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Satten Kontrollutvalgservice
Postboks 54. li 138 Innd\,r

dato:
Jnr
10.09.2020 20/895

Ver

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG
Motedato: Torsdag, 10. september 2020 kl. 09.00 - I 1.20
Mstested: Moterom Finneidfjellet, Administrasjonsbygget, Fauske.

Saksnr.:
Til

2l/20

-

31120

stede:

Jom Stene, leder
Gisela Hansen Gulstad,
Richard Skagen

nestleder

Forfall:
Kristin Sets6
Gunnar Braathen

Varamedlemmer:
Anne-lrene Jensen motte for Gunnar Braathen
Finn Utheim mstte lor Kristin Setsi

Avrige:.
@konomisjel Kariann Sordahl, sak 22/20
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen.
Forvaltningsrevisor Kai Andre Blix, Salten kommunerevisjon IKS
Seketer for kontrollutvalget Lars Hansen.

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

Merknader:
Ingen merknader.

ark
413-

5.,1

SAKSLISTE
Saksnummer
21t20
22t20
23t20
24t20
25/20
26120

27t20
28/20
29/20
30/20

3U20

Sakstittel
Redegjarelse fra administrasjonen: Status for kommunens okonomiske
situasjon
Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
Bestilling av forv'altningsrevisjon Okonomistyring
Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFOLGING Iris Salten IKS
Selvkost og Offentlige anskaffelser
Reglement for Fauske kontrol lutvalg
Buds.iett for kontroll og tils),n 2021
Horing - utredning av omdanning og utvidelse av Salten
kontrollutval gservice
Revisors vurdering av eger.! uavhengighet
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Eventuelt

2l120 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mote 8. juni 2020
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote

8.

juni 2020 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgels mote 8. juni 2020 godkjennes.

22120 RedegSorelse fra administrasjonen: Status for kommunens okonomiske situasjon
Okonomisjel' Kariann Ssrdahl motte tia administrasjonen for 6 redegjore og slare
sporsmil.

pi

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslaq til vedtak:
Redegjorelsen lra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at
kommunen styrer mot et akkumulert merlorbruk pA mer enn kr 100 mill ved utgangen av
2020. Utvalget er svert bekymret for situasjonen.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer a1
kommunen styrer mot et akkumulert merforbruk pi mer enn kr 100 mill ved utgangen av
2020. Utvalget er svert bekymret for situasjonen.

23120 Plm for forvaltningsrevisjon 2020-2023
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 20202023 med folgende prioriterte tema for forvaltningsrevisjon:
I

.

Okonomistyring

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til i fbreta endringer og
omprioriteringer i planene. samt til i kunne definere og avgrense konkrete prosjekter
innenfor de utvalgte omridene i planen.

Omforent forslae (innstillinq til kommunestvret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets fbrslag til plan for forvaltningsrevisjon 20202023 med folgende prioriterte tema for lbrvaltningsrevisjon:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Okonomistyring

Sykefravrr
Eiendomsforvaltning
Oppfolgning av politiske vedtak
Administrativstruktur
Niv6 pi tjenesteyting

7.

Gjennomforing av omstilling

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til 6 foreta endringer og
omprioriteringer i planene, samt til a kunne definere og avgrense konkrete prosjekter
innenfor de utvalgte omridene i planen.

Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan fbr forvaltningsrevisjon 20202023 med folgende prioriterte tema lor forvaltningsrevisjon:
I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Okonomistyring
Sykefraver
Eiendomsforvaltning
Oppfolgning av politiske vedtak
Administrativstruktur
Nivi p& tjenesteyting
Gjennomforing av omstilling

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til e foreta endringer og
omprioriteringer i planene, samt til i kunne definere og avgrense konkrete prosjekter
innenfor de utvalgte omrfldene i planen.

24120 Bestilling av forvaltningsrevisjon Okonomistyring
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon om okonomisk styring slik det
er beskrevet i prosjektplan date( 2. september 2020.
lnnenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til 6
foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.
Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon om okonomisk styring slik det
er beskrevet i prosjektplan datert 2. september 2020.
Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens form6l gir kontrollutvalget revisor fullmakt til
foretajustering av fastsatt problemstilling ved behov.

A

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapporterc til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er giort endringer i prosjektets problemstillinger.

25120 Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFOLGING lris Salten IKS
OlTentlige anskaffelser

-

Selvkost og

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFOLGNING lris Salren IKS Selvkost og
Offentlige anskallelser er fbrelagt kommunestyret i Fauske og tas til ettemetning.

l.

2.

Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling.

3.

Kommunestyret sier seg tilfieds med at komnlunestyrets vedtak i sak 04/19 i stor gratl
er fulgt opp av selskapet.

Voterins:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

l.

