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Sammendrag:

Se vedlegg.

Etter forskrìft om særbudsjett, særregnskap og årsberetnìng for kommunale foretak § 16, skal
særregnskapet og årsberetnìngen vedtas av kommunestyret selv senest 6 måneder etter
regnskapsårets slutt.

INNSTILLING:

1. Den framagte årsberetnìng 2011 for Fauna KF tas tìl etterretnìng.

2. Det framlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for år 2011.

FOR-11l/12 VEDTAK- 06.06.2012

Innstìlìngen ble enstemmìg vedtatt.

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET:
1. Den framlagte årsberetnìng 2011 for Fauna KF tas tìl etterretnìng.

2. Det framlagte regnskap fastsettes som Fauna KFs regnskap for år 2011.
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.

Arsberetning FAUNA KF 2011

Utviklingstrekk i Fauske i 2011

Folketallet i Fauske kommune hadde i 2011 en liten tilbakegang. Pr. 31. desember 2011 var
det 9513 innbyggere i Fauske. Det er 20 færre enn i 2010.

i en del eksisterende bearift¡r"ser ví at det foreQãrëkspansron og utvikling. i 2010 'var--

sysselsatte mellom 15 og 74 år på 66 %, dvs. 4721 personer. i 2011 var det i samme gruppe
66,5 % sysselsatte. (Kilde; SSB.)

Selskapets virksomhet

Fauna KF hadde i 2011 sítt sjette hele driftsår. Fpretaket er 100 % eid av kommunen.
Foretaket har i 2011 utarbeidet ny strategiplan. Gjennom den nye strategiplanen er
rollefordeling og samspil mellom foretak og kommune blitt tydeliggjort. Fauna KF er
kommuliens fagetat i n$ringsspørsmål. Selskapet er aktiv pådriver i ulike satsinger og
utviklingsprosjekter.

Foretllket hadde i 2011 to hele stillnger; daglig leder og prosjektleder. Ressursene ble i stor
grad benyttettil førstelinjearbeid nyetableringer og eksisterende bedrifter, samt målrettet
pådriver arbeid for ulike satsinger i kommunen.

Styrets arbeid

Styrets sammensetning pr. 31.12.2011.

Styremedlemmer:
Tove Buschmann-Rise, leder
Mona Myhre Pedersen, nestleder
Størker Bjørnstad, styremedlem
Iselin Marstrander, styremedlem
Geir Wenberg, styremedlem

Personlige varamedlemmer:
Stein MørtselI. varamedlem
Elisabeth Langeland, varamedlem
Torvald Bie, varamedlem
Iren Tverå, varamedlem
Asbjørn L.orentzen, varamedlem

Det har i 2011 vært gjennomført 6 styremøter der totalt 55 saker har blitt behandlet.

Økonomi

Fauna hadde i 2011 driftsinntekter på 3.439.492 kroner og driftsutgifter på
3.403.083 kroner. Det regnskapsmessige mindreforbruket for 2011 er på kr 1tO.681,~
Selskapet får årlige driftstilskudd fra det kommunale næringsfondet. Tilskuddet var i 2011 på
1,8 mill., inkludert støtten som går til næringsrettede tiltak. Utover dette har foretaket hentet
inn eksterne midler til flere prosjekter.

Helse, miljø og sikkerhet

Sykefraværet var i 2011 på 3,1% hvorav 3,1 % kortidssykemelding og 0%
langtidssykemelding. Det er ikke utarbeidet en egen plan for HMS i foretaket, da det ikke er
krav om det. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø.
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Likestillng

Det var i 2011 lik kjønnsfordeling i Fauna. Kjønnsfordelingen i styret er 60 % kvinner og 40 %
menn. Selskapets personalpolitikk anses for å være kjønnsnøytral.

Aktiviteter og prosjekter i 2011

Fauna jobber tett og nært sammen med Fauske kommune samt nærmiljøutvalgene i
Valnesfjord og Sulitjelma, for å fremme utvikling i hele kommunen.

