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Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 08/19 
Sakstittel: Protokoll fra møte den 13. mai 2019 

 

Innstilling til vedtak: 

Kontrollutvalget vedtar protokollen fra møte i Salangen kontrollutvalg den 13. mai 2019. 

 

Saksopplysninger: 

Protokoll fra forrige kontrollutvalgsmøte har blitt sendt ut som epost til møtedeltakerne for 
gjennomgang, og sekretariatet har mottatt tilbakemelding fra 2 av 3 møtedeltakere på at 
protokollen er godkjent. 
Protokollen ansees således som godkjent, og er offentliggjort på sekretariatets nettside. 

 

Vedlegg: 

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 13. mai 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kontrollutvalget i Salangen 2015 - 2019

Protokoll

FRA: MØTESTED: MØTEDATO:
KONTROLLUTVALGET Formannskapssalen på

kommunehuset
13.5.2019

Fra sak:
Til sak:

01/19
07/19

Fra kl.:
Til kl.:

10:00
12:50

Følgende medlemmer møtte:
Svein Ivar Strømseth
Jarle Adolfsen
Jimmy Treland

IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL:

MELDT FORFALL:

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:
Administrasjonssjef Frode Skuggedal

Økonomisjef Heidi Sund Aasen var tilstede i møtet i forbindelse med behandling av sak
01/19 – 02/19 og 07/19.

Enhetsleder ved teknisk avdeling, Reidar Berg, og enhetsleder ved landbruksavdelingen,
Inge Fredheim, var tilstede i møtet i forbindelse med behandling av sak 04/19.

FRA SEKRETARIATET MØTTE:
Thomas Jensen

ANDRE:
Kontaktrevisor Sissel J. Pedersen fra KomRev NORD IKS

Forvaltningsrevisorene Dag Ove Andreassen og Astrid Indrebø fra KomRev NORD IKS

Ordfører Sigrun W. Prestbakmo

3 av 3 medlemmer møtte. Kontrollutvalget var beslutningsdyktig.
Saksliste og innkalling ble enstemmig godkjent.



Kontrollutvalget i Salangen 2015 - 2019

Protokoll kontrollutvalgsmøte Salangen kommune 13. mai 2019 sak 01/19 – 07/19 Side 2 av 6

Sak 01/19 Protokoll fra møte den 21. november 2018

Innstilling til vedtak:
Kontrollutvalget vedtar protokollen fra møte i Salangen kontrollutvalg den 21. 
november 2018.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:
Kontrollutvalget vedtar protokollen fra møte i Salangen kontrollutvalg den 21.
november 2018.
Enstemmig vedtak

Sak 02/19 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.

Administrasjonssjef Frode Skuggedal og økonomisjef Heidi Sund Aasen var
tilstede i møtet, og gjennomgikk kommunens nøkkeltall og deler av avgitt
årsberetning, og kommenterte og svarte tilfredsstillende på spørsmål fra
kontrollutvalget.

Kontaktrevisor Sissel J. Pedersen fra KomRev NORD IKS var tilstede i møtet
og fortalte litt om deres funn i forbindelse med revisjon av årsregnskapet.

Kontrollutvalget fattet så følgende

VEDTAK:
1. Kontrollutvalget vedtar uttalelse til Salangen kommunes årsregnskap for

2018.
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til

formannskapet, med følgende innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets uttalelse til Salangen kommunes
årsregnskap for 2018 til orientering.

Enstemmig vedtak

Vedlegg: Kontrollutvalgets uttalelse til Salangen kommunes årsregnskap
for 2018 



Kontrollutvalget i Salangen 2015 - 2019

Protokoll kontrollutvalgsmøte Salangen kommune 13. mai 2019 sak 01/19 – 07/19 Side 3 av 6

Sak 03/19 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.



Kontrollutvalget i Salangen 2015 - 2019

Protokoll kontrollutvalgsmøte Salangen kommune 13. mai 2019 sak 01/19 – 07/19 Side 4 av 6

Forvaltningsrevisorene Dag Ove Andreassen og Astrid Indrebø fra KomRev
NORD IKS var tilstede i møtet, og presenterte rapporten for kontrollutvalget.
Forvaltningsrevisorene svarte gjennom presentasjonen tilfredsstillende på
spørsmål fra møtedeltakerne.

