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Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 18/18 
Sakstittel: Protokoll fra møte den 12. september 2018 

 

Innstilling til vedtak: 

Protokollen fra møte i Salangen kontrollutvalg den 12. september 2018 tas til orientering. 

 

Saksopplysninger: 

Protokoll fra forrige kontrollutvalgsmøte har blitt sendt ut som epost til møtedeltakerne for 
gjennomgang, og sekretariatet har mottatt tilbakemelding fra samtlige møtedeltakere på at 
protokollen er godkjent. 
Protokollen ansees således som godkjent, og er offentliggjort på sekretariatets nettside. 

 

Vedlegg: 

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 12. september 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrollutvalget i Salangen 2015 - 2019

Protokoll

FRA: MØTESTED: MØTEDATO:
KONTROLLUTVALGET Formannskapssalen på

kommunehuset
12.9.2018

Fra sak:
Til sak:

12/18
17/18

Fra kl.:
Til kl.:

10:00
13:20

Følgende medlemmer møtte:
Svein Ivar Strømseth
Jarle Adolfsen
Jimmy Treland

IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL:

MELDT FORFALL:

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:
Rådmann Frode Skuggedal, personalsjef Hege Berntsen og endringsleder Bjørge Blekkerud
var tilstede i møtet i forbindelse med behandling av sak 12/18 – 13/18.

Økonomisjef Heidi Sund Aasen var tilstede i møtet i forbindelse med behandling av sak
17.2/18.

FRA SEKRETARIATET MØTTE:
Thomas Jensen

ANDRE:
Kontaktrevisor Sissel J. Pedersen fra KomRev NORD IKS var tilstede i møtet i forbindelse
med behandling av sak 12/18 – 14/18.

Forvaltningsrevisorene Maria Brochmann og Tone Jæger Karlstad fra KomRev NORD IKS
var tilstede i forbindelse med behandling av sak 12/18 – 13/18.

3 av 3 medlemmer møtte. Kontrollutvalget var beslutningsdyktig.

Saksliste og innkalling ble enstemmig godkjent.
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Protokoll kontrollutvalgsmøte Salangen kommune 12. september 2018 sak 12/18 – 17/18 Side 2 av 5

Sak 12/18 Protokoll fra møte den 22. mai 2018

Innstilling til vedtak:
Protokollen fra møte i Salangen kontrollutvalg den 22. mai 2018 tas til
orientering.

Protokoll fra forrige kontrollutvalgsmøte hadde blitt sendt ut som epost til
møtedeltakerne for gjennomgang, og sekretariatet hadde mottatt tilbakemelding
fra samtlige møtedeltakere på at protokollen var godkjent.
Protokollen ble således ansett som godkjent, og er offentliggjort på
sekretariatets nettside.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:
Protokollen fra møte i Salangen kontrollutvalg den 22. mai 2018 tas til
orientering.
Enstemmig vedtak

Sak 13/18 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Sykefravær i Salangen kommune

Innstilling til vedtak:
Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende
innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefravær i
Salangen kommune til etterretning.

2. Kommunestyret anmoder rådmannen om å følge opp revisjonens
anbefaling i rapportens kapittel 9. 

Forvaltningsrevisor Maria Brochmann fra KomRev NORD IKS var tilstede i
møtet og presenterte forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefravær i Salangen
kommune, og svarte tilfredsstillende på spørsmål fra kontrollutvalget.
Forvaltningsrevisor Tone Jæger Karlstad var også tilstede i møtet og supplerte
med informasjonen tilknyttet forvaltningsrevisjonsprosjektet.
Rådmann Frode Skuggedal og personalsjef Hege Berntsen var tilstede i møtet
og kommenterte underveis gjennom presentasjon av rapporten, og svarte
tilfredsstillende på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalgets medlemmer kom med sine synspunkter på
forvaltningsrevisjonsrapporten, og fattet så følgende

VEDTAK:
Kontrollutvalget oversender rapporten til kommunestyret med følgende
innstilling til vedtak:

1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefravær i
Salangen kommune til etterretning.

2. Kommunestyret anmoder rådmannen om å følge opp revisjonens
anbefaling i rapportens kapittel 9. 

Enstemmig vedtak
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Sak 14/18 Revisjonsstrategi – orientering fra revisjonen

Innstilling til vedtak:
Revisors gjennomgang av revisjonsstrategien tas til orientering.

