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PROTOKOLL _ STEIGEN KONTROLLUTVALG

Mstedato: Fredag, 29. jantar 2021 kl. 10.00 - 14.15

Motested: Kommunestyresalen, Steigen ridhus, Leinesfi ord
Saksnr.: 0212149121

Til stede:
Thomas J. Danielsen, leder
Per Loken. medlem
Torbjom Hjerto. medlem
Marit Alsaker Stemland. medlem

Forfall

Varamedlemmer:
Harald Holmvaag motte for Tone Heggen Eriksen

Qlvrigez
Kommunedirektor Tordis Sofie Langset, sak 04-07121
Okonomisjef Turid Markussen, sak 05/21
NAVJeder Berit Woie-Berg, sak 06/21
Leder helse- og omsorg Jorgen Lundsveen, sak 06-07 /21

Forvaltningsrevisor Mailen Evjen.
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst, og
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Boroy, Salten kommunerevisjon IKS
Lars Hansen. seketer for konlrollutvalget

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

Saker til eventuelt:
Iris Salten IKS, angiende sluttpakke til artroppende direktor

Administrasjonens rolle i fradelingssak, Steigen

Merknader:
Utvalget ber om at papirversjon av innkalling / saker fortsatt sendes ut, men da slik at
postgang sikrer at dokumenter mottas i tide for motet.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

Codkjenning av protokoll fra skriftlig behandlins av Msteolan 2021

02/2t

03t2t Rapport forvaltningsreviqion Ledelse/styring og sykefraversoppfrtsins
01/21 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for tjenester etter

bamevemloven

skonomi
05/2t

06/21 Redegiorelse fra administrasjqnen: Ettervem rus og psykiatri
07121 Redegjorelse fra administrasjonen: Oppl'olgning av etterlevelsestont.ott

Pasientregnskap
Orienteringer fra revis.ion og sekretariat08t21

09t21 Eventuelt

02121 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 27. oktober 2020
Godkjenning av protokoll fra skriftlig behandling av Moteplan 2021

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 27. oktober 2020 godkjennes. protokoll fra skrifrlig
behandling av Moteplan 2021 godkjennes

Voterinq:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 27. oktober 2020 godkjennes. protokoll fra skiftlig
behandling av Moteplan 2021 godkjennes

03/21 Rapport forvaltningsrevisjon Ledelse/styring og sykefraversoppfolging

Forslag til vedtak (innstilting til kommunestyret):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Ledelse/styring og sykefraversopplolging er forelagt

kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber kommunedirektsren merke seg rapportens anbelalinger.

3. Kommunestyret vil trekke frem rapportens anbefaling 3-5 for serskilt oppfolgning.

Omforent lorslas til vedtak (innstilline til kommuenstvret):
I . Forvaltningsrevisjonsrapporten Ledelse/styring og sykefraversoppfolging er forelagt

kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber kommunedirektsren merke seg rapportens anbelalinger.

3. Kommunestyret vil trekke frem rapportens anbefaling 3-5 for serskilt oppfotgning.



4. Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomfore oppfolgning av kommunestyrets
vedtak innen september 2021 .

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Ledelse/styring og sykefrave rsoppfolging er forelagt

kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber kommunedirektsren merke seg rapportens anbefalinger.

3. Kommunestyret vil trekke frem rapportens anbefaling 3-5 for serskilt oppfolgning.

4. Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomfore oppfolgning av kommunestyrets
vedtak innen september 2021 .

04/21 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for tjenester etter barnevernloven

Kommunedirektor Tordis Sofie Langset motte fra administrasjonen for 6 redegjore og svare
pi sporsm6l. Bamevemsleder Arve Rolandsen motte fra vertskommunens bamevemtjeneste
lor 6 redegjore og svare pA sporsmil.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat merket <Steigen 2020> med informasjon om status for
kommunens bamevem.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak

Omforent forslag til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til etterretning. Kontrollutvalget registrerer at
bamevernet prioriterer i arbeide med i forbedre samarbeidet mellom barnevem og ovrige
kommunale tjenester. PA bakgrunn av redegjorelsen stotter kontrollutvalget dette arbeidet.

Kontrollutvalget vil be om ytterligere redegjorelse om status for bamevem i utvalgets fsrste
mote t 2022.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til etterretning. Kontrollutvalget registrerer at
bamevemet prioriterer 6 arbeide med i forbedre samarbeidet mellom bamevem og ovrige
kommunale tjenester. Pi bakgrunn av redegjorelsen stotter kontrollutvalget dette arbeidet.

