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Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 01/18 
Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra møte den 3. november 2017 

 

Innstilling til vedtak: 

Protokollen fra møte i Salangen kontrollutvalg den 3. november 2017 godkjennes. 

 

Saksopplysninger: 

Gjennomgang av protokoll fra forrige kontrollutvalgsmøte. 

 

Vedlegg: 

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 3. november 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrollutvalget i Salangen 2015 - 2019 
 
 

 

Protokoll 
 

FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 
KONTROLLUTVALGET Formannskapssalen på 

kommunehuset 
3.11.2017 

Fra sak: 
Til sak: 

12/17 
19/17 

Fra kl.:     
Til kl.: 

10:15 
12:45 

 
Følgende medlemmer møtte: 

Svein Ivar Strømseth 
Maia Gartland Hoff 

 

Jimmy Treland  
  
  
  

IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL: 
 
MELDT FORFALL: 

 

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: 
Rådmann Frode Skuggedal 
 
Personalsjef Hege Berntsen var tilstede i møtet i forbindelse med behandling av sak 12/17 – 
15/17. 

 
FRA SEKRETARIATET MØTTE: 
Thomas Jensen 

ANDRE: 
Sissel Pedersen (kontaktrevisor KomRev NORD IKS) 
 
Ordfører Sigrun W. Prestbakmo 

 
3 av 3 medlemmer møtte. Kontrollutvalget var beslutningsdyktig. 

 
Saksliste og innkalling ble enstemmig godkjent. 
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Sak 12/17 Godkjenning av protokoll fra møte den 22. mai 2017 
 
  Innstilling til vedtak: 

Protokollen fra møte i Salangen kontrollutvalg den 22. mai 2017 godkjennes. 
 

Protokoll fra forrige møte ble gjennomgått. 
 
Kontrollutvalget fattet så følgende 

 
  VEDTAK: 

Protokollen fra møte i Salangen kontrollutvalg den 22. mai 2017 godkjennes. 
Enstemmig vedtak 

 
 
Sak 13/17 Behandling av kommunestyresak 44/17 
 
  Innstilling til vedtak: 

Ingen 
 

Kontrollutvalget hadde i forkant av møtet mottatt en henvendelse fra 
kommunestyregruppa i Salangen AP, hvor de ba kontrollutvalget om å ta opp 
noen spørsmål til behandling. 
 
Representant fra kommunestyregruppa i Salangen AP, Sveinung Nyvoll, var 
tilstede i møtet og konkretiserte kort for innholdet i brevet, samt litt om 
bakgrunnen for brevet. 
 
Personalsjef Hege Berntsen var tilstede i møtet og redegjorde for saksforholdet. 
 
Rådmann Frode Skuggedal var tilstede i møtet og redegjorde for 
stillingsbeskrivelsen til de ansatte i veterinærtjenesten, jf. spørsmål 1 a og b i 
brevet fra kommunestyregruppa. 
Rådmannen redegjorde videre for evalueringen av søkerne til 
veterinærvaktstillingene. Denne jobben ble utført av Finnut Consult AS. 
Han tok videre en gjennomgang av konkurransegrunnlaget for den offentlige 
anskaffelsen (Veterinærvakttjenester i Salangen, Dyrøy, Lavangen, Bardu og 
Ibestad kommune 2016-2019-1), som var utført av Innkjøpssirkelen. 
Herunder ble spørsmål 2 og 3 i brevet fra kommunestyregruppa ansett som 
besvart. 
 
Rådmannen og personalsjefen svarte tilfredsstillende på spørsmål fra 
kontrollutvalget. 
 
Representant fra kommunestyregruppa i Salangen AP, Sveinung Nyvoll, 
etterlyste konkretisering av svaret på spørsmål 3, og fikk en utdyping fra 
rådmannen og personalsjefen. 
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Kontrollutvalget fattet så følgende 
 
  VEDTAK: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen og personalsjefen til 
orientering, og ønsker ikke å følge saken opp videre. 
Enstemmig vedtak 

 
 
Sak 14/17 Budsjett 
 
  Innstilling til vedtak: 

Kontrollutvalget fremmer sak til kommunestyret om å vedta forslag til budsjett for 
2018 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Salangen kommune med en ramme på 
kr 687 100,-. 