Kontrollutvalgets medlemmer kom med sine synspunkter på
forvaltningsrevisjonsrapporten. Administrasjonssjefen og ordføreren var
tilstede i møtet, og kommenterte og svarte tilfredsstillende på spørsmål fra
kontrollutvalget.

Kontrollutvalget fattet så følgende

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.

Enstemmig vedtak

Sak 04/19 Saksbehandlingstid ved søknader om dispensasjoner og løyve til
motorferdsel i utmark

Innstilling til vedtak:
Ingen

Enhetsleder ved teknisk avdeling, Reidar Berg, var tilstede i møtet, og
redegjorde for kommunens saksbehandlingsrutiner ved dispensasjoner og løyve
til motorferdsel i utmark.
Enhetsleder ved landbruksavdelingen, Inge Fredheim, administrasjonssjefen og
ordfører Sigrun W. Prestbakmo, var også tilstede i møtet og supplerte med
kommentarer.

Administrasjonen og ordfører svarte tilfredsstillende på spørsmål fra
kontrollutvalget.

Kontrollutvalget er tilfreds med Salangen kommunes saksbehandlingsrutiner,
slik de er beskrevet av administrasjonen.
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Protokoll kontrollutvalgsmøte Salangen kommune 13. mai 2019 sak 01/19 – 07/19 Side 5 av 6

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra administrasjonen og ordfører til
orientering, og ønsker ikke å foreta ytterligere saksbehandling av saksforholdet
på nåværende tidspunkt.
Enstemmig vedtak

Sak 05/19 Høringsbrev – ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift

Innstilling til vedtak:
Ingen

Kontrollutvalget har ingen kommentarer til den som de ønsker å ta inn i en
høringsuttalelse.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:
Kontrollutvalget tar forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift til
orientering.
Enstemmig vedtak

Sak 06/19 Uavhengighetserklæring forvaltningsrevisor Salangen kommune -
orienteringssak

Innstilling til vedtak:
Kontrollutvalget tar Uavhengighetserklæring fra forvaltningsrevisor i
Salangen kommune 2019 til orientering.

Kontrollutvalget har mottatt uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor.

Sekretariatet redegjorde kort for innholdet i uavhengighetserklæringen.

Kontrollutvalget fattet så følgende

VEDTAK:
Kontrollutvalget tar Uavhengighetserklæring fra forvaltningsrevisor i Salangen
kommune 2019 til orientering.
Enstemmig vedtak
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Sak 07/19 Oppsummeringsbrev årsregnskap Salangen kommune 2018

Innstilling til vedtak:
Kontrollutvalget tar Oppsummeringsbrev etter revisjon av årsregnskap
Salangen kommune 2018 til orientering.

Revisor redegjorde for innholdet i brevet, og kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:
Kontrollutvalget tar Oppsummeringsbrev etter revisjon av årsregnskap
Salangen kommune 2018 til orientering.
Enstemmig vedtak

Møte ble deretter hevet ca. kl. 12:50.

Salangen, 13. mai 2019 

Svein Ivar Strømseth

Leder kontrollutvalget i Salangen



Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 09/19 
Sakstittel: Svar på Oppsummeringsbrev årsregnskap Salangen kommune 2018 

 

Innstilling til vedtak: 

Kontrollutvalget tar svar på Oppsummeringsbrev årsregnskap Salangen kommune 2018 til 
orientering. 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget har mottatt kopi av svar på oppsummeringsbrev etter revisjon av årsregnskap 
Salangen kommune 2018, som er sendt fra økonomisjefen til revisor. 

 

Vedlegg: 

Oppsummeringsbrev etter revisjon av årsregnskap Salangen kommune 2018 
Svar på Oppsummeringsbrev etter revisjon av årsregnskap Salangen kommune 2018 

  





 
 

SALANGEN KOMMUNE 
Sentraladministrasjonen 

  
Vår dato: Vår ref.: 
24.06.2019 19/1093 - 10 
 Arkiv: FE-210, HIST-

19/197 

 Saksbehandler, dir. telefon: Deres ref.:  
 Heidi Sund Aasen, 916 12 485   

 

 
 
Postadresse: 

 
Fakturaadresse: 

 
Telefon: 77 17 20 00 

 
Bankkonto:
6345.06.192
07 

 
7878.06.50752 

Postboks 77 Postboks 84 E-post: postmottak@salangen.kommune.no  Org.nr.: 961 416 388 Mva 
9355 Sjøvegan 9358 Tennevoll         www.salangen.kommune.no   

 

KomRev Nord IKS 
 

 

 
 
Svar Oppsummeringsbrev til regnskapet 2018 
Viser til mottatt oppsummeringsbrev for årsregnskap 2018. I punktene under forsøker vi å 
svare på de enkelte punktene som revisjonen har merknader til. 
 
1. Avstemming/dokumentasjon av balansekontoer. 

Salangen kommune vil etterstrebe at alle avstemminger av balansekontoer er lagt inn i 
Balanser slik at revisjonen har disse tilgjengelig når neste års regnskap avlegges. 
 
Kortsiktig gjeld konto 232650002 Integreringstilskudd til andre kommuner er etter 
revisjonens mening ikke tilstrekkelig dokumentert. Ved avslutning av regnskap for 
år 2019 skal avstemmingen settes opp på en mer oversiktlig måte som synliggjør 
saldoen på en bedre måte enn det som er gjort hittil. 

 
2. Selvkostfond 

Selvkostområdet feiing visert et samlet akkumulert underskudd pr 31.12.18 på 
kr 637.000,-. Salangen kommune har tatt grep og økt gebyrsatsene fra og med år 2019. 
Underskuddet vil således dekkes inn de nærmeste årene. 

 
Selvkostområdet Avløp viser et samlet fond på kr 2.558.056,- etter avsluttet regnskap 
for år 2018. Salangen kommune har et vedlikeholdsetterslep på området. På grunn av 
kapasitetsutfordringer har kommunen ikke fått iverksatt dette vedlikeholdet. Vi kommer 
til å ta en ny gjennomgang høsten 2019 og vurder status for området. Hvis det viser seg 
at vi fremdeles ikke har iverksatt tilstrekkelig tiltak som reduserer fondet vil kommunen 
tilbakeføre deler av fondet til innbyggerne ved å la være å fakturere 4 termin. 

 
Med hilsen 
 
 
Heidi Sund Aasen 
økonomisjef 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
 

mailto:postmottak@salangen.kommune.no
http://www.salangen.kommune.no


Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 10/19 
Sakstittel: Budsjett for kontroll og tilsyn 2020 

 

Innstilling til vedtak: 

Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Salangen 
kommune for 2020 med en ramme på kr 840 500,-. 

Kontrollutvalget fremmer sak til kommunestyret om å vedta forslag til budsjett for kontroll- 
og tilsynsvirksomheten i Salangen kommune for 2020 med en ramme på kr 840 500,-. 

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn 2020 bes innarbeidet i 
formannskapets samlede budsjettfremlegg, og kontrollutvalgets vedtak om forslag til 
budsjettramme skal uendret følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til 
kommunestyret. 

 

Saksopplysninger: 

Sekretariatet har utarbeidet et forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten i 
Salangen kommune for 2020. 
Kontrollutvalgets budsjett inneholder utgiftene til driften av utvalget, samt utgifter knyttet til 
kjøp av sekretariatstjenester og revisjonstjenester. Budsjettforslaget er basert på regnskapstall 
fra tidligere år, informasjon fra KomRev NORD IKS og Hålogaland Revisjon AS, som er 
partene kommunen kjøper tjenester fra.  

Sekretariatet vil knytte noen kommentarer til enkelte av postene:  

1. Opplæring av kontrollutvalget  

Det er viktig med tilstrekkelig ressurser slik at medlemmene får delta på ulike kurs og seminar 
for å holde seg oppdatert og få faglig påfyll. Det er viktig med god kontakt og 
erfaringsutveksling mellom kontrollutvalgsmedlemmer. Deltakelse på nasjonale og regionale 
samlinger er viktig i denne sammenhengen. Det må være rom for dette i kontrollutvalgets 
budsjett. Sekretariatet arrangerer med jevne mellomrom kurssamlinger for 
kontrollutvalgsmedlemmer. I tillegg har spesielt NKRFs årlige konferanse (i februar) blitt en 
«institusjon» for de som driver med kontroll og tilsyn. Denne er noe kostbar å delta på, men er 
en svært viktig faglig arena og nettverksskaper. 



Høsten 2019 er valgperiode og det vil bli foretatt nyvalg av kontrollutvalgsmedlemmer for 
perioden 2019 – 2023. Deler av ny kommunelov trer i kraft ved konstituering av nytt 
kommunestyre og det medfører enkelte endringer av regelverket som omhandler 
kontrollutvalget. Blant annet skal kontrollutvalget nå bestå av minst 5 medlemmer, noe som 
for kontrollutvalget i Salangen medfører økning med minst 2 medlemmer. Det bør settes av 
ekstra ressurser til opplæring og oppdatering for medlemmer av kontrollutvalget for ny 
valgperiode. 

2. Kjøp av tjenester 

Salangen kommune har valgt KomRev NORD IKS som sin eksterne revisor, og Hålogaland 
Revisjon AS er engasjert som kontrollutvalgets sekretariat. Det er innhentet budsjett for 
revisjonen for 2019 fra KomRev NORD IKS som er lagt til grunn i budsjettallene. 
Kostnadsnivået er omtrent som for foregående år. Prisøkning tilsvarer kommunal deflator på 
3%. Det faste honoraret omfatter ordinær regnskapsrevisjon og en gitt mengde 
forvaltningsrevisjon. Skulle det oppstå behov for mer forvaltningsrevisjon i løpet av 4-
årsperioden enn det som er avtalt må det enten omprioriteres prosjekter, eller innvilges kjøp 
av flere timer i tillegg.  

Hålogaland Revisjon AS har rammeavtale med Salangen kommune som leverandør av 
sekretariatstjenester til kontrollutvalget. Avtalen innebærer en fast timepris, og honorar vil 
følgelig variere med aktivitet i kontrollutvalget jf. tilbudsbeskrivelse. Det legges til grunn i 
budsjettet at det vil gjennomføres 4 årlige møter. 

For 2020 er det også lagt inn midler i budsjettet til oppstartskostnader vedrørende ny 
valgperiode, herunder gjennomføring av risiko- og vesentlighetsvurdering og utarbeidelse av 
plan for forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroll i planperioden. 

3. Tapt arbeidsfortjeneste/godtgjøring  

Denne posten påvirkes blant annet av aktiviteten i utvalget, hvilke godtgjørelser kommunen 
har, og om medlemmene har krav på/trenger å få dekt tapt arbeidsfortjeneste for å delta i det 
politiske arbeidet. Det er tatt høyde for 4 kontrollutvalgsmøter i året, samt deltakelse på andre 
kurs/møter. Det er lagt til grunn kr 300,- i godtgjørelse til hvert av medlemmene pr. møte. 
Leder skal i tillegg ha kr 8 000, tilsvarende 1 % av ordførers anslåtte godtgjørelse for 2019. 
Tapt arbeidsfortjeneste er estimert til kr 1600 pr møte/medlem. 

 

Vedlegg: 

Detaljert budsjettforslag for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Salangen kommune 2020 

  



Vedlegg 1.

Salangen kommune
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- 
og tilsynsvirksomheten.
Jf kontrollutvalgsforskriften § 18.

 Budsjett 2020

Kommunerevisjonen

Kjøp fra KomRev NORD IKS 565 000
565 000

Kontrollutvalget

Møtegodtgjørelse folkevalgte 14 000
Tapt arbeidsfortjeneste 32 000
Bevertning 500
Opplæring, kurs 50 000
Skyss- og kostgodtgjørelse 5 000
Oppstartskostnad valgperiode 2019-2023 70 000

171 500

Sekretariatet
Sekretariatstjenester fra Hålogaland Revisjon AS 84 000
Tilleggstjeneste sekretariat 20 000

104 000

Sum kontrollutvalget/sekretariatet og kommunerevisjonen 840 500



Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 11/19 
Sakstittel: Møtebok fra representantskapsmøte i KomRev NORD IKS 

 

Innstilling til vedtak: 

Kontrollutvalget tar Møtebok fra representantskapsmøte i KomRev NORD IKS til orientering. 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget har mottatt protokoll etter representantskapsmøte i KomRev NORD IKS 
avholdt 29. april 2019. 

