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PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG
Motedato: Fredag l. september 2017 kl. 09.00 - 10.45
Mstested: Msterom l, administrasjonsbygget, Fauske

Saksnr.: l1ll7

-22117

Til stede:
Odd l{enriksen. leder
Gry Janne RugAs. nestleder
Hilde Dybwad
Maria Renate Donnestad
Kjell Lund Olsen

Forfall:
Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Ovrigel.
Okonomisjef Kariann Ssrdahl og regnskapssjef Jonny Riise motte i tilknyning til sak l5l17
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst, og
Forvaltningsrevisor Pil Strand, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretrr for kontrollutvalget Lars Hansen.

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

Merknader:
Ingen merknader.

SAKSLISTE
Saksnummer

t1n7
t5n7
16fi7

t7n7
18fi7

19fi7
20n7

2ln7
22/17

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra konlrollutvalgets mote 28. april 2017
Redegjorelse fra administrasjonen - Bruk av formannskapets
disposisjonskonto
Drofling av onsket innhold i vedlatt selskapskontroll
Invitasjon fra Nordland fylkeskommune til i delta i etablering av nytt
interkommunalt revisjonsselskap
Invitasjon fra Nordland lylkeskommune til i delta i etablering av nytt
interkommunalt sekretariatselskap
Budsjett lor kontroll og tilsyn 2018
Reviso$ vurdering av egen uavhengighet
Orienleringer fra revisjon og sekretariat
Eventuelt

l4l17 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mote 28. aprit 2017
Forslag til vedtak:
Protokoll lra kontrollutvalgets mote 28. april 2017 godkjennes.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 28. april 2017 godkjennes.

l5/17 Redegiorelse fra administrasjonen - Bruk

av formannskapets disposisjonskonto

Okonomisjef Kariann Ssrdahl og regnskapssjef Jonny Riise motte fra administrasjonen tbr 6
redegjore og svare pi sporsmil.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslaq:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

16117 Droftingav snsket innhold i vedfatt selskapskontroll
Forslag til vedtak:
Saken legges frem for drofting.
Omforent forslaq til vedtak:
Kontrollutvalget ber om prosjektplan for fbrvaltningsrevisjon om selvkost, med fokus
intemkjop mellom selskapene i IRIS-systemet i den forbindelse.

pi

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber om prosjektplan for forvaltningsrevisjon om selvkost, med fokus
intemkjop mellom selskapene i IRIS-systemet i den forbindelse.

l7117 Invitasjon fra Nordland Slkeskommune til
interkommunalt revisjonsselskap

i

delta i etablering av nytt

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret)r
Fauske kommune stiller seg positiv til Nordland fulkeskommunes invitasjon til
arbeidet med A etablere et nltt interkommunalt revisjonsselskap i Nordland.

i

delta i

Fauske kommune lorutsetter at revisjonsutgiftene kan reduseres som folge av
stordriftsfordelen ved 5 inngi i et storre selskap.

Omforent forslag til vedtak:
Saken og invitasjonen oversendes kommunestyret som eierorgan for lurdering og vedtak av
eiers syn pi invitasjonen.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vediak:
Saken og invitasjonen oversendes kommunestyret som eierorgan for vurdering og vedtak av
eiers syn pi invitasjonen.

l8/17 Invitasjon fra Nordland fylkeskommune til i delta i etablering av nytt
interkommunalt sekretariatselskap
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Fauske kommune stiller seg positiv til Nordland fylkeskomrnunes invitasjon til
arbeidet med A etablere et nytt interkommunalt sekretariatselskap i Nordland.

i

delta i

pA

Fauske kommune forutsetter at kvalitet og tilgjengetighet for tjenesten kan opprettholdes i
nytt selskap. Det forventes at n).tt selskap driftes innen de samme okonomiske rammer som
dagens selskap.

Omforent forsla$.
Saken og invitasjonen oversendes kommunestyret som eierorgan for vurdering og vedtak av
eiers syn pi invitasjonen.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
saken og invitasjonen oversendes kommunestyret som eierorgan for vurdering og vedtak av
eiers syn pA invitasjonen.

19/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018
Forslag til vedtak:
F'auske kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, seketariat og kontrollutvalg) 20l g
foreslis budsjettert til kr I 834 000.
Regnskaps- og lorvaltningsrevision, selskapskontroll

Kr I 602 000
Kr 182 000

Sekretrrhistand
Kurs og opplrring, andre driftsutgifter

Kr 50 000

Sum

Kr I 834 000

Saken oversendes formannskapet,

jfr forskrift

om kontrollutvalg $ 18.

Voterinq:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Fauske kommunes utgifter

til tilsyn

og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 20l g

foreslis budsjettert til kr I 834 000.
Regnskaps- og fbrvaltningsrevislon, selskapskontroll

Sekreterbistand
Kurs og opplering, andre driftsutgilter
Sum
Saken oversendes formannskapet,

jlr

forskrift om kontrotlutvalg $

Kr I 602 000
Kr 182 000
Kr 50 000
Kr I 834 000
18.

20117 Revisors vurdering av egen uavhengighet
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Fauske kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 7.
august 2017 til ettenetning. Utvatget ber om 6 bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.
Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Fauske kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 7.
august 2017 til etterretning. Utvalget ber om A bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

2lll7

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
o Revisjonen er i rute.

Seketariatet orienterte :
o Kontrollutvalget fikk til gjennomlesning og drofting rapport fra
Arbeidsmiljokartlegging ved en enhet i Fauske kommune.

Behandling av sporsmil om lukking av dorer:
Utvalget tok opp sporsmilet om saken skulle behandles for lukkede dsrer.
Vedtak i sporsmilet om lukking av dsrer:
Med hjemmel i kommunelovens $ 3l nr. 2 vedtok utvalget i behandle sak21ll7 for lukkede
dorer. Begrunnelsen erat det foreligger lovbestemt taushetsplikt etter off.l $ 13 jfrfr/1. $ 13.
Dsrene ble deretter lukket.

Omlorent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ser alvorlig
oppfolgning av tiltak.

pi

saken, og ber om informasjon om administrasjonens videre

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.
Dorene ble deretter apnet.

Kontrollutvalget ber seketariatet legge til rette for nytt mote i oktober.
Leder Odd Henriksen ble permittert fra og med sak 22117. Nestleder Gry Janne Rugis overtok
deretter msteledelsen.

22117 Eventaelt

Maria Renate Dsnnestad tok opp sporsmil om behandling av saker ikommunen vedrorende
jordvem. Til neste mote ber kontrollutvalget om en generell redegiorelse om delegasjon og
saksbehandling i saker som involverer vurderinger med hensyn til jordvem.
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauskc den

l.

septe

Sekreter for kontrollutval get

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

