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"

Klasseririg

Møtedato: Onsdag 12. desember 2012 kl. 09.00 - 11.30
l; 85 1~4 233~Møtested: Møterom L. etasje, administrasjonsbygget, Fauske ,..-----_L l

SALTEN KONTROLLUTV ALGSERVICE
Postboks 54, 8 L 38 Inndyr

Vår dato:
12.12.2012

Saksnr.: 24/12 - 33/12

Til stede:
Nils-Christian Steinbakk, leder

Harald Jøstensen, nestleder
Liv Marit Tverå

Forfall:
Gøran Indregård
Svanhild Wenche Setså

Varamedlemmer:
Olav Henriksen møtte for Gøran Indregård
Tron Magne Hansen møtte for Wenche Setså

Øvrige:
KommunalsjefFrank Bernhardsen møtte i tilknytning til sak 26/12 og 28/12
Regnskapssjef Jonny Riise møtte i tilknytning til sak 26/12
Personalsjef Ingrid A.lterskjærrnøte i tilknytning til sak 27/12
Assisterende revisjonssjef Jan Sture Olsen
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen.

Godkjenning av innkallng og sakliste
Innallng og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.

Jnr
121780

ï

Ark
413-5.4
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SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

24/12 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. november
2012

25/12 Oppfølgning av vedtak og avtaleforhold vedrørende salg av gnr 103
bnr 1540

26/12 . Redegjørelse fra administrasjonen: Oppfølgning av utlån og fordringer
27/12 Oppfølgning av forvaltningsrevisjon: Sykefravær og forebyggende

HMS-arbeid
28/12 Oppfølgning av forvaltningsrevisjon: Responstid i forvaltningen
29/12 Redegjørelse fra administrasjonen: Svar på henvendelser og

oppfølgning ved salg av eiendom
30/12 Møteplanfor kontrollutvalget
31/12 Revisors vurdering av egen uavhengighet 

32/12 Orienteringer fra revisjon og sekretarìat

33/12 Eventuelt

24112Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 14. november 2012

Fotsla.g tUvedtak:
Protokoll frakontrollutvalgetsmøte 14. november 2012 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedta ble enstenimig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrolh.ltvalgets møte 14. november 2012 godkjennes.

25/12 Oppfølgning av vedtåk og avtaleforbòld vedrørende salg av gnr 103 bnr 1540

ForslagtU vedtak:
Kontrollutvalget har foretatt en. gjennomgang av oppfølgnifig av vedtak og avtaleforhold ved
salg av gnr 103 bnr 1540.

i

I

i

.1

I

Den inngåtte avtalen mellom kommunen og kjøper er i samsVar med resultatet av
forhandlinger mellom de to partene, men avtalefi fikk et tillegg om at "Avtalen gjelder frem til
arealet utbygges i tråd med stadfestet reguleringsplafi" . KOfitroUutvalget mener avtalen
mellom koniunen og kjøper kun skulle inneholde de tre puntene somvargodIgent av
f011annskapet som forhandlingsresultat. Tilføyelsen endrer avtalens løpetid, og burde vært
behandlet av formannskaiiet.

Utvalget registrerer .at . det er gjort. bearbeidelse av tomta utenom det arealet som er bebygd
med forretningsgard, heruder endret veitrase med innøring fra øst. Ut fra. dokumentasjonen
som foreligger kan kontrollutvalget ikke se at denne endringen eri samsvar med vedtatt
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reguleringsplan, eller at det er gitt dispensasjon og påfølgende tilatelse til endring av vei. Det
forutsettes at forholdet rettes opp.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har foretatt en gjennomgang av oppfølgning av vedtak og avtaleforhold ved
salg av gnr 103 bnr 1540.