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn 2018 bes 
innarbeidet i formannskapets samlede budsjettfremlegg, og kontrollutvalgets 
vedtak om forslag til budsjettramme skal uendret følge formannskapets samlede 
budsjettinnstilling til kommunestyret. 
 
Sekretariatet hadde i forkant av kontrollutvalgsmøtet laget et forslag til budsjett 
for 2018 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Salangen kommune. 
Kontrollutvalget behandlet forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn jf. 
kontrollutvalgsforskriften § 18. 
Forskrift om kontrollutvalg § 18 sier følgende om budsjettbehandlingen: 
”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet 
i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og 
revisjonsarbeidet skal følge formannskapets innstilling til kommunestyret”.  
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme inneholder utgiftene til driften av 
kontrollutvalget, samt utgifter knyttet til kjøp av sekretariatstjenester og 
revisjonstjenester. Budsjettforslaget er basert på regnskapstall fra tidligere år, 
satser for møtegodtgjørelse, samt prisestimat fra KomRev NORD IKS og 
Hålogaland Revisjon AS, som er partene kommunen kjøper tjenester fra. 
 
Forslaget ble gjennomgått i møtet, og kontrollutvalget fattet så følgende 
 
VEDTAK: 
Kontrollutvalget fremmer sak til kommunestyret om å vedta forslag til budsjett for 
2018 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Salangen kommune med en ramme på 
kr 687 100,-. 

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn 2018 bes 
innarbeidet i formannskapets samlede budsjettfremlegg, og kontrollutvalgets 
vedtak om forslag til budsjettramme skal uendret følge formannskapets samlede 
budsjettinnstilling til kommunestyret. 
Enstemmig vedtak 

 
 
  



Kontrollutvalget i Salangen 2015 - 2019 

Protokoll kontrollutvalgsmøte Salangen kommune 3. november 2017 sak 12/17 – 20/17 Side 4 av 6 
 

Sak 15/17 Forvaltningsrevisjon Sykefravær i Salangen kommune 
 

Innstilling til vedtak: 
Kontrollutvalget godkjente, og vil legge til grunn, overordnet prosjektskisse fra 
forvaltningsrevisor datert 12. juni 2017. 
Sekretariatet setter forvaltningsrevisjonsprosjekt Sykefravær i Salangen 
kommune i bestilling. 
 
Sekretariatet redegjorde for innholdet i forslag til prosjektskisse og i 
forvaltningsrevisors kommentarer og Overordnet prosjektskisse. 
Kontrollutvalget drøftet Overordnet prosjektskisse fra forvaltningsrevisor, og 
fattet så følgende 

 
  VEDTAK: 

Kontrollutvalget godkjente, og vil legge til grunn, overordnet prosjektskisse fra 
forvaltningsrevisor datert 12. juni 2017. 
Sekretariatet setter forvaltningsrevisjonsprosjekt Sykefravær i Salangen 
kommune i bestilling. 
Enstemmig vedtak 

 
 

Sak 16/17 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig regnskapsrevisor – 
orienteringssak 

 
Innstilling til vedtak: 
Uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor tas til 
orientering. 
 
Kontrollutvalget hadde i forkant av møtet mottatt kopi av 
uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor for Salangen 
kommune. 
 
Sekretariatet redegjorde for innholdet i mottatt uavhengighetserklæring. 
 

  Kontrollutvalget fattet så følgende 
 

VEDTAK: 
Uavhengighetserklæringen fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor tas til 
orientering. 
Enstemmig vedtak 
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Sak 17/17 Protokoll representantskapsmøte i KomRev NORD IKS 24. april 2017 – 
orienteringssak 

 
 Innstilling til vedtak: 

Protokoll etter representantskapsmøte i KomRev NORD IKS 24. april 2017 tas 
til orientering. 

