderingen av risikoene for vesentlige mangler,

Ved vurderingen av ledelsens plikter med hensyn til regisÏering og dokumentasjon av

regnskapsopplysninger, innhenter revisor informasjon om kommunens interne rutiner for ä

vurdere samsvaret med lov, forskrift og god bokføringsskikk, men ikke for å gi uttrykk for en

mening om effektiviteten av kommunens interne kontroll'

Andre uttolelser og kontrollhandlinger
Vår revisjon vil også omfatte de kontrollhandlinger som er nØdvendige for å attestere fplgeskriv

til lønns- og trekkoppgavene og de terminvise krav etter den kommunale ordningen for

momskompensasjon. Vi utfører også kontroll av tilskudd som er gitt for å finansiere særskilte

oppgaver (særattestasjoner), der det er krav eller ønske om revisors attestasjon, Våre

kontroller utføres itråd med oppdragsgivers anvisninger og aktuell standard for

attestasjonsoppdrag.

3. lnnsynsrett og taushetsPlikt

Revisor kan kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument hos kommunen og

foreta de undersøkelser som revisor finner nødvendige for å gjennomføre oppgavene'

Både oppdragsansvarlig revisor og revisjonsmedarbeiderne har taushetsplikt etter

forvaltningsloven Sg 13 t¡l 13e. Dette følger av kommunelovens I 78, nr7. Taushetsplikten

gjelder ubegrenset i tid, også etter at oppdraget er avsluttet.

Taushetsplikten er dog ikke til hinder for at kontrollutvalget får den inforrnasjon om resultater

av revisjonen som er nødvend¡ge.

4, Rapportering og dialog

Engasjementsbrev for revisjonsoppdraget utarbeides for hver valgperiode eller oftere dersom

det er forhold som tilsier det. I tillegg utarbeides oppstartsbrev i forbindelse med oppstart av
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den enkelte forvaltningsrevisjon og årlig i forbindelse med oppstart av regnskapsrevisjonen,
dette sendes administrasjonen.

Kontrollutvalget skal sørge for at plan for forvaltningsrevisjon blir utarbeidet og innstille til
kommunestyret, som vedtar planen. Forvaltningsrevisjoner rapporteres til kontrollutvalget i

form av egne rapporter.

Regnskapsrevisjonens innhold avhenger av revísjonsstandarder, intern kontroll og revisors
skjønn. Kontrollutvalgets oppgave er å påse at kommunen har en tilstrekkelig revisjon. For å

sikre kontrollutvalget informasjon om regnskapsrevisjonen vil det itillegg til
revisjonsberetningen redegjØres for status i arbeidet ved møter i kontrollutvalget.

Etter en endring i offentleglova S 5 annet ledd, som trådte i kraft 1. januar 2015, kan offentlig
innsyn i foreløpige revisjonsrapporter utsettes inntil den endelige rapporten er oversendt
kontrollutvalget. Endringen innebærer ikke en innsnevring iselve innsynsretten i

revisjonsrapporter, det er kun tidspunktet for når innsyn kan kreves som er endret.

Mísligheter

Revisor skal iht. forskriftens $ 3, gjennom revisjonen bidra til å forebygge og avdekke

misligheter og feil. Konstateres det misligheter ved revisjon, eller på annen måte, skal revisor

straks sen de foreløpig ínnberetning til kontroll utvalget.

Når saksforholdet er nærmere klarlagt skal revisor sende endelig innberetning til
kontrollutvalget, Revisor skal sende kopi av innberetningen t¡l administrasjonssjefen.

Nummererte brev

Vi kan gjennom regnskapsrevisjonen finne forhold som ikke blir påpekt i revisjonsberetn¡ngen,
men vi finner det nødvendig å påpeke i nummerert brev. Slike nummererte brev vil bli sendt til
kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen. Kontrollutvalget har et ansvar for å påse

forhold som er påpekt av revisor blir fulgt opp.