 

Vedlegg: 

Møtebok fra representantskapsmøte i KomRev NORD IKS 

  



Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 12/19 
Sakstittel: Uavhengighetserklæring regnskapsrevisor Salangen kommune 

 

Innstilling til vedtak: 

Kontrollutvalget tar Uavhengighetserklæring fra regnskapsrevisor i Salangen kommune 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 regnskapsrevisor. 
 
 
 
Vedlegg: 

Uavhengighetserklæring regnskapsrevisor Salangen kommune 

  









Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 13/19 
Sakstittel: Salangen kommune - revisjonshonorar 2019 

 

Innstilling til vedtak: 

Kontrollutvalget tar brev fra KomRev NORD IKS, datert 13. september 2019 til orientering. 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget har mottatt brev fra KomRev NORD IKS, datert 13. september 2019, hvor 
det fremgår at representantskapet i KomRev NORD IKS i møte 29. april 2019 i sak 2/19 
vedtok å tilbakeføre kr 3 000 000 til eierne, hvor beløpet for Salangen kommune utgjør 
kr 36 000. Beløpet vil bli fratrukket ved avregning av revisjonshonorar for utført revisjon 
2019. 

 

Vedlegg: 

Brev fra KomRev NORD IKS, datert 13. september 2019 



KomRev NORD 
Interkommunalt selskap 

  
 

 

Besøks/postadresse:  Avdelingskontor:  Telefon: Organisasjonsnummer: 
Sjøgt 3 
9405 HARSTAD 
post@komrevnord.no 

 Tromsø, Finnsnes, Narvik, Sortland, Sjøvegan 
www.komrevnord.no 

77 04 14 00 
 

986 574 689 
 

 

 

 

NORD
K O M R E V

Salangen kommune 
postmottak@salangen.kommune.no 
 
 
Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato: 
  Alf-Erlend Vaskinn 77 04 14 08 13.9.2019 
  alf-erlend.vaskinn@komrevnord.no   

 
 
REVISJONSHONORAR 2019 
 
Revisjonshonoraret for 2019 skal i samsvar med avtale prisjusteres med kommunal deflator. I 
beregningen av honorar for 2019 under har vi lagt til grunn endelig kommunal deflator for 
2018 med 2,9 %, jf. Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal 
økonomi sin rapport fra juni 2019, vedlegg 4 - tabell 1. 
 
Representantskapet i KomRev NORD IKS vedtok å tilbakeføre kr 3 000 000 til eierne den 
29.4.19 i sak 2/19. Salangen kommunes eierandel utgjør 1,2 % og beløpet utgjør kr 36 000. 
 
 
Revisjonshonorar 2018 kr 530              
+ økning 2,9 % kr 16                
Revisjonshonorar 2019 kr 546              
- innbetaling pr. 1.april (Ut fra anslått deflator 2,6 %) kr 272              
- tilbakebetaling jf. Representantskapsvedtak 2/19 kr 36                
= Resterende revisjonshonorar kr 238                
Alle tall i hele 1000. 
 
Beregningen vedrørende deflatoren er utført på samme måte som i fjor. Det tekniske 
beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi beregner forventet kommunal 
deflator for kommende år basert på prognoser. I ettertid beregner samme utvalg den faktiske 
kommunale deflator for det gitte året basert på tall fra foregående år. KomRev NORD 
korrigerer i andre halvår for endelig deflator slik at det blir et mest mulig korrekt nivå. 
 
Honoraret forfaller til betaling 1. oktober i år, og egen faktura vil bli sendt fra vår 
regnskapsfører Harstad kommune. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Alf-Erlend Vaskinn 
Assisterende direktør 
 
 
Kopi: Kontrollutvalget 

mailto:post@komrevnord.no
http://www.komrevnord.no
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