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Sutt.n Kontrollutvalgservice

VAr

PROTOKOLL

-

FAUSKE KONTROLLUTYALG

Mstedato: Torsdag 26. oktober 2017 kl.09.00 Mstested: Brembohuset,Fauske

Saksnr.:
Til

dato:
t7

0 | .09.20

Postboks 54, 8138 Inndyr

11.45

23117 -28117

stede:

Odd Henriksen, leder
Gry Janne Rugis, nestleder
Hilde Dybwad

Forfall:
Maria Renate Dsnnestad
Kjell Lund Olsen

Varamedlemmer:
Bemt Henrik Furehaug motte for Maria Renate Donnestad
Bjorg Kosmo motte for Kjell Lund Olsen

Alrigez
Okonomisjef Kariann Ssrdahl sak 24-25117
Regnskapssjef Jonny Riise sak 24-25/17
Kommunalsjef Trond Heimtun sak 24-25/17
Kommunalsjef Terje Valla sak 26117
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen,
Salten kommunerevisjon IKS
Sekretaer for kontrollutvalget Lars Hansen.

Leder orienterte om at

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

Merknader:
Ingen merknader.

Jnr
ark
17,'709 4li

5.4

SAKSLISTE
Saksnummer

23fi7
21/17
25t17
26117

27fi1
28n7

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote I . september
2017
Redegiorelse lra administrasionen: Status for kommunens skonomi
Kontrollutvalgets uttalelse til avslutningsregnskap Fauske Eiendom KF
Unntatt fra offentlighet Off.lov $ 13, jfr fvl $ 13: Redegjorelse fra
administrasjonen: om opplolgning av tiltak jfr rapport fra
arbeidsmil jokartlegging
Orienteringer fra revision og sekretariat
Eventuelt

23117 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mote

l

september 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote I . september godkjennes.
Voterine:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mste L september 2017 godkjennes.

24117 Redegtrarelse fra administrasjonen: Status for kommunens okonomi
Okonomisjef Kariann Sordahl, regnskapssjef Jonny Riise og kommunalsjef Trond Heimtun
motte fra administrasjonen for A redegiore og svare pi sporsmil.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslaq:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget er bekymret for
kommunens skonomiske situasjon, serlig nir det gjelder likviditet og budsjettkontroll.
Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget er bekymret for
kommunens skonomiske situasjon, serlig n6r det gjelder tikviditet og budsjettkontroll.

25117 Kontrollutvalgets uttalelse til avslutningsregnskap Fauske Eiendom KF
Okonomisjef Kariann Sordah[. regnskapssjef Jonny Riise og kommunalsjef Trond Heimtun
mstte fra administrasjonen for 6 redegiore og svare pi sporsm6l.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 26. oktober 2017 behandlet Fauske Eiendom KF sitt avsluttende
regnskap for hr 2017 pr l. juni 2017. Sammen med avviklingsregnskapet foreli foretakets
avsluttende beretning og uavhengig revisors beretning.

Kontrollutvalget registrerer at foretaket avlegger et avsluttende regnskap med et merforbruk

medk2684558.
Kontrollutvalget viser til revisors beretning datert 23.10.2017, hvor det fremkommer at det
ikke er redegjort for merforbruket i driftsregnskapet i styrets avviklingsmelding, slik forskrift
om irsregnskap og arsberetning $ l0 krever.
Utover dette og det som fremgflr av revisjonsberetningen til regnskapet, har kontrollutvalget
ingen merknader til Fauske Eiendom KF sitt avviklingsregnskap pr I . juni 2017.
Omforent forslaq til vedtak:
Saken utsettes til neste mote. Det bes om en redegjorelse fra administrasjon og revisjon om
status for reskontro etter nedleggelse av Fauske Eiendom KF.
Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes til neste mote. Det bes om en redegjorelse fra administrasjon og revisjon om
status for reskontro efter nedleggelse av Fauske Eiendom KF.

26117 Unntatt fra offentlighet Off.lov $ 13, jfr frl $ 13: Redegiorelse fra
administrasjonen: om oppfolgning av tiltak jfr rapport fra
arbeidsmiljokartleggin g
Kommunalsjef Terje Valla motte fra administrasjonen for

i

redegjore og svzre

pi sporsmil.

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

Behandling av sporsmil om lukking av dorer:
Utvalget tok opp sporsmelet om saken skulle behandles for lukkede dorer.
Vedtak i sporsmilet om lukking av dsrer:
Med hjemmel i kommunelovens $ 31 nr. 2 vedtok utvalget 6 behandle sak2lllT for lukkede
dorer. Begrunnelsen erat det foreligger lovbestemt taushetsplikt etter off.l $ l3jfrlvl. g 13.
Dsrene ble deretter lukket.

Omforent forslag til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

VoterinS
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Dsrene ble deretter ipnet.

27117 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Revisor orienterte:
r Revisjonen er i ordiner drift, og er for tiden i gang med undersskelser i kommunene.
o Bemanning: Fullt bemannet, ingen sykefraver.
Sekretariatet orienterte:
o Om dokument vedlagt saken: innkalling til representantskapsmote IRIS Salten
forvaltning IKS
o Det sendes ut oversikt til medlemmer og varamedlemmer over hvem som har mott pfl
motene de siste l2 minedene
o Fagsamling for kontrollutvalg I 9. til 20. november 201 7 pA Fauske med folgende
tema: varsling. personvem og benchmarking.

28/17 Eventuelt
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske den 26. oktober 2017

Sekreter for kontrollutvalget

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