I henhold til revisjonsforskriften $ 4, 2 skal revisor påpeke følgende forhold i nummererte brev:
1. Mangler ved plikten til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og

dokumentasjon av regnskapsopplysninger.
2. Feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontrollen.
3. Misligheter,
4. Feil som kan medføre feilinformasjon i årsregnskapet.
5. Manglende redegjørelse for vesentlige awik mellom beløpene iden revisjonspliktiges

årsregnskap og regulert budsjett slik det fremstår etter gyldige vedtak/endringer fattet
på riktig beslutningsnivå.

6. Begrunnelse for manglende underskrift ved bekreftelser overfor offentlige myndigheter
som gis i henhold til lov eller forskrift.

7. Begrunnelse for å si fra seg oppdrag etter 5 16.

Brev med påpekning av mindre vesentlige feil eller mangler vil bli sendt direkte til
adm ínistrasjonen.
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lJttalelser fro kommunens ledelse

lforbindelse med årsavslutningen vilvi i henhold til god kommunal revisjonsskikk innhente en

skriftlig uttalelse fra ledelsen om fullstendigheten og riktigheten av de opplysninger som gis i

årsregnskapet. På samme måte er vi pålagt å innhente skriftlige uttalelser fra ledelsen om

kjennskap til etler mistanke om misligheter mv. Disse uttalelsene vil innhentes fra

administrasjonen.

5. Andre tjenester
Vår organisasjon har medarbeidere med betydelig kompetanse og praksis innenfor mange

fagområder, Dette gjør oss i stand til å yte kompetent veíledning til dere, og som medlem av

NKRF kan-vi også trekke på-kompetansen i-et stort-fagmiljø. Vi-bistår gjerne med veiledning

innenfor intern kontroll, merverdiavgift, regnskapsføring, budsjetter, lov og forskrifter osv,, så

langt det lar seg gjØre innenfor vår oppgave som revisor.

Vi håper innholdet i dette brevet samsvarer med kontrollutvalgets forståelse av revisors rolle og

ansvarsområder, og vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbeid. Hvis noe er uklart eller

utva¡get har spørsmå|, er det bare å ta kontakt.

Med hilsen

Þ ruui t\.,/.,-t".^
PerAsbjørn Andersen
Dagfíg lader

KOPI: Rådmannen iSteigen kommune
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A Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:
24.11.20ts

Jnr
ts1044

ark
4l 8- 5.3

sAK 29tL5

Revisors vurdering av egen uavhengighet

Saksgang:

Kontrollutvalget
Møtedato:
0t.t2.201s

Vedlegg:
o Salten kommunerevisjon IKS 1. juli 2015: Egenvurdering av uavhengighet

Bakgrunn for saken:
I henhold til forskrift om revisjon $ 15 skal oppdragsansvarlig revisor for regnskapsrevisjon
og oppdragsansvarlig revisor for forvaltningsrevisjon minimum hvert år avgi en skriftlig
egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget

Vedlagt følger slik egenvurdering datert 1. juli 2015 fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Per Asbjørn Andersen og oppdragsansvarlig forvaltingsrevisor Svein Erik Moholt.

Nærmere bestemmelser om revisors uavhengighet finnes i forskrift om revisjon $ 13:

Den somþretar revisjon etter denneforskrift kan ikke inneha andre stillinger hos
kommunen ellerfylkeskommunen eller i virksomhet som den kommunen eller
fylkeskommunen deltar i ved siden av revisoroppdraget.

Den somþretar revisjon kan ikke være medlem av sÍyrende organer i virksomhet som
kommunen eller fylke s kommunen deltar i.

Den somþretar revisjon knn ikke delta i, eller hafunl<sjoner i annen virkornhet når
dette knnþre til at vedkommendes interesser kommer i lconflikt med interessene til
oppdragsgiverne eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til den somforetar
revisjon.

