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PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG

Mstedato: Mandag, 8. juni 2020 kl. 09.00 - 12.15
Mstested: Kommunesfi'resalen,Fauske.
Saksnr.: 15120 -20120

Til stede:
Jom Stene. leder
Gisela Hansen (]ulstad. nestleder
Kristin Setsa
Gunnar Brithen
Richard Skagen

Varamedlemmer:
Ingen

Forfall:
Ingen

Ovrigez
Okonomisjef Kariann Sordahl. og
Regnskapssjef Mariann Monsen. sak l8/20
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor B.iom Vegard Gamst, og
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretrr for kontrollutvalget Lars [{ansen.

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

Merknader:
Ingen merknader.
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l5/20 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mste 18. mai 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 18. mai 2020 godkjennes.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 18. mai 2020 godkjennes.

l6120 Rapport forvaltningsrevisjon: Olfentlige anskaffelser

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret)3
I . Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskalfelser er forelagt kommunestyret i

Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil serlig trekke frem

Omforent forslae til vedtak:
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaf'felser er forelagt kommunestyret i

Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil srrlig trekke frem og slutter seg til revisors anbefalinger. og hvor

ordet <bar> skiftes ut med ordet <skal> i anbefaling 5-8.

l) Fauske kommune skal sorge for 6 skrive anskaffelsesprotokoll i henhold til
anskaffelsesforskrift en.

2) Fauske kommune skal sorge for 6 kunne dokumentere en beregning av anslAtt
anskaffelsesverdi for alle sine anskaffelser i henhold til anskaffelsesforskrilten.

3) Fauske kommune skal sorge for 6 kunne dokumentere skatteattest lbr
kontraktsinngAelse i henhold til anskaffelsesforskriften.



4) Fauske kommune skal sorge for 6 kunne dokumentere egenerklering og
dokumentasjonsbevis i alle saker i henhold til anskaff'elsesforskriften.

5) Fauske kommune skal sorge for A kunne dokumentere en begrunnelse for alle
unntak fra regelverket om offentlig anskaffelse.

6) Fauske kommune skal lagre dokumentene for sine anskaffelser systematisk og
samlet.

7) Fauske kommune skal dokumentere en begrunnelse dersom de ved vesentlig
overstigelse av anskaffelsesverdien ikke kjorer ny konkurranse.

8) Fauske kommune skal sorge for at habilitetsvurderingen kan dokumenteres.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret) :
I . Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i

Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil serlig trekke frem og slutter seg til revisors anbefalinger. og hvor

ordet <bsD skiftes ut med ordet <skal> i anbefaling 5-8.

I ) Irauske kommune skal sorge for i skrive anskaffelsesprotokoll i henhold til
anskaffel sesforskrift en.

2) Fauske kommune skal sorge for 6 kunne dokumentere en beregning av anslitt
anskaffelsesverdi for alle sine anskaffelser i henhold til anskaffelsesforskriften.

3 ) Fauske kommune skal sorge for 6 kunne dokumentere skatteattest for
kontraktsinngielse i henhold til anskaffelsesforskriften.

4) Fauske kommune skal sorge for A kunne dokumentere egenerklaering og
dokumentasjonsbevis i alle saker i henhold til anskaffelsesforskriften.

5) Fauske kommune skal sorge for 6 kunne dokumentere en begrunnelse for alle
unntak fra regelverket om offentlig anskaffelse.

6) Fauske kommune skal lagre dokunrentene for sine anskaflelser systematisk og
samlet-

7) Fauske kommune skal dokumentere en begrunnelse dersom de ved vesentlig
overstigelse av anskaffelsesverdien ikke kjorer ny konkurranse.

8) Fauske kommune skal sorge for at habilitetsvurderingen kan dokumenteres.



17 120 P lan fo r forvaltnin gsrevisjon 2020 -2023

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ber revisor utarbeide prosjektplan lbr gjennonrforing av fbrvaltningsrevisjon
... ..........(velges i motet). Med forbehold om kommunestvret sitt vedtak i saken. behandler
utvalget prosjektplanen og foretar bestilling i mote i juni 2020.

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan fbr forvaltningsrevisjon 2020-
2023 med fblgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til i foreta endringer og
omprioriteringer i planene, samt til i kunne definere og avgrense konkrete prosjekter
innenfor de utvalgte omridene i planen.

Omforent forslaq:
Behandlingen av planen utsettes til neste mote. Kontrollutvalget ber revisor legge frem
prosjektplan for forvaltningsrevisjon med tema Okonomistyring i samme mote.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Behandlingen av planen utsettes til neste mote. Kontrollutvalget ber revisor legge frem
prosjektplan for forvaltningsrevisjon med tema Okonomistyring i samme mote.

l.

2.

3.

4.

