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Vår dato:
17.09.2015

Jnr
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ark
418-5.1

Medlemmer i Steigen kommunes kontrollutvalg

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Møtcdato: Torsdag 24. september 2015 kl. 12.00

Møtested: Møterom Kommunest¡rresalen, Leinesfjord

SAKSLISTE

Eventuelle fiorfall bes meldt leder eller sekretariat (470 37 452)

Yâg,17. september 2015

Jan-Erik Disen (s)

Leder kontrollutvalget
Sekretær for

Kopi scndes: Ordfører, rådmann, Salten kommunerevisjon IKS, varamedlemmer i kontrollutvalget til
orientering (varamedlemmer møfeÍ kun etter særskilt innkalling).

SakstittelSaksnummer
13/15 Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 10. august 2015

(Ettersendes) Umtatt fra offentlighet etter off.lov $ l3 jfr fvl $ l3:
Redegjørelse vedrørende avslutning av arbeidsforhold for to tidligere
ansatte i Steigen kommune - sluttbehandling

t4n5

15/1s Unntatt fra offentlighet etter off.lov $ 13, jfr fvl $ 1 3: Redegiørelse

vedrørende kommunens oppfølgning av fylkesmannens vedtak i sak om

spesialundervisning, mm - sluttbehandling

t6lt5 Behovsvurdering vedr Bogen barnehage

t7n5 Kommunens AV 20r412015

18/15 Orienteringer fra revision og sekretariat

t9t15 Eventuelt



8 Su lten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets møte l0'
august 2075
Saksgang: Møtedato:

Kontrollutvalget 24.09.2015

Vedlegg:
¡ Protokoll fra kontrollutvalgets møte24. september 201.5

Bakgrunn for saken:
ProJokoll fra fonige møte legges ved fbr godkjenning av utvalget.

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte24. september 2015 godkjennes.

Inndyr 17. september 5



A Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:
17.09.2015

Jnr
l 5/556

ark
418-5.3

sAK t4ns

(Ettersendes) Unntatt fra offentlighet etter off.lov S 13 jfr fvl
$ 13: Redegjørelse vedrørende avslutning av
arbeidsforhold for to tidligere ansatte i Steigen kommune '
sluttbehandling

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
24.09.201s

Vedlegg (sendes ikke ut på nytt. dokumenter unntatt offcntlighet i eget legg - farget
papir):

o Unntatt offentlighet Off.lov $ 13 jfr ful $ l3: Svar anmodning om dokumenter
vedrørende avslutning av arbeidsforhold -

o Unntatt offentlighet Off.lov $ l3 jfr fvl $ l3: Svar om dokumenter
vedrørende avslutning av arbeidsfbrhold -

o Unntatt offentlighet Off.lov $ l3 jfr fvl $ l3: Advokatene iLO 29,01.2015:
Stevning til Salten tingrett.

r Unntatt offentlighet Off.lov $ 13 jfr fvl $ 13: Hendelsesf'orløp i
skrevet av Marthe-Rita Kristiansen

Bakgrunn for saken:
Møteoffentlighet: lføIge kommunelovens $ 3l nr 3 skal utvalget vedta å lukke elmøte nar det

behandler sak som angår en arbeidstakers tjenstlige forhold,

Forslag til vedtak:



Inndyr 17. 15

for kontrollutvalget



g Salten Kontroll utva lgservice
Postboks 54, 8 138 Inndyr

Vår dato:
17.09.2015

Jnr
151551

ark
418- 5.3

sAK 15/15

Unntatt fra offentlighet etter off.lov S 13, jfr fvl $ 13:
Redegjørelse vedrørende kommunens oppfølgning av
fylkesmannens vedtak i sak om spesialundervisning, rrm -
sluttbehandling
Saksgang: Møtedato:
Kontrollutvalget 24.09.2015

Vedlegg (sendes ikke ut på nytt. dokumenter unntatt offentlighet i eget legg - farget
papir):

¡ Unntatt fra offentlighet etter off.lov {j 13, jfr fvl $ 13:

o Brev til konirollutvalger fra I ng
Anmodning om tilsyn med forvaltningskompetansen ved
oppvekstavdelingen

Kopi av brev
april2015

I

I . juli 201 5:

til rådmannen 6.

. Kopi av brev fra fylkesmannen til Steigen kommune 19.03,2015

Vedtak i klagesak om spesialundervisning for
I Notat fra oppvekstleder Steigen kommune (offentlig dokument)

I 5.06.2015: Kommentar til rapporten fra Salten kommunerevisjon
om Spesialundervisningen i Steigen kommune og Kontrollutvalgets
forslag til vedtak.

. Kopi av brev fra til Steigenskolen 18. juni
2015: Klage på vedtak om sn i ng skole fuet 201 5 -20 I 6

til post@lykta.nu:. Kopi av e-post fra
lnformasjon i vår sak

o Brev fra Steigen kommune til kontrollutvalgetZS.}T.2015: Svarbrev
vedrørende kommunens o ppfølgningav fylkesmannens vedtak i sak vedr



Bakgrunn f'or saken:

Møteoffenttighet: Ifølge kommunelovens $ 3l m2 skal utvalget vedta å lukke etmøte når det

fiore li gger lovbestemt taushetsplikt.