Kontaktrevisor Sissel J. Pedersen fra KomRev NORD IKS var tilstede i møtet
og redegjorde for KomRev NORD’s plan for revisjon av årsregnskapet til
Salangen kommune. Revisor beskrev en del sentrale risikoer, samt hvordan
revisjonen arbeider for å kunne konkludere på årsregnskap m.m, herunder en
beskrivelse av revisjonshandlinger tilknyttet sentrale risikoer for de
vesentligste postene i regnskapet, og hun svarte tilfredsstillende på spørsmål
fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget fattet så følgende

VEDTAK:
Revisors gjennomgang av revisjonsstrategien tas til orientering.
Enstemmig vedtak

Sak 15/18 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019

Innstilling til vedtak:
Kontrollutvalget fremmer sak til kommunestyret om å vedta forslag til budsjett
for 2019 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Salangen kommune med en
ramme på kr 702 900,-.
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn 2019 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 2019 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
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VEDTAK:
Kontrollutvalget fremmer sak til kommunestyret om å vedta forslag til budsjett
for 2019 for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Salangen kommune med en
ramme på kr 702 900,-.
Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn 2019 bes
innarbeidet i formannskapets samlede budsjettfremlegg, og kontrollutvalgets
vedtak om forslag til budsjettramme skal uendret følge formannskapets
samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.
Enstemmig vedtak

Sak 16/18 Møtebok fra representantskapsmøte i KomRev NORD IKS

Innstilling til vedtak:
Møtebok fra representantskapsmøte i KomRev NORD IKS tas til orientering.

Kontrollutvalget har mottatt protokoll etter representantskapsmøte i KomRev
NORD IKS avholdt 16. april 2018. 

Kontrollutvalgsmedlem Jarle Adolfsen var tilstede i representantskapsmøtet.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:
Møtebok fra representantskapsmøte i KomRev NORD IKS 16. april 2018 tas
til orientering.
Enstemmig vedtak

Sak 17/18 Eventuelt

17.1/18 Selskapskontroll

Kontrollutvalget drøftet hvorvidt det skulle settes i bestilling en
selskapskontroll på Salangen kommunes eneste heleide aksjeselskap Astafjord
Utvikling AS.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:
Sekretariatet anmodes om å innhente fra KomRev NORD IKS informasjon om
hvor mange timer av tilgjengelige ressurser som vil medgå dersom de skulle
utføre en selskapskontroll på Astafjord Utvikling AS.
Enstemmig vedtak
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17.2/18 Salangen kommunes lånerenter

Økonomisjef Heidi Sund Aasen var tilstede i møtet og redegjorde for Salangen
kommunes lånerenter, herunder hvilke låneavtaler som er med flytende rente
og hvilke som er fastrenteavtaler.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:
Kontrollutvalget tar økonomisjefens redegjørelse til orientering.
Enstemmig vedtak

Møte ble deretter hevet ca. kl. 13:20.

Salangen, 12. september 2018 

Svein Ivar Strømseth

Leder kontrollutvalget i Salangen



Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 19/18 
Sakstittel: Selskapskontroll Astafjord Utvikling AS 

 

Innstilling til vedtak: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra daglig leder i Astafjord Utvikling AS til orientering. 
Kontrollutvalget godkjente, og vil legge til grunn, overordnet prosjektskisse fra KomRev 
NORD IKS datert 7. november 2018. 
Sekretariatet setter selskapskontroll på Astadfjord Utvikling AS i bestilling. 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller 
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. 
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 
selskapskontroll. 
Plan for selskapskontroll ble vedtatt av kommunestyret i sak 91/16 i kommunestyremøte 12. 
desember 2016. 

Kontrollutvalget drøftet i møte 12. september 2018 i sak 17.1/18 hvorvidt det skulle settes i 
bestilling en selskapskontroll på Salangen kommunes eneste heleide aksjeselskap Astafjord 
Utvikling AS. 
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak: «Sekretariatet anmodes om å innhente fra KomRev 
NORD IKS informasjon om hvor mange timer av tilgjengelige ressurser som vil medgå 
dersom de skulle utføre en selskapskontroll på Astafjord Utvikling AS.» 

Sekretariatet har vært i dialog med KomRev NORD IKS, som har estimert at forventet 
ressursbruk for å gjennomføre en selskapskontroll på Astafjord Utvikling AS vil være 70 
timer. 
KomRev NORD IKS har videre utarbeidet en Overordnet prosjektskisse som kontrollutvalget 
vil drøfte i møtet. 
Daglig leder i Astafjord Utvikling AS er invitert til møtet for å gi en kort presentasjon av 
selskapet. 

