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Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 06/18 
Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra møte den 23. mars 2018 

 

Innstilling til vedtak: 

Protokollen fra møte i Salangen kontrollutvalg den 23. mars 2018 godkjennes. 

 

Saksopplysninger: 

Gjennomgang av protokoll fra forrige kontrollutvalgsmøte. 

 

Vedlegg: 

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 23. mars 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrollutvalget i Salangen 2015 - 2019 
 
 

 

Protokoll 
 

FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 
KONTROLLUTVALGET Formannskapssalen på 

kommunehuset 
23.3.2018 

Fra sak: 
Til sak: 

01/18 
05/18 

Fra kl.:     
Til kl.: 

10:00 
11:50 

 
Følgende medlemmer møtte: 

Svein Ivar Strømseth 
Jarle Adolfsen 

 

Jimmy Treland  
  
  
  

IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL: 
 
MELDT FORFALL: 

 

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: 
 

 
FRA SEKRETARIATET MØTTE: 
Thomas Jensen 

ANDRE: 
 

 
3 av 3 medlemmer møtte. Kontrollutvalget var beslutningsdyktig. 

 
Saksliste og innkalling ble enstemmig godkjent. 
 
 
 
 
 
 
  
  



Kontrollutvalget i Salangen 2015 - 2019 

Protokoll kontrollutvalgsmøte Salangen kommune 23. mars 2018 sak 01/18 – 05/18 Side 2 av 3 
 

Sak 01/18 Godkjenning av protokoll fra møte den 3. november 2017 
 
  Innstilling til vedtak: 

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

 
Protokoll fra forrige møte ble gjennomgått. 
 
Kontrollutvalget fattet så følgende 

 
  VEDTAK: 

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

Sak 02/18 Forvaltningsrevisjon Sykefravær i Salangen kommune 
 

Innstilling til vedtak: 
Status på forvaltningsrevisjonsprosjekt Sykefravær i Salangen kommune tas til 
orientering. 
 
Høsten 2017 ble forvaltningsrevisjonsprosjekt Sykefravær i Salangen kommune 
satt i bestilling. 

Sekretariatet hadde i forkant av møtet innhentet status på prosjektet i form av et 
notat fra forvaltningsrevisor, og redegjorde for status i møtet. 
I notatet ber forvaltningsrevisor om tilbakemelding på om tidsperioden som 
skal undersøkes i problemstilling nr. 1 kan endres til å gjelde årene 2014 – 
2017. Dette syntes kontrollutvalget hørtes bra ut. 
 

  Kontrollutvalget fattet følgende 
 
VEDTAK:  
Status på forvaltningsrevisjonsprosjekt Sykefravær i Salangen kommune tas til 
orientering. 
Kontrollutvalget ønsker at tidsperioden som skal undersøkes i problemstilling 
nr. 1 endres til å gjelde årene 2014 – 2017. 
Enstemmig vedtak 

 
 

Sak 03/18 Uavhengighetserklæring forvaltningsrevisor Salangen kommune – 
orienteringssak 

   
  Innstilling til vedtak: 

Uavhengighetserklæring forvaltningsrevisor Salangen kommune 2018 tas til 
orientering. 

 
Kontrollutvalget har mottatt uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisor. 



Kontrollutvalget i Salangen 2015 - 2019 

Protokoll kontrollutvalgsmøte Salangen kommune 23. mars 2018 sak 01/18 – 05/18 Side 3 av 3 
 

Sekretariatet redegjorde for innholdet i uavhengighetserklæringen. 

Kontrollutvalget fattet så følgende 
 
VEDTAK: 
Uavhengighetserklæring forvaltningsrevisor Salangen kommune 2018 tas til 
orientering. 

 Enstemmig vedtak 
 
 
Sak 04/18 Møteplan 2018 
   
 Innstilling til vedtak: 
 Ingen 
 

Kontrollutvalget drøftet hvilke møtedatoer som ville være mest 
hensiktsmessige, med sikte på å få fastsatt en møteplan for resten av 2018, og 
ble enige om følgende datoer: 
Tirsdag 22. mai 
Onsdag 12. september 
Onsdag 21. november 
Alle datoer med møtestart kl. 10:00. 
 
VEDTAK: 
Møteplanen for 2018 ble godkjent, og neste møte berammes til 22. mai 2018 
kl. 10:00. 
Enstemmig vedtak 
 
 

Sak 05/18 Eventuelt 

 Det var ingen saker til behandling under Eventuelt. 
 

 
 
 

Møte ble deretter hevet ca. kl. 11:50. 

 

Salangen, 23. mars 2018 
 
 
Svein Ivar Strømseth 

Leder kontrollutvalget i Salangen 



Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 07/18 
Sakstittel: Årsregnskap Salangen kommune 2017 

 

Innstilling til vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som kontrollutvalgets 
uttalelse til Salangen kommunes årsregnskap for 2017. 

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet. 
 