Saken var satt på dagsorden i kontrollutvalgets møte 10. august 2015. Rådmann Torben

Marstrand, oppvekstleder Vegard Danielsen og fagveileder 'love Aspvold møIte i tilknytning
til saken for å redegj øre og svare på spørsmåI. Utvalget fattet følgende vedtak i det nevnte

møtet'.
Kontrollunalget îar redegjørelsen.fra administrøsjonenforeløpig til etterretning.
lJtvalget kommer tilbake til saken i neste møte (september).

Fra saksutredning sak l0/15, 10. august 2015=

Kontrollutvalget har mottatt et brev fra et foreldrepar med barn i Steigenskolen. De tar

opp spørsmålet om forvaltningskompetansen ved kommunens oppvekstavdeling. Dette

er i forbindelse med foreldrenes erfaringer knyttet til behandling av spørsmålet om

bistand til deres barn. Fylkesmannen har hatt til behandling en klage vedrørende

spesialundervisning for det nevntc barnet, og har i brev datert 19. mars 2015 bedt

kommunen utarbeide (en ny saklqtndig vurdering snarest, og deretter fatte
enkelnedtak som er i trãd med lowerket>.

I forbindelse med at saken skulle settes på dagsorden, og fordi saken er såpass

omfattende, har sekretariatet sk¡evet brev til kommunen og bedt om skriftlig svar på

en del spørsmål i forkant av utvalgets møte. Brevet med spørsmål (sendt 10. juli 2015)

tas her med i sin helhet:

<Jeg legger ved kopi av brev fra Fylkesmannen i Nordland til Steigen

kommune datert 19.03.2015: Vedtak i klagesak om spesialundervisning

for (navn slatldet i mottatt kopifraforeldrene I,) Fylkesmannens

vedtak i den aktuelle saken er at Steigen kommune <må sørge /'or at det

blir utarbeidet en ny sakþndig vurderíng snarest og deretter fatter
enkelnedtak som er i tråd med lowerket>, Hvilke konkrete tiltak er

gjort fra administrasjonens side for äfølge opp de to leddene i

f,ilkesmannens vedtak: l: saklqndig vurdering snarest, og2: deretter

fatte enkelnedtak som er i tråd med lowerker? Dersom det gjenstår

oppfølgning fra kommunens side ber.ieg om opplysninger om tidspunkt
for gj ennom føring av eventuell gj enstående oppføl gni ng.

I forbindelse med at saken som er nevnt over settes på dagsorden,

benytter jeg anledningen til å stille spørsmål til notat fra 15.06.2015:

Kommentar til rapportenJia Sulten kommunerevision om

Spes iølundervisningen i Steigen kommune og Kontrollutvalgets forslag
til vedtak. For ordens skyld leggerjeg ved kopi av dette notatet. Jeg

forstår det slik at dette notatet ble lagt frem for kommunestyret i dets

møte juni 2Ol5.I notatet fremgår det bl.a setningen <Steigen kommune

har en praksis som samsvarer med opplæringsloven og veiledninger Jia
direktoratet>. Bäde rapporten fra revisor og fylkesmannens vedtak



Vedlagt saken
opplyses det at

peker i en annen retning enn at kommunen har en praksis som

samsvaÍer med opplæringslov. Fylkesmannens vedtak fra 19' mars 201 5

ser ut til å faststå at kommunen tvert imot har en praksis i strid med

loven. Hva er bakgrunnen for at den nevnte formuleringen blir tatt med

fra administrasjonens side, sett i lys av in¡holdet i fulkesmannens brev?

Notatet er utformet som en kommentar til rapporten og

kontrollutvalgets vedtak. Mener rådmannen at saken blir forsvarlig
opplyst når notatet unnlater å nevne at kommunen kort tid tilbake, og

delvis parallelt med revisors arbeid, har fått brev fra fylkesmannen om

vesentlige feil i kommunens saksbehandling og forståelse av lowerket?

Av hensyn til videre behandling av saken ber jeg om svar på dette

brevet irnen 26.juli 201 5.

ero svarbrev lra kommunens administrasjon datert 28.07 .2015. Het
(clevens navn) har fått ny sakkyndig vurdering, og <.får

e t e nke I tv e dt ak på anb efal t s p e s i alu nderv i s ni ngs r e s sur s )) .

I og med at svarbrevet var såpass snaut har sekretariatet i eget brev datert 31.07 .2015

bedt om at kontrollutvalget får et snarlig og mer fyllestgiørende skriftlig svar på

sekretariatets første brev med spørsmåI.

Til behandlingen av saken 24. september 2015
Som nevnt i saksfiemlegg til møte 10. august 2015, ble det bcdt om et mer fyllestgjørende

skriftlig svar fra administrasjonen på de spørsmål som var stilt. Sekretariatet har fulgt dette

opp med et brev til rådmannen 03.09.20 t 5 med etterlysning av svar. Det har så langt ikke

kommet svar fra administrasjonen.

Vurdering:
Kontrollutvalget har fått et omfattende skriftlig materiale, i tillegg til informasjon fra

administrasjonen i møte 10. august 2015. Som nevnt over er det spørsmål som fortsatt ikke er

besvaú, men det kan likevel væÍe grunnlag for à g¡øre vedtak i saken.

Manglende svar er et problem i forhold til kontrollutvalgets oppgave med gjennomføring av

kontroll og tilsyn med forvaltningen. Utvalget har etter kommuneloven rett tll ä <kreve enhver

opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument ogforetu de undersøkelser som detfinner
nødvendig.for å giennomføre oppgavene>. Muligheten for äivareta utvalgets oppgaver

svekkes dersom saker i utvalget ikke blir tilstrekkelig opplyst fordi utvalget ikke får de

opplysninger det bes om. Det kan være aktuelt med en nærnere ùøfting av hvordan utvalget

skal forholde seg til dette spørsmålet.

Et annet spørsmål som kan være aktuelt å ta opp er spørsmålet om hvordan administrasjonen

føIger opp og forholder seg til andres input når det gjelder spesialundervisning. I forrige møte

ble det lagt frem et brev fra Fylkesmannen i Nordland til Steigen kommune datert 19.03.2015'

Brevet gjaldt en enkeltsak vedrørende spesialundervisning, og fylkesmannen har vedtatt at

Steigen kommune <<må sørge for øt det blir utarbeidet en ny saklryndig vurdering snarest og

deretter fatte enkelnedtuk som er i tråd med regelverket>>. Fylkesmanncns pålegg til
kommuncn er en tydelig påpekning av brudd på regelverket, men i utvalgets møte 10. august

ble det fra administrasjonens uttalt at man ikke kunne se at man hadde gjort noe galt. Videre:



Forvaltningsrevisjonen om spesialundervisning ble behandlet av kontrollutvalget i april20l5,
etter ordinær høringsrunde med uttalelse fia rådmannen. I forbindelse med at saken skulle

behandles i kommunestyret i juni 2015 ble det likevel laget et notat i tillegg fra
adrninistrasjonen hvor man fremsetter ytterligere kommentarer til revisjonens rapport og

kontrollutvalgets vedtak. Ett av punktene i dette notater er at rcSteigen kommune har en

pralæis som samsvqrer med opplæringsloven og veiledningenfra direktorqtet)). Det er en stor

kontrast mellom denne formuleringen og de funn som fylkesmann og revisjon har gjort i
2015.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har fått til vurdering en sak vedrørende kommunens forvaltningspraksis når

det gjelder spesialundervisning. Fylkesmannen i Nordland har i et vedtak 19.03.2015 i en

klagesak vedrørende spesialundervisning vedtatt følgende: <Steigen kommune må sørge fot at

det blir utarbeidet en ny saklEndig vurdering snurest ag deretter fatte enkeltvedtak som er i
tråd me¿l rege[verkett Utvalget registrerer at administrasjonen uttaler om dette vedtaket at

m¿ur ikke kan se at kommunen har gjort noe galt.

Kontrollutvalget viser i denne sammenheng til forvaltningsrevisjonen vedrørende

spesialundervisning som er oversendt kommunestyret til behandling. Rapporten viser til avvik

i forhold til regelverk på området, og gir anbefalinger om hvordan dette kan rettes. Dersom

forbedringer skal oppnås på dette området, er det etter utvalgets syn viktig med en positiv

endringsvilje i forhold til tidligere praksis.

Inndyr 17.

Lars
for kontrollutvalget

I



I Sulten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8 138 tnndyr

Vår dato:
t7.09.2015

Jnr
I 5/558

ark
4 r8- 5.3

SAK T6115

Behovsvurder¡ng vedr Bogen barnehage

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
24.09.2015

Vedlegg:
o Brev fra Thor Holand datert 8.12.2014 Vedr utbygging av Steigenbarnehagen avd

Leinesfiord
Notat fra Steigen kommune OSS, mottatt 19.02.2015: Svar på spørsmål angäende

nedleggelsen av Steigenbamehagen Bogen

Brev fra Steigen kommune 08.09.2015: Svar på spørsmål fra kontrollutvalget 2015

Spørsmål vedrørende beho vsvurderin g angående Bo gen bamehage

Bakgrunn for saken:
lmøte2l. april2015 hadde utvalget til behandling sin sak 04/15 Henvendelse vedrørende

by gging av S teígenbarne hagen avrl Leines/i or d.

Thor Iloland har i vedlagte brev vist til kommunestyrets vedtak i sak 23113 hvor
kommunestyret vedtok følgende i saken om Steigenbarnehagen avd Leínesfiord -
Planlegging / Fremtidig utbygging:

Steigen kommunestyre ber kommunens byggekomité sette i gong arbeidet med å
ut ar b e ide nø dv e ndi g de t alj pl anle gging o g ko stnads ov er s l ag for utby ggi ng av

Steigenbarnehagen LeinesJf ord. Arbeidet giennomføres innenfor en økonomisk ramme

på 50.000,- lcr.

Arbeidet skal være sluttført i løpet av høsten 2013 og legges framfor kommunestyret
til endelig godkjenningfør en utbygging tas med som eget investeringsprosiekt i
økonomiplanen 20 I 4 - I 7.

Holand viscr videre til at kommunestyret aldri har vært forelagt detaljplaner eller
kostnadsoverslag for utbyggingen av Steigenbarnehagen Leinesfiord, og at kommunestyret

o

a



dermed heller ikke har gitt sin endelige godkjenning slik vedtaket forutsatte. Etter Holands
mening er det dermed ikke fattet et gyldig vedtak om utbygging.

Ut over dette viser Holand til det han mener er grunnleggende feil i behovsvurderingen som lå
til grunn for prosjektet, slik det fremkommer i et notat fra leder Oppvekst som lå ved
kommunestyresak 23113: <I þrbindelse med at skole- og barnehagelokalene ble overdratt lil
Bogensamfunnet, lä det iJ'orutsetningen at Bogen barnehage skullevære ute av lokalene etler
en viss tid>. Thor Holand går i rette med dette ved å vise til kommunestyrets vedtak i sak

2llll, hvor det fremgikk følgende: <Komrnunestyrel vedtar å overdra Bogen skole
vec{erlag,sfritt til Bogen kultursenler. Steigen kommune vedtar å knytte klausul til vedtaket om

at Steigen kommune får leie barnehagen så lenge det er behov. Prisen skal være 60.000
kroner pr år. Indeksreguleres etter 5 år>.Holand viser til at Bogen barnehage var i drift cla

<den uriktige behovsvurderingen ble fi'emlagtÐ, og at det heller ikke var vedtatt at driften
skullc opphøre.

Kontrollutvalget vedtok følgende i behandlingen av saken:
Saken tas þrektpig til etteruefning. KontrolluMalget etterlyser konkret og begrunnet
svar når deI gjelder spørsmàlet om muligfeil ved behov,svurcleringen til prosjektet.
Saken tas opp i neste møte.

Ut fra dette har sekretariatet sendt brev 02.09.2015 til Steigen kommune med følgende
innhold for å fa belyst spørsmålet om behovsvurderingen:

<Vedlagt saksutredningen til kommunestyrets sak 23113 Steigenbarnehagen avd
Leinesfiord- planlegging / fremtidig utbygging,lå et notat <Behovsvurdering av
barnehagetilbud> datert 05.06.2013. Av notatet fremgår at <l forbindelse med at skole-
og burnehugelokalene ble overdralt lil Bogensamfunnet, lå del i.furulsetníngen ut
Bogen barnehage skulle yære ute av lokalene etter en viss tid>>. Opplysningen om at

det forelå en forutsetning om at den nevnte bamehagen skulle væte ute av lokalene
etter en viss tid, ser ut til å stå i motsetning til kommunestyrets vedtak i sak 2Illl Salg
av Bogen skole, hvor det heter at <Steigen kommune vedtar å knytte en klausu[ til
vedtaket om at Steigen kommune.þr leie harnehagen så lenge det er hehov. >

Jeg ber om rådmannens kommentar til det ovennevnte. Kommunestyrets vedtak fra
2011 irureholde en konkret forutsetning om at kommunen skulle kunne leie
barnehagen så lenge det er behov. Hvilken konkret forutsetning, det være seg avtale.
vedtak eller annet er det administrasjonen viser til når det i notatet skrives <lå det i
fortús'etningen at Bogen barnehage skulle være ute av lokalene etter en viss tid>?

Vedlagte svarbrev fra kommunen datert 08.09.2015 er en repetisjon av det brev som ble sendt

18.02.2015. I tillegg er det opplyst at <de avgiørende grunnene til nedleggelse var først
økonomi,sk, (...) Dct andre var atflere /ìkk tilbud om plass med å ta i bruk avdelingen i
Nordfold.t

Vurdering:
Svarbrevet fra administrasjonen gir ikke konkret svar på spørsmålet om hvilken konkret
forutsetning det ble vist til fra administrasjonens side når man i notat til kommunestyresaken
skrev inn en saksopplysning om at detlä <i.lbruls'elningen al Bogen børnehage skulle være

ute av lokalet etter en viss tid>. Manglende svar kan g¡øre det nærliggende å konkludere at



administrasjonen ikke kan vise til noen slik konkret forutsetning. Manglende svil er også et
problem i forhold til kontrollutvalgets oppgave med giennomføring av kontroll og tilsyn med
forvaltningen. Utvalget har etter kommuneloven rett ti! â <fueve enhver opptysning,
redegiørelse eller etlwert dolament ogforeta de undersøkelser som detfinner nødvendigþr å
gjennomføre oppgüvenel. Muligheten for å ivareta uWalgets oppgaver svekkes dersom saker i
utvalget ik'lce btir tilshekkelig opplyst fordi utvalget iL:ke far de opplysninger det bes om. Det
kan være aktuelt med en næflnere drøfting av hvordan utvalget sk¿l forholde seg til dette
spørsmålet.

Forslag til vedtak¡
Saken legges ftem for drøfting.

S ekretær for kontrollutvalget



Thor Holarrd
tì289 tìngeløya 8.r2.14

Kontrollutvalget i Steigen
8283 Leinesfiord

VEDR UTBYCGING AV S'|EÍGENBARNEHAGEN AVD.LEINESFJORD

Steigen kommune har hatt utbygging av barnehage i Leineslord ute på DOFFIN med

anbudstiist først i november.
Kommunestyret gjolde 26,6.2013 føtgende vedtak i sak 23l13:

<steigen kommunestyre ber kommunens byggekomite sette i gang nødvendig
dctaljplanlegging og kostnadsoverslag for utbyggirrg av Steigenbarnehagen l,einesfiord.
Arbeidet utføtes innen en ramme på 50 000,- kronet.
Arbeidet skal være utf-ørt i løpet av 2013 og legges fram for kommunestyret for endelig
godkjenning før en utbygging tas med som cget investeringsprosjekt i økonomiplanen 2014

r7,>t

Kommunestyret har aldri verken vært forclagt detaljplaner eller kostnadsoverslag fbr
utbygging av Steigenbarnehagcn Leinesfiord og har heller ikke gitt sin endelige godkjenning

slik forutsatt. Det er etter min mening derveil ikke fattet gyldig vedtak orn utbygging.

l)et viser seg også å være en grunnleggende lcil i behovsvurderingen som låtil grunn for
prosjektet,
Dcr.står'det:<I forbintlelse med at skole- og barnehagelokalene ble overdratt til
Bogcnsamfunnet, lå tlet i forutsetningel at Bogen balnehage skulle være ute av lokalene etter

en viss tid>,
Det var grov feilinformasion som utelukket Bogen Barnehage som alternativ til utbygging. I
kommune.styrets vedtak sak 2lll I av 25.6.2011 om ovet'dragelse sto det følgende:
<Kommuncstyrct vcdtar å overdra Bogen skolc vederlagslritt til Bogen kultursenter, Steigeu

kommunestyre vedtar å knytte en klat¡sul tjl vecltaket om at om al Steigen komnultc får leie

barnehagen så lenge det er behov. Pri.sen skal være 60.000 koner pr år. Indeksregulet'es etter

5 år.>
Bogen barnehage var i drift da den uriktige behovsvurcleringen ble framlagt og det hadde

hcller ikke værtvedtatt at driften skulle opphøre.

Denne uriktige behovsvurderingen sammen med uriktig forutsetrting om at f ,einesfiord
barnehage var vedtatt utbygd er i ettertid lagt til grunn for både nedleggingen av Bogen
barnehage og forløpet i utbyggingsprosessen i Leineslord.
.lcg ber om at Kontrollutvalget i Steigen snarest mulig vurderer påstanden som giorde at

Iìogen barnehage ikke ble vurdert som alternativ til utbygging i Leinesfiord og om vedtak ì

sak23l13 kan betraktes som et oppstartingsvedtak.

Hrlsen Thor Holand



Steigen kommune
OSS - Oppvekstsenter - Steigenskolen / Steigenbarnehagen- Steigen kulturskole

svar på spørsmål angående nedleggelsen av steigenbarnehagen Bogen.

Det er stilt spørsmål om politikerne har blitt feilinformert i forbindelse med nedleggelsen av

Stei genbarnehagen Bo gen.

I overdragelsen av bygningen i Bogen, som tidligere hadde vært skole og barnehage, ble det

gjort on avtale mellom Bogen kulhrsenter og Steigen kommune. Den avtalen skal være

tilgjengelig etter behov. I avtalen skulle Steigen kommune leie et areal på rundt 250m2,

barnetr-agelokalet i underetasjen og arealer opp til kontor og personalet, og sarnbruk av et

toalett oppe og det tidligere biblioteket nfu Steigenskolen Laskestad hadde behov for å bn¡ke

lokalet nar det va¡ for darlig vær til at skolebussen kunne kjøre over Engeløybrua. Avtalen

kurme gjensidig sies opp på et års varsel.
Steigen kommune driftet videre Steigenbarnehagen Bogen etter overdragelsen.

Bamehagearet2013/2014 var det liten søkning til bamehageplasser i Steigenbarnehagen

Bogen, men m¿m valgfe likevel å drifte den det bamehagearet-

I budsjetprosessen kom det et klart krav om at driften i kommunen måtte reduseres, derfor

ble Steigenbarnehagen Bogen lagt i <vektskålo blant annet fordi det hadde vært svak søkning

dit, men det ble sagt tydelig i formannskapet at vurderingen av nedleggelse av

Steigenbamehagen Bogen, skulle foretas etter opptaket i barnehagene i mars 2014.

I opptaksmøtet ble det derfor stillet opp to altemativer, beholde Steigenbarnehagen Bogen

eller ta i bruk den nye avdelingen i Steigenbamehagen Nordfold.
Man så imøtetat ma¡r kurure innfri retten til barnehageplass gjennom begge altemativene,

men det var en stor prisforskjell mellom alternativene. Riktignok ville det gi den beste

løsningen for flest med å ta i bruk den nye avdelingen i Steigenbarnehagen Nordfold.
Begge altemativene ble lagt fram for rådma¡men og man valgte den løsningen som ga best

økonomisk gevinst, at man la ned Steigenbarnehagen Bogeo. Dette ble muntlig formidlet i
fonnannskapet.
Det va¡ mye fokus på barnehageplasser i de politiske møtene, og administasjonen oppfatter at

saken ble belyst i en åpen direkte kommunikasjon. På tidsprurktet for opptaksmøtet fikk alle

som har rett til barnehai¡eþlass tilbud om plass, om ikke førstevalget.

Leinesfiord
Med vennlig hilsen

Vegard Danielsen
Leder Oppvekst
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Oppveksg E283 Leines{ord mob:97 42 4425
e-post : vegard.danielsen@steigen.kommune.noLeder Oppvekt Vegard Danielsen



STEIGEN
s,Ko
lb.oq .ts

KOMMUNE

LL
Salten Kontrollutval gservice

Postboks 54

8138Inndyr
LETNESFJORD, 08.09.20 1 5

Deres ref.
Saksnr.
tst234-13

Arkivkode
033

Gradering Avd/Sek/Saksb
OSS//VD

SVAR PÅ SPØRSMÅL FRA KONTROLLUTVALGET 2015

spørsmål vedrørende behovsvurdering angående Bogen barnehage.

