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Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 14/19 
Sakstittel: Protokoll fra møte den 29. oktober 2019 

 

Innstilling til vedtak: 

Kontrollutvalget vedtar protokollen fra møte i Salangen kontrollutvalg den 29. oktober 2019. 

 

Saksopplysninger: 

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

 

Vedlegg: 

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 29. oktober 2019 
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Protokoll

FRA: MØTESTED: MØTEDATO:
KONTROLLUTVALGET Formannskapssalen på

kommunehuset
29.10.2019

Fra sak:
Til sak:

08/19
13/19

Fra kl.:
Til kl.:

10:00
12:00

Følgende medlemmer møtte:
Jim Ståle Nordmo (leder)
Svein-Magne Forsgren
Jimmy Treland
Isabel Sørensen
Åshild M. Bendiktsen

IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL:

MELDT FORFALL:

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:
Administrasjonssjef Lars Øyvind Strøm

FRA SEKRETARIATET MØTTE:
Thomas Jensen

ANDRE:
Kontaktrevisor Sissel J. Pedersen fra KomRev NORD IKS

Ordfører Sigrun W. Prestbakmo

5 av 5 medlemmer møtte. Kontrollutvalget var beslutningsdyktig.
Ordinært medlem Åshild M. Bendiktsen stilte i forkant av at møtet ble åpnet spørsmål ved sin
egen habilitet sett i forhold til at hun er i svogerskap med økonomisjef Heidi Sund Aasen.
På forespørsel fra ordfører til Fylkesmannen, om Bendiktsens habilitet, er svaret følgende:
«Her er det, som du også påpeker, eventuelt habilitetsreglene i konkrete saker som gjelder. Å 
være svigermor til økonomisjef i kommunen er ikke i strid med valgbarhetsreglene til
kontrollutvalg, jfr. koml. § 23-1.»

Sekretariatet, ved Thomas Jensen, og kontaktrevisor Sissel J. Pedersen orienterte
innledningsvis litt om kontrollutvalgets oppgaver, i tillegg til at kontaktrevisor tok en kort
presentasjon av kommunens revisor KomRev NORD IKS.
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Sekretariatet redegjorde videre kort for hvilke kurs som kunne være aktuell for
kontrollutvalgets medlemmer å delta på i begynnelsen av perioden.

Sak 08/19 Protokoll fra møte den 13. mai 2019

Innstilling til vedtak:
Kontrollutvalget vedtar protokollen fra møte i Salangen kontrollutvalg den 13. 
mai 2019. 

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:
Kontrollutvalget vedtar protokollen fra møte i Salangen kontrollutvalg den 13. 
mai 2019. 
Enstemmig vedtak

Sak 09/19 Svar på Oppsummeringsbrev årsregnskap Salangen kommune 2018

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

Kontaktrevisor Sissel J. Pedersen fra KomRev NORD IKS redegjorde kort for
mottatt kopi av svar på Oppsummeringsbrev årsregnskap Salangen kommune
2018, og kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:
Kontrollutvalget tar svar på Oppsummeringsbrev årsregnskap Salangen
kommune 2018 til orientering.
Enstemmig vedtak

Sak 10/19 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.
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Sekretariatet redegjorde for utkast til budsjett for kontroll- og 
tilsynsvirksomheten i Salangen kommune for 2020.
Kontrollutvalget drøftet utkastet, og valgte å justere ned noen av postene.

Kontrollutvalget fattet så følgende

VEDTAK:
Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten
i Salangen kommune for 2020 med en ramme på kr 785 600,-.

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 785 600,-.

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.
Enstemmig vedtak

Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten i
Salangen kommune 2020:

Kommunerevisjonen

Kjøp fra KomRev NORD IKS 565 000 

565 000 

Kontrollutvalget

Møtegodtgjørelse folkevalgte 31 900 
Tapt arbeidsfortjeneste 19 200 
Bevertning 500
Opplæring, kurs 20 000 
Skyss- og kostgodtgjørelse 5 000 
Oppstartskostnad valgperiode 2019-2023 50 000 

126 600 

Sekretariatet
Sekretariatstjenester fra Hålogaland Revisjon AS 84 000 
Tilleggstjeneste sekretariat 10 000 

94 000 

Sum kontrollutvalget/sekretariatet og kommunerevisjonen 785 600 
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Sak 11/19 Møtebok fra representantskapsmøte i KomRev NORD IKS

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

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:
Kontrollutvalget tar Møtebok fra representantskapsmøte i KomRev NORD IKS
til orientering.
Enstemmig vedtak

Sak 12/19 Uavhengighetserklæring regnskapsrevisor Salangen kommune

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

Kontaktrevisor redegjorde for innholdet i mottatt uavhengighetserklæring fra
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Elsa Saghaug i KomRev NORD IKS, og 
kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:
Kontrollutvalget tar Uavhengighetserklæring fra regnskapsrevisor i Salangen
kommune til orientering.
Enstemmig vedtak

Sak 13/19 Salangen kommune - revisjonshonorar 2019 

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

Sekretariatet redegjorde for mottatt brev fra KomRev NORD IKS, og 
kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:
Kontrollutvalget tar brev fra KomRev NORD IKS, datert 13. september 2019
til orientering.
Enstemmig vedtak
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Neste møte er berammet til fredag 13. desember 2019 kl. 9:00.

Møte ble deretter hevet ca. kl. 12:00.

Salangen, 29. oktober 2019

Jim Ståle Nordmo

Leder kontrollutvalget i Salangen



Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 15/19 
Sakstittel: Kontrollutvalgets rolle; funksjon og mandat – sekretariatet orienterer 

 

Innstilling til vedtak: 

Kontrollutvalget tar orienteringen fra sekretariatet til etterretning. 

 

 
Saksopplysninger: 

Kontrollutvalgets funksjon og vilkår for utøvelse av sitt virke er i grove trekk definert 
gjennom kommuneloven med forskrifter. Sekretariatet vil orientere litt om kontrollutvalgets 
funksjon og vilkår i praksis. 

Orienteringen vil ta utgangspunkt i kontrollutvalgets rammeverk, herunder mandat og 
utøvelse, samt erfaringer fra kontrollutvalgsarbeid. 

  



Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 16/19 
Sakstittel: Kommuneregnskapet – orientering fra administrasjonen 

 

Innstilling til vedtak: 

Kontrollutvalget tar orienteringen fra administrasjonen til etterretning. 

 

Saksopplysninger: 

Administrasjonen er invitert til møtet for å orientere litt om kommuneregnskapets oppbygning 
og innhold. 

  



Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 17/19 
Sakstittel: Revisjonsstrategi – orientering fra revisjonen 

 

Innstilling til vedtak: 

Kontrollutvalget tar revisors gjennomgang av revisjonsstrategien til orientering. 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte, jf. 
Kommuneloven §23-2, bokstav a. 

Revisor vil i den forbindelse være tilstede i møtet og redegjøre for revisjonens planlagte 
arbeid i forbindelse med revisjon av årsregnskap 2019. 

  



Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 18/19 
Sakstittel: Overordnet analyse 

 

Innstilling til vedtak: 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

To av kontrollutvalgets viktigste oppgaver er å sørge for at det blir gjennomført 
forvaltningsrevisjon og at det føres kontroll med kommunens eierinteresser i selskaper. Dette 
er hjemlet i kommuneloven §§23-3 og 23-4. 

Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon og en plan for 
selskapskontroll. Planene skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens 
virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Hensikten med risiko- og 
vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for forvaltningsrevisjon og 
selskapskontroller. 

For å utarbeide gode planer som får fram hvilke områder i kommunen som bør kontrolleres, 
må planene baseres på en overordnet analyse (risiko- og vesentlighetsvurdering) av 
kommunens virksomhet. Den overordnede analysen skal gi svar på hvilke områder det er 
knyttet størst risiko til, og hvilke områder det er mest vesentlig for kontrollutvalget å 
undersøke. 

Den overordnede analysen og arbeidet med å utarbeide planer er viktig for at kontrollutvalget 
skal bli kjent med kommunens virksomhetsområder og eierinteresser. Arbeidet er med på å gi 
kontrollutvalgsmedlemmene det kunnskapsgrunnlaget de trenger for å ivareta kontrollansvaret 
sitt. 

Hensikten med den overordnede analysen er å framskaffe relevant informasjon om 
kommunens virksomhetsområder og eierinteresser, med hensyn til risiko- og 
vesentlighetsvurdering, slik at det er mulig for kontrollutvalget å prioritere arbeidet med 
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Kontrollutvalget velger selv hvem som skal 
utarbeide overordnet analyse. 

Med bakgrunn i den overordnede analysen og kontrollutvalgets prioritering skal det 
utarbeides en plan for forvaltningsrevisjon og en plan for selskapskontroll. Planene skal 



inneholde prioritering av prosjekter for planperioden, og skal legges fram for vedtak i 
kommunestyret. 

Kontrollutvalget skal utarbeide plan for forvaltningsrevisjon og plan for selskapskontroll 
minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er 
konstituert. 

  



Salangen kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 19/19 
Sakstittel: Møteplan 2020 

 

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 2020. 


