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FAUSKE KONTROLLUTVALG

Mstedato: Fredag 17. mars 2017 kt. 09.00 - I1.30
Motested: Moterom l. etasjc, administrasjonsbygget,

Fauske

Saksnr.: 0lll7 -06117
Til

stede:

Odd Henriksen, leder
Gry Janne Rugis. nestleder
Hilde Dybwad

Forfall:
Kjell Lund Olsen
Maria Renate Dsnnestad

Varamedlemmer:
Bemt Henrik Furehaug motte som vara for Kjell Lund Olsen
Det lot seg ikke giore finne vara for Maria Renate Dsnnestad

0vrige:
Ridmann Geir Mikkelsen motte i tilknltning til sak 02-04117
Okonomisjef Kariann Ssrdahl og regnskapssjef Jonny Riise motte i tilknltning til sak 0203/r7
Daglig leder Fauske Eiendom KF Trond Heimtun motte i tilknyning til sak 04/17
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen. Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.
Gry Janne Rugis onsket 6 ta opp sak under eventuelt.

Hilde Dybwad onsket

Merknader:

A

ta opp sak under eventuelt.

SAKSI,ISTE
Saksnummer

0lll7
fi2117
113il7

t)1fi7
05/17
1t6lt7

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 25. november
2016
Unntatt lia offcntlighct Oll.lov { 24: Rcdegiorelse fra
administrasionen- Oprrfblening av revisors brev nr I
Redegiorelse til kontrollutvalget om status for kommunens okonomi
Orientering til kontrollutvalget om akluelle saker i Fauske kommune
Orienteringer fra rel'ision og sckretariat
Eventuelt

0l/17 Godkjenning

av protokoller fra kontrolluh algets mote 25. november 2016

Forslag til vedtak:
Protokoll lra kontrollutvalgets mole 25. november 2016 godkjennes.
Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Prolokoll fra kontrollutvalgets mote 25. november 2016 godkjennes.

02/17 Unntatt fra offentlighet Off.lov $ 24: Redegiorelse fra administrasjonenOppfelgning av revisors brev nr I
I-ukking av motet:
Behandling
Motelederen ba om at saken skulle behandles for lukkede dorer. Debatten ble holdt for
lukkede dsrer. Dorene ble si ipnel og organet stemte over forslaget om lukking.

Vedtak
Med hjemmel i kommunelovens $ 3l nr. 3 vedtok kontrollutvalget A behandle sak
02/17 for lukkede dorer. Begrunnelsen er at saken angir tjenestemessige forhold.

Ridmann Geir Mikkelsen. okonomisjef Kariann Ssrdahl og okonomisjel Jonny Riise motte i
tilknyning til saken for A redegjore og svare pi sporsmAl.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten lorslag til vedtak.

Omforent fbrslag til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Voterins:
Omfbrent tbrslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fia administrasjonen tas til orientering.

Motet ble deretter ipnet.

03/17 Redegiorelse til kontrollutvalget om status for kommunens okonomi
Ridmann Geir Mikkelsen. okonomisjef Kariann Sordahl og okonomisjef Jonny Riise motte
fra administrasjonen lor 6 redegiore og svare pi sporsmdl.
Forslag til vedtak:
Saken legges fiem uten forslag til vedtak.
Omforent forslae til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Voterins:
Omlorent fbrslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

04/17 Orientering til kontrollutvalget om aktuelle saker i Fauske kommune
Ridmann Geir Mikkelsen motte fra administrasjonen for

i

redeglore og svare pA sporsm6l.

Daglig leder Trond Heimtun motte fra Fauske Eiendom KF for
foretaket.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten lorslag til vedtak.
Omforent forslaq:
Redegjorelsen tas

til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

i

redegjore om nedleggelse av

Vedtak:
Redeglorclscn tas til orientering.

05/17 Orienteringer fra revisjon

og sekretariat

Revisor orienterte:
o Revisor arbeider for tiden med regnskaper, kommunens og de 2 kommunale
tbretakene. Alle regnskapene er levert rettidig, altsa innen I 5. februar 201 7.
Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken

06/17 Eventuelt
Lukking av motet:
Behandling
Mstelederen ba om at saken skulle behandles for lukkede dsrer. Debatten ble holdt for
lukkede dsrer. Dorene ble si ipnet og organet stemte over forslaget om lukking.

Vedtak
Med hjemmel i kommunelovens d 3l nr. 3 vedtok kontrollutvalget a behandle sak
06/17 for lukkede dsrer. Begrunnelsen er at saken ang6.r tjenestemessige forhold.
Gry Janne Rugas tok opp en henvendelse hun har ffitt vedrsrende mangelfult tilrettelegging i
forhold til lA-artalen i en av kommunens avdelinger.
Hilde Dybwad tok opp sporsmalet om innhold i og praktisering av reglement for ansatte.
Kontrollutvalget ber sekretariatet forberede saker til neste mote med tanke pi redegjorelser fra
ridmannen om de to forholdene som ble tatt opp.

Det fremkom ikke ytterligere saker tit behandling.

Sekreter tbr kontrollutval get

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