5.
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l8/20 Arsregnskap Fauske kommune 2019 - uttalelse fra kontrollutvalget

okonomisjef Kariann Sordahl og regnskapssjef Mariann Monsen motte fra administrasjonen
for i redegjore og svare pd sporsmAl.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Fauske:

Kontrollutvalgets uttalelse om Fauske kommunes Arsregnskap for 201 9.

Kontrollutvalget har i mote 8. juni 2020 behandlet F'auske kommunes arsregnskap for 2019.

Grunnlaget for behandlingen har vrrt det avlagte Srsregnskapet, revisjonsberetningen datert
29. mai 2020, og ridmannens irsberetning for 2019. I tillegg har ansvarlig revisor og
rAdmannen supplert kontrollutvalget med muntlig infbrmasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget viser til at regnskapet er betydelig forsinket i tbrhold til tidligere &rs
regnskap, og minner om kommunelovens bestemmelser om frist for avleggelse av regnskap.

Kontrollutvalget viser til at ersresultatet for resultatenhetene er sipass mye lbrverret fra
okonomimelding 21 2019 og frem til resultatet foreligger. Utvalget ser behov for en bedret og
mer realistisk okonomirapportering

Kontrollutvalget gjor kommunestyret oppmerksom pi at revisors beretning inneholder et
forbehold om budsjett. fordi investeringsbudsjettet ikke er regulert som et efiarig budsjen i
henhold tit kommunelovens krav.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt rAdmannens arsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Fauske kommunes aktivitet i 2019.

Kontrollutvalget har merket seg at ersregnskapet for 2019 viser et meriorbruk med kr
46.369.618,79. Utvalget er ikke kjent med forslag til inndekning av derte.

Ut over ovennevnte, og det som fremgar av saksfremlegget til kontrotlutvalget i
regnskapssaken og revisionsberetningen av 29. mai 2020. har kontrollutvalget ikke merknader
til Fauske kommunes Arsregnskap lor 2019.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Til kommunestvret i Fauske:

Kontrollutvalgets utlalelse om Fauske kommunes Arsresnskap for 2019.

Konlrollutvalget har i mote 8. juni 2020 behandlet Fauske kommunes irsregnskap lbr 2019.



Grunnlaget for behandlingen har vart det avlagte irsregnskapet. revisjonsberetningen datert
29. mai 2020, og radmannens Srsberetning flor 2019. I tillegg har ansvarlig revisor og
ridmannen supplert kontrollutvalget med munllig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalgel viser til at regnskapet er betydelig forsinket i forhold til tidligere irs
regnskap, og minner om kommunelovens bestemmelser om f'rist for avleggelse av regnskap.

Kontrollutvalget viser til at arsresultatet lor resultatenhetene er sApass mye forverret fra
okonomimelding 21 2019 og lrem til resultatet foreligger. Utvalget ser behov for en bedret og
mer real istisk okonomirapportering

Kontrollutvalget gjor kommunestyret oppmerksom pi at revisors beretning inneholder et
forbehold om buds.iett. fordi investeringsbudsiettet ikke er regulert som et etdrig budsjett i
henhold til kommunelovens krav.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens irsberetning. tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Fauske kommunes aktivitet i 2019.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2019 viser et merforbruk med kr
46.369.618,79. Utvalget er ikke kjent med forslag til inndekning av dette.

Ul over ovennevnte. og det som fremgir av saksfremleggel til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 29. ntai 2020. har kontrollutvalget ikke merknader
til Fauske kommunes irsregnskap for 201 9.

19/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
. Regnskapsrevisjon: Etterlevelseskontroll Pasientregnskap. Frist for gjennomforing av

kontrollen er utsatt til 15. september 2020. Revisor har fitt oppnevnt kontaktperson
hos kommunen for sine undersskelser. men det er ikke oppnidd kontakt med
vedkommende enda.

r Forvaltningsrevisjon: Oppfolgningsrevisjon Iris Salten IKS er ferdig, og btir klar til
behandling i neste mote.

Sekretariatet orienterte :

r Om styremote i Salten kontrollutvalgservice imorgen, og at det legges opp tit at
utredning av endret organisering kommer pi horing til kontrollutvalget hosten 2020.

20/20 Eventuelt

Gisela Hansen Gulstad tok opp at hun har fltt en henvendelse med sporsmil om
kontrollutvalget kan se pi hvem som initierte bruk av politiet i forbindclse med Minas-saken.
Utvalget finner ikke videre grunn til undersokelser i saken.



Fauske, O""f.)"_"rrH

Sekreter for kontrollutvalget

Det f'ren.rkom ikkc y ttcrligere saker til behandling.

Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer. Fauske kommune v/ ordforer
og ridmann. Salten kommunerevisjon IKS