Den ìnngåtte avtalen mellom kommunen og kjøper er ì samsvar med resultatet av
forhandlinger mellom de to partene, men avtalen fikk et tilegg om at " Avtalen gjelder frem til
arealet utbygges i tråd med stadfestet reguleringsplan". Kontrollutvalget mener avtalen
mellom kommunen og kjøper kun skulle inneholde de tre puntene som var godk;jent av
foinannskapet som forhandlingsresUltat. Tilføyelsen endrer avtalens løpetid, og burde vært
behandlet av formanskapet.

Utvalget registrerer at det er gjort bearbeidelse av tomta utenom det arealet som er bebygd
med forretnìngsgard, herunder endret veitrase med innjørìng.fra øst. Ut fra dokunentasjonen
som foreligger kan kontrollutvalget ikke se at denne endrìngen er i samsvar med vedtatt
reguleringsplan, eller at det er gitt dispensasjon og påfølgende tilatelse til endring av vei. Det
forutsettes atfutholdetrettes opp.

26/12 Redegjørelse fra adniinistrasjonen: Oppfølgning av utlån ogfordriiiger

Liv..Marit Tveråtoko.J)p spørSmålet om egen habiltet i og med at hun et regnskapsfører for
IL Fauske/Spriht. Kontrollutvalgets øvrige medlerner vutderte saken og fant henne ha.bil til
å delta ì behandlìng~n.

Kommunalsjef Frank Bertiardsen og regnskåpssjef Jonny Riisemøtte fra administrasjonen
forå-rëdegjøre og svare påsPØtsmåL.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:
RedegjørelsenfraadministrasjQnen tas til orientering

Voterìng:
Omförent forslag ble enstemnig vedtatt.i Vedtak:i R'd"'l .l.. -/". . .... ..l....

1-~--..e . eg¡ør~ "s~n-J:ra-atlmmistraSjOnen-tas-ti~Ollentellng



27/12 Oppfølgning av fQrvaltningsrevisjon: Sykefravær og forebyggende HMS-arbeid

PersonalsjefIngrid Alterskjær møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på

spørsmåL.

Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en

oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 24/1 O Forvaltningsrevisjonsrapport ~
Sykefravær og forebyggende HMS-arbeid.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orìentering.

Omforent forslag:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutviilg § 12 gjennomfør en

oppfølgning avkonuunestyrets veqtak'i sak 24/10 Forviiltningsrevisjonsrapport_
Sykefravær og forebyggende HMS~arbeid.

2. Adminißtrasjonenhll redegjort for på hvilken måte konuiiesiyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer 

at ny HMS-plan ble vedtatt i mai 2011.
Sykefraværsoppfølgningen er endret på det vis at man prøver åtydeUggjøre
dialogen med den sykemeldte. Det opplyses. at krav til diaJogiuøter Ïled
sykemeldte nåfølges opp av enhetsledetie. Det opplyses atdetitillegger laget

nye retningslinjer for oppfølgning av sykemeldte, oppdatert i förhold tilnyt
regelverk. Videre erdet opprettet en egen tilretteleggingsgruppe som ser på
muligheter for tilrettelegging forsykemeldte innad i kOniunen,eventuelt
utdanng. Det opplyses videre at rådma.ens lederavtaler inneholder krav på
HMS-0n1âdet. Oppfølgning på HMS~0tnådet følges opp ì råd1la1ens
ledersaitaler. Utvalget får opplyst at man 

fortsatt. ikke er god nok når det gjeldermedarbeidersaU1taler~sa:rligìstore eiieter~ men åt detarbeIdes med endringer
som' gjør det lettere å fågjennol1førtdisse sål1tiilene.

3. Kontrolhitvaigets vedtak oVersendes kot1unestyret til orientering.

Votering:
Omforentforslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrìf om kontrollutvalg§ L 2 

gjennomført en
oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 24/10 ForvaltningsrevÍsjonsrapport ~
Sykefravær ogforebyggende HMS~llbeid.

2. Administrasjnnen-har-i:degjort-for-på-hv-Hken-måte~kol1mtinestyrets vedtâk er

filgt opp. Kontrollutvalget registrerer at ny HMS-plan ble vedtatt i mai 2011.
Sykefrava:rsoppfølgnIngen er 

endret på det vis 
at man prøver åtydeliggjøredialogen rnedden sykemeldte. Det opplyses at krav tildialogmøter med

sykemeldte nå følges opp av enhetslederne.Det opplysesat det itilegg er laget
Ilye retnngslinjer for oppfølgning av sykemeldte, oppdatert i forhold tìnytt
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regelverk. Videre er det opprettet en egen tilretteleggingsgruppe som ser på
muligheter for tilrettelegging for sykemeldte innad i kommunen, eventuelt
utdaning. Det opplyses videre at rådmanens lederavtaler inneholder krav på
HMS~området. Oppfølgning på HMS-området følges opp i rådmanens
ledersamtaler. Utvalget får opplyst at man fortsatt ikke er god nok når det gjelder
medarbeidersamtaler, særlig i store enheter, men at det arbeides med. endringer
som gjør det lettere å få gjennomført disse samtalene.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

28/12 Oppfølgning av forvaltningsrevisjon:' Responstid i forvaltningen

Kommunalsjef Fran Bernhardsen møtte for å redegjøre og svare på spørsmåL.

Forslag til vedtak:
L. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennoinført en

oppfølgningavkomiunestyrets vedtak i sak 80/12 Forvalttngsrevisjonsrapport-
R.esponstid i forvaltningen.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilkên måte kommunestyets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalgetregistrerer .........................

3. ,Kontrollutvalgets vedtak oversendes komiunestyret til orientering.

Ql1fOrent forslag:
L Kontrollutvalget har i medhold av forskrift. om kontrollutvalg § 12gjenn011ført en

oppfølgning av komiunestyrets vedtak i sak 80/12. Forvaltningsrevisj onsrapport -

Responstid i forvaltriingen.

2. Administrasjoneri har redegjurt for på hvìlken måte komiunestyrets vedtak er
fulgt opp.. Koi1roUutvalget registrerer at kfipasiteten for byggesaksbehandling er
styrket med en halv stilling. Det opplyses at det er laget en perm med
rutinebeskrivelser og eksel1pelsaker. Vidêre er det upplyst at det nå opplyses Oin
klageadgang ogfrister, men at det i tillegg arbeides. inedålageet eget skriv med
nærmere opplysninger om klage på vedtak. Utvalget registrerer at det arbeides
med byggesaksbehandling via en nettportat. Det er så. langt ikke prioritert fra
administrasjonens side å gjennomføre brukerundersøkelse. Når det gjelder
utvikling i saksbehandlingstid så opplyses det at komiunen har en rutine for å
følge med på dette.

3. Kontrollutvalgets vedtakaversendes kommunestyret tìl orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § l2 gjennoinført en

oppfølgning av koinunestyrets vedtak i sak 80112 Forvaltningsrevisjonsrapport _
Responstid i forvaltningen.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at kapasiteten for byggesaksbehandling er
styrket med en halv stiling. Det opplyses at det er laget en perm med
rutinebeskrìvelser og eksempelsaker. Videre er det opplyst at det nå opplyses om
klageadgang ogfrister, men at det itilegg arbeides med å lage et eget skriv med
nærmere opplysninger om klage på vedtak. Utvalget registrerer at det arbeides
med byggesaksbehandling via en nettportal. Det er så langt ikke prioritert fra
administrasjonens side å gjennomføre bruerudersøkelse. Når det gjelder
utvikling i saksbehandlingstid så opplyses det at kOmmunen har en rutine for å
følge med på dette.

3. Kontrollutvalgets' vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

29/12 Redegjørelse fra adUliiiistrasjonen: Svar på henvendelSer og oppfølgning ved salg
av eiendom

ForSlag til vedtak:
Saken legges fteinuten forslag til vedtak.

Oinfotent forslag til vedtak:
Saken utsettes til neste møte.

Voterhig:
Oinforertt forslag ble ensteniig vedtatt.

