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PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG
Mstedato: Mandag, 18. mai 2020 kl.09.00 - 10.00
Mstested: Fjernmote - Teams (Ledcr og sekreter Moterom Finneidfjellct.

Saksnr.:

09120

Irauske)

- lll2l

Til

stede:
Jom Stene. leder
Gisela Hansen Gulstad. nestleder
Kristin Setsi
Gunnar Br6then
Richard Skagen

Forfall:
lngen

Varamedlemmer:
Ingen

Ovnge:
Daglig leder Kristian Amundsen, Fauna KF, sak l0/20
Okonomisjef Kariann Sordahl, sak t I /20
Ordforer Marlen Rendal Berg
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst. og
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter fbr kontrollutvalget Lars Hansen.

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

Merknader:
Ingen merknader.

ark
413_ 5.4

SAKSLISTE
Saksnummer
09120

tot20

lt/20
12t20
13t20

t1t20

Sakstittel
Qodkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 26.lebruar 2020
Arsregnskap 2019 Fauna KF uttalelse fia k,r.rtrottrrtrateet
Redegjorelse fia administrasjonen: Status fo. regr.kip og *sber"tring
for 2019
Bestilling av eierskapskontroll / forvaltningsrevisjon: Oppfolgning av
IRIS Salten IKS - Selvkost og offentlig anskaffelse
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Evcntuelt

09/20 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mste 26. februar 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 26. februar 2020 godkjennes.
Voterins:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets mote 26. februar 2020 godkjennes.

l0/20 Arsregnskap

2019 Fauna KF

-

uttalelse fra kontrollutvalget

Daglig leder Kristian Amundsen motte fra foretaket fbr 6 redegjore og svare pi sporsmAl.

Ut over redegjorelsen om foretakets regnskap tbr 2019, fikk kontrollutvalget folgende
orientering om de okonomiske konsekvensene av coronapandemien for kommunens
naeringsliv, og for Fauna KF:
Koronapandcmien og delvis nedslenging ov lundet har og vil i liden.fremoter vere
utlbrdrende.fbr deler av naringslivet. Enkelte hransier i Fauske kan ogsa mafie
gjennomga toffb oktnomiske lider-

at Fauna oNer tid har oppurbeid en liten okonomisk buffer kan man om noth,endig
t4i bistand, slik at arbeidsplasser hlir
s ikre t og vida re un'i kle t.
Ved

ha mulighet srtmmen mad andre stotleordninger

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Fauske:
Kontrollutvaleets uttalelse om Fauna KF sirt &rsresnskap lor 2019.
Kontrollutvalget har i mote 18. mai 2020 behandlet Fauna KF sitt &rsregnskap for 2019.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
31. mars 2020, og foretakets Arsberetning for 2019. I tillegg har foretakets daglige leder og
ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informas.ion om aktuelle
problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig
mindreforbruk med k 563 532,97. Det er ikke foretatt investeringer i 2019. Utvalget
registrerer at foretakets styre fbreslar at mindreforbruket settes av til utviklingsfbnd.
Kontrollutvalget har ingen kommentar til forslag til inndekning.
Utover defte og det som fremg6r av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 31. mars
2020, har kontrollutvalget ingen merknader til Fauna KF sitt irsregnskap for 2019.
Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i

Fauske:

Kontrollutvalqets uttalelse om Fauna KF sifi arsregnskap for 201 9.
Kontrollutvalget har i mste 18. mai 2020 behandlet Fauna KF sitt Arsregnskap for 2019.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
31. mars 2020. og foretakets irsberetning lbr 2019. I tillegg har foretakets daglige leder og
ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges lrem med et regnskapsmessig
mindrelorbruk med kr 563 532.97 . Det er ikke foretatt investeringer i 2019. Utvalget
registrerer at foretakets styre lbreslAr at mindreforbruket settes av til utviklingsfond.
Kontrollutvalget har ingen kommentar til forslag til inndekning.
Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 31. mars
2020, har kontrollulvalget ingen merknader til Fauna KF sitt irsregnskap for 2019.

11/20 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for regnskap og irsberetning for 2019
Okonomisjef Kariann Sordahl motte fra administrasjonen fbr
sporsmil.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten fbrslag til vedtak.
Omforent forslaq:
Redegiorelsen lra administrasjonen tas tiI orientering.

i

redegiore og svare

pi

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

l2120 Bestilling av eierskapskontroll / forvaltningsrevisjon: Oppfotgning av IRIS Salten
IKS - Selvkost og offentlig anskaffelse
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av fbrvaltningsrevisjon Oppfblging av Iris Salten IKS
- selvkost og offentlig anskaffelse slik det er beskrevet i prosjektplan datert 17 .04.2020.
Innenlor rammen av forvaltningsrevisjonens formAl gir kontrollutvalget revisor luttmakt
foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

til

A

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 Oppfolging av Iris Salten IKS
- selvkost og offentlig anskaffelse slik det er beskrevet i prosjektplan datert 17 .04.2020.
Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens tbrmil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til
foreta j ustering av fastsatt problemstilling ved behov.

i

Kontrollutvalget ber revisor forllopende rapportere tiI kontrollutvalget om iremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

13/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Revisor orienterte:
o Regnskapsrevisjon: Revisor orienterte om status for arbeidet med revisjon av
kommunens regnskap. Revisjonsberetning planlegges utstedt 29. mai. slik at utvalget
kan fi regnskap til behandling i sitt mote 8. juni.
Sekretariatet orienterte :
o Om dokumenter vedlagt saken.
. Rapport fra forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser er mottatt fra revisor. Denne
legges liem til behandling i utvalgets mste 8. juni.

l4l20 Eventuelt
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske, den 18. mai 2

Sekretrr for kontrollutvalget

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