I tillegg er det gitt bestemmelser i samrne forskrift $ 14 vedrørende rådgivningstjenester mv:



Den sornþretar revisjonfor en kommune ellerfylkeskommune etter denneforslcrift
knn ikke utþre rådgivnings- eller andre tjenesterþr kommunen eller
fylkeskommunen, dersom dette er egnet til å påvirke eller reise tvil om revisors
uav he ngighe t o g o bj ektiv i te t.

Den somþretar revisjon knn ikke yte tjenester som hører inn under den
revisj onspliktige s egne le dels e s- og kontrolloppgaver.
Den somþretar revisjon knn ikke opptre somfullmektigfor den revisjonsplíktige.
Unntakfra dette gielder ved bistand í skattesaker etter domstolsloven $ 218.

Vurdering
Sekretariatet har ingen merknader til egenvurderingen.

Forslag til-vedtak:
Kontrollutvalget i Steigen kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert l.
juli 2015 til ettenetning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

Inndyr 24. 2015

Lars
for
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Kontrollutvalget i Steigen

Deres ref.: * vâr ref .: ßL}/A2/sem/paa

EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET

SKI)
lSCr-it
>NL'I;'g
ftL4'U8

)"(

Dato; 1. juli2015

I henhold til forskrift av 15. juni 2004 om revisjon av kommuner, jf g 15, skal revisor vurdere sin
egen uavhengighet iforhold til revisjonen av kommunen.

Uavhengigheten er vurdert i forhold til Steigen kommune. Jeg ser ingen forhold som er til
hinder for å revidere regnskapet t¡l Steigen kommune og øvr¡ge kommunale regnskap, eller til å
være a nsva rl ig for gjen nomføring av de pla n lagte forva ltn ingsrevisjonsprosjekter.

P**rt" edrtu
Per Åsbjørn Andersen

ûM;^A*Ir[talw(
Oppdragsansvarlig regnskapsrevísor

Svein Erik Moholt
Op pd ragsansva rlig forva ltn ingsrevisor

Salten kommunerevísjon IKS www.salten-revision.no org. nr.: 986 65s 271 MvA E-post: post@salten-revisjon.no

Hovedkontor Fauske
Postadresse:
Besøksadresse:
Telefon.
Faks:

Postboks 1 40, 8201 Fauske
Torggata 10, 2.etg,
75 61 03 B0
75 61 03 89

Avdeling Bodø
Postadresse:
Besøksadresse:
ïelefon:
Faks:

Postþoks 429.8001 Bodø
Posthusgárden, Hâvnegatâ g

75 61 03 90
7s 61 03 98



A Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:
24.1t.241s

Jnr
t51045

ark
418- 5.3

sAK 30/1s

Kontrollutvalgets møteplan 2016

Saksgang:
Kontrollutvalget

Vedlegg:

Møtedato:
01.12.20rs

a

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget har vanligvis holdt tre møter per år, men med en forholdsvis stor
saksmengde i hvert møte. Kommende år skal utvalget utarbeide ny plan for
forvaltningsrevisjon, og dette skjer vanligvis over to møte.r første halvår. I tillegg kommer
utvalgets behandling av regnskap for foregående år. 12015 og20l4 avga kontrollutvalget sin
uttalelse til regnskapet like etter 20. april.

Møteplan for kommurestyre og formannskap er enda ikke vedtatt. Sekretariatet har bedt om å
få utkast til møteplan, og dette må derfor ettersendes eller legges frem i møte.

Vurdering:

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i2A1,6:

Mandag 29. februar
Tirsdag 26. april (behandling av kommuneregnskap)
Tirsdag 6. september

Ved behov avholdes ytterligere etl møte i 2016.



