
$ Sutt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Ver dato: Jnr ark
10.02.2021 2U129 414 5.4

pRoroKol-l- - crlonsxAl- KoNTRoLLUTVALG

Motedato: Fredag, 11. september 2020 kl 08.30-10.15
Motested: Moterom l. etasje, Strsmstad

Saksnr.: 02121 -01/21

Til stede:
Gunnar Skjellvik, leder
Hallvard Johansen. nestleder
Helge Jeger Nilsen, medlem
Jan Ame Birkeli, medlem
Emelie Johansen. medlem

Varamedlem mer:
Ingen

Forfall:
lngen

Avnge'.
Kommunedirektsr Geir Mikkelsen. sak 03/21
Kommunalsjef helse og omsorg Anne Grete Mosti, sak 04-05121
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Camst,
Salten kommunerevisjon IKS
Sekretrr for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste tiI motet ble godkjent.

Merknader:
lngen



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

02t2t Godkjenning av protokolI fra kontrollutvalgets mote 19. november 2020
Godkienning av protokoll fra skriftlig behandling av Moteplan 2021

03/21 Oppfolgning av kommunestyrets vedtak sak 26120 Rapport
eierskapskontroll Gildesk6l Vekst AS

01t21 Oppfolgning av kommunestyrets vedtak lorvaltningsrevisjon
hiemmetienester

(t5t2t Redegjorelse om l. status for innforing av digital velferdsteknologi i

kommunen. 2. kommunens rutiner og tiltak for sikring for 6 hindre at

brukere som ikke kan ivareta seg seh' forsvinner fra institusion.

06t21 Orienterinqer fra revision og sekretariat
07121 Eventuelt

02/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 19. november2020
Godkjenning av protokoll fra skriftlig behandling av Moteplan 2021

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 19. november 2020 godkjennes. Protokoll fra

kontrollutvalgets mote 19. november 2020 godkjennes.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 19. november 2020 godkjennes. Protokoll fra

kontrollutvalgets mote 19. november 2020 godkjennes.

03/21 oppfolgning av kommunestyrets vedtak sak 26120 Rapport eierskapskontroll

Gildeskil Vekst AS

Kommunedirektor Geir Mikkelsen mstte fra administrasjonen for 6 redegiore og svare pA

sporsmil.

Forslag til vedtak:
1 . Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revis.ion $ 5

gjennomfort en oppt'olgning av kommunestyrets vedtak i sak 26120 Rapport

eierskapskontroll Gitdeskil Vekst AS.

2. Administras jonen har redegiort for pe hvilken mite kommunestyrets vedtak er

ful gt opp. Kontrollutvalget registrerer

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat

fra administrasjonen datert 21.1 2.2020.



Omforent forslae til vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 5

glennomfort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 26120 Rapport
eierskapskontroll Gildeskil Vekst AS.

2. Administrasjonen har redegjort for pi hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at oppfolgning av kommunestyrets vedtak er
forsinket, men at videre oppfolgning planlegges gjennomflo( med sak om eierskap
innen 30. juni 2021 . deretter folkevalgtopplering hosten 202 I .

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat
fra administrasjonen datert 2l .12.2020.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

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

gfennomfort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 26120 Rapport
eierskapskontroll Gildeskil Vekst AS.

2. Administrasjonen har redegjort for pi hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at oppfolgning av kommunestyrets vedtak er
forsinket. men at videre oppfolgning planlegges gjennomfiart med sak om eierskap
innen 30. juni 202 I, deretter folkevalgtopplering hosten 2021 .

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering. vedlagt notat
fra administrasjonen datert 21.12.2020.

04/21 Oppfolgning av kommunestyrets vedtak forvaltningsrevisjon hjemmetjenester

KommunalsjeiAnne Grete Mosti motte lra administrasjonen for ii redeglore og svare pA
sporsmil.

Forslag til vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg $ 5 gjennomfort en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 100/2019 Forvaltningsrevisjon
kommunens hjemmedeneste.

2. Administrasjonen har redegjort for p& hvilken mAte kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat
fra administrasjonen daterr 1 5.12.2020.



Omforent forslae til vedtak:
I . Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg $ 5 gjennomfort en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 100/201 9 Forvaltningsrevisjon
kommunens hjemmetj eneste.

2. Administrasjonen har redegjort lor p6 hvilken m6te kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det fortsatt gjenstAr brukerundersokelse.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat
fra administrasjonen datert | 5.12.2020.

Voterine:
Omforent lorslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg $ 5 gjennomfort en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 10012019 Forvaltningsrevisjon
kommunens hjemmetjeneste.

2. Administrasjonen har redegjo( for pi hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det fortsatt gienstir brukerundersokelse.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat
fra administrasjonen datert I 5.12.2020.

05/21 Redegiorelse om 1. status for innforing av digital velferdsteknologi i kommunen.
2. kommunens rutiner og tiltak for sikring for i hindre at brukere som ikke kan
ivareta seg selv forsvinner fra institusjon.

Kommunalsjef Anne Grete Mosti motte fra administrasjonen for i redeglore og svare pi
sporsmil.

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

Omfbrent forslae til vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Voterine:
Omlorent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.



06/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
. Regnskapsrevisjon: Revisor venter pi regnskapet. og forventes levert fra

administrasjonen innen fristen 22. t'ebruar. Kontroll av siste termin
momskompensasjon er gjennomfort. Videre skal revisor i gang med kontroll av
ressurskrevende tjenester og antall psykisk uwiklingshemmede.

o Forvaltningsrevisjon: Har vert to ansatte siden jul. og det kommer ny ansatt
forvaltningsrevisor som starter opp l. mars 2021. Bestilt forvaltningsrevisjon
Offentlige anskaffelser skal etter planen vere klar april / mai. Det er usikke( om
rapporten blir klar til 27 . april.

Sekretariatet orienterte:
o Om henvendelse til kontrollutvalget angiende kommunens omsorgstjeneste, herunder

behandling av awik og betaling for tjenester.
Lukking av dorer:

Med bakgrunn i at henvendelsen glelder noens personlige forhold, ble det tatt opp
sporsmdl om denne delen av orienteringer skulle behandles for lukkede dsrer.
Debatten bte holdt for lukkede dorer. Dorene ble sA Apnet og organet stemte over
forslaget om lukldng.

Vedtak
Med hjemmel i kommunelovens { I l-5, forste ledd. vedtok kontrollutvalget i lukke
dsrene under orientering om henvendelsen og drofting av eventuell videre
oppfolgning. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt jfr. off. g l3
samt fvl. $ 13.

Kontrollutvalget besluttet A be om sak til neste mste med sporsmAl til administrasjonen om
hvilke rutiner som gielder pi omridet, og om rutinene folges.

Dorene ble deretter Apnet.

o Om dokument vedlagt saken.
. Sekretariatet arbeider for tiden med 6 vurdere overgang fra papirbasert til digitalt

arkivsystem som et tjenestekjop fia en av eierkommunene.

Vedtak:
Orienteringene tas til orientering.

07/21 Eventuelt

Ingen l.tterligere saker til behandling.



Inndl r, den 10. febguar 2021

t€f&-ffonsen \
Sekretrr for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutval gets medlemmer, varamedlemmer
Gildesk6l kommune v/ ordforer og kommunedirektsr,
Salten kommunerevisjon IKS