Vedtak:
Saken utSettes til neste møe.

30/12 Møteplan for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2013:

Forslagfrá Nils~Chtistian Steinbak: .
Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer ¡2013:
30.januar_. _ ___ _______~___ ~ _ ____ ______ _ _ __
5. mars
24.april
5. juni
21.august
23. september
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29. oktober
2. desember

Votering:
Forslag fra Nils-Christian Steinbak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2013:
30. januar
5. mars
24. april
5. juni
2I.august
23. september
29.oktober
2. desember

32/12 Revisors vurdering av 

egen uavhengighet

FørsI3g til vedtak:
Kontrollutvalget i Fauske kommune tar revisors 

egenvurdering av sin uavhengighet datert 28.august 2012 ti etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kai endre
vurderingen av uavhengighet.

Votering;
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i 

Fauske kornuie tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet 

datert 28.august 2012 ti etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

32/1.2 Orienteringer fra revisjøn og sekretariat

Sekretariatet orienterte:

· Om dokumenter vedlagt saken.
· Om utredningen av mulig felles revisjonsordning for Salten, Indre Og Ytre

Helgeland.

Revisor orienterte:

____~_._._Qrn utredningen-av~I1ulig-feHers Tevísjoirsordling:--

Kontrollutvalget tar orienteringene til etterretning.
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33/12 Eventuelt

Det fremkom ìkke ytter1ìgere saker tìl behandlìng.

r2012

¡¡iskrft sendes: Kontrolluty'1geis medlemmer, Vanedemmer, Fause kòmmire vI ordfører
og rådmann, Salten konimunerevìsjon IKS



SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE
Postboks 54,8138 Inndyr

Vår dato:
20.12.2012

Jnr
121782

Ark
413-6.1

I ~- Fauske kommunen ro ! Saksbeh. f(lld

I 71-1)
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SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTALGET T FAUSKE i~f-S LI 13 t D_J

Saksbehandler: Lars Hansen

Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 12.12.2012 25/12

25/12 Oppfølgning av vedtak og avtaleforhold vedrørende salg av gnr 103 bnr 1540

Forslag ti vedtak:
Kontrollutvalget har foretatt en gjennomgang av oppfølgning av vedtak og avtaleforhold ved salg
av gnr 103 bnr 1540.

Den inngåtte avtalen mellom kommunen og kjøper er i samsvar med resultatet av forhandlinger
mellom de to partene, men avtalen fikk et tillegg om at "Avtalen gjelder frem til arealet utbygges i
tråd med stadfestet reguleringsplan". Kontrollutvalget mener avtalen mellom kommunen og kjøper

. kun skulle inneholde de tre punktene som var godkjent av formannskapet som forhandlingsresultat.
Tilføyelsen endrer avtalens løpetid, og burde vært behandlet av formanskapet.

Utvalget registrerer at det er gjort bearbeidelse av tomta utenom det arealet som er bebygd med
forretningsgård, herunder endret veitrase med innjøring fra øst. Ut fra dokumentasjonen som
foreligger kan kontrollutvalget ikke se at denne endringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan,
eller at det er gitt dispensasjon og påfølgende tilatelse til endring av vei. Det forutsettes at forholdet
rettes opp.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har foretatt en gjennomgang av oppfølgning av vedtak og avtaleforhold ved salg
av gnr 103 bnr 1540.

Den inngåtte avtalen mellom kommunen og kjøper er i samsvar med resultatet av forhandlinger
mellom de to partene, men avtalen fikk et tilegg om at "Avtalen gjelder frem til arealet utbygges i
tråd med stadfestet reguleringsplan". Kontrollutvalget mener avtalen mellom kommunen og kjøper
kun skulle inneholde de tre punktene som var godkjent av formannskapet som forhandlingsresultat.
Tilføyelsen endrer avtalens løpetid, og burde vært behandlet av formannskapet.



Utvalget registrerer at det er gjort bearbeidelse av tomta utenom det arealