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Behandling 26. april 2019: 

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Offentlige 
anskaffelser slik det er beskrevet i prosjektplan datert 02.04.2019. 

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor 
fullmakt til å foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov. 

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

Omforent forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake neste møte med revidert prosjektplan. 

V tering: 
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Kontrollutvalget ber revisor komme tilbake neste møte med revidert prosjektplan. 

Til behandling 4. juni 2019: 

Vedlagt saken, vedlegg b), er revidert prosjektplan for forvaltningsrevisjon Offentlige 
anskaffelser. Sammenlignet med forrige versjon er det gjort følgend endringer: 

1. Habilitet er tatt med i prosjektplanens formål

2. Under Revisjonskriterier, pkt 1 er det tatt med et nytt pkt j):
Fauske kommune skal sørge for at vesentlig endring av kontrakt konkurranseutsettes
etter regelverket om offentlige anskaffelser.

3. Under Revisjonskriterier, pkt 2 er det tatt med følgende underpunkt: a) Fauske
kommune skal treffe egnede tiltakfor åforehygge, identifisere og avhjelpe tilfeller av
inhabilitet. - Fauske kommune skal sørge for at saksbehandler kan identifiseres.

Forslag til vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Offentlige  
anskaffelser slik det er beskrevet i prosjektplan datert 02.04.2019 (versjon 2). 

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å 
foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov. 

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


















































