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Postboks 54, 8138 lnndyr
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.03.2019

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG
Motedato: Fredag, 1. mars 2019 kl. 09.00 - 11.30
Mstested: Msterom Administrasjonsbygget,Fauske

Saksnr.:
Til

01/19

-

08/19

stede:

Odd Henriksen, leder
Gry Janne RugAs, nestleder
Kjell Lund Olsen (fra og med sak 03/ 1 9)

Forfall:
Anne Stenhammer
Hilde Dybwad

Varamedlemmer:
Maildn F. Toften mstte for Hilde Dybwad
Froya Stroksnes motte for Ame Stenhammer

Avnge:
Leder servicetorget Gull H. Pedersen, og
arkivar Eva Kielland, sak 03/19
Revisor Barbro Sakariassen,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst, og
Forvaltningsrevisor Kai Andre Blix, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretar for kontrollutvalget Lars Hansen.

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

Merknader:
Ingen merknader.

Jnr
l9l135

ark
413 5.4

SAKSLISTE
Saksnummer

0l/19
02/19
03/19
01t19
05/19

06ilg
07fig
08/19

Sakstittel
Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 24. oktober 2018
Gjennomforing av tienesteklop Konsulenttienester - Prosiektleder
Redegjorelse fra administrasjonen: Ivaretagelse av arkivlovens kav til
arkiv
Rapport selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS
Selvkost og offentlige anskaffel ser
Prioritering av lorvaltningsrevisjon 2019
Kontrollutvalgets moteplan 20 I 9
Orienteringer fra revision og sekretariat
Eventuelt

-

0l/19 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mste 24. oktober 2018
f,'orslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mste 24. oktober 2018 godkjennes.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 24. oktober 2018 godkjennes.

02119 Gjennomforing av tjenestekjop Konsulenttjenester

-

Prosjektleder

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Omforent forslae til vedtak:
Kontrollutvalget er bekymret for det som er fremkommet i saken og at grunnleggende
saksbehandlingsregler kn1'ttet til lov om offentlige anskaffelse ikke overholdes
Kontrollutvalget vil se til at det giennomfores en forvaltningsrevisjon vedrorende kommunens
innkjopsrutiner.
Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget er bekymret for det som er fremkommet i saken og at grunnleggende
saksbehandlingsregler knyttet til lov om offentlige anskaffelse ikke overholdes

Kontrollutvalget vil se til at det gjennomfores en forvaltningsrevisjon vedrorende kommunens
innkjopsrutiner.

03/19 Redegiorelse fra administrasjonen: Ivaretagelse av arkivlovens krav til arkiv
Leder servicetorget Gull Pedersen, og arkivar Eva Kielland mone fra administrasjonen for e
redegjore og svare pA sporsmil.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat: Redegisrelse til kontrollutvalget om hvordan kommunen
ivaretar arkivlovens krav til arkiv.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten lorslag til vedtak.
Omforent forslag:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Voterinq:
Omlorent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

04/19 Rapport selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS - Selvkost og
offentlige anskaffelser

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS - Selvkost og Offentlige anskaffelser
er forelag kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil serlig trekke frem .. ...
Omforent forslag til forslag:
l.
Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS - Selvkost og Offentlige anskaffelser
er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

1.
2.

Vedtak ((innstilling til kommunestyret):
Forvaltningsrevis.jonsrapporten Iris Salten IKS - Selvkost og Offentlige anskaffelser
er forelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.
Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.

05/19 Prioritering av forvaltningsrevisjon 2019
Forslag til vedtak:
Saken legges frem for drofting.
Omforent forslag:
Det gjennomfores forvaltningsrevisjon vedrorende innkjopsrutiner.
Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtaft.

Vedtak:
Det gjennomfores forvaltningsrevisjon vedrorende innkjopsrutiner.

06/19 Kontrollutvalgets moteplan 2019
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i 2019:
Fredag I . mars
Torsdag 25. april (regnskap)
Onsdag 29. mai
Onsdag 4. september
Onsdag 20. november

Ytterligere moter avholdes ved behov.
Omforent forslag:
Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i 2019:
Fredag I . mars
Fredag 26. april (regnskap)
Tirsdag 4. juni
Onsdag 4. september
Onsdag 20. november

Ytterligere mster avholdes ved behov.
Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
i 2019:
mste
folgende
datoer
Kontrollutvalget avholder

Fredag I . mars
F redag 26. april (regnskap)
Tirsdag 4. juni
Onsdag 4. september
Onsdag 20. november

Ytterligere mster avholdes ved behov.

07/19 Orienteringer fra revisjon

og sekretariat

Revisor orienterte:
Om tilslutningsprosess for fylkeskommunen til Salten kommunerevisjon IKS
Regnskapsrevisjon: De fleste regnskap er kommet i hus.

o
.

Seketariatet orienterte :
Om dokumenter vedlagt saken

o

08/19 Eventuelt
Gry Janne Rugres tok opp to saker:
Kommunens postlister henger mye etter, og er ikke ajourfort
b. Hun har fEtt innspill om at tidligere daglig leder i Fauske Eiendom KF,
Odd Arve Horsdal, hadde et privat foretak som bl.a ble brukt til kursing av
kommunens vaktmestre.
a.

Kontrolluwalget ber om tilbakemelding fra kommunen med sporsmAl om etterslep /
ajourforing av postlister.
Kontrollutvalget ber om at det foretas n&rnere undersskelser for
kjop hos privat foretak.
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske, den 1. mars 2019

Lars Hansen
Sekreter for kontrollutvalget

A

avklare om det er foretatt

Utskift

sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, Fauske kommune v/ ordforer

og redmann, Salten kommunerevisjon IKS

