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PROTOKOLL - STEIGEN KONTROLLUTVALG

Motedato: Fredag, 3l. janu ar 2020 kL.10.00 - 11.00
Motested: Kommunestyresalen, Leinosfiord
Saksnr.: Ol/20- 09120

Til stede:
Thomas J. Danielsen. leder
Rita Brendryen. nestleder
Tone Heggen Eriksen. medlem
Per I-oken. medlem
1'orbjom H.jerto, medlem

Varamedlem mer:
lngen

Forfall
lngen

0vrige:
Kommunedirektsr Tordis Sofie Langseth. sak 02-05/20,
Personalleder Dag Robertsen. sak 02/20
Registrert revisor Rune Boroy. Salten kommunerevisjon IKS
Lars Hansen. seketer lor kontrollutvalget

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste til motet bte godkjent.

Merknader:
Ingen.



0l/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutr algets mote 16. desember 2019

Forslag til vedtak:
Protokoll fia kontrollutvalgets mote I 6. descmber 2019 godkjennes.

Voterins:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll tia kontrollutvalgets mote 16. desember 2019 godkjennes.

02/20 Redegiorelse fra administrasjonen: Om kommunens personalforvaltning

Kommunedirektsr Tordis Sotie Langseth og personalleder Dag Robertsen motte lra

administrasjonen for i redegjore og svare pi sporsmAl

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

Omforent forslas til vedtak:
Redeglorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget ber om kopi av kommunens rutine for konllikthindtering, samt innsyn i

HEMIS-rapport vedr sykelraver innen Pleie og omsorg. Utvalget kommer tilbake til saken i

."n... nl.t", og vil da be administrasjonen om en oversikt over tiltak som skal giennomfores.

Utvalget ber om informasjon fra administrasjonen om det er giennomfo( sluttintervju med

tidligere ansatte for a finne irsaker til at de slutter. Er det eventuelt avklart irsaker til at den

ansatte sluttet. og er det giennomfort tiltak lbr 6 redusere turnover?

SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

01t20 Godkienning av protokoll lra kontrollutvalgets mole I 6. desember 201 9

02t20 Redegiorelse fra administrasionen: Om kommunens personalforvaltning

03/20 Redegjorelse lra administrasjonen: Saksbehandling i forbindelse med

valg av eldrer6d og ridets leder

0{/20 Redegjorelse fra administrasjonen: Status for giennomforing av

anskaffelse av IKT-tienester
05/20 Redegiorelse lra administrasionen: Status for kommunens okonomi

06t20 Dialog med revisor. herunder planlagt etterlevelseskontroll

07t20 Kontroll utval gets virksomhetsplan 2020

0tt/20 Orienteringer lia revision og sekretariat

01)t20 Evcntuelt



Utvalget viser til at deler av administrasjonens redegjorelse omhandlet kommunens
avvikssystem. Kontrollutvalget ber om nermere informasjon om kommunens avvikssystem,
og hvordan dette praktiseres.

Voterinq:
Omlorent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget ber om kopi av kommunens rutine for konflikthindtering, samt innsyn i
HEMIS-rapport vedr sykefravrer innen Pleie og omsorg. Utvalget kommer tilbake til saken i
senere mote. og vil da be administrasjonen om en oversikt over tiltak som skal gjennoml'ores.

Utvalget ber om inlbrmasjon fra administrasjonen om det er giennomfort sluttinterlju med
tidligere ansatte for A finne irsaker til at de slutter. Er det eventuelt avklart Srsaker til at den
ansatte sluttet, og er det gjennomfort tiltak lbr 6 redusere tumover?

Utvalget viser til at deler av administrasjonens redegjorelse omhandlet kommunens
awikssystem. Kontrollutvalget ber om nermere informasjon om kommunens avvikssystem,
og hvordan dette praktiseres.

03/20 Redegiorelse fra administrasjonen: Saksbehandling i forbindelse med valg av
eldrerid og ridets leder

Kommunedirektor -fordis Sofie Langseth mstte fra administrasjonen for d redegjore og svare
pi sporsmil.

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

Omlorent forslas til vedtak:
Redegjorelse tia administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget registrerer at formannskapet har fremmet innstilling til kommunestyret om
oppheving av kommunestyrets vedtak i sak 76i l9 om valg av eldrerid. samt gjennoml'oring
av nytt valg av eldrerid.

Votering:
Omlorent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelse fia administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget registrerer at formannskapet har fremmet innstilling til kommunestyret om
oppheving av kommunestyrets vedtak i sak 76119 om valg av eldrerAd, samt gjennoml'oring
av nytt valg av eldrerfrd.



04/20 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for giennomforing av anskaffelse av
IKT-tjenester

Kommunedirektsr Tordis Sofie Langseth motte for A redegjore og svare pi sporsmil.

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

Omforent forslas:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget registrerer at Steigen kommune er en av flere kommuner som er klaget inn til
KOFA pi bakgrunn av anbudskonkurranse om IKT utarbeidet av Samordnet innkjop i Salten.
Dette kan indikere en systemsvikt i anbudet.

Utvalget mener det er naturlig at folkevalgt organ blir informert om status for saken, og de

okonomiske konsekvenser dette har hatt for kommunen.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget registrerer at Steigen kommune er en av flere kommuner som er klaget inn til
KOFA pi bakgrunn av anbudskonkurranse om IKT utarbeidet av Samordnet innkjop i Salten.
Dette kan indikere en systemsvikt i anbudet.

Utvalget mener det er naturlig at folkevalgt organ blir inlbrmert om status for saken, og de

skonomiske konsekvenser dette har hatt for kommunen.

05/20 Redegjorelse fra administrasjonen: Status for kommunens skonomi

Kommunedirektor Tordis Sofie Langseth motte for a redegjore og svare pi sporsmil.

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

Omforent forslag:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.



06/20 Dialog med revisor, herunder planlagt etterlevelseskontroll

Forslag til vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatl.

Vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering

07/20 Kontrollutvalgets virksomhetsplan 2020

Forslag til vedtak:
Virksomhetsplan 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som fiemkom i motet.

Voterinu:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Virksomhetsplan 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som fiemkom i motet.

08/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Revisor orienterte:
r Bemanning: Stilling som regnskapsrevisor ved Bodokontoret er ne lyst ut for andre

gang.
. Regnskapsrevisjon gir som planlagt.

Sekretariatet orienterte :

o Om dokument vedlagt saken.

Vedtak:
Redegjorelse fra revisjon og sekretariat tas til orientering.

09/20 Evcntuelt

Ingen ytterligere saker til hehandling.



Leinesfiord, den 31. januar 2020

Utskrifl sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Steigen kommune v/ ordlbrer og ridmann.
Salten kommunerevisjon IKS


