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Kontrollutvalgssak 32/21 - Rapport fra Kom Rev NORD Undersøkelse i seksjon for IT og arkiv
Innstilling til vedtak:
1. Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:
a. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i rapport «Undersøkelser i seksjon for IT
og Arkiv».
b. Kommunedirektøren bes fremme en snarlig sak for kommunestyret som tar for seg alle
sider av IKT samarbeidet med Senja kommune såsom pådratte - og fremtidige
kostnader, utestående fordringer, personellmessig betydning, administrative og juridiske
konsekvenser, terminering – og oppsigelsesmuligheter samt ansvar og risiko i lov og
forskrift om levering av slike tjenester.
c. Kommunedirektøren bes gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse for planlagte – og
gjennomførte tiltak for å bringe kommunens datalisenser i orden. Svarfrist 1. juni 2021.
d. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en sak for kommunestyret hvor det
redegjøres for faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen
av formannskapets vedtak i sak 181/18 om etablering av seksjon for anskaffelser.
Herunder særlig hva som gjenstår for å oppfylle målsetningen med omorganiseringen
som var å sikre bedre kvalitet i anskaffelsesprosessen og mer effektive
innkjøpsprosesser.

Gunnar Wilhelmsen
Ordfører
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Hva saken gjelder
Kontrollutvalgssak 32/21 - Rapport fra Kom Rev NORD - Undersøkelse i seksjon for IT og arkiv.

Saksutredning
Ved behandling må ordfører iaktta at det er kun vedtakets pkt. 1 bokstav a – d som omfattes av
innstillingen til vedtak i kommunestyret. Pkt. 2 skal ikke inn i vedtaket i kommunestyret, men er
til informasjon.
Kontollutvalgets vedtak:
1. Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:
a. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i rapport «Undersøkelser i seksjon for IT
og Arkiv».
b. Kommunedirektøren bes fremme en snarlig sak for kommunestyret som tar for seg alle
sider av IKT samarbeidet med Senja kommune såsom pådratte - og fremtidige
kostnader, utestående fordringer, personellmessig betydning, administrative og juridiske
konsekvenser, terminering – og oppsigelsesmuligheter samt ansvar og risiko i lov og
forskrift om levering av slike tjenester.
c. Kommunedirektøren bes gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse for planlagte – og
gjennomførte tiltak for å bringe kommunens datalisenser i orden. Svarfrist 1. juni 2021.
d. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme en sak for kommunestyret hvor det
redegjøres for faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen
av formannskapets vedtak i sak 181/18 om etablering av seksjon for anskaffelser.
Herunder særlig hva som gjenstår for å oppfylle målsetningen med omorganiseringen
som var å sikre bedre kvalitet i anskaffelsesprosessen og mer effektive
innkjøpsprosesser.
2. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet fremme en sak til neste møte med forslag til bestilling av
videre undersøkelser rundt IKT avtaler.

Se også vedlegg.
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