Kopi av skriftlig melding til kontrollutvalget for samme problemstilling datert 18-02.2015

<svar på spørsmål øngående nedleggeßen av steigenbørnehagen Bogen.

Det er stilt spørsmål om politikerne har btitt feilìnformert i forbindelse med nedleggelsen av

Steigenbarnehagen Bogen.

I overdragelsen av bygningen i Bogen, som tidligere hadde vært skole og barnehage' ble det

ello
beh

tiu et

toalett oppe og det tidligere bìblioteket nåt Ste ruke

I'katet nå, dr] uo, pr ãårtig vær til at slc,olebussen kunne kjøre over Engeløybrua' Avtalen

kunne giensidig sies opp på et års varsel.

steigen kommune driJiet videre steigenbarnehagen Bogen etter overdragelsen.

Barnehageåret 2013/2014 var det lrten sølming til barnehageplasser i Steigenbørnehagen

Bogen, *n *on valgte likevel å drifte den det børnehageåret'

I budsjettprosessen lcom det et klart lcrav om at driften i kommunen måtte reduseres, derþr ble

striginbårnehagen Bogen lagt i <vektskåla> blant annetfordi det hadde vært svak sølming dit,

*"i d"t ble sagl rydetú ¡ forlnonnsknpet at vurderingen av nedleggelse av Steigenbarnehagen

Bogen, skulle foretos etter opptaket i barnehagene i mars 2014'

I opptalumøtet ble det dedor stitlet opp to alternativer, beholde Steigenbarnehagen Bogen

etià m i bruk den nye avtlelingen t Steigenbarnehagen Nordþld.

Man så i møtet at man htnne innfri retten til barnehageplass giennom begge alternativene'

men det var en stor prisþrskjell mellom alternativene. Rihignok ville det gt den beste

løsningenþr flest med"å m í bru.t den nye avdelingen i Steigenbarnehagen Nordfold'

Postadresse:
Rådhuset

Besøksadresse:

Leinesfiord
LETNESFJORD

Telefon:
Telefaks:

9"t 42442s
757 788t0

828I LEINESFJORD



Begge alternativene ble lagt fram þr rådmannen og man valgte den løsningen som ga best

økonomisk gevinst, at man la ned Steigenbarnehagen Bogen. Dette ble muntligformidlet i
formannsknpet.

Det var myefokus på barnehageplasser i de politiske møteñe, og administrasionen oppfatter

at salæn ble belyst i en åpen direlde kommunikasjon. På tidspunktetfor opptaksmøtetfikk alle

som har rett til barnehageplass tilbud om plass, om ikkeførstevalget.>

Utgangspunktet for å vurdere behov for bamehageplasser er antall bam i aktuelt område som

har rett til bamehageplass. Neste trinn kommer fram ved opptak til barnehageplass, hvem av

barn med rett søker plass i aktuell bamehage. Søkningen har vært lav til Bogen.

De avgjørende grunnene til nedleggelse var først økonornisk, opprettholdelse av Bogen var

dobbel pris av kostnadene med å ta i bruk den andre avdelingen i Nordfold. Det andre vat at

flere fikk tilbud om plass med å ta i bruk avdelingen i Nordfold.

Det har vært mange påstander angående hvor mange barn som va¡ aktuelle i Bogen i samme

tidsrom, administrasjonen forholder seg til antallet som søker og hvem som har rett til plass,

fflte 1år.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Vegard Danielsen
Leder oppvekst

Posladresse:
Rådhuset
828I LEINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:

9'1 424425
757 78810
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Kommunens behandling av barnehageopptak 201412015

Saksgang:

Kontrollutvalget

Vedlegg:

Møtedato:
24.09.2015

a

o

Kari Daniel sen 20.04.20 1 5 : Notat: Barnehageopptak 201 4 l20l 5

Steigen kommune 1 1.09.2015: Svar pä spørsmål fra kontrollutvalget 2015: Sval på

spørsmål angå,ende kommunens behandling av barnehageopptak 201412015

Bakgrunn for saken:
Vedlagte notat fra Kari Danielsen ble lagt frem for kontrollutvalget i møte 21. april2015, og

utvalget bestemte daätaopp sak om dette på neste møte. Saken ble beklageligvis ikke lagt

frem på møtet lO.august 2015, men kommer altså opp først nå,

I notatet vedr barnehageopptak er det tatt opp en rekke forhold vedrørende giennomføring av

barnehageopptak 201412015. I forbindelse med at saken er satt på dagsorden har sekretariatet

sendt følgende spørsmål til rådmannen:
- Ble det gjennomført etandre opptak i bamehagene, selv om dette ikke er hjemlet i de

da gj eldende vedtektene?

Sett bort fra de tilfeller der søknad er innvilget: har kommunen grunngitt
enkeltvedtakene samtidig med at vedtaket ble truffet? (forvaltningslovens $ 24)

Har kommunen i sin begrunnelse for enkeltvedtak vist til de reglene som vedtaket

bygger på (forvaltningslovens $ 25)

Ha¡ kommunen opplyst om klageadgang,klagefrist og klageinstans når den har gitt
søkeme underretning om vedtaket? (forvaltningslovens $ 27)



- Det vedlagte notatet tar opp kommunens klagebehandling, bl.a når det gjelder

spørsmålet om klage er behandlet i tråd med vedtektene, jfr at klage hvor vedtak ble

opprettholdt ikke ble oversendt rådmannen til behandling. Medfører denne

beskrivelsen riktighet?

- I forhotd til ledige plasser i barnehage nevnes at det var gitt svar fra oppvekstleder om

at det måtte søtés pa særskilt grunnlag, men at det ifølge notatet ikke var <vilje til å

informere om hva iom ble betraktet som særlige grunner)). Medfører det riktighet at

søker / søkere ikke ble gifi veiledning om hva slags særlige grunner som kan gi

prioritet ved opPtak?

Vedlagt saken er svarbrev fra administrasjonen v/ leder oppvekst. I tilknytning til saken er

rådmalnnen, eller den rådmannen bemyndiger, bedt om å møte i kontrollutvalget kl 13.30 for å

redegjøre nærmere for saken, samt besvare eventuelle spørsmå:l fra kontrollutvalget.

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

Inndyr 17. septem 2015

Sekretær for kontrollutvalget
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SVAR PÅ SPØRSMÄL FRA KONTROLLUTVALGET 2015
Svar på spørsmål angående kommunens behandling av barnehageopptak 201412015,

Til første spørsmåI. Det ble giennomført et andre opptak, fordi det var hjemlet i de nye
vedtektene som ble vedtatt 30.02.2014. Opptaket ble utlys med søknadsfrist 15. november.

Til andre spørsmål: De skriftlige avslagene ble grunngitt med å vise til gjeldende vedtekter,
for eksempel: at barnet ikke var fylt et fu før l.september samme år.

Til tredje spørsmål: Ja

Til fierde spørsmål: Det va¡ ikke vist til klageadgang på avslag. Det beklages og er rettet på i
de skriftlige svarene i opptaket 201,512016.

Til femte spørsmål: Saksgangen var fulgt ved klage, etter de nye vedtektene. Den nye
ordningen var at klagen sendes først til der vedtaket var gjort, dersom avslaget opprettholdes
videresendes klagen til endelig klageinstans som var rådmannen. Rådmannen opprettet et
utvalg til å behandle klagene, der ingen av de som tidligere behandlet søknaden var deltaker i
Denne prosÞssen tok dessverre noe tid fordi det var en ny praksis som ble etablert,

Til sjette spørsmål: I vedtektene sto det at man kan søke på særskilt grunnlag. Det vil si
særkilte forhold for barnet, som kunne være begrunnet i sakkyndig vurdering, altså at bamet
evnt hadde særlige vansker. Begrunnelsen ligger ikke i foreldrenes behov. Dette var nevnt
muntlig ved henvendelsen.

Med vennlig hilsen
Steigen kommune

Vegard Danielsen
Leder oppvekst

Postadresse:

Rådhuset
828I I-EINESFJORD

Besøksadresse:
Leinesfiord
LEINESFJORD

Telefon:
Telefaks:

97 42M25
757 18810



BarnehageoPptak 20 I 41201 5

Er opptaket gjennomlørt i henhold til vedtektene, Ðarnehageloven og tilfredssllller det kravene til

behandllng av enkeltsaksr €tter lorvaltningsloven?

- gjennomført et 2.opptak uten at dette er hjemlel I vedtektene, Mangler følgellg lnformasjon om

ñvilke krlterler som legges lil grunn ved opptaket.
- Misvisende og mangtããOe inlórmaslon til foreldre i forkant av opptaket. (Hiemmeslder'

søknadsskjema og vedteKer)-

- enkefvadtak: lnneholdt ingen informasjon om rettigheter, pllKer eller klageadgang. Det ver svær1

mangelfull referanse il nùtfet regelverk og bestemmelser som var brukt I bahandlingen av

saken. Avslag ble helfer ikke begrunnet'

- minlmumsforpllktelsen i b,arnehagelovens paragraf 12abla brukl som eoesle grunnlag for à

avslå søknad om Plass.

- Der bìe ved førsre avstag (soknad l.opptak 2014) oppfordrel at man kunne søke på nfi ved

z.opp á ikke stemma. Saken ble lkke behandlel, men

inneh ke hadde rett tll plass samt oppfordrìng om å

søke I om detts var å betralcte som et vedtak bâde

utitra ínnhold og form.

- det b oR om det fsntes ledige plasser isteigenbarnehagens

avde Svaret som ble gltt lra oppvekstlqder var at søker "måtte

søke n se..", Det var heller íkke vifje tll å informera om hva

som Dette fremkommer heller ìkke i vedtelrtene'

- ved kontaK med oppvekstavdel¡ngen flkk sotcer beskjed om at det lkke var klageactgang på

awisningen ved 2oþphtet. OettJnte endret ener ât problemstlllingen ble tan opp i møte med

ordlører,

- klagebehandling - sak bþ ikke behandlet i tråd mad vedtektene. Oppvekstleder behandlet

ktaien alene. VãOtaXet ble oppretthold men sak ble ikke oversendt rådmann tll ny wrderlng.

