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Srtt.n Kontrollutvalgservice

Vir dato:
22.t0.2020

Postboks -54. 8138 Inndyr

PROTOKOLL

-

Jnr
20/r051

FAUSKE KONTROLLUTVALG

Motedato: Torsdag, 22. oktober 2020 kl. 09.00 - 10.30
Mstested: Moterom Kommunestyresalen, Arlministrasjonsbygget, Fauske,

Saksnr.:

32/20

-

38120

Til stede:

Forfall:

Jom Stene. leder
Gisela Hansen Gulstad. nestleder
Richard Skagen. medlem
Kristin Setsd. medlem

Gunnar Braathen. medlem

Varamedlemmer:
Finn Utheim motte for Gunnar Braathen

Avrigel.
Kommunalsjef Nils-Are Johnsplass, sak 33/20
Enhetsleder Frank Zahl. sak 31120
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen.
Sekretrr for kontrollutvalget Lars Hansen.
Godkjenning av innkalling og sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen merknader.
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SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel

32/20

33/20
31t20
-15/20

36t20
37t20
3ri/20

32120

2020
Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med
skonomiforvalt4ingen: Pasientregnskap
Redegl orelse fra administrasj onen om giennomforing av rammear..tale
slamtommelienester 20 I I
Yirksomhetsplan 202 I lor kontrollutvalget
Arsrapport 2020 fra kgntrollutvalget
Orienteringer lia revisjon og sekretariat
Eventuelt

Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mste 10. september 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 10. september 2020 godkjennes.
Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 10. september 2020 godkjennes.

33/20 Revisors uttalelse etjer forenk-let etterlevelseskontroll med
skonomiforvaltningen: Pasientregnskap
Kommunalsjef Nils-Are Johnsplass motte fra administrasjonen for
sporsmil. Kontrollutvalget fikk utdelt notat datert

A

redegjore og svare pA

Forslag til vedtak:
Fauske kontrollutvalg har mottatt notat datert 5.10.2020 fra revisor etter at denne i samsvar
med kommunelovens $ 24-9 har giennoml'ort en forenklet etterlevelseskontroll angiende
okonomiforvaltning : Pasientregnskap.

Kontrollutvalget tar revisors notat til orientering. Administrasjonen opplyser utvalget om at
revisors p6pekning vil bli fulgt opp pi folgende mite:.........
Omforent forslaq til vedtak:
Fauske kontrollutvalg har mottatt notat datert 5.10.2020 fra revisor etter at denne i samsvar
med kommunelovens $ 24-9 har giennomfort en forenklet etterlevelseskontroll angAende
okonomilorvaltning: Pasientregnskap.
Kontrollutvalget tar revisors notat til orientering. Administrasjonen opplyser at revisors
pipeklinger vil bli fulgt opp, men at det ikke er avklart pA hvilket tidspunkt dette kan

giennomfores. Det opplyses at det for tiden er manglende kapasitet grunnet kommunens
hindtering av Covid- I 9.

Kontrollutvalget understreker at revisors pipekning mi f'olges opp kommer tilbake med
oppfolgning av saken i sitt mote nummer 2 2O2l .
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fauske kontrollutvalg har mottatt notat datert 5.10.2020 lia revisor etter at denne i samsvar
med kommunelovens $ 24-9 har giennoml'ort en tbrenklet etterlevelseskontroll angaende
okonomiforvaltning: Pasientregnskap.

Kontrollutvalget tar revisors notat til orientering. Adminislrasjonen opplyser at revisors
pipekninger vil bli fulgt opp, men at det ikke er avklart pi hvilket tidspunkt dette kan
giennomfores. Det opplyses at det for tiden er manglende kapasitet grunnet kommunens
hindtering av Covid-19.
Kontrollutvalget understreker at revisors p6pekning mA folges opp kommer tilbake med
oppfolgning av saken i sitt mste nummer 2 2021 .

34/20 Redegiorelse fra administrasjonen om giennomforing av rammeavtale
slamtommetjenester 2019
Enhetsleder Frank Zahl mstte fra administrasjonen for 6 redegjore og svare pfl sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslag:
Kontrollutvalget tar r6dmannens orientering til orientering. Kontrollutvalget forventer a bli
holdt lopende orientert om saken videre.
Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar rAdmannens orientering til orientering. Kontrollutvalget forventer
holdt lopende orientert om saken videre.
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35/20 Virksomhetsplan 2021 lor kontrollutvalget
Forslag til vedtak:
Virksomhetsplan 2021 overscndes kommunestyret med de endringer som kom frem i motet.

Omforent forslas:
Virksomhetsplan 202 I oversendes kommunestyret
Voterine:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret.

36/20 Arsrapp ort

2020

fra kontrollutvalget

Forslag til vedtak:
Arsrapport for kontrollutval get 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som
fremkom i motet.
Omforent forslag:
Arsrapport fbr kontrollutval get 2020 oversendes kommunestyret.
Votering:
Omforent lorslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Arsrapport for kontrollutval get 2020 oversendes kommunestyret.

37120 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Revisor orienlerte:
. Regnskapsrevisjon:
o Har kommet i gang med interimrevisjon, og har hatt oppstartmote med
kommunens administrasjon. God kommunikasjon med okonomi- og
lonnsavdelingene.

Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken

Vedtak:
Saken tas

til orientering.

38/20 Eventuelt
Det fremkom ikke ytterligere saker

til behandling.

Fauske, den 22. oktober 2020

Sekretaer for kontrollutvl

Utskift

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

og ridmann, Salten kommunerevisjon IKS

