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Sutt.n Kontrollutvalgservice

Vlr dato:

t7.08.2020

Postboks 54. 8138 lnndyr

PROTOKOLL

-

Jnr
20/760

STEIGEN KONTROLLUTVALG

Motedato: Mandag, 17. august 2020 kl. 10.00 - 12'45
Mstested: Kommunestyresalen, Leines{iord

Saksnr.:
Til

2412W30120

stede:

Thomas J. Danielsen, leder
Per Loken. medlem

Forfall
Rita Brendryen. nestleder
Tone Heggen Eriksen' medlem
Torbjorn Hjerto. medlem

Varamedlemmer:
Tarald Sivertsen motte for Rita Brendryen
Harald Holmvaag motte for Tone Heggen Eriksen
Kenneth Lamoy motte for Torbjom Hjerto

Ovrigez
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjorn Vegard Gamst. og
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Rune Boroy. Salten kommunerevisjon IKS
Lars Hansen, sekretaer lor kontrollutvalget

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

Merknader:

ark
418- 5.4

SAKSLISTE
Saksnummer
24t20
25t20
26t20
27t20
28t20
29t20
30t20

Sakstittel
Godkienning av protokoll fia kontrollutvalgets mote 3. iuni 2020
Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFOLGING lris Salten IKS - Selvkost
og Offentlige anskaffelser
Bestilling av forvaltningsrevision: Sykefraver / Personal / Arbeidsmilio
Horing utredning av omdanning og utvidelse av Salten
kontrollutvalgservice
Reglement for Steigen kommunes kontrollutvalg
Orienteringer fra revision og sekretariat
Eventuelt

24120 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 3. juni 2020
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 3. juni 2020 godkjennes.
Voterins:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 3. juni 2020 godkjennes.

25120 Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFOLGING Iris Salten IKS
Offentlige anskaffelser

-

Selvkost og

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFOLGNING Iris Salten IKS - Selvkost og
Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.

2.

Kommunestyret ber selskapet merke seg rappo(ens anbefaling.

3.

Kommunestyret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak l4l19 i stor grad
er fulgt opp av selskapet.

Voterins:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

l.

Vedtak (innstilling til vedtak):
Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFOLGNING Iris Salten IKS - Selvkost og
Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Steigen og tas til etterretning.

2.

Kommunestyret ber selskapet merke seg rappo(ens anbefaling.

3.

Kommunestyret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak l4119 i stor grad
er fulgt opp av selskapet.

26120 Bestilting av forvaltningsrevisjon: Sykefravcr / Personal / Arbeidsmiljo
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrorende Sykefraver /
Personal / Arbeidsmiljo slik det er beskrevet i prosjektplan datert 10.08.2020.
lnnenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til
foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

A

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om lremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilting av lorvaltningsrevisjon slik det er beskrevet i
prosjektplanen. men med justeringer av problemstillinger som folger:
i . t hvilken grad har Steigen kommune et betryggende system lor styring og ledelse i
helse- og velferdssektoren?

2.

I hvilken grad folger ledelsen i hetse- og omsorgssektoren opp sine plikter innen
sykefraversoppfolgning?

lnnenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formAl gir kontrollutvalget revisor fullmakt til
foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

i

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
slik det er beskrevet i
forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av
prosjektplanen, men med justeringer av problemstillinger som folger:
1. I hvilken grad har Steigen kommune et betryggende system for styring og ledelse i
helse- og velferdssektoren?

2.

I hvilken grad folger ledelsen i helse- og omsorgssektoren opp sine plikter innen
sykelraversoppfol gning?

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens fbrmil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til
foreta justering av lastsatt problemstilling ved behov.

A

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er giort endringer i prosjektets problemstillinger.

27 t2O

Horing- utredning av omdanning og utvidelse av Salten kontrollutvalgserwice

Forslag til vedtak:
l steigen kontrollutvalg viser til oversendt horingsdokument fra styret i Salten
kontrollutvalgservice: Utredning: Omdanning til kommunalt oppgavefelleskap opptak av Rodoy kommune som ny deltager

2.

Steigen kontrollutvalg sier seg tilfreds med styrets forslag til omdanning av Salten
kontrollutvalgservice til Kommunalt oppgavef'elleskap. jfr kommunelovens kapitel
19. Styrets forslag ivaretar i stor grad kontrollutvalgets behov for et effektivt og

uavhengig sekretariat.

3.

Steigen kontrollutvalg viser til at utredningen legger opp til at status for Rodoy
kommune endres fra et tidsavgrenset tjenestekjop til i bli fullverdig deltager i
Salten kontrollutvalgservice. Kontrollutvalget mener det vil vere en styrke lor
samarbeidet med flere tangsiktige deltagere / eiere i sekretariatet, og stotter derfor
opptak av Rodoy som ny deltager.

Voterinq:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
I

.

2.

Steigen kontrollutvalg viser til oversendt horingsdokument fra styret i Salten
kontrollutvalgservice: Utredning: Omdanning til kommunalt oppgavefelleskap opptak av Rodoy kommune som ny deltager
Steigen kontrollutvalg sier seg tilfreds med styrets forslag

til omdanning av Salten

kontrollutvalgservice til Kommunalt oppgavefelleskap. jfr kommunelovens kapitel
19. Styrets forslag ivaretar i stor grad kontrollutvalgets behov for et effektivt og
uavhengi g sekretariat.

3.

Steigen kontrollutvalg viser til at utredningen legger opp til at status for Rodoy
kommune endres fra et tidsavgrenset tjenestekjop til i bli fullverdig deltager i
Salten kontrollutvalgservice. Kontro[[utvalget mener det vil vere en styrke for
samarbeidet med flere langsiktige deltagere / eiere i sekretariatet. og stotter derfor
opptak av Rodoy som ny deltager.

28120 Reglement for Steigen kommunes kontrollutvalg
Forslag til vedtak:
Steigen kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til kommunestyret.
men de endringer som fremkom i motet.
Omforent forslae til vedtak:
Steigen kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til kommunestyret.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Steigen kontrollutvalg oversender forslag

29120 Orienteringer fra revisjon

til reglement lbr kontrollutvalg til kommunestyret.

og sekretariat.

Revisor orienterte:
o Regnskapsrevisjon: Etterlevelseskontroll med pasientregnskap i Steigen er
gjennomfort, men avventer uttalelse fra kommunedirektsren. Revisor orienterte om
hovedfunnene i undersskelsene.
o Forvaltningsrevisjon: Er kommet i gang etter ferien.

Sekretariatet orienterte :
. Om dokumenter vedlagt saken.
o Jfr sak 04/20 (Status for gjennomforing av anskaffelse av IKT-tjenester) har
sekretariatet sendt epost til kommunedirektor med sporsmfrl om politisk organ har
blitt informert om saken. Sekretariatet sendes informasjon til kontrollutvalget si
snart det foreligger svar.

30/20 Eventuelt
Det fremkom ikke ytterligere saker

til behandling.

Leinesfiord, den 17. august 2020

Sekretier lor kontrollutval get

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