Fauna har i 2011 brukt ressurser på å utvikle ny strategi- og handlingsplan med fem
hovedmnsatsområde~

Innsatsområde 1: - nyskapning og entreprenørskap

. Fauna har spesiell fokus på etablerte bedrifter i hele Fauske kommune. Foretaket
skal ha god kjennskap til næringslivet i kommunen. Et viktig mål er å stimulere til
ekspansjon og nyetableringer. Fauna gjør dette blant annet gjennom oppsøkende
virksomhet samt nær dialog med bedrifter og næringslivsaktøre~

. Mineralufvinning: Fauna har i 2011 jobbet nært sammen rIed Nye Sulitjeima Gruver

AS med tilrettelegging og klargjøring for mulig oppstart av ny gruvedrift. I tillegg har
Fauna lagt til rette for at Drake Resources Ltd kan starte kartlegging av
mineralforekomstene i deler av SUlitjelma-området.

. Handels.. og servicenæringen: Fauna har i 2011 jobbet aktivt mot flere lokale,
nasjonale og internasjonale aktører for videreutvikling samt å få ti/nyetableringer i
Fauske. Fauna ser det som viktig å kunne tiltrekke seg. større aktører, og dermed
tiltrekke seg større grupper besøkende. Dette vil få virkning for det øvrige
næringslivet i kommunen.

· Førstelinjetjenesten: Fauna har førstelinjetjenesten for etablerere som et av sine
hovedarbeidsfelt. I 20111)le det registrert en Økt pågang av henvendelser i form av
telefoner, e-post, møter og andre typer henvendelser. Fauna er opptatt av å gi alle
henvendelser god støtte og profesjonelJrådgivning, så vel små som større .satsinger.

· Fauna har i 2011 gjennom førstelinjetjenesten bidratt med råd og veiledning til et ti-
talls nyetableringer og eierskifter.

· Fauna har i 2011 sitet i arbeidsgruppen som arbeider for en felles profilering av
førstelinjetjfmesten i Salten. Fauna jobber i tett samarbeid med øvrig
virkemiddelapparat med å løfte kunnskapsnivået for førstelinjetjenesten.

. Fauna har i 2011 vært i styringsgruppe rned Statskog og Nordlandsrnuseet.

Hovedmålsettingen med prosjektet har vært å kartlegge hva som skal til for å skape
økt næringsaktivitet i Sulitjelma. Data fra forprosjektet ble framlagt for kommunestyret
i 2011, og er videresendt for politisk behandling.

. Næringssamarbeid i Salten: Gjennom næringsselskapene i de ni kommunene i .
Salten har Fauna hatt et nært og godt samarbeid i 2011. Formålet er å sikre økt
næringsetablering i Salten.
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Innsatsområde 2: - Kompetanse og samhandling

. Start Opp Salten: Regionalt samarbeid med Start Opp Salten, har også i 2011 vært

en del av Faunas aktivitet. Høst 2010- vår 2011 var Fauna prosjektansvarlig for Start
Opp-.en,_som.bßrYæd~etav.deJD.e.stsukse-ssdke_sal1dJeidspi.o.sjektene.LSalteD._~_

. Kompetanse og rekrutteringsbehov: Fauna har vært aktivt med i prosjektgruppa til
Salten Kompetanse. Arbeidet har bl. a. bestått i å kartlegge behovet som fins i
bedriftene og få igangsatt tiltak for å styrke kompetansen.

. En del sentrale bedrifter i Fauske har i de kommende år et økt behov for å hente inn

ny kompetansearbeidskraft. Fauna jobber tett sammen med bedriftene og
utdanningsinstitusjonene for å løse noen av disse utfordringene.

. Et godt eksempel er det målrettede arbeid Valnesfjord Helsesportsenter har gjort over
lang tid. Dette har resultert i at VHSS i 2011 ble godkjent som nasjonalt
kompetansesenter for barn og unge med funksjonsnedsettelse.

