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PROTOKOLL _ STEIGEN KONTROLLUTVALG

Mstedato: Tirsdag l. desember 2015 kl. 13.00 - 15.30

Mstested: Msterom plan og utbygging, Leines{iord
Saksnr.: 2lll5-32115

Til stede: Ikke mott grunnet feil ved innkallingen:
John fungstad, leder Astri G. Valberg
Christina Falch Holmvaag, nestleder
Salve Kildahl
Gunnar Strsmsvik

Varamedlemmer:
Ingen.

Ovrige:
Okonomisjef Turid Markussen og
Avdelingsleder Tordis Sofie Langseth mstte i tilkn$iing til sak 24115
Oppvekstleder Vegard Danielsen motte i tilknltning til sak 23/15 og25ll5.
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Lars Hansen, sekreter for kontrollutvalget

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

Leder orienterte om sitt kommende mste med ridmann og ordforer.

Merknader:
Ingen.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

2U15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 3. november 2015
22/r5 Oppfolgning av forvaltningsrevisjon Ressursbnrk og saksbehandling

pleie og omsorg
23n5 Oppfolgning av kommunestyrets vedtak vedr bamehageopptak.
21/15 Redegisrelse om status for kommunens skonomi
25fiS Behovsvurdering vedr Bogen bamehage
26fi5 Oppstart nJ plan for forvaltningsrevisjon: Overordnet analyse
27fi5 Budsjett kontroll og tilsyn 2016
28ns Engasjementsbrev 201 5 Salten kommunerevisjon IKS
29n5 Revisors vurdering av egen uavhengighet
30/1s Kontrollutvalgets moteplan 20 I 6
31/15 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
32n5 Eventuelt

2ll15 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 3. november 2015

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mste 3. november 2015 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

22115 Oppfolgning av forvaltningsrevisjon Ressursbruk og saksbehandling pleie og
omsorg

Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget har imedhold av forskift om kontrollutvalg $ l2 gjennomfort en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 57113 Ressursbruk og
saksbehandling Pleie og omsorg

2. Administrasjonen har redegiort lor p6 hvitken mate kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestlret til orientering.

Forslae fra John Ringstad:
Saken utsettes til neste mste,



Voterins:
Forslag fra John Ringstad ble enstemmig vedtatt.

23115 Oppfolgning av kommunestyrets vedtak vedr barnehageopptak

Oppvekstleder Vegard Danielsen motte fra administrasjonen for fl redegjore og svare pi
sporsmil.

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

Omforent forslag;
Orientering fra administrasjonen tas til etterretning.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

24115 Redegiorelse om status for kommunens skonomi
Saken ble behandlet fsr sak23l15.

Okonomisjef Turid Markussen og avdelingsleder PUD Tordis Sofie Langseth motte fra
administrasjonen for 6 redegjore og svare pi sporsmil. Kontrollutvalget fikk utdelt
dokumentet <<Kommentarer vedrsrende merforbruk i forhold til periodisert budsjett pr
31.08.2015)

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

Omforent forslas:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

25115 Behovsvurdering vedr Bogen barnehage

Oppvekstleder Vegard Danielsen motte fra administrasjonen for A redegjore og svare p&
sporsm6l.

Forslag til vedtak:
I kommunestyrets sak 23113 <Steigenbamehagen avd. Leinesfiord - planlegging /framtidig
utbygging>, ble det gitt saksopplysninger i forhold til Bogen bamehage om at det la en
forutsetning ved salget om at Bogen bamehage skulle vere ute av lokalene etter en viss tid.
De faktiske forhold er at kommunestyret i vedtak i sak 2ll1 1 <Salg av Bogen bamehage>



besluttet at det skulle vrre en klausul tilknyttet salget som tilsa at kommunen kunne leie
bamehagen se lenge det var behov.

Kontrollutvalget ber ridmannen se til at det blir gitt korrekt informasjon i saker som
fremlegges kommunestyret.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret.

Omforent forslas:
Kontrollutvalget er tilfreds med redegj orel sen fra administrasjonen.

I kommunestyrets sak 23l13 <Steigenbamehagen avd. Leines{ord - planlegging /framtidig
utbygging>, ble det gitt saksopplysninger i forhold til Bogen bamehage om at det le en
forutsetning ved salget om at Bogen bamehage skulle vere ute av lokalene etter en viss tid.
De faktiske forhold er at kommunestyret i vedtak i sak 2l11 I <Salg av Bogen bamehage>
besluttet at det skulle vere en klausul tilkn],ttet salget som tilsa at kommunen kunne leie
bamehagen sA lenge det var behov.

Kontrollutvalgel ber rAdmannen se til at droftingssaker fremmes til formell behandling i de
respektive politiske organer.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

26115 Oppstart ny plan for fonaltningsrevisjon: Overordnet analyse

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

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

27115 Budsjett kontroll og tilsyn 2016

Forslag til vedtak:
Steigen kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, seketariat og kontrollutvalg) 201 6
foreslis budsjettert tit kr 682 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevision. selskapskontroll Kr 535 000.-
Sekreterbistand Kr 97 000.-
Kurs og opplering, andre driftsutgifter Kr 50 000,-
Sum Kr 682 000,-



Saken oversendes formannskapet, jfr forskift om kontrollutvalg $ 18.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

28/15 Engasjementsbrev 2015 Salten kommunerevisjon IKS

Forslag til vedtak:
I . Steigen kontrollutvalg tar engasjementsbrev for revisjon av Steigen kommune til

etterretning.

2. Utvalget oppfordrer revisor til fl gi noe mer utfyllende informasjon om giennomforing
av revisjonsoppdraget.

3. Ved endringer i kommunen eller hos revisor, som tilsier at det er behov for ny'tt

engasjementsbrev, sendes nytt brev i lopet av valgperioden.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtaft.

29115 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Steigen kommune tar revisors egenlrrrdering av sin uavhengighet date( 1.

juli 2015 til ettenetning. Utvalget ber om i bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

30/15 Kontrollutvalgets moteplan 2016

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 2016:

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

Ved behov avholdes ytterligere ett mste i 201 6.

Omforent forslae til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i 2016:



Torsdag 3. mars
Tirsdag 26. april (behandling av kommuneregnskap)
Tirsdag 6. september

Ved behov avholdes ytterligere ett mste i 2016.

Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

3l/15 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
o Om revisjonens arbeid.
. Bemanning: En medarbeider delvis sykemeldt. Revisjonen har utvidet staben med

stillingen som har vert holdt vakant i flere ir.
. Om samarbeid med tre ovrige revisjonsenheter i folket.
o Om giennomfsrt kvalitetskontroll fra NKRF.

Seketariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken.

32115 Eventuelt

Ingen )tterligere saker til behandling.

ber 2015

Lars Hansen

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

Seketer for kontrollutvalget


