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PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG

Mstedato: Onsdag, l. juni 2022 kt.09.00-09.45
Mstested: Moterom Kosmofiellet, Ridhuset, Fauske
Saksnr.: 11122-19/22

Til stede: Forfall:
Jom Stene, leder Ingen
Gisela Hansen Gulstad, nestleder
Kristin Sets6, medlem
Richard Skagen, medlem
Gunnar BrAthen, medlem

Varamedlemmer:
Ingen

Ovriget
Kommunalsjel for okonomi og virksomhetsstyring Kariann Sordal, og
Personalkonsulent Marianne Andersen, sak 1 5 122
Oppdragsansvarli g regnskapsrevisor Barbro Sakariassen,
Forvaltningsrevisor Silje Fisktjonmo, Salten kommunerevisjon IKS
Seketer for kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkalling og sakliste
Utvalgsleder informerte om at kommunedirektoren har bedt om mer tid for 6 svare p6 sak
16122. Saken utgar derfor fra dagens mote.

Innkalling og sakliste til motet ble god(ent.

Merknader:
Ingen merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

t4/22 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 4. mai 2022
15t22 Oppfolgning av kommunestyrets vedtak forvaltningsrevisjon

IqqbySSlng og oppfolgning av sykeliaver
t6/22 Hindtering av ar.vik innen Helse / omsorg og Oppvekst / Kultur
17t22 !estilling av forvaltningsrevisjon
ult22 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
19t22 Eventuelt

14i22 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 4. mai 2022

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 4. mai 2022 godkjennes.

Voterins:
Forslag til vedtal' ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 4. mai 2022 godkjennes.

15122 Oppfolgning av kommunestyrets vedtak forvaltningsrevisjon Forebygging og
oppfolgning av sykefraver

Kommunalsjef for okonomi og virksomhetsstyring Kariann Sordal, og personalkonsulent
Marianne Andersen. motte fra administrasjonen for i redegjore og svare p6 sporsmAl

Forslag til vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av Forskift om kontrollutvalg og revisjon $ 5

gjennomfort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 029122 Rapport
forvaltningsrevisjon: Forebygging og oppfolgning av sykefravrr.

2. Administrasjonen har redegjort for pa hvilken m6te kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer si langt at ...... ........

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering. uwalget
kommer tilbake til saken hosten 2 022 med, endelig rapportering om oppfolgning av
kommunestyrets vedtak.

Omforent forslag til vedtak:
I . Kontrollutvalget har i medhold av Forskift om kontrollutvalg og revisjon $ 5

gjennomfort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 029122 Rapport
fon ahningsrevisjon: Forebygging og oppfolgning av sykefraver.



2. Administrasjonen har redegjort for pi hvilken mire kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer si langt at administrasjonen er kommet godt
i gang med oppfolgningen av kommunestyrets vedtak.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering. Utvalget
kommer tilbake til saken hssten 2022 med endelig rapportering om oppfolgning av
kommunestyrets vedtak.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 5

gjennomfort en oppf'olgning av kommunestyrets vedtak i sak 029122 Rapport
lon altningsrevisjon: Forebygging og oppfolgning av sykefraver.

2. Admi;ristrasjonen har redegjort for pA hvilken m6te kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer sA langt at administrasjonen er kommet godt
i gang med oppfolgningen av kommunestyrets vedtak.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering. Utvalget
kommer tilbake til saken hasten 2022 med endelig rapportering om oppfolgning av
kommunestyrets vedtak.

16122 Hindtering av arwik innen Helse / omsorg og Oppvekst / Kultur

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak

Saken utgAr, jfr Protokollens punkt Godkjenning av innkalling og sakliste

17122 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon i prioritert rekkefolge:

I . Trygt skolemiljs
2. Informasjonssikkerhet

slik det er beskrevet i prosjektplaner d atert mai 2022.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formAl gir kontrollutvalget revisor fullmakt tit i
foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortlspende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er gjort endri:,ger i prosjektets problemstillinger.



Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon i prioritert rekkefolge:

l. Trygt skolemiljo
2. Informasjonssikkerhet

slik det er beskevet i prosjektplaner datert mai 2022.

Innenfor ralnmen av forvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til 6
foretajustering av lastsatt problemstilling ved behov.

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

18/22 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
. Regnskapsrevisjon: Oppdragsansvarlig har sagt opp, og har siste arbeidsdag 31. august

2022. Stillingen lyses snart ut for andre gang.
o Forvaltningsrevisjon: En forvaltningsrevisor har sagt opp og slutter i september.

Seketariatet orienterte :

o Om dokumenter vedlagt saken

Omforent forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.

Voterins:
Omforent forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

19/22 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske, rJen l. j.Jni 202)

Sekretaer for kontrollutvalget



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