Innsatsområde 3: - Synliggjøring

. Besøksl"æril"gen: Favna har arbeidet direkte mot enkeltaktører. Dette har hatt god
effekt. I forbindelse med oppstart av ny SOmmersesong, arrangerte Fauna rundtur i
kommunen med aktører knytet til reiselivsnæringen slik at de kunne bli bedre kjent
med sin egen kommune og kjenne ti de muligheter som finnes. Tilbakemeldingene
på dette tiltaket var svært gode.

. NM på ski og VM i dans 2012: Fauna har spilt en sentral rolle i planleggingsarbeidet
fram mot arrangementene. 12011 ble det jobbet spesifikt opp i mot besøksnæringen
for at Fauske skal fremstå som et godt vertskap for nasjonale og internasjonale
gjester under disse arrangementene.

. Stier med tiistorie. er et prosjekt som bygger på. folkehelseprinsipper, reiseliv og
identitetsskaping. Gjennom samarbeid me/lomoffent/geogprivate, skapes trivsel og
tilbørighet. Ved utløp av prosjektperiodeo,ble det lagt sist hånd på verket, med
merking og opplysningsarbeid.Stiprosjektet markedsføres gjennom en folder på
norsk, engelsk og tysk som viser turmåfog turområder ikommunen. Vi konstaterer at
det gror opp nye prosjekt i lag og foreninger samt hos andre frivillige og private
aktører som følge av dette arbeidet. Dette varen avhovedmålsettingene ved
prosjektetsoppstart.

. Verlskapsprosjektet ble i 2011 opprettet og prosjektleder ansatt med tiltredelse
våren 2012. Formålet med prosjektet blir å fremme Fauske som en attraktiv
kommune for innbyggere og besøkende samt fremme tilflyting og etableringer til
kommunen.
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Innsatsområde 4: - Infrastruktur og næringsvennlig tilrettelegging:

. Infrastruktur og utvikling av næringsarealer er oppgave og ansvarsom ivaretas av
kommunen. Fauna ser seg som en viktig pådriver og partner for at forholdene legges
best mulig til rette for tilgjengelige og byggeklare næringsarealer og tihørende

.~____"_"_.JnfLa.stlUktuC. ._~--- ~~-_. ~-~~~---~-~---_..
. Arbeid med døgnhvileplasser for tungtransport. Behovet viser seg å være større enn

antatt, og er økende. Fauna er pådriver i å utvikle tilbudet.

. Fauna har vært pådriver for å få bedre infrastruktur til utfartsområder i Sulitjelma og
innfallsporten til Junkerdalen Nasjonalpark. Fauna har sammen med næringslivet
arbeidet målrettet for å anlegge flere parkeringsplasser slik at tigjengeligheten blir
bedre.

. Regional transponplan (RTP): Gjennom Transportprogram Salten har fokus vært

sattpå å forsterke transportløsninger. Fauna har sittet i referansegruppa for RTP,
opprettet av Salten Regionråd. Fauna har jobbet aktivt for å styrke infrastrukturen
innen jernbane, vei og myke trafikanter i Fauske. Herunder Tjernfjelltunellen, styrking
av Nordlandsbanen og E6.

Innsatsområde 5: Atttaktivt bosted

. Attraktivt bosted: Ansvar for kommunal tilrettelegging ligger hos kommunen, men
Fauna er en viktig pådriver for at forholdene legges best miilig til rette for
tilgjengelige, attraktive og byggeklare boligtomter og leieboliger med tilhørende
infrastruktur med profesjonell presentasjon og profilering. Likeledes er attraktive
skoie- og barnehagetilbud og varierte fritidstilbud innen idrett og kultur viktige for at
Fauske kommune skal være attraktivt bosted.

Fortsatt drift

Det fremlagte resultatregnskap og balanse med tilhørende noter, gir et bilde av selskapets
drift og stillng. Årsregnskapet er utarbeidet underforutsetning om fortsatt drift, styret
bekrefter at forutsetningene er tilstede.
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Fauske 11. mars 2012.