Kontrollutvalget vil be om ytterligere redegjorelse om status for bamevem i utvalgets forste
mste i2022.



05/21 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for kommunens regnskap / okonomi

Kommunedirektsr Tordis Sofie Langset og okonomisjef Turid Markussen motte fra
administrasjonen for 6 redeglore og svare pi sporsmAl.

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

Forslag fra Per Loken:
Redegjorelsen lra administrasjonen tas tiI etterretning.

Voterine:
Forslag fra Per Loken ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

06/21 Redegiorelse fra administrasjonen: Ettervern rus og psykiatri

Kommunedirektor Tordis Sofie Langset, NAV-leder Berit Woie-Berg og leder helse- og
omsorg Jorgen Lundsveen motte fra administrasjonen for 6 redegjore og svare pi sporsmil.

Kontrolluwalget fikk utdelt notatet (Uttalelse fra Nav Steigen - rustjenesten - Ettervem rus
og psykiatri>

Lukkins av mstet:
Kontrollutvalget tok opp lukking av motet for den delen av redegjorelsen hvor det ble gitt
informasjon om aldersgruppe. type av misbruk, og fordeling av kjonn. Bakgrunnen for
vurderingen var at denne delen av informasjonen gjelder sm6 grupper og dermed kan bidra til
identifi sering av enkeltpersoner.

VedJak
Med hjemmel i kommunelovens $ I l-5 vedtok kontrollutvalget 6 behandle den for
lukkede dorer den delen av redegiorelsen som omfattet informasjon nevnt over.
Begrunnelsen er at de1 foreligger lovbestemt taushetsplikt jfr. Offentleglova $ I 3 samt
Forvaltningsloven $ 13.

Mstet ble deretter 6pnet.

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

Omforent forslae til vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget er tilfreds med
redegjorelsen og med det arbeid som gjennomfores pi dette tjenesteomridet.

Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget er tilfreds med
redegjorelsen og med det arbeid som giennomfores pi dette tjenesteomridet.

07/21 Redeglorelse fra administrasjonen: Oppfolgning av etterlevelseskontrotl
Pasientregnskap

Kommunedirektor Tordis Sofie Langset og leder helse- og omsorg Jorgen Lundsveen motte
fra administrasjonen for i redegiore og svare pA sporsmil.

Kontrollutvalget fikk utdelt notatet (Orientering fra kommunedirektsren til kontrollutvalget
29012021>

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

Omforent forslag til vedtak:
Redegjorelse samt notat fra administrasjonen tas til etterretning. Revisors pflpekninger er iirlgt
opp.

Kontrollutvalget kommer i senere mste tilbake til sporsmAlet om de aktuelle beboeme har
verge.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Yedtak
Redegjorelse samt notat fra administrasjonen tas til etterretning. Revisors pApekninger er f-ulgt
opp.

Kontrollutvalget kommer i senere mote tilbake til sporsmilet om de aktuelle beboeme har
verge.

08/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Revisor orienterte:
. Regnskapsrevisjon: Okonomi- og finansreglement er pi plass i kommunen. For

tiden arbeider revisor med momskompensasjon.
. Bemanning / forvaltningsrevisjon: Ny forvaltningsrevisor tiltrer i stilling l. mars

2021.
o Etterlevelsesrevisjon Offentlig anskaffelse gjennomfores i mai 2021

Sekretariatet orienterte:
a



09/21 Eventuelt

Innspill fra Harald Holmvaag som tok opp Iris Salten IKS, angAende sluttpakke for
ar.troppende direktsr. Kontrollutvalget vurderer eventuell oppfolgning i fsrstkommende mste,
herunder hvilke fullmakter som gjelder ved avslutning av arbeidsforhold etc.

Innspill fra Per Loken om A drsfte administrasjonens rolle i fradelingsak boligtomt, Steigen.
Kontrollutvalget ber om sak til neste mote om opplolgning av kommunestyrets vedtak.

Innspill fra Torbjom Hjerto med sporsm&l om kommunens arbeid innen forebygging rus /
psykiatri. Kontrollutvalget ber om en redegjorelse til neste mote om kommunens
forebyggende arbeid pi dette omridet, og effekten av dette arbeidet.

Ingen ytterligere saker til behandling.

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

Leinesfiord, den 29. ja

Sekretrer for kontrollutvalget


