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Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 01/19 
Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra møte den 21. november 2018 

 

Innstilling til vedtak: 

Kontrollutvalget vedtar protokollen fra møte i Salangen kontrollutvalg den 21. november 
2018. 

 

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 21. november 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kontrollutvalget i Salangen 2015 - 2019

Protokoll

FRA: MØTESTED: MØTEDATO:
KONTROLLUTVALGET Formannskapssalen på

kommunehuset
21.11.2018

Fra sak:
Til sak:

18/18
21/18

Fra kl.:
Til kl.:

10:00
12:20

Følgende medlemmer møtte:
Svein Ivar Strømseth
Jarle Adolfsen
Jimmy Treland

IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL:

MELDT FORFALL:

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:
Rådmann Frode Skuggedal

FRA SEKRETARIATET MØTTE:
Thomas Jensen

ANDRE:
Kontaktrevisor Sissel J. Pedersen fra KomRev NORD IKS

Daglig leder i Astafjord Utvikling AS Bjørn F. Nordmo var tilstede i forbindelse med
behandling av sak 18/18 – 19/18.

Ordfører Sigrun W. Prestbakmo var tilstede i møtet i forbindelse med behandling av sak 19/18
– 21/18.

3 av 3 medlemmer møtte. Kontrollutvalget var beslutningsdyktig.

Saksliste og innkalling ble enstemmig godkjent.



Kontrollutvalget i Salangen 2015 - 2019

Protokoll kontrollutvalgsmøte Salangen kommune 21. november 2018 sak 18/18 – 21/18 Side 2 av 3

Sak 18/18 Protokoll fra møte den 12. september 2018

Innstilling til vedtak:
Protokollen fra møte i Salangen kontrollutvalg den 12. september 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 12. september 2018 tas til
orientering.
Enstemmig vedtak

Sak 19/18 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 Astafjord Utvikling AS i bestilling.

Daglig leder i Astafjord Utvikling AS Bjørn F. Nordmo var tilstede i møtet og
holdt en presentasjon av selskapet.
Ordfører Sigrun W. Prestbakmo og rådmann Frode Skuggedal var tilstede i
møtet og supplerte med kommentarer.
Daglig leder i Astafjord Utvikling AS, rådmannen og ordfører svarte etter
presentasjonen tilfredsstillende på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget drøftet Overordnet prosjektskisse fra KomRev NORD IKS, og
fattet så følgende

VEDTAK:
Kontrollutvalget tar presentasjonen av 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 Astafjord Utvikling AS i bestilling.
Enstemmig vedtak



Kontrollutvalget i Salangen 2015 - 2019

Protokoll kontrollutvalgsmøte Salangen kommune 21. november 2018 sak 18/18 – 21/18 Side 3 av 3

Sak 20/18 Møteplan 2019

Innstilling til vedtak:
Ingen

Kontrollutvalget drøftet hvilke møtedatoer som ville være mest
hensiktsmessige, med sikte på å få fastsatt en møteplan for 2019.
Kontrollutvalget ønsker at første møte i 2019 avholdes i forbindelse med
behandling av kommunens årsregnskap.
For øvrig legges det opp til totalt 4 møter i løpet av 2019. 
Sekretariatet har foreslått følgende møtedatoer:
Mandag 13. mai
Mandag 9. september
Mandag 21. oktober
Mandag 16. desember
Alle datoer med møtestart kl. 10:00.

Foreslått møteplan ansees å være dynamisk, og vil løpende bli vurdert ved
behov.

VEDTAK:
Møteplanen for 2019 ble godkjent, og neste møte berammes til mandag 13. mai
2019 kl. 10:00.
Enstemmig vedtak

Sak 21/18 Eventuelt

21/18.1 Budsjett for Salangen kommune 2019

Rådmannen redegjorde for nødvendige justeringer som var foretatt i utkast til
budsjett for kommunen, blant annet vil det være nødvendig med en vesentlig
nedjustering av kommunens inntekter i 2019.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:
Redegjørelsen fra rådmannen tas til orientering.
Enstemmig vedtak

Møte ble deretter hevet ca. kl. 12:20.

