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PROTOKOLL _ STEIGEN KONTROLLUTVALG

Motedato: Onsdag,3. juni 2020 kl. 10.00 - 14.00

Mstested: Moterom Steigen Vertshus, Leinesfiord
Saksnr.: 17120-23120

Til stede: Forfall
Thomas J. Danielsen, leder Rita Brendryen. nestleder
Per Lsken, medlem Tone Heggen Eriksen, medlem
Torbjom Hjerto, medlem

Varamedlemmer:
Tarald Sivertsen mstte for Rita Brendryen
Harald Holmvaag motte for Tone Heggen Eriksen

Avfigez
Kommunalsjef PUD Andreas Sletten, sak 18-20120
Personalleder Dag Robertsen, sak l8/20
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Boroy, Salten kommunerevisjon IKS
Lars Hansen, sekreter for kontrollutvalget

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent.

Til Eventuelt:
o \y informasjon om personalsak som utvalget tidligere har ffitt innspill om
o Moteplan lremover

Merknader:
o Sekretariatet bes etterlyse svar i fht sak l5120 i forrige mote. Sekretariatet underssker

og gir tilbakemelding til utvalget.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

t7 t21t Godkjenning av protokoll fia kontrollutvalgets mote 24. april2020
llt/211 Redegjorelse fra administrasjonen: FIEMIS-rapport vedr sykefiaver

innen Pleie og omsorg
t9t20 Oppfolgning av lbrvaltningsrevisjon: Post- og arkivrutiner
20t20 Oppfolgning av forvaltningsrevisjon: Selvkost - Brukerbetaling vann og

avlsp
2U20 Plan lor fbrvaltningsrevisjon 2020 -2023
22t21) Orienlcringer fra revisjon og sekretariat
23/20 Eventuelt

l7120 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets m6te 2l.april2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 24. april2020 godkjennes.

Voterins:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mste 24. april2020 godkjennes.

18/20 Redegiorelse fra administrasjonen: HEMIS-rapport vedr sykefraver innen Pleie
og omsorg

Kommunalsief PUD Andreas Sletten og personalleder Dag Robertsen motte fra
administrasjonen for A redegjore og svare pi sporsm6l.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslae til vedtak:
Redegjorelsen lra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget er tilfreds med at det er gjort undersokelser pi dette omridet, og at det skal
utarbeides handlingsplan med tiltak for i bedre situasjonen. Utvalget forstAr det slik at
arbeidet er hoyt prioritert og ber om innsyn i handlingsplanen si snart denne foreligger.

Votering:
Omlorent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.



Kontrollutvalget er tilfreds med at det er gjort undersokelser pi dette omr&det, og at det skal
utarbeides handlingsplan med tiltak lbr 6 bedre situasjonen. Utvalget forstAr det slik at
arbeidet er hoyt prioritert og ber om innsyn i handlingsplanen si snart denne floreligger.

19/20 Oppfolgning av forvaltningsrevisjon: Post- og arkivrutiner
Kommunalsjef PUD Andreas Sletten og personalleder Dag Robertsen motte fra
administrasjonen for i redegiore og svare pi sporsmil.

Kontrollutvalget fikk dett ut notat datert 29 .05.2020 <Orientering til kontrollutvalget 3. juni
2020 Forvaltningsrevisjon post- og arkivfunksjonen>

Forslag til vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av forskrifl om kontrollutvalg og revisjon g 5

gjennomfort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 44118
Forvaltningsrevisjonsrapport Post- og arkivrutiner

2. Administrasjonen har redegiorl lor pA hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslas til vedtak:
I . Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg og revisjon { 5

gjennomfort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 44118
Forvaltningsrevisjonsrapport Post- og arkivrutiner.

2. Administrasjonen har redegjort for pd hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det er gjennomfort en del tiltak for 6 folge
opp kommunestyrets vedtak. Det gjenstAr bl.a fortsatt a fE ferdig kommunens
arkivplan.

3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt notat dat ert 29.05.2020 fia administrasjonen,
oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I . Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg og revisjon { 5

giennomfort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 44118
Forvaltningsrevisjonsrapport Post- og arkivrutiner.

2. Administrasjonen har redegjort for p& hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det er gjennomfo( en del tiltak for A folge
opp kommunestyrets vedtak. Det gjenst&r bl.a fortsatt a ffi ferdig kommunens
arkivplan.



3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt notat datert 29.05.2020 fra administrasjonen.
oversendes kommunestyret tiI orientering.

20120 Oppfolgning av forvaltningsrevisjon: Selvkost - Brukerbetaling vann og avlop

Kommunalsjef PUD Andreas Sletten motte fra administrasjonen for i redegjore og svare pA

sporsmal.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat lra administrasjonen <Forvaltningsrevisjon Selvkost -
Brukerbetaling vann og avlop Orientering til kontrollutvalget 3. juni 2020>

Forslag til vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 5

gjennomfort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 59/19
Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost brukerbetaling vann og avlop

2. Administrasjonen har redegiort tbr pA hvilken mate kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at

a. Hovedplan vann og avlop rapporteres med oppstart i 2021 med
l'erdigstilletse 2022.

b. NAr det gjelder kvalitetssikring av KosTRA-rapportering lir utvalget
opplyst at kommunen gir gjennom tallene sammen med sin leverandsr av
selvkostsystem for i bedre kvaliteten.

c. Det er si langt ikke utarbeidet mer spesifikke timelister slik at det vises hva
det arbeides pi.

d. Regnskapsnote I er korrigert.

3. Kontrollutvalgets vedtak. vedlagt notat fra administrasjonen, oversendes
kommunestyret til orientering.

Omforent forslag:
l. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 5

gjennomfort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 59/19
Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost brukerbetaling vam og avlop

2. Administrasjonen har redegjo( lor p& hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at

a. Hovedplan vann og avlop rapporteres med oppsta( i 2021 med
ferdigstillelse 2022.

b. Nir det gjelder kvalitetssiking av KOSTRA-rapportering tEr utvalget
opplyst at kommunen gar gjennom tallene sammen med sin leverandor av
selvkostsystem for 6 bedre kvaliteten.

c. Det er si langt ikke utarbeidet mer spesifikke timelister slik at det vises hva
det arbeides p6.

d. Regnskapsnote I er korrigefi.



3. Kontrollutvalgets vedtak. vedlagt notat fra administrasjonen, oversendes
kommunestyret til orientering.

Voterins:
Omforent lorslag ble enstemmig vedtatl.

Vedtak:
I . Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 5

gjennomfo( en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 59/19
Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost - brukerbetaling vann og avlop

2. Administrasjonen har redegiort for pA hvilken mAte kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at

a. Hovedplan vann og avlop rapporteres med oppstart i 2021 med
ferdigstillelse 2022.

b. Nar det gjelder kvalitetssikring av KOSTRA-rapportering ffir utvalget
opplyst at kommunen gar giennom tallene sammen med sin leverandsr av
selvkostsystem fbr 6 bedre kvaliteten.

c. Det er si langt ikke utarbeidet mer spesifikke timelister slik at det vises hva
det arbeides p6.

d. Regnskapsnote I er konigert.

3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt notat fra administrasjonen, oversendes
kommunestyret til orientering.

21120 Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan for gjennomforing av forvaltningsrevisjon
.............(velgesimotet).Medforbeholdomkommunestyretsittvedtakisaken,behandler
utvalget prosjektplanen og foretar bestilling i mote i juni 2020.

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-
2023 med folgende prioriterte tema fbr forvaltningsrevisjon:

1.

2.

3.

4.

5.



Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til 6 foreta endringer og

omprioriteringer i planene, samt til a kunne definere og avgrense konkrete prosjekter

innenfor de utvalgte omridene i planen.

Omforent forslaq til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-

2023 med folgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

l. Sykefraver / Personal / Arbeidsmiljo

2. Offentlige anskaffelser

3. Grunnskole

4. Pasientregnskap

5. Renovasjon

6. Eiendomsforvaltning

7. Apenhet og innsyn

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til i foreta endringer og

omprioriteringer i planene, samt til & kunne definere og avgrense konkrete prosjekter

innenfor de utvalgte omrfldene i planen.

Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2020-

2021 med folgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

l Sykefraver / Personal i Arbeidsmiljo

2. Offentlige anskaffelser

3. Grunnskole

4. Pasientregnskap

5. Renovasjon

6. Eiendomsforvaltning

7. Apenhet og innsyn

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til i fbreta endringer og
omprioriteringer i planene. samt til i kunne definere og avgrense konkrete prosjekter



innenfor de utvalgte omr6rdene i planen.

22120 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Revisor orienterte:
. Regnskapsrevisjon: Etterlevelsesrevisjon vedr pasientregnskap - arbeidet er i gang.

Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken.

23120 Eventuelt

Ny informasjon om personalsak som utvalget tidliqere har fett innspill om

Utvalgets leder tok opp sporsm6let om lukking av dsrer i og med at henvendelsen gjelder en
personalsak.

Vedtak ansiende lukking av motet:
Med hjemmel i kommunelovens $ 11-5, andre ledd vedtok kontrollutvalget i behandle denne
delen av sak 23/20 for lukkede dorer. Begmnnelsen er at saken inneholder opplysninger som
er omfattet av lovbestemt taushetsplikt (forvaltningslovens $ 13, forste ledd, l))

Sekretariatet redegjorde for innholdet i ny epost tilknyttet saken. og ga en kort vurdering av
innholdet i eposten. Utvalget drsftet innholdet i den nye henvendelsen.

Dorene ble deretter ipnet.

Moteplan fremover:
Vedtatt moteplan til sier ordinert mote 27. oktober 2020. Utvalget besluttet at det
Tilleggsmote avholdes medio august for bestilling av ny fon altningsrevisjon.

Ingen ytterligere saker til behandling.

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer,
Steigen kommune v/ ordforer og kommunedirektsr. Salten kommunerevisjon IKS

Leines{iord, den 3. juni 2020

Seketer for kontrollutvalg