Vedtak (innstilling til kom munestyret):
Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFOLGNING Iris Salten IKS - Selvkost og
Offentlige anskaffelser er lorelagt kommunestyret i Fauske og tas til etterretning.

2.

Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling.

3.

Kommunesqvret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak 04/19 i stor grad
er lulgt opp av selskapet.

26120 Reglement for Fauske kontrollutvalg
Forslag til vedtak:
Fauske kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til kommunestyret.
men de endringer som lremkom i molel.
Votering:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Fauske kontrollutvalg oversender lorslag
men de endringer som fremkom i motet.

til reglement fbr kontrollutvalg til kommunestyret.

27120 Budsjett for kontroll og tilsyn 2021
Forslag til vedtak:
Fauske kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon. sekretariat og kontrollutvalg) 2021
foreslis budsjettert til kr I 966 000.
Regnskaps- og forvaltningsrevis jon. selskapskontroll

Kr I 691 000

Sekreterbistand
Kurs og opplaering. andre drifisutgifier

Kr 210 000
Kr 65 000
Kr I 966 000

Surn

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes
formannskapet.
Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fauske kommunes utgifter

til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg)

2021

foreslis budsjettert til kr I 966 000.
Regnskaps- og forvaltningsrevision. selskapskontrol

Sekreterbistand
Kurs og opplering. andre drillsutgifter
Sum

I

Kr I 691 000
Kr 2 10 000
Kr 65 000

Kr I 966 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes
lormannskapet.

28120 Horing

-

utredning av omdanning og utvidelse av Salten kontrollutvalgsenice

Forslag til vedtak:
I . Fauske kontrollutvalg viser til oversendt horingsdokument fra styret i Salten
kontrollutvalgservice: Utredning: Omdanning til kommunalt oppgavefelleskap opptak av Rodoy kommune som n), deltager

2.

Fauske kontrollutvalg sier seg tilfreds med styrets forslag til omdanning av Salten
kontrollutvalgservice til Kommunalt oppgavefblleskap, jfr kommunelovens kapitel
19. Styrets forslag ivaretar i stor grad kontrollutvalgets behov for et effektilt og
uavhengig sekretariat.

3.

Fauske kontrollutvalg viser til at utredningen legger opp til at status for Rodoy
kommune endres f-ra et tidsavgrenset tjenestekjop til 5 bli fullverdig deltager i
Salten kontrollutvalgservice. Kontro[[utvalget mener det vil vaere en styrke for
samarbeidet med flere langsiktige deltagere / eiere i seketariatet. og stotter derfor
opptak av Rodoy som ny deltager.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

l.

Vedtak:

til oversendt horingsdokument fra styret i Salten
kontrollutvalgservice: Utredning: Omdanning tiI kommunalt oppgavefelleskap Fauske kontrollutvalg viser

opptak av Rodoy kommune som ny dehager

2.

Fauske kontrollutvalg sier seg tilfieds med styrets forslag til omdanning av Salten
kontrollutvalgservice til Kommunalt oppgavefelleskap. jfr kommunelovens kapitel
19. Styrets forslag ivaretar i stor grad kontrollutvalgets behov for et efl-ektivt og
uavhengig sekretariat.

3.

Fauske kontrollutvalg viser til at utredningen legger opp til at status for Rodoy
kommune endres fra et tidsavgrenset tjenestekjop til i bli fullverdig deltager i
Salten kontrollutvalgservice. Kontrollutvalget mener det vil vere en styrke for
samarbeidet med flere langsiktige deltagere / eiere i sekretariatet, og stotter derfor
opptak av Rodoy som ny deltager.

29120 Revisors vurdering av egen uavhengighet
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Fauske kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 19.
august 2020 til ettenetning. Utvalget ber om i bli lopende oriente( om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Fauske kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 19.
august 2020 til etterretning. Utvalget ber om i bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

30/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Revisor oriente(e:
Regnskapsrevisjon:
Forenklet etterlevelseskontroll Pasientmidler. Frist for levering i er normalt 30.
juni hvert Ar, men for 2020 er dette utsatt til 15. september. Rapport oversendes
til seketariatet i neste uke.
Godt i gang med interimrevisjon 2020.
Forvaltningsrevisjon:
Tilbake i full drift med alt personell, og klar til i ta tak i bestilt
forval tn i n gsrevisj on.

o

o

o

o

o

Seketariatet orienterte :
o Om dokumenter vedlagt saken
. Sekretariatet delte ut kopi av avgjorelse i Klagenemnda for off'entlige anskaffelser,
datert 20. august 2020 vedrsrende kommunens anskaffelse av slamtommingstjenester.

31/20 Eventuelt
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske, den 10. september 2[20

Sekreter for kontrollutval get

Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer. Fauske kommune v/ ordforer
og r6dmann, Salten kommunerevisjon IKS

