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Postboks 54, 8138 Inndyr
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Jnr
18/521

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG
Mstedato: Torsdag 31. mai 2018 kl. 09.00 - 10.30
Motested: Moterom Kvitblikk, Scandic Fauske, Fauske

Saksnr.:

16118

-23118

Til stede:

Forfall:

Odd Henriksen, leder
Anne Stenhammer
Hilde Dybwad
Kjell Lund Olsen

Gry Janne Rugas, nestleder

Varamedlemmer:
Age Ellingsen motte for Gry Janne Rugfls

Avrige:
Personalsjef Ingrid Alterskjer motte i tilkn).tning til sak I 7/1 8
Kommunalsjef Trond Heimtun motte i tilknytning til sak l8-19/18
Enhetsleder Rune Reisenen mstte i tilknytning til sak l8-19/18
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen.

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

Merknader:
Ingen merknader.

ark
413 5.4

SAKSLISTE
Saksnummer
l6118

l7n8
l8/18
l9l18

20fi8
2t/18

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 20. april 2018
Redeglorelse om handtering av inhabilitet blant kommunalt ansatte
Redegjorelse om ivaretagelse av kompetansekrav ved byggesaker
Redegjorelse om kriterier for behandling av saker politisk og
administratilt innen plan i utvikling
Arsregnskap 2017 Fauna KF - uttalelse fra kontrollutvalget
Oppfolgning av kommunestyrets vedtak Forvaltningsrevisjon
Introduks jonsordningen

22n8
23ntl

Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Eventuelt

16118 Godkjenning av

protokoller fra kontrollutvalgets mste 20. april 2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 20. april 2018 godkjennes.
Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 20. april 2018 godkjennes.

l7118 Redegiorelse om hindtering av inhabilitet blant kommunalt ansatte
Personalsjef Ingrid Alterskjrer mstte
sporsmil.

fra administrasjonen for 6 redegjore og svare pi

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

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas

til orientering.

18/18 Redeglorelse om ivaretagelse av kompetansekrav ved byggesaker
Kommunalsjef Trond Heimtun og enhetsleder Rune Reisanen motte fra administrasjonen lor
i redegjore og svare pA sporsmil.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslag:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

19/18 Redegiorelse om kriterier for behandling av saker politisk og administrativt
innen plan / utvikling
Kommunalsjef Trond Heimtun og enhetsleder Rune Reisenen motle fra administrasjonen for
redegiore og svare pA sporsmil.

i

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

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

20118 Arsregnskap 2017 Fauna KF

-

uttalelse fra kontrollutvalget

Saken ble behandlet for sak l7118.

Anne Stenhammer tok opp sporsmilet om egen habilitet ut fra at hun er engasjert i
prosjektarbeid for Fauna KF. Hun fratradte under behandlingen av sporsmfllet om habilitet.
Kontrollutvalget fant henne enstemmig inhabil, og hun lratridte derfor ved behandlingen av
saken.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Fauske:
Kontrollutvalsets uttalelse om Fauna KF sitt ersregnskap for 2017.
Kontrollutvalget har i mste 3'l . mai 2018 behandlet Fauna KF sitt irsregnskap for 2017

.

Grunnlaget for behandlingen har vaert det avlagte Arsregnskapet. revisjonsberetningen datert
23.04.2018, og foretakets Arsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig
mindreforbruk med kr 520 360. Det er ikke foretatt investeringer i 2017. Utvatget registrerer
at foretakets styre foreslir at mindreforbruket settes av til disposisjonsfond. Kontrollutvalget
har ingen kommentar til forslag til inndekning.
Utover dette og det som fremg6r av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 23. april
20l8, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt irsregnskap for 2017.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt (4 stemmer).

Vedtak:

Til kommunestyret i

Fauske:

Kontrollutvaleets uttalelse om Fauna KF sitt arsregnskap for 2017.
Kontrollutvalget har i mote

3I.

mai 201 8 behandlet Fauna KF sitt arsregnskap for 2017

.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
23.04.2018, og loretakets flrsberetning for 2017.1 tillegg har ansvarlig revisor supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig
mindreforbruk med kr 520 360. Det er ikke foretatt investeringer i 2017. Utvalget registrerer
at foretakets styre foreslar at mindreforbruket settes av
har ingen kommentar til forslag til inndekning.

til

disposisjonsfond. Kontrollutvalget

Utover dette og det som fremg6r av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 23. april
201 8, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt arsregnskap for 2017 .

Anne Stenhammer tiltridte deretter motet igien.

21l18 Oppfolgning av kommunestyrets vedtak Forvaltningsrevisjon
Introduksjonsordningen
Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ 12 gjennomfort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 194/16 Forvaltningsrevisjonsrapport
Introduksjonsprogrammet for nyankomne fl yktninger.

2.

Kontrollutvalget registrerer folgende:
Det er iverksatt tiltak som gior at kommunen oppfoller krav om
introduksjonsprogram pi heltid.
For i tilby et stsrre utvalg av praksisplasser er det varen 2018 startet opp et
prosjekt for i fremskaffe praksisplasser. I tillegg rapporteres det at det er
etablert et samarbeidsorgan med samarbeid mellom Flyktningekontoret,
Voksenoppleringen, NAV, Fauske videregiende skole og karrieresenteret.
Kontrollutvalget fEr opplyst at det ni treffes vedtak om tildeling av
program og fastsettelse av plan, slik at forvaltningslovens kav til
enkeltvedtak oppfylles.
Nar det gjelder sporsmdlet om i fi pA plass en hensiktsmessige
intemkontroll opplyses det at fagsystemet for flyktningetjenesten er
oppdatert for i sikre internkontroll pi en bedre m6te.

-

3.

Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt redegiorelse fra administrasjonen datert
24.04.2018, oversendes kommunestyret.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

l.
2.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ 12 giennomfort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 194/16 Forvaltningsrevisjonsrapport
Introduksjonsprogrammet for nyankomne fl yktninger.
Kontrollutvalget registrerer folgende:
Det er iverksatt tiltak som gior at kommunen oppfuller krav om
introduksj onsprogram pi heltid.
For a tilby et storre utvalg av praksisplasser er det varen 2018 sta(et opp et
prosjekt for fl fremskaffe praksisplasser. I tillegg rapporteres det at det er
etablert et samarbeidsorgan med samarbeid mellom Flyktningekontoret,
Voksenoppleringen, NAV, Fauske videregiende skole og karrieresenteret.
Kontrollutvalget far opplyst at det ni treffes vedtak om tildeling av
program og fastsettelse av plan, slik at forvaltningslovens kav til
enkeltvedtak oppfylles.
Nar det gielder sporsmilet om 6 fl pi plass en hensiktsmessige
intemkontroll opplyses det at fagsystemet for flyktningetjenesten er
oppdatert for i sikre intemkontroll pA en bedre mAte.

-

-

3.

Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt redegiorelse fra administrasjonen datert
24.04.2018, oversendes kommunestyret.

22118 Oienteringer fra revisjon og sekretariat
Revisor orienterte:
Om representantskapsmote i Salten kommunerevisjon IKS

.

Seketariatet orienterte :
Om dokumenter vedlagt saken

o

Kontrollutvalget ber om kopi av kommunens svarbrev til fylkesmannen vedrorende rapport
t 6.05.2018: Rapport fra tilsyn med kommunale tjenester til personer med samtidig
rusmiddelproblem og psykisk lidelse i Fauske kommune 201 8.

23118 Eventuelt
Det fremkom ikke yterligere saker til behandling.

Fauske, den 31. mai 2018

Sekreter for kontrollutvalget

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

