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PROTOKOLL - STEIGEN KONTROLLUTVALG

Møtedato:

Møtested:

Saksnr.:

Fredag 12. desember 2014 kI. 12.00 - 15.15

Møterom utbygging, rådhuset, Leinesfi ord
t9n4 -24n4

Til stede:
Arne Marhaug, nestleder
Evy Røymo
Mette Bolsøy

Forfall
Jan-Erik Disen (permisjon)
Rose-Mari Moen

Varamedlemmer:
Henry Selvik møtte for Jan-Erik Disen
Knut Sivertsen møtte for Rose-Mari Moen

Øvrigez
Ingeniør Oluf Holmvaag og leder plan-, utvikling og drift Tordis Sofie Langseth møtte i
tilkn¡ning til sak 2ll14
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisjon Svein Erik Moholt, Salten kommunerevisjon IKS
Lars Hansen, sekretær for kontrollutvalget

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

Merknader:
Ingen.

SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

t9/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 29. september 2014
20n4 Selskaps\ontroll Salten Brann IKS
2ut4 fra av 2014
22t14 V til biervervav
23n4 fra revisjon og sekretariat
24n4 Eventuelt



19/14 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte29. september 2014

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte29. september 2014 godkjennes

Votering:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte29. september 2014 godkjennes.

20114 Selskapskontroll Salten Brann IKS

Forslag til vedtak (innstilting til kommunestyret):
l. Gjennomført selskapskontroll / forvaltningsrevisjonsrapport Salten Brann IKS:

Organisering, dimensjonering, utrustning, kompetanse og opplæring er forelagt
Steigen kommunestyre.

2. Rapporten tas til etterretning.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
I ' Gjennomført selskapskontroll / forvaltningsrevisjonsrapport Salten Brann IKS:

organisering, dimensjonering, utrustning, kompetanse og opplæring er forelagt
Steigen kommunestyre.

2. Rapporten tas til etterretning.

2lll4 Redegiørelse fra administrasjonen: Gjennomføring av brøyteanbud 2014

Ingeniør Oluf Holmvaag og leder plan-, utvikling og drift Tordis Sofie Langseth møtte fra
administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmåI.

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

Omforent forslag:
Kommunens brev vedrørende brøyting fra høsten 2014, hvor det bes om pris på sandstrøing,
kan forstås slik at det bes om anbud ikke bare på brøyting, men også på sandsìrøing. For
ettertiden mener kontrollutvalget det må gå klart frem om det bes om anbud på kun brø¡ing,
eller på både brøyting og sandstrøing.

Utvalget registrerer at kommunen har innhentet pris på strøing etter at andre tilbyderes pris på
strøing kom frem ved anbudsåpningen. Kontrollutvalget mener dette er en uheldig praksis. 

^



Kommunen bør til neste utlysning av anbud gå igjennom og kvalitetssikre opplysninger om
lengde og areal på brøyterodene, i tillegg til særskilte forhold ved roden, f.eks snuplasser,
møteplasser, kryss og bussholdeplasser.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kommunens brev vedrørende brøyting fra høsten 2014, hvor det bes om pris på sandstrøing,
kan forstås slik at det bes om anbud ikke bare på brøyting, men også på sandstrøing. For
ettertiden mener kontrollutvalget det mã gäklart frem om det bes om anbud på kun brøyting,
eller på både brøyting og sandstrøing.

Utvalget registrerer at kommunen har innhentet pris på strøing etter at andre tilbyderes pris på
strøing kom frem ved anbudsåpningen. Kontrollutvalget mener dette er en uheldig praksis.

Kommunen bør til neste utlysning av anbud gå igjennom og kvalitetssikre opplysninger om
lengde og areal på brøyterodene, i tillegg til særskilte forhold ved roden, f.eks snuplasser,
møteplasser, kryss og bussholdeplasser.

22114 Vurdering av spørsmål knyttet til bierverv.

Forslag til vedtak:
Spørsmålet om bierverv for rådmannen er ikke behandlet i samsvar med det vedtatte
reglement for ansatte i Steigen kommune. Reglementet tilsier at det skal innhentes tillatelse
hvis det er et ekstraarbeid som <knn medføre inhabílitet etter þrvaltningslovens knp 2>.

Diskusjonen som har vært omkring rådmannens rolle i det nye selskapet har skapt tvil
omkring spørsmålet om habilitet, og dette tilsier at det må innhentes tillatelse.

Forslag fra Ame Marhaug:
Saken trekkes.

Votering:
Forslag fra Ame Marhaug ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken trekkes



23114 Orienteringer fra revisjon og sekretariat.

Revisor orienterte:
o Fremdrift forvaltningsrevisjon spesialundervisning: Revisjonen er i gang, og rapport

vil komme tidlig på nyåret.

S ekretariatet orienterte :

o Om dokumenter vedlagt saken.
. I tillegg ble det delt ut brev datert 8.12.14 til kontrollutvalget fra Thor Holand: vedr

utbygging av Steigenbarnehagen avd Leinesfiord. Det var dermed ikke tid til å
behandle saken i inneværende møte. Sak om dette settes på dagsorden til neste møte.

Til neste møte ber kontrollutvalget om sak vedrørende oppfølgning av forvaltningsrevisjonen
som omhandlet oppfølgning av kommunestyrets vedtak.

Nytt møte fastsettes ut fra tidspunkt for ferdigstillelse av forvaltningsrevisjon
Spesialundervisning.

24114 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Leinesfjord 12 2014

Sek¡etær for

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Steigen kommune vl ordførq og rådmann,
Salten kommunerevisjon IKS


