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PROTOKOLL - FAUSKE KONTROLLUTVALG

Motedato: Onsdag, 26. februar 2020 kl. 09.00 - I 1.00

Motestcd: MotcromFinneidfjcllct,Fauske
Saksnr.: 0ll21l - 08120

Til stede:
.lom Stene, leder
Gisela Hansen Gulstad. nestleder
Kristin Setsi
Gunnar Brilhen
Richard Skagen

Varamedlemmer:
Ingen

Forfall:
lngen

Ovrigel
Okonomisjef Kariann Ssrdahl. sak 02/20
Personalsief Ingrid Alterskjer, og
NervaersrAdgiver Ann-Solvi Johansen sak 03/20
Oppdragsansvarlig tbrvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst, og
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkalling og sakliste
lnnkalling og sakliste til mstet ble godkjent.

Merknader:
Ingen merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

0U20 Codkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 28. oktober 2019
02t20 Redegiorelse lia adrninistrasionen: Status for okonomi og rcgnskap

0-1/2 0 Oppfolgning av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon
Sykefravrrsoppfol gning

o1t21l Dialog med revisor, bl.a etterlevelseskontroll
05/20 Dialog med revisor. status lbr forvaltningsrevisjon Oflentlige

anskaffelser
06l2ll Virksomhetsplan 2020
07t20 Orienteringer fra revision og sekretariat
08/20 Eventuelt

01/20 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mste 28' oktober 2019

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 28. oktober 2019 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 28. oktober 2019 godkjennes.

02/20 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for okonomi og regnskap

Okonomisjef Kariann Ssrdahl motte fra adminislrasjonen for A redegjore og svare pi
sporsmil.

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

Omforent forslae til vedtak:
Kontrollutvalget tar ridmannens orientering til orientering.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar ridmannens orientering til oricntering.



03/20 Oppfolgning av kommunestyrets vedtak: Forvaltningsrevisjon
Sykefravaersoppfolgning

Personalsjef lngrid Alterskjrr og nrervrrsridgiver Ann-Solvi Johansen motte fra
administrasjonen for A redeglore og svare pA sporsmil.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat fra administrasjonen: Oppfolgning av kommunestyrets
vedtak Forvaltningsrevisj on sykefraversoppfol gning.

Forslag til vedtak:
1 . Kontrollutvalget har i medhold av Forskriti om kontrollutvalg og revisjon $ 5

giennomf-ort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 106/l 8 Rapport
forvaltningsrevisj on: Sykefraversoppfol gning.

2. Administrasjonen har redegjort for pi hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer

3. Kontrollutvalgets vedtak. vedlagt administrasjonens skrifllige redeglorelse.
oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag:
1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 5

gjennomfort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 106/18 Rapport
forvaltningsrevisjon: Sykefraversoppf'ol gning.

2. Administrasjonen har redegjort lor pi hvilken mAte kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget tar redegiorelsen til etterretning.

3. Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt administrasjonens skriftlige redegjorelse.
oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
l. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 5

giennomfort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak | 06i l8 Rapport
forvaltningsrevisjon: Sykefraviersoppfolgning.

2. Administrasjonen har redegjort fbr pi hvilken mite kommunestyrets vedtak er
lulgt opp. Kontrollutvalget tar redegiorelsen til etterretning.

3. Kontrollutvalgets vedtak. vedlagt administrasjonens skrilllige redegjorelse.
oversendes kommunestyret 1il orientering.



04/20 Dialog med revisor, bl.a etterlevelseskontroll

Forslag til vedtak:
Redegjorelsen t-ra revisor tas til orientering, herunder at det vil bli glennomfort
etterlevelseskontroll innen folgende omride:

Omforent forslag til forslag:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering. herunder at det vil bli gjennomfort
etterlevelseskontroll innen lolgende omride: Pasientregnskap.

Voterins:
Omforent lorslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen lra revisor tas til orientering. herunder at det vil bli giennoml-ort
etterlevelseskontroll innen folgende omride: Pasientregnskap.

05/20 Dialog med revisor, status for forvaltningsrevisjon Offentligc anskaffelser

Forslag til vedtak:
l. Redegiorelsen fia revisor om status for lbrvaltningsrevisjonen tas til orientering.

2. Kontrollutvalget registrerer at forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser i Fauske

som ble bestilt 4. juni 2019. ikke vil bli ltrdigstilt og klar til behandling for tidligst 27.

april 2020. Utvalget er lite tilfreds nred al det har oppstatt en stor forsinkelse pi et

prioritert omride lor forvaltningsrevisjon. Lltvalget forutsetter at licmtidige leveranser

fra revisor skjer innen norme( tid og med nodvendig prioritet.

3. Kopi av kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I . Redegjorelsen fra revisor om status for forvaltningsrevisjonen tas til orientering.

2. Kontrollutvalget registrerer at lbrvaltningsrevisjon Offentlige anskai'felser i Fauske
som ble bestilt 4. .iuni 2019. ikke vil bli f'erdigstilt og klar til behandling for tidtigst 27.
april 2020. lJtvalget er lite tilfreds med at det har oppstitt en stor fbrsinkelse pi et
prioritert omride for forvaltningsrevisjon. Utvalget forutsetter at f'remtidige leveranser
lra revisor skjer innen normert tid og med nodvendig prioritet.

3. Kopi av kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering



06/20 Virksomhetsplan 2020

Forslag til vedtak:
Virksomhetsplan 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som kom liem i motet.

Omforent forslas til vedtak:
Fremlagt virksomhetsplan for 2020 vedtas og oversendes kommunestyret.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fremlagt virksomhetsplan lor 2020 vedtas og oversendes kommunestyret.

07/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
o Forvaltningsrevisjon: Viser til orientering i sak 05/20. Videre om kommende

oppfolgningsrevision av IRIS Salten IKS (Selvkost og offentlige anskaff-elser).
o Regnskapsrevisjon: Revisor venter fortsatt pi regnskapet.

Sekretariatet orienterte :

o Om dokumenter vedlagt saken

r Om planlagt oppfolgning i ovrige kontrollutvalg av kommunestyrenes vedtak som
gjaldt rapport om IRIS Salten IKS (Selvkost og oflentlige anskaflelser)

Kontrollutvalget ber om en prosjektplan for gjennomforing av oppfolgningsrevisjon tilknyttet
kommunestyrets vedtak i sak om den nevnte rappo(en.

08/20 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, Fauske kommune v/ ordf'srer
og kommunedirektor. Salten kommunerevisjon IKS

Fauske, den 26. febru

Sekreter for kontrollutvalget