Saksopplysninger: 

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg § 7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til 
årsregnskapet til kommunestyret. Bestemmelsen fastsetter kontrollutvalgets rett til å knytte 
kommentarer til årsregnskapet med revisjonsberetning før årsregnskapet behandles i 
kommunestyret. Uttalelsen stiles til kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Kommunens regnskap skal avlegges i henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning 
(for kommuner og fylkeskommuner). 

Forskriften inneholder bestemmelser om at det skal utarbeides årsregnskap og årsberetning for 
kommunen. Nærmere krav til innhold i regnskapet samt noteopplysninger fremkommer i 
forskriftens §§ 3 og 5.  

Regnskapsfrister og behandling av årsregnskapet og årsberetningen fremkommer i 
forskriftens § 10; 

- Regnskapet skal være avlagt innen 15. februar 
- Rådmannens årsberetning skal være avlagt innen 31. mars 
- Regnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret selv senest 30. juni 

Det fremkommer av samme paragraf at årsberetningen skal oversendes kontrollutvalget før 
kontrollutvalget avgir uttalelse til kommunens regnskap. 

Årsberetningen skal utarbeides i henhold til kravene i kommuneloven § 48 nr. 5 og god 
kommunal regnskapsskikk. 

Revisjonsberetningen skal avlegges senest 15. april, jf. revisjonsforskriften § 5. 



Årsregnskapet for Salangen kommune 2017 med tilhørende revisjonsberetning er ferdig og 
skal behandles av kontrollutvalget. 

Revisjonsberetning er datert 5. april 2018. 

Årsregnskapet til Salangen kommune viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 
kr 12 512 671. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. 

Administrasjonen og kommunens revisor er invitert til å orientere i møtet. 

 

Vedlegg: 

Årsberetning Salangen kommune 2017 
Årsregnskap Salangen kommune 2017 
Revisjonsberetning Salangen kommune 2017 
Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Salangen kommune 2017 

  







  

Til 

Kommunestyret i Salangen kommune 

 

Kontrollutvalgets uttalelse om Salangen kommunes årsregnskap for 2017 

Kontrollutvalget har i møte 22.5.2018 behandlet Salangen kommunes årsregnskap for 2017. 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens årsberetning 
og revisjonsberetning datert 5. april 2018. I tillegg har ansvarlig revisor, rådmannen og 
økonomisjef supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle 
problemstillinger. 

Kontrollutvalget har merket seg at Salangen kommunes årsregnskap viser et resultat med 
regnskapsmessig mindreforbruk /overskudd på kr 12 512 671,-. 

Kontrollutvalget har videre merket seg at det foreligger en ren revisjonsberetning uten noen 
form for modifikasjoner. 

Kontrollutvalget har ingen merknader til Salangen kommunes årsregnskap for 2017. 

 

Salangen, den 22. mai 2018 

 

Svein Ivar Strømseth 

Kontrollutvalgets leder 

Salangen kommune 

Kontrollutvalget 



Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 08/18 
Sakstittel: Oppsummeringsbrev årsregnskap Salangen kommune 2017 

 

Innstilling til vedtak: 

Oppsummeringsbrev etter revisjon av årsregnskap Salangen kommune 2017 tas til 
orientering. 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget har mottatt kopi av oppsummeringsbrev etter revisjon av årsregnskap 
Salangen kommune 2017, som er sendt fra revisor til administrasjonssjefen. 

Revisor vil være tilstede i møtet og redegjøre for innholdet i brevet. 

 

Vedlegg: 

Oppsummeringsbrev etter revisjon av årsregnskap Salangen kommune 2017 

 

  









Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 09/18 
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:  9.5.18. 

 
 
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «SYKEFRAVÆR I SALANGEN 
KOMMUNE» 
 
 
Vi viser til kontrollutvalgets vedtak i sak 15/17 om forvaltningsrevisjon i Salangen kommune 
samt vårt notat av 12.3.18. 
 
Datamaterialet i prosjektet baseres på informasjon fra ulike kilder. Revisor har innhentet 
informasjon fra kommunens personalsjef, hovedverneombud, hovedtillitsvalgt, 
personalkonsulent, og konsulent ved Astafjord lønn og regnskap1. Vi har gjennomgått 
dokumentasjon som gjelder langtidssykemeldte og kommunens sykefraværsstatistikk for 
perioden 2014-2017. Vi har også sendt ut en elektronisk spørreundersøkelse til kommunens 
enhetsledere og verneombud. Spørreundersøkelsen har svarfrist 14. mai. I et utvalg av 
kommunens enheter vil vi gjøre stikkprøvekontroller av dokumenter tilknyttet arbeidet med 
forebygging og oppfølging av sykefravær. Vår kontaktperson i kommunen er i gang med å 
innhente disse dokumentene.   
 
Samarbeidet med kommunen så langt i prosjektet er svært godt.  
 
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 
 
 

                                                 
1 Felles lønns- og regnskapsenhet for Gratangen, Lavangen og Salangen kommune 



Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 10/18 
Sakstittel: Eventuelt 