 
Sekretariatet redegjorde for at kontrollutvalget har mottatt protokoll etter 
representantskapsmøte i KomRev NORD IKS. 
 
Kontrollutvalget fattet så følgende 
 
VEDTAK: 

  Protokoll etter representantskapsmøte i KomRev NORD IKS 24. april 2017 tas 
til orientering. 
Enstemmig vedtak 

 
 
Sak 18/17 Møteplan 2018 
   
 Innstilling til vedtak: 
 Ingen 
 

Kontrollutvalget fattet følgende 
 
 VEDTAK: 

Sekretariatet setter i samråd med kontrollutvalgets leder opp en møteplan for 
2018 når møteplanen for de øvrige kommunale utvalgene foreligger. 
Enstemmig vedtak 

 
Sak 19/17 Eventuelt 
 
 19.1/17 Offentlig anskaffelse skytjenesteavtale 
 

Rådmannen redegjorde for kontrollutvalget om at Salangen kommune er 
saksøkt av Bedriftssystemer AS for brudd på lov om offentlige anskaffelser, 
med bakgrunn i kommunens inngåelse av en skytjenesteavtale med Skill AS. 
 
Kontrollutvalget tok rådmannens redegjørelse til orientering. 
 
 
19.2/17 Innstramming av tidsfrister 
 
Rådmannen redegjorde for 4 punkter vedrørende innstramming av tidsfrister i 
forbindelse med føring av protokoller etc etter KS-møter. 
 
Kontrollutvalget tok rådmannens redegjørelse til orientering. 
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19.3/17 Revidering av etiske retningslinjer i Salangen kommune 
 
Ledergruppa ønsker et samspill med politisk ledelse om oppdatering av de 
etiske retningslinjene. 
 
Kontrollutvalget tok dette til orientering. 

 
 
Sak 20/17 Rapport Salangen kommune og Salangen boligstiftelse – orienteringssak 
 
 Innstilling til vedtak: 
 Rapport Salangen kommune og Salangen boligstiftelse tas til orientering. 
 

På bestilling fra administrasjonssjefen i Salangen kommune, har KomRev 
NORD IKS gjennomført en undersøkelse av Salangen kommune og Salangen 
boligstiftelse, og forholdet mellom dem. Den endelige rapporten ble oversendt 
administrasjonssjefen 27. oktober 2017. Fordi det er administrasjonssjefen som 
har bestilt rapporten, skal kontrollutvalget ikke realitetsbehandle den. 
Det er imidlertid hensiktsmessig at rapporten tas opp i kontrollutvalget som en 
orienteringssak. 
Administrasjonssjefen har tidligere orientert kontrollutvalget om det pågående 
arbeidet. 

 
 Rådmannen og ordføreren var tilstede i møtet og knyttet noen kommentarer til 

rapporten fra KomRev NORD IKS. Kontrollutvalget ga også sine kommentarer 
til rapporten, og fattet så følgende 

 
 VEDTAK: 

Rapport Salangen kommune og Salangen boligstiftelse tas til orientering. 
Enstemmig vedtak 

 
 
 

Møte ble deretter hevet ca. kl. 12:45. 

 

Salangen, 3. november 2017 
 
 
Svein Ivar Strømseth 

Leder kontrollutvalget i Salangen 



Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 02/18 
Sakstittel: Forvaltningsrevisjonsprosjekt Sykefravær i Salangen kommune 

 

Innstilling til vedtak: 

Status på forvaltningsrevisjonsprosjekt Sykefravær i Salangen kommune tas til orientering. 

 

Saksopplysninger: 

Høsten 2017 ble forvaltningsrevisjonsprosjekt Sykefravær i Salangen kommune satt i 
bestilling. 

Sekretariatet har i forkant av møtet innhentet status fra forvaltningsrevisor på prosjektet. 

 

Vedlegg: 

Statusoppdatering fra forvaltningsrevisor på prosjekt Sykefravær i Salangen kommune 
  



KomRev NORD 
Interkommunalt selskap 
  

 
 

 
 

 

NORD
K O M R E V

NOTAT 
 
 
Til: Kontrollutvalget i Salangen kommune 
Fra: KomRev NORD  
Dato:  12.3.18. 

 
 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «SYKEFRAVÆR I SALANGEN 
KOMMUNE» 
 
 
Vi viser til bestilling fra kontrollutvalget 3.11.2017 under sak 15/17. Problemstillingene i 
forvaltningsrevisjonen er: 

1. Hvordan har omfanget og utviklingen av sykefraværet i kommunen vært de siste fem 
årene (2012-2016), og er det sektorer som skiller seg ut? 

2. Oppfyller kommunen sin plikt til systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av 
sykefravær? 

3. Oppfyller kommunen sin plikt til å føre statisitikk over sykefraværet, og har kommunen 
rutiner for innkreving og føring av refusjoner fra NAV? 

 
Vår kontaktperson i gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen er persjonalssjef. Vi avholdt 
oppstartsmøte 22.11.2017, og mottok en del data på møtet. 
 
Som det fremkommer i problemstilling 1 skal undersøkelsesperioden være 2012 til 2016. 
Salangen kommune har gjort endringer i flere av kommunens sektorinndelinger fra 2014, noe 
som gjør det vanskelig å illustrere sykefraværets samlede utvikling fra før og etter denne 
perioden. Vi har etter forvaltningsrevisjonsprosjektet startet mottatt sykefraværsstatistikk for 
også 2017. Som følge av disse forholdene er revisors oppfatning at det vil være hensiktmessig 
at problemstilling 1 endres til å gjelde tidsperioden 2014 til 2017. Vi ønsker kontrollutvalgets 
tilbakemelding på om tidsperioden kan endres til å gjelde de tre siste årene.1  
  
Problemstilling 2 vil besvares gjennom blant annet en spørreundersøkelse til kommunens 
enhetsledere og verneombud. Vi tar sikte på å sende denne ut i løpet av uke 11 eller 12. Det vil 
bli foretatt en stikkprøve av en enhet i hver av kommunens sektorer, for å gjennomgå 
dokumenter tilknyttet forebygging- og oppfølgingsarbeidet. Vi vil også gjennomgå kommunens 
dokumentasjon tilknyttet langtidssykemeldte, og denne dokumentasjonen har vi mottatt.  
 
Når det gjelder problemstilling 3 har vi mottatt nødvendig dokumentasjon, og denne delen av 
datainnsamlingen er ferdigstilt.  
 
Samarbeidet med kommunen så langt i prosjektet er svært godt.  
                                                 
1 Dersom revisor ser behov for å endre prosjektets problemstilling(er) eller annet underveis i en slik grad at det 
har vesentlig betydning i forhold til bestillingen, skal dette avklares med kontrollutvalget. Jf. RSK 001 Standard 
for forvaltningsrevisjon punkt 15. 
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Vi forventer å holde oss til forutsatt fremdrift, og på nåværende tidspunkt er det realistisk at vår 
rapport fra forvaltningsrevisjonen vil foreligge innenfor fristen satt i den overordende 
prosjektskissen; «medio 2018». 
 
Med vennlig hilsen 
Maria Brochmann 
Forvaltningsrevisor 
 
 



Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 03/18 
Sakstittel: Uavhengighetserklæring forvaltningsrevisor Salangen kommune – orienteringssak 

 

Innstilling til vedtak: 

Uavhengighetserklæring forvaltningsrevisor Salangen kommune 2018 tas til orientering. 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. 
Revisor skal gi trygghet for at man kan stole på den informasjonen kommunen gir om sin 
økonomi. Revisor skal være en uavhengig og objektiv tredjeperson, som gjennom sine 
kontroller kan avdekke og forebygge feil og mangler i den økonomiske rapporteringen. 
I den forbindelse skal revisor avgi en årlig uavhengighetserklæring. 

 Kontrollutvalget har mottatt uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisor. 

Sekretariatet redegjør for innholdet i uavhengighetserklæringen. 

 

Vedlegg: 

Uavhengighetserklæring forvaltningsrevisor Salangen kommune 2018 
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Kontrollutvalget i Salangen kommune  
v/ Hålogaland Revisjon AS 
Postboks 444 
8506 NARVIK 
 
 
Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato: 
 /ktv Knut Teppan Vik 77 60 05 25 3.1.2018 
  ktv@komrevnord.no 98 81 91 14  

 
 
 
Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet i forhold 
til Salangen kommune  
 
Innledning 
I henhold til forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (revisjonsforskriften) § 12 
skal oppdragsansvarlig revisor ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger 
kontrollutvalget. 
 
Ifølge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi 
en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og 
objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revisorer 
som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget. 
 
Lovkrav til revisors uavhengighet 
Følgende framgår av kommuneloven § 79: 
 
Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og 

kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående 
har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at 
dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Det samme gjelder dersom det foreligger 
særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet ved 
gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen, eller i 
en interkommunal samarbeidsordning, medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig 
uavhengighet og objektivitet. 
 
Som nærstående regnes 
a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende 

forhold 
b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres 

ektefeller eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og 
c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som 
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Krav til kommunerevisors uavhengighet er nærmere spesifisert i revisjonsforskriften § 13, som 
slår fast at revisor ikke kan inneha andre stillinger hos kommunen eller fylkeskommunen eller i 
virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i ved siden av revisoroppdraget. 
Revisor kan heller ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller 
fylkeskommunen deltar i. Og videre framgår det av § 13 i revisjonsforskriften at revisor ikke kan 
delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at vedkommendes interesser 
kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller på annen måte er egnet til å svekke 
tilliten til den som foretar revisjon.  
 
I tillegg til ovenstående gjelder følgende begrensninger for den som foretar revisjon for en 
kommune/fylkeskommune, jf. revisjonsforskriften § 14: 
 

 revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke 
eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet 

 revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs 
kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver 

 revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i 
skattesaker etter domstolloven. 

 
 
 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors vurdering av uavhengighet 
 
Pkt 1: 
Ansettelsesforhold 

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i KomRev 
NORD IKS. 
 

Pkt 2: 
Medlem i styrende 
organer 
 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som 
Salangen kommune deltar i. 
 

Pkt 3:  
Funksjoner i annen 
virksomhet  
 

Undertegnede deltar ikke i og innehar heller ikke funksjoner i annen 
virksomhet på måter som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til 
rollen som revisor. 

Pkt 4:  
Nærstående 

Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Salangen kommune 
som har betydning for uavhengighet og objektivitet. 
 

Pkt 5:  
Rådgivnings- eller 
andre tjenester som er 
egnet til å påvirke 
revisors habilitet 

Før slike tjenester utføres, gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens 
eller tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom 
vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt 
med bestemmelsen i forskriften § 14, utfører vi ikke tjenesten. Revisor 
vurderer hvert enkelt tilfelle særskilt. 
 
Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som 
veiledning og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også 
slike veiledninger skjer med varsomhet og på en måte som ikke binder opp 
revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.  
 
Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Salangen 
kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 
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Pkt 6:  
Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Salangen kommune som hører inn 
under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Pkt 7:  
Fullmektig  
 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Salangen kommune. 

Pkt 8:  
Andre særegne 
forhold 

Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke 
tilliten til uavhengighet og objektivitet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tromsø, 3. januar 2018 
 
 

 
Knut Teppan Vik 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor  
KomRev NORD IKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 04/18 
Sakstittel: Møteplan 2018 

 

Innstilling til vedtak: 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget ønsker å drøfte hvilke møtedatoer som vil være mest hensiktsmessige, med 
sikte på å få fastsatt en møteplan for resten av 2018. 

 

 

 

 

  



Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 05/18 
Sakstittel: Eventuelt 