Inndyr 24. 20ts

Sekretær for Ilutvalget



A Salten Kontrol lutvalgservice
Postboks 54, 8 138 Inndyr

Vår dato:
24.'t 1.2015

Jnr
t51046

ark
418- 5.3

sAK 3ut5

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
01,12.2015

Vedlegg:
Nordland kommunerevisorforening: E-post datert 19. november 2015: Tettere
faglig samarbeid
Fylkesmannen i Nordland 01.09.2015: Tilsynsrapport Skolens arbeid med elevenes

utbytte av opplæringen - Steigenskolen Nordfold
Fylkesmannen i Nordland 08.10.2015: Tilsynsrapport Forvaltningskompetanse -
avgjørelser om særskilt tilrettelegging - Steigenskolen Leinesfiord

Bakgrunn for saken
Kontrollutvalget gis orienteringer fra revisjon og sekretariat om status når det gielder arbeidet

med kontroll og tilsyn.

Vedlagt saken er e-post fra Nordland kommunerevisorforening vedrørende et faglig
samarbeid mellom Salten kommunerevisjon, og tilsvarende revisjonsenheter i Lofoten, Ytre
Helgeland og Nordland ff lkeskommune.

I samsvar mod tidligere praksis, og med anbefaling i rapporten "85 tilrådingar for styrkt
eigenkontroll", holdes kontrollutvalget orientert om rapporter fra statlige tilsyn som har

"interesse for kommunen og kontrollarbeidet". Vedlagt er derfor to rapportdokument fra
Fylkesmannens tilsyn med Steigenskolen. Rapportene konkluderer med lovbrudd innen de

undersøkte områdene.

o

Inndyr 24. november T5

Sekretær for kontrollutvalget



l'ettere tâglig samarbeid

Svar Svar til alle Vicierresend

Tettere faglig samarbeid

Solrun Kletteng Skagen [solrsk@nfk.no]
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Hei!

Styret i Nordland kommunerevisorforening har mottatt et notat etter at lederne i revisjonsenhetene
Ytre Helgeland, Kommunerevisjonen i Lofoten, Salten kommunerevisjon IKS og Fylkesrevisjonen i

Nordland hadde et samarbeidsmøte den 9. november 2015.
Det er uttrykt et ønske om tettere faglig samarbeid. Nordland kommunerevisorforening har gjort
vedtak om å påta seg ansvaret for å legge til rette for dette.

Det etableres derfor faggrupper for hvert av følgende fagområder:

7. Regnskapsrevisjon og Descartes
2. Kommuneregnskap og KOSTRA

3. Skatt og avgift
4. Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll

Vi ber lederne i revisjonsenhetene melde tilbake om en ressursperson/representant fra hver enhet for
hver faggruppe med tilhørende kontakt¡nformasjon. Disse ressurspersonene vil da ha en nettverk for å
diskutere løpende problemstillinger, praktiske eksempler og lignende. Ressurspersonene forventes å

videreformidle informasjon og diskusjoner med seg inn i egen revisjonsenhet slik at flere som jobber
med samme tema er informert og får bidra i diskusjoner.

l201.6 planlegger vi å avholde to fagseminarer. Vi håper at de tema som drøftes i faggruppene og
erfaringene med å etablere slike faggrupper kan løftes inn på fagseminarene.

Vi ber om at revisjonsenhetene sender inn navn og kontaktínfo på ressurspersoner for de ulike
faggruppene innen 25 november 201.5.

På vegne av styret i Nordland kommunerevisorforening

Solrun Kletteng Skagen

sekretær

httos://nost.bodo.kommune.no/owøl?ae:Item&a:Onen&-FlPMNofe&id:RøAAAAR )4ll ?015



A Sa lten Kontrollutva lgservice
Postboks 54, 8138 Irmdyr

Vår dsto:
24,112015

Jnr
L5lA47

ark
418- s.3

sAK 32115

Eventuelt

Saksgang:
Kontrollutvalget

Vedlegg:

f'orslag til vedtak:

Inndyr 24.

Sekretær for kontrollutval get

Møtedato:
atJ2.20L5