Deñe skiedde tørst ettar al sø'ker hadde møte med rádmannen og gjorde han oppmerksom pá

saì<en.

- tylkesmannen har muntllg kommentert at det er gín svælt dåriig informasjon fra konlmunen og

dene er vldereformldlet til rådmannen I mote ienuar 2415'

- det forellgger nä en sak for kommunestyret vedrørende endrlnger i vedlekter. Dlsse inneholder

de tlngerie-som søker har påpeK er feil og mangler ved barnehageopptakt ovenfor

àppve-fsfleO er, ordfører og'rå'dmann. Oppvekstleder awlser alle påstander om at ctel er skiedd

feil under opPtaket.

,i:.'
: i .' I t

Karl Danielsen
Engeløya, 20,04.15
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Orienter¡nger fra revisjon og sekretariat

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
24.09.201s

Vedlegg:

Linda Westvik Pedersen 30.08.2015, brev til kontrollutvalget: Klage på mottatt
innstillingsbrev med vedlagte utvida søkerliste, mottatt på e-post torsdag 9juli.

Bakgrunn for saken
Kontrollutvalget gis orienteringer fra revisjon og sekretariat om status når det gielder arbeidet

med kontroll og tilsyn.

Vedlagt saken er brev til kontrollutvalget fra Linda Westvik Pedersen til kontrollutvalget. Her
tar hun opp tilsettingsprosessen i forbindelse med utlyste stillinger i barnehagene i Steigen

kommune i sommer.

Inndyr 17. september 2

a

Lars
for kontrollutvalget
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b(Kontrollutvalget i Stcigcn kommune

v/ leder Jan E Disen

Klage på mottatt innstillingsbrev med vedlagte utvida søkerliste, mottatt på e-post torsdag
9.juli.

Denne saken håper.ieg kan behandles i kontrollutvalget for Steigen kommune.

Jeg var en av søkerne til utlyste lcdige stillinger i barnehagene Steigen kommune i sommer. Etter â

ha mottatt innstillingsbrev skrev jeg til oppvekstleder Vegard Danielsen og rådmann Torben

Marstrand t-ordi jeg opplevde disse innstillingene meget merkverdige. Både jeg selv og andre

søkere med relevant og riktig utdanning og praksis t-or stillingene ble regelrett f'orbigått av søkere

med annen utdanning cnn det som kreves for stillingene.

Jeg er ikke fornøyd med måtcn kommunens ledere har behandlet denne saken på. For egen del

endte det med flytting og.jobb i Bodø, selv om mitt ønske var å bo i Steigen og bidra med min
kompetanse og erfaring på min tidligere hjemplass.

All konespondanse mellom meg og kommunen er tatt vare på og kan ettersendes ved behov. For

nreg ble det naturlig å be om at clet ble laget en ny innstilling. Da dette ønsket ikke ble etterkommet

valgte jeg å ikke møte til intervju da jeg fikk tilbud om dette. Jeg oppfatter ikke kommunen som

rcdclig og seriøs i denne saken, og tar tak i dette for å bidra til en praksis som er i tråd mecl reglene i

arbeidslivet både i denne saken og f'or framtidas saker.

De-tte er det viktigste fia mitt første brev (i e-post) 5. august 2015 til oppvekstleder og rådmann:

nlnnstillingene er ikke i trdd med gieldende skikk i arbeidslivet. Crunnene til det er åpenbare;

L llerforbigåsfolk med riklig kompelanse og arbeidser/anng.

2. I nevnte e-post slàr det bl.a..følgende: "At, de lolv søkerne er del åtte aktuelle søkere med relevant utdanning, 4 at,

søkerneernyeisteigenogvithti innkalttilinteruju." Skalikkeslikekriterierskalværelìke.foralle,uansetlhvorde
kr,tmmer fra?

3. ltirJere står det: "lnnstillin¿¡en er gjort isatnritd medstyrerne i burnehugene,Jìtgforeningen har ikke vært tilgjengelig
i.f'erien" Det er greil at kornmunen ønsker å an,settefolkþr nylt barnehageòr, men det er ikke alæeptdhelt at

.fogf'oreningen ikke er ned på slike beslttminger.

4. Til slutt står det "På grunn av.ferieavviklingvil interujuene skie i slutten av juli, henholdsvis 27 eller 28. juli." Da
jeg ikke hadde hørt noe fra dere innen disse datoene, tolket.leg slik at dere ikke var inleressert i meg og min

utdanning/kompetanse. T'irsdag 28. julifikk jeg en SMS fi'a dere, der dere ønsker en samlale ned meg mandag 3.augu"'t-

Jeg ga beskjed om atjeg ikke kunne nøle denne datoen.

5. Konklttsjonen blir at det ntå lages ei ny innstilling i tråd med gieldene regelverk. Jegfonenter at rådmannen trekker

samme konklu.sjon.>

For ordens skyld vil jcg nevne at jeghar fått jobb i annen kommune og er fornøyd med det, men

kanskjc vil vurdere å søke jobb i hjemkommunen min på nytt ved en annen anledning.

Med vennlig hilsen

Linda Westvik Pedersen

{f.: 975 20 754 e-post: lindawpeclersen(4grnail.com
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Forslag til vedtak:


