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Srtt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 lnndyr

PROTOKOLL

-

Ver dato:

Jnr

04.06.20 t9

t9/512

FAUSKE KONTROLLUTVALG

Motedato: Tirsdag, 4. juni 2019 kl. 09.00 - 10.30
Mstested: Moterom Administrasjonsbygget, Fauske

Saksnr.:

16119

-20119

Til stede:

Forfall:

Odd Henriksen. leder
Gry Janne RugAs, nestleder
Kjett Lund Olsen
I{ilde Dybwad
Anne Stenhammer

Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Ovfige:
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst, og
Revisor Barbro Sakariassen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretrer for kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste til mrztet ble godkjent.
Hilde Dybwad til Eventuelt: SporsmAl vedrorende Familiens Hus.

Merknader:
Ingen merknader.

ark
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SAKSLISTE
Saksnummer
t6/19
l7/19
18/19

t9A9
20fig

Sakstittcl

ie

Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets m"rc
apr'rl2}lg
Bestilling av forvaltningsrevisjon - Offentlige anskaffelser 2. behandling
Rapport til kommunestyret or! kontrollutvalgets aktivitet 2Ol 5-2019
Orienteringer fra revis.ion og sekretariat
Eventuelt

l6119 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mste 26. april 2019

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 26. april2019 godkjennes.
Votering:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 26. aprrl20l9 godkjennes.

l7119 Bestilling av forvaltningsrevisjon

-

Offenttige anskaffelser

-

2. behandling

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrsrende offentlige
anskaffelser slik det er beskrevet i prosjektplan datert 02.04.2019 (versjon 2).
Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til
foretajustering av fastsatt problemstilling ved behov.

i

Kontrollutvalget ber revisor fortlspende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er glort endringer i prosjektets problemstillinger.
Voterins:
Forslag

ril vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrorende Offentlige
anskaffelser slik det er beskrevet i prosjektplan datert 02.04.2019 (versjon 2).
lnnenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formAl gir kontrollutvalget revisor lultmakt til 6
foretajustering av fastsatt problemstilling ved behov.
Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

18/19 Rapport til kommunesfyret om kontrollutvalgets aktivitet 2015-2019
Forslag til vedtak:
Rapport om kontrollutvalgets aktivitet i perioden 2015 -2019 oversendes kommunestyret
med de endringer som lremkom i motet.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rapport om kontrollutvalgets aktivitet i perioden 2015
med de endringer som fremkom i mstet.

-

2019 oversendes kommunestyret

19/19 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Revisor orienterte:
Drift som norrnalt. Kun I kommune gienstir for 201 8, og revisor er i gang med
planlegging og analyser med tanke pi revisjon for 2019.
Om status for henvendelse fra fylkeskommunen om tilslutning til Salten
kommunerevisjon IKS.

o
.

Sekretariatet orienterte:
Om dokumenter vedlagt saken.
Om prosess vedr fylkeskommunens henvendelse om 6 slutte seg til Salten
kontrollutvalgservice. Sporsmilet er under utredning og legges i forste omgang frem
for styret.

o
.

20/19 Eventuelt
Hilde Dybwad tok opp og kontrollutvalget droftet sporsmil om Familiens Hus.

Hilde Dybwad tok opp og kontrollutvalget droftet sporsmAl om sykefraver.
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske, den 4.

juni 2019

Sekretrr lbr kontrollut

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

