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PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG
Motedato: Onsdag 28. februar 2018 kl. 09.00 - 10.35
Mstested: Moterom l,administrasjonsbygget, Fauske

Saksnr.:
Til

0l/18

-

09/18

stede:

Gry Janne RugAs, nestleder
Hilde Dybwad

Forfall:
Odd Henriksen, leder
Kjell Lund Olsen
Anne Stenhammer

Varamedlemmer:
Bemt Henrik Furehaug motte for Kjell Lund Olsen
Age Ellingsen motte for Anne Stenhammer
Mailen F. Toften mstte for Odd Henriksen

Ovrige:
Okonomisjef Kariann Sordahl motte i tilknyning til sak 02ll g
Personalsjef Ingrid Alterskjer motte i tilknytning til sak 03/l g
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst, og
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent.
Hilde Dybwad:
- Sak som tas opp under eventuelt: Sak fra sist mote i pranutvalget vedr
habilitet.
- Sporsmil om det skal sette opp sak i utvatget, jfr punkt c under sak 0g/lg
orienteringer fra
revisjon og sekretariat.

Merknader:
Ingen merknader.

SAKSLISTE
Saksnummer
0l /18

Sakstittel
Godkjenning av protokoll lra kontrollutvalgets mote 24. november
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Redegisrelse fra administrasionen - Status for kommunens okonomi
Redegjorelse fra administrasjonen - Status for kommunens arbeid med
personvern
Oppfolgning av kommunestyrets vedtak Forvaltningsrevisjon
Introduksionsordningen
Bestilling av forvaltningsrevislon - Sykefraversoppfolgning
Bestilling av selskapskontroll - Forvaltningsrevisjon selvkost mm
IRIS Salten IKS
Mrateplan 201 8
Orienteringer fra revision og sekretariat
Eventuelt

0l/18 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mste 24. november 2017
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 24. november 2017 godkjennes.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedta$.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 24. november 2017 godkjennes.

02/18 Redegiorelse fra administrasjonen

-

Status for kommunens skonomi

Okonomisjef Kariann Ssrdahl mstte fra administrasjonen lor
sporsmil.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslae:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redeglorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

A

redegjore og svare pA

03/18 Redegiorelse fra administrasjonen - Status for kommunens arbeid med
personvern

Personalsjef Ingrid Alterskjer mstte fra administrasjonen for
sporsmil.

i

redegjore og svare pA

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslaq:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

04/18 Oppfolgning av kommunestyrets vedtak Forvaltningsrevisjon
Introduksjonsordningen
Forslag til vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ l2 gjennomfort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 194/16 Forvaltningsrevisjonsrapport
Introduksjonsprogrammet for nyankomne fl yktninger.

2.

Kontrollutvalget registrerer folgende:

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret.

Omforent forslaq til vedtak:
Saken utsettes

til

neste m6te.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes

til

neste mote.

05/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon

-

Sykefraversoppfolgning

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet
Sykefraversopplolgning slik det er beskrevet i prosjektplan datert 20. november 2017.

Omforent forslas til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet
Sykefraversoppfolgning slik det er beskrevet i prosjektplan datert 20. november 2017, med
tillegg av momenter fra utvalgets momenter: arbeidsgivers kontakt med lege, arbeidstagers
medvirkningsplikt og systematikk i tilrettelegging. Utvalget mr opplyst at rapporten
ferdigstilles i oktober 2018.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet
Sykefravrersoppfolgning slik det er beskrevet i prosjektplan datert 20. november 2017, med
tillegg av momenter fra utvalgets momenter: arbeidsgivers kontakt med lege, arbeidstagers
medvirkningsplikt og systematikk i tilrettelegging. Utvalget ffir opplyst at rapporten
ferdigstilles i oktober 2018.

06/18 Bestilling av selskapskontroll
IKS

-

Forvaltningsrevisjon selvkost mm IRIS Salten

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon
selvkost og olfentlig anskaffelse, slik det er beskevet i prosjektplan datert 18.12.2017.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon
selvkost og offentlig anskaffelse, slik det er beskrevet i prosjektplan datert I 8.1 2.201 7.

07/18 Moteplan 20lE
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i 201 8:
Onsdag 28. februar
Fredag 20. april (regnskap)

Tirsdag 29. mai

Tirsdag

ll.

september

Onsdag 24. oktober

Ytterligere moter avholdes ved behov.

Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 2018:
Onsdag 28. februar
Fredag 20. april (regnskap)

Torsdag 31 . mai

Tirsdag 11. september
Onsdag 24. oktober
Ytterligere mster avholdes ved behov.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 2018:
Onsdag 28. februar
Fredag 20. april (regnskap)

Torsdag 31 . mai

Tirsdag I l. september
Onsdag 24. oktober
Ytterligere moter avholdes ved behov.

08/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Revisor orienterte:
Revisjonen er i gang med arbeid med &rsregnskap. Full bemanning innen
regnskapsrevisjon
Forvaltningsrevisjon: Forvaltningsrevisor PAI Strand har sagt opp, og det er lyst ut

.

o
.

stilling.
Utredning Nordland Revisjon IKS pigar. Eventuell etablering av nytt selskap vil skje
innen 3l .12.2018. Det giennomfores eiermste i Salten kommunerevisjon IKS 19.
mars.

Sekretariatet orienterte:
Om dokumenter vedlagt saken

o

09/18 Eventuelt
Hilde Dybwad tok opp sporsmAl om habilitet ved kommunal saksbehandling.
Utvalget ber administrasjonen om en redegjorelse om retningslinjer for hindtering av habilitet
blant kommunalt ansatte.
Gry Janne Rugas tok opp sporsm6l om leveranse i forhold til bestilling av forvaltningsrevisjon
arealplanlegging / byggesak.
Utvalget ber om en redegjorelse fra administrasjonen om ivaretagelse av kompetansekrav ved
kommunens behandling av byggesaker.

Utvalget ber om en skriftlig redegjorelse om kriterier for hvilke saker som behandles
administrativt og politisk innen omridet plan / utvikling.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske den 28. feb

Seketer for kontrollutvalget

Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, Fauske kommune vl ordfsrer
og ridmann, Salten kommunerevisjon IKS

