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FAUSKE KONTROLLUTVALG

Motedato: Fredag 25. november 2016 kI. 09.00 -l t.l5
Mstested: Msterom l. etasje, administrasjonsbygget, Fauske

Saksnr.:
Til

33/16

-

-38/16

stede:

Odd Henriksen, leder
Gry Janne Rugas, nestleder
Kjell Lund Olsen
Hilde Dybwad

Forfall:
Maria Renate Dsnnestad

Varamedlemmer:
Bemt Henrik Furehaug motte for Maria Renate Donnestad

Ovrige:
Ridmann Geir Mikkelsen og okonomisjef Kariann Ssrdahl motte i tilknytning til sak 34i l6
Forvaltningsrevisor P6l Strand, og
Ass. Revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.
Hilde Dybwad bebudet sporsmil / sak for lukkede dsrer under eventuelt.

Merknader:

SAKSLISTE
Saksnummer
-i-1/16

31/16
35/16

36n6
37fi6
38/16

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 2. september
2016
Redegjorelse til kontrollutvalget om status for kommunens skonomi
Forvaltningsrevisjonsrapport: Introduksionsordningen
Kontrollutvalgets moteplan 201 7
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Eventuelt

33/16 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mote 2. september 2016
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 2. september 2016 godkjennes.
Voterins:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets mote 2. september 2016 godkjennes.

34/16 Redegiorelse til kontrollutvalget om status for kommunens okonomi
Ridmann Geir Mikkelsen og okonomisjef Kariann Ssrdahl motte i tilknytning til saken for
redegiore og svare pi sporsmil.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslaq til vedtak:
Redegjorelsen tas til orientering.
Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen tas

til orientering.

35/16 Forvaltningsrevisjonsrapport: Introduksjonsordningen
Forslag til vedtak (innstilling til vedtak):
I . Forvaltningsrevisjonsrapporten Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger
er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber rAdmannen merke seg rapportens anbefalinger.

A

3.

Kommunestyret vil serlig trekke frem

Omforent forslae til vedtak (innstilline til vedtak):
I
Forvaltningsrevisjonsrapporten Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger
er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil serlig trekke frem

.

-

-

Kommunen mA tilby et introduksjonsprogram pi fulltid, tilsvarende lovens krav om
37,5 timer
Kommunen bor tilby et storre utvalg av tiltak og praksisplasser for i sikre at man
oppfyller kravene til innhold og individuell tilpasning
Kommunen bor gA gjennom rutinene for arbeidet med 6 skaffe praksisplasser
Kommunen bor vurdere en mer helhetlig og overordnet tilnerming til arbeidet
med i skaffe praksisplasser internt i kommunen
Kommunen bor gi igiennom rutinene for i treffe vedtak om tildeling av program og
fastsettelse av plan, slik at forvaltningslovens krav til enkeltvedtak oppfylles
Ved forsinket oppstart pa programmet grunnet forhold utenfor kommunens kontroll.
m6. kommunen dokumentere et det er gitt tilbud om plass pA programmet
Kommunen mi ffi pi plass en hensiktsmessig intemkontroll

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

1.

2.
3.

Vedtak (innstilling til vedtak):
Forvaltningsrevisjonsrapporten Introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger
er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
Kommunestyret ber r6dmannen merke seg rapportens anbefalinger.
Kommunestyret vil srerlig trekke frem

-

Kommunen mi tilby et introduksjonsprogram pi fulltid, tilsvarende lovens
krav om 37,5 timer
Kommunen bor tilby et storre utvalg av tiltak og praksisplasser for A sikre at
man oppfyller kravene til innhold og individuell tilpasning
Kommunen bor
giennom rutinene for arbeidet med A skaffe
praksisplasser
Kommunen bor vurdere en mer helhetlig og overordnet tilnaerming til arbeidet med skaffe
praksisplasser intemt i kommunen

-

gi

i

-

Kommunen bsr gA igjennom rutinene for 5 treffe vedtak om tildeling av
program og fastsettelse av plan, slik at forvaltningslovens kav til enkeltvedtak
oppfulles
Ved forsinket oppstart pi programmet grunnet forhold utenfor kommunens
kontroll, miL kommunen dokumentere et det er gitt tilbud om plass pi programmet
Kommunen mi ffi pA plass en hensiktsmessig intemkontroll

36/15 Kontrollutvalgets moteplan 2017
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 2017:
Fredag 24. februar
Fredag 28. april (behandling av regnskap for kommune og 2 kommunale foretak)
Fredag 2. juni

Fredag I . september
Fredag24. november

Ytterligere mster avholdes ved behov.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i 2017:
Fredag 24. februar
Fredag 28. april (behandling av regnskap for kommune og 2 kommunale foretak)
Fredag 2. juni

Fredag 1 . september
Fredag 24. november

Ytterligere mster avholdes ved behov.

37116 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Revisor orienterte:
Bemanning: 2 av 3 stillinger innen forvaltningsrevisjon er besatt, mens den siste er ubesatt
tross utlysning i host. Ny utlysning kommer tidlig til neste Ar.
Regnskapsrevisjon: I rute med revisjon; det drives for tiden interimsrevisjon i
kommunene.

o
o

Sekretariatet orienterte:
Om dokumenter vedlagt saken
Sekretariatet la i tillegg frem to dokumenter
Utskift fra kommunestyrets behandling
Utskift fra kommunestyrets behandling
fritak / oppnevning av nytt varamedlem

o
o

o
o

fra Fauske kommune
av plan for forvaltningsrevisjon
av varamedlem Steffen Halsbakks soknad om
Geir Mosti.

38/16 Eventuelt
Hilde Dybwad tok opp et sporsmil vedrorende kommunens skonomirutiner.

Lukking av dsrer ved behandling av saken:
Utvalget vurderte om saken skulle behandles for lukkede dorer. Debatten om lukking
ble holdt for lukkede dorer. Dsrene ble si 6pnet og organet stemte over forslaget om
lukking.
Vedtak vedr lukking:
Med hiemmel i kommunelovens $ 3l nr. 4 vedtok kontrollutvalget 6 behandle sak
38/16 for lukkede dorer. Begrunnelsen er at saken angir tjenestemessige forhold til
enkeltperson.

Utvalget besluttet 6 be revisor loreta nrrmere undersskelser i saken,
Mstet ble deretter Apnet.
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske den 25. november 2016

Sekretrr for kontrollutvalget

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