'~~~iilt -\fl~
Tove Buschmann- Rise
Styreleder

~J~bW-~tW
Mona Myfíre Pedersen
Nestleder

...-

$~JJt.J~~
Størker Bjør~s~d
Styremedlem
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Iselin Marstrander
Styremedlem



t:--

Note
Driftinntekter
Andre salgs- og leieinntekter

. ..- Overføringer-med-krv-tilmotyelse

Ancie overtøringer
Sum driftsinntekter

47740
--l591-1.s2-

1800000
3439492

...---800000
1600000
2400000

47500
--.-~1-211-4&3----

1500000
2769983

-2
2
6

Driftsutgifter
Lønnsutgifter ink sos. Utgifter
Kjøp av varer og tjenester som inngår i tj.prod
Overføringer
Askrivninger
Fordelte ut iftr

Surn driftsiitgirter

6/8 L 438561 1732000 1345210
1486073 668000 840916

441 838 200000 556509
36611 36613

-4000
3403083 2600000 2175248

36409 -200000 -5265

37737 39062
76

37661 O 39062

36611 36613

110681 -200000 70410

414 161

200000

O 200000 4141§1

3

6

RRU1'O nlUFTSRESULTAT

Finansposter
Renteinntekter
Renteut ifter
SúrnfinansPQster

6

Mo. ost avskrivriinger 3

NlJT'oDRIFTSRESULTAT

Intern finansiering
Bruk av tidligere åls overskudd
Bru av disposisjonsfond
Bru av bundne driftsfond
Bru av likviditetsreserve
Silmbtuk avilvsetnin er

Ovedør til investetingstegnskapet
Dekning av tidL. årsregnsk.rt. underskudd
Avsatt til dispòsisjonsfond
Avsatt ti bundre dtiftsfond
Avsatt til likviditetsreserve 

Sum avsetninger 

4 414 161

o O 414161

ÁRETSREGNSK.M. OVER-UNDERSKUDD 110681 o 70410



t\ 'L

Note

Investeringer:
Investeringer+anleggsmidler--
A vsetniiiger

rets finansieringsbehov

.._.~..o..._oo_._.o_._______._____O..O...._O_.______._.----.-O~-o-o_oo~---O-~o_~o--.-o--oO --.00.4 221479O O 221479
Suii ekstern finansiering O O O

Dekket slik:
Overfør fra drjftdelen
Bruk av avsetnin er
Sum finansiering

4 221479
O O 221479

O O OUmi)(IæTIUIlSPONERT I ÅR



Note
EIENDELER
Anleggsmidler
Faste eiendommer og anlegg. -------"------_.__. ~~- -- .- ,__o ____~ __ - ------ ~--- .---- .---- --.-.

Utstyr, maskiner og transportidler 3 204497 241 108

Pensjonsmidler 7 272 629 208717
Sum anleggsmidler 477126 449825

Omløpsmidler
Kortsiktige fordringer 6 90638 428 125

Premieavvik 6/7 -32860 8856
Kasse, postgiro, baninnskudd 6 2023823 1544834
Sum omløpsmidler 2081601 1981816

SUM EIENDELER 2558727 2431641

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Disposisjonsfond 4 1525646 1525646
Regnskapsmessig overskudd 4 181091 70410
Regnskapsmessig underskudd 4
Udekket i investeringsregnskap 4
Kapitalkonto 5 113 325 248407
Sum egenkapital 1820062 1844464

Gjeld
Langsiktig gjeld
Pensjonsforpliktelse 7 363 801 201418
Sum langsiktig gjeld 363801 201418

Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld 6 374864 385759
Sum kortsiktig gjeld 374864 385759

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2558727 2431641

31. desember 2011
Bodø den 20 .~.2012

Tove Eli Buschmann
styreleder CD

elrWenberg ~.styremedlem ~

P dersen

nestleder - '"

sG "~2~-rf~ "
Størker Bjørnsta
styremedlem

l" \-J_~
d,.;?g leder /f A /I fl~df~
Iselin Marstrander
styremedlem

IO()~cl\~~\i h \. Ml ebU



NOTE 1- Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er utabeidet i henhold til bestemmelsene i kommuneloven, forskrftr og god kommunal regnskapsskikk.
All tilgang av midler i løpet av året som vedrører foretakets virksomhet fremgår av driftsregnskapet. Regnskapsføring av
tilgang og bruk av midler bare i balanseregnskapet gjøres normalt ikke.
Alle.ltgifter,utbetalinger,jnntekter_ogjnnbetalinger.er.egnskapsførtbrutto.-Dette-gjelder-også.interne--~-._.__._------ ._'-

finansieringstrsaksjoner. Alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og inbetalinger i året er tatt med i årsregnskapet,
enten de er betalt eller ikke.
Ibalanseregnskapèt er anleggsmidler eiendeler bestemt til varg eie eller bruk for foretaket. Andre eiendeler er omløsmidler, _
dersom disse forfaller til betaling innen ett år ettr anskaffelsestidspunlet.

NOTE 4 - Spesifikøsjønav .sande4e avsetninger og.,tUkav avsetilingeri regnskaps~ret
ni$"'~l$r'llRrt6b'ir\tV~"t1l!""erlø".,Gr'öl~v;\ï"lelít1~~~~f&¿~f~ii1:~.l(!~~l!l,ilrpr1.9lilln¥l~ t.ij~Xê'~el¡i_ )säm9Jlfr~1ll~~1bisposisjonsfond L 525 646 O i 525 646Regnskapsmessig merforbruk O
Regnskapsmessig mindreforbruk 70 410 ILO 681 181 091Udekket O O OTQtalt L 596057 110681 1 706737
Disposisjonsfond er til styrets frie disposisjon ti drifts-og investeringsformåL.

NOTE 5 - Kapitalkonto
lle~ft¡)ôsle1!llr~ll1lltêtJi~.!j¡f~~~~tl~~1~!~lf1i~~.14~1. ;K:rêalfp'9lter!nge:t¡irnllf~_'t~'l

ÍB 01.01 (kapital) 248407
36 611 Aktivering inventar og utstyr O

162383 Pensjonsmidler 63912
Avskriving inventar og utstyr
Netto endring pensjonsforplìktelse

I3alanse (UB Kapital) 113325



Anskaffelse av midler
Iniìtekterdtftdel-.. .. -----.-.-..... ..-
Innbetaling ved eksterne fianstraksj

Sum anskaffelse av midler

____o .-..----.-~---J.4J9.492---.-----2_76998J ---

37661 39062
3477 153 2809 045

Anvendelse av midler
Utgifter drftsdel
Utgifter Învesterigsdel

Utbetaling ved eksteme fianstilIsakj.

Sum anvendelse åv midler

3366472
O

2738635
O

3366472 2738635

Ankaffelse. artvendeIse av midler

lit,:Qg1!lll(Ul~Rlrltlt.....

.t1f(E'!è ,l\ . ~~Jlegll§lQl.'.~
2011

Omløpsmidler
Endrg betalingsmidler
Endrg kortsiktige fordrger
Endrig Prerr\Ïeavv

Endring omiØpsmidler

478989
.337487
.41716
99785

.149615
88200

.41 675
-103090

Kortsiktig gjeld

Endring annen kortsiktig gjeld
LO 896

10896
173500
173500

E~p"!ff.tt~.REms~ltJ~~~._a~~..ll¡!l!ii.lllIllll~lJf!in;:~sf~q:~IQ
En positiv endring av arbeidskapitalen viser at betaHngsevnenl1ikviditeten er styrket.

NOTE 7 Pensjonsforpliktelser
lJodø Kommunale Pensjørtskasse - Fauna KF

Årets nettl) pensj()nsk()stnad spesifisert
2010 2011

Arets pensjnnskosma(j spesifìsert
Nåverdi av årets pensjonsopptjening
Rentekostnad av påløtens'nnsfn likteIse

Brutto pensjonsk()stnad

foryeïiteavkastnihg på pensje)lsmidlene

Netto. pensj()nsk()stnad

Sun amortisert premieavvik
Administrasjons,kostnader
Satiletpensjc:nskostnad inkl adm.kostnader

138412
11138

149550
6859

142691
784

6330
149805

145789
15476

161 265
11303

149962
-3048
6588

153502

Årets pr~rt ieavvik
Innbetalt premie
7" Netto ensjonskostnad

\ '" Arets rernieavvik

2010
104313
142691
-38318

2GU
111636
149962
-38326

Arb.giveravg. av ptemieavvik -1954 -1955



.-i

Akkumulert remieavvik
Akumulert premie pr 3U2. forrige år
Årets premieavvik

. ~-amortisert. remieavvik---.-~-----.---.----------~~--
Ak1qimulert remieavvik pr 3U2.

2011
-27345
-38326

-~3.048.-.
-62623

Pensjonsmidler, Pensjonsforpliktelser og bere
akkuniiilert prem ieavvikog beregn.forutsetni
Pensjonsmidler 31.12.
Pensjonsforpliktelse 31. i 2.

Netto bokført pensjonsforpliktelse 31.12. med aga
Aklqimulert remieavvik 31.12. med aga

Netto ikke bokfør estirnatavvik

Aktîiarberegn Bokførte
pensj.poster pensj.poster

272 629
359377

Arbeids-
giveravg.

272 629
359377
86748

O

Estimat-
avvik

O

O

4424
O

O

Økonoiniskeforutsetninger og annet

Avkastning på pensjonsmidler
OisMnteringsrente
Årlig lønnsvekst

Årlig q-regulering

EsitimatavvikZ010
Estimatavvik pensjonsmidler

Estimatavvik pensjonsforpliktelse
Netto ikkø bokført estimatavvik

Fra tidl. år Årets
-35362
-32120

Amortisert Pr 31.12.
59027
-3660

-23665
35780

O

O

O

N()TE8 - G()dgjørelser
G"9Jlt"1ftelSe,i;..':!\,i.liÌitt~~-t_~~ I-~:~"'~~.I)Îlglig lec:er632 480Styret 125 000
Revisjonshonorar 1.7060
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/SALEN
KOMMUNEREVISJON

Til

Kommunestyret i Fauske kommune

Deres ref.: Vår ref.: 4240 E6/paa Dato: 12. april 2012

REVISORS BERETNING FOR FAUNAKF

Uttalelse om særregnskapet

Vi har revidert særregnskapet for Fauna KF, som består av balanse per 31. de$ember 2011,
driftsregnskap som viser et regnskapsmessig mindreforbruk på kr 110 681,- og økonomiske
oversikter for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige
anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger.

Styret og daglig leders ansvarforsr:rregnskapet

Styret og daglig leder er ansvarlig for å utarbeide særregnskåpetogfor at det gir en dekkende
fremstillng i samsvar med lov, forski"iftogGod komrtünalrØal1skapsskikk, og for slik intern
kontroll som styret og daglig leder finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et
særregnskap somiRke innehOlderVêsøritligfeiliriformasjon/vetken som følge av misligheter eller
feiL.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er â.gi uttrykk for .en .menihgom ..dettesærreGhskapetpâ.bakgrunnav vår revisjon.
Vi har gjennomført revisjonen isámsvar med lov, forskrift oggødkornmunal revisjorisskikk i
Norge, herunder International$tandards on Auditlng. RevisJOhSstahc;ardene krever at vi

etterlever etiske krav og planlegger og gjennçrnfØrørre"lsjeu"Ìen for åopp.nå betryggende
sikkerhet for at særregnskapet ikke inneholder vesenlligfeilll1f()rmašjørl.