Salangen, 21. november 2018 

Svein Ivar Strømseth

Leder kontrollutvalget i Salangen



Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 02/19 
Sakstittel: Årsregnskap Salangen kommune 2018 

 

Innstilling til vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar uttalelse til Salangen kommunes årsregnskap for 2018. 
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 2018 med tilhørende revisjonsberetning er ferdig og 
skal behandles av kontrollutvalget. 



Revisjonsberetning er datert 8. april 2019. 

Årsregnskapet til Salangen kommune viser et regnskapsmessig mindreforbruk på 
kr 11 989 766. Investeringsregnskapet er gjort opp i balanse. 

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

 

Vedlegg: 

Årsberetning Salangen kommune 2018 
Årsregnskap Salangen kommune 2018 
Revisjonsberetning Salangen kommune 2018 
Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Salangen kommune 2018 

  







  

Til 

Kommunestyret i Salangen kommune 

 

Kontrollutvalgets uttalelse om Salangen kommunes årsregnskap for 2018 

Kontrollutvalget har i møte 13. mai 2019 behandlet Salangen kommunes årsregnskap for 
2018. 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, rådmannens årsberetning 
og revisjonsberetning datert 8. april 2019. I tillegg har kontaktrevisor Sissel J. Pedersen og 
økonomisjef Heidi Sund Aasen 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 11 989 766,-. 

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 2018. 

 

Salangen, den 13. mai 2019 

 

Svein Ivar Strømseth 

Kontrollutvalgets leder 

Salangen kommune 

Kontrollutvalget 



Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 03/19 
Sakstittel: Eierskapskontroll Astafjord Utvikling AS 

 

Innstilling til vedtak: 

Kontrollutvalget tar rapporten fra eierskapskontroll av Astafjord Utvikling AS til orientering, 
og legger den frem for kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

1. Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll av Astafjord Utvikling AS til 
orientering. 

2. Kommunestyret ber eierrepresentanten følge opp anbefalingene som fremkommer i 
rapporten. 

3. Kommunestyret ber eierrepresentanten gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om 
hvordan anbefalingene er fulgt opp innen 1. september 2019. 

 

Saksopplysninger: 

Høsten 2018 ble eierskapskontroll av Astafjord Utvikling AS satt i bestilling. 

KomRev NORD IKS ble engasjert til å utføre eierskapskontrollen. 

Rapport fra eierskapskontroll er nå ferdigstilt og klar for behandling i kontrollutvalget. 

KomRev NORD IKS tar en gjennomgang av rapporten i møtet. 

 

Vedlegg: 

Rapport fra eierskapskontroll Astafjord Utvikling AS 

 

  



Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 04/19 
Sakstittel: Saksbehandlingstid ved søknader om dispensasjoner og løyve til motorferdsel i 
  utmark 

 

Innstilling til vedtak: 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget har mottatt flere henvendelser fra organisasjoner og enkeltpersoner om at 
saksbehandlingstid ved søknader om dispensasjoner og løyve til motorferdsel i utmark i noen 
tilfeller er svært lang. 

Administrasjonssjefen er invitert til møtet for å redegjøre for kommunens 
saksbehandlingsrutiner. 

 

  



Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 05/19 
Sakstittel: Høringsbrev – ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 

 

Innstilling til vedtak: 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

Stortinget vedtok 11. juni 2018 ny kommunelov. Som følge av dette, vil Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet revidere alle forskriftene som hører til kommuneloven. 

I den forbindelsen sendte departementet 31. januar 2019 på høring forslag til ny 
kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift. Denne vil erstatte to av dagens forskrifter 
(kontrollutvalgsforskriften og revisjonsforskriften).  

Alle kan avgi høringsuttalelse. 

 

Vedlegg: 

Høringsbrev - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 
Høringsnotat om ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift 

  



Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 06/19 
Sakstittel: Uavhengighetserklæring forvaltningsrevisor Salangen kommune -   
  orienteringssak 

 

Innstilling til vedtak: 

Kontrollutvalget tar Uavhengighetserklæring fra forvaltningsrevisor i Salangen kommune 
2019 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 vil redegjøre for innholdet i uavhengighetserklæringen. 

 

Vedlegg: 

Uavhengighetserklæring forvaltningsrevisor Salangen kommune 2019 
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Kontrollutvalget i Salangen kommune  
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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, 10. januar 2019 
 
 

 
Knut Teppan Vik 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor  
KomRev NORD IKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