Vedlegg: 
Overordnet prosjektskisse selskapskontroll Astafjord Utvikling AS  



KomRev NORD     Overordnet prosjektskisse 
Interkommunalt selskap  

 

 

NORD
K O M R E V

 

 
    
 
 
Prosjekttittel: Eierskapskontroll i Astafjord Utvikling AS 
 
 
 
Kommune:  Salangen kommune 
 
Bakgrunn: Astafjord Utvikling AS er et aksjeselskap som eies fullt ut av Salangen 

kommune. Selskapet har ansvaret for å drifte og utvikle Arena Elvenes, 
inkludert tilhørende bygninger og infrastruktur, samt prosjektledelse og 
næringsutvikling.  

  
 Kontrollutvalget i Salangen kommune drøftet i møte 12.9.2018 under 

sak 17/18 hvorvidt det skulle settes i bestilling en eierskapskontroll i 
Astafjord Utvikling AS. Kontrollutvalget vedtok å innhente informasjon 
fra KomRev NORD om hvor mange timer av tilgjengelige ressurser 
som ville medgå dersom en slik eierskapskontroll skulle gjennomføres. 
På bakgrunn av dette har KomRev NORD utarbeidet en overordnet 
prosjektskisse.  

 
 
Prosjektleder: Fastsettes senere 
 
 
 
Formål: 
Formålet med en eierskapskontroll fremkommer i definisjonen av eierskapskontroll. 
Kontrollutvalget i Salangen kommune ønsker å kontrollere om kommunen utøver 
eierinteressene i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger. Undersøkelsen skal 
således bidra til å sikre at kommunens eierskap overfor selskapet ivaretas på en måte som 
legger til rette for at målsetningene med etableringen av selskapet følges opp. 
 
 
Problemstilling (arbeidstittel): 

 
 
Arbeidsbeskrivelse: 
Vi vil først etablere kontakt med administrasjon, styre og eierskapsrepresentanter i Astafjord 
Utvikling AS. Vi vil informere om prosjektet og hvilke opplysninger vi har behov for. Deretter 
vil vi starte datainnsamlingen. Revisors funn og vurderinger i eierskapskontrollen vil 

Eierskapskontroll er en bred kontroll av om eier har etablert tilfredsstillende rammer for styring, 
og av om virksomheten faktisk opererer i tråd med formålet. Gjennom eierskapskontroll 
besvares følgende problemstilling:  
 
Er eierstyring og selskapsledelse i Astafjord Utvikling AS i samsvar med sentrale lovkrav, gitte 
anbefalinger og eiernes vedtak og forutsetninger?  
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presenteres i en rapport. Selskapet, og den som utøver kommunens eierfunksjon, vil få 
anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som omtales i rapporten, før den oversendes 
kontrollutvalgssekretariatet for behandling i kontrollutvalget. 
 
 
Vurderingskriterier (foreløpige): 
For eierskapskontrollen utleder vi vurderingskriterier fra: 
 

 Lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) 
 Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll, KS 13.11.15 
 Relevante politiske vedtak truffet av kommunestyret i Salangen kommune 
 Eventuelle vedtak i generalforsamling og styret i Astafjord Utvikling AS 
 Vedtekter og selskapsavtale for Astafjord Utvikling AS 
 Interne reglementer for Astafjord Utvikling AS 

 
 
Metode: 
NKRF har laget en praktisk veileder for gjennomføring av selskapskontroll.1 Vår vurdering er 
at vi kan gjennomføre eierskapskontrollen i samsvar med de forslag som fremkommer av denne 
(med de tilpasninger vi finner nødvendig). Relevante data for eierskapskontrollen vil blant 
annet være avtaler og dokumenter knyttet til etableringen av Salangen Utvikling AS, vedtekter 
og egenerklæringer fra administrasjonen, styret og eierrepresentanter. Innkallinger, sakspapirer 
og protokoller fra generalforsamlinger vil innhentes og gjennomgås i nødvendig utstrekning.   
 
 
 
Prosjektstart: 
 
 
 

Forventet ressursbruk: Forventet ferdigstillelse : 
70 timer Våren      

 
 
 
Kritiske faktorer: 
Kritiske faktorer vil være knyttet til innsamling av data, dvs. samarbeidet med  
kommuneadministrasjonen i framskaffing av skriftlig dokumentasjon og muntlig informasjon.  
 
Dato: 7.11.2018 
 
Sign: Knut Teppan Vik 
          Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
 
 

                                                 
1 Utarbeidet av arbeidsgruppa for selskapskontroll 3.5.2010, og behandlet i NKRFs styre 11.5.2010, med mindre 
endringer våren 2012. 
2 Under forutsetning av at prosjektets aktiviteter kan gjennomføres som planlagt, jf. kritiske faktorer  

Etter kontrollutvalgets vedtak  presumptivt desember 2018 



Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 20/18 
Sakstittel: Møteplan 2019 

 

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 2019. 