En revisjon innebærer utførelse av handlinger fOr å.innhênterevisjonsbêvis for beløpene og
opplysningene i særregnskapet. De valgte handlingeneavhet1geravrevisorsskjønn, herunder
vurderingen av risikoene for at særregnskapetinneholder ves~ntli.gfeilinf()rmasjon,ènten det
skyldes misligheter eller feiL. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne
kontrollen som er relevant for foretakets utarbeideJse av et sa:rregnskap. som gir en dekkende
fremstiling. Formålet. er å utforme revisjonshandlingersoni er hensiktsmessige etter

omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en meningorn effektiviteten av foretakets interne

kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er
hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en
vurdering av den samlede presentasjonen av særregnskapet.

Salten kommunerevisjon ¡KS ww.salten-revisjon.no Org. nr.: 986655271 MVA E-post: posttásalten-revisjon.no
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75610390
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KOMMUNEREVISJON

Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tistrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for
vår konklusjon.

.. . Kõnklffsjon .---

Etter vår mening er særregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir en dekkende
fremstiling av den finansielle stillngen til Fauna KF per 31. desember 2011, og av resultatet for
regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal
regnskapsskikk.

Uttalelser om øvrige forhold
Konklusjon om særbudsjett

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at de disposisjoner som
ligger til grunn for særregnskapet er i samsvar med budsjettvedtak, og at beløpene i
særregnskapet stemmer med regulert budsjett.

Konklusjon om arsberetningen

Basert på vår revisjon av særregnskapet som beskrevet ôVenfor; mener vi at opplysningene i
årsberetningen om særregnskapet er konsistente meg særregnskapètog er i samsvar med lov ogforskrifter. .
Konklusjon om .registrering ogdokürn.ëht(Jsjon

Basert på vår. revisjonavsærregnskapetsom beskrevet ovenfor, ogkontrollhandlinger vi har
funnet nØdvendig i henhòldtH internasjonal standard forattestasjonsoppdrag (ISAE)3000

((Attestasjonsoppdragsomikkeet revisjon eller beRren$et revisjônåVhistorisk finansiell
informasjom), nièrièr vi at ledèlsen hår oppfylt sin plikt til å sørge forôrdèntlig og oversiktlig
registrering og dökumentaSjònàV foretakets regnskapsopplysninger i Samsvar med lov og god
kommunal regnskapsskfkk.

~~.rki~
Per IS-bjørn Andersen \
Oppdragsansvarlig revisor

KOPI:

Kontrollutvalget i Fauske
Rådmannen i Fauske

x. Fauna KF
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11/12 Årsregnskap 2011 Fauna KF- uttalelse fra kontrollutvalget

Forslåg til vedtak:
Kontrollutvalget har ì møte 21. maì 2012 behandlet Fauna KF sìtt årsregnskap for 2011. Samen
med årsregnskapet forelâ foretakets årsberetnng og revìsjonsberetnìng for 2011.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tìlhørende spesìfikasjoner og noter

samt foretakets årsberetnìng tìfredsstiler bruernes ìnfomiasjonsbehov og gìr et riktìg ìnntrykk av
FaunaKF sìn akìvìtet ì 2011.

Utover dette og det Som fremgâr av revìsjonsberetnìngen tìl ârsregnskapet datert 12. aprìl2012, har
kontrollutvalget ìngen merknader tìl Fauna KF sìtt årsregnskap for 2011.

Voterìng:
Forslag tì1 vedtak ble enstemmìg vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i møte 21. maì 2012 behandlet Fauna KF sìtt årsregnskap for 2011. Samen
med årsregnskapet forelâ foretakets årsberetnìng og revìsjonsberetnìng for 2011.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av ârsregnskapet med tilhørende spesìfikasjoner og noter
samt foretakets årsberetnìng tìlfredsstìler bruernes ìnfomiasjonsbehov og gìr et riktìg ìnntrykk av
Fauna KF sìn aktìvìtet ì 2011.

Utover dette og det som fremgår av revìsjonsberetnìngen tì ârsregnskapet datert 12. aprì12012, har
kontrollutvalget ìngen merknader tìl Fauna KF sìtt årsregnskap for 2011.
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Rett utskrìft:

Dato: 22. maì 2012

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Saksprotokoll sendt: Fauske kommunestyre, kopì tì formanskapet og foretaket.
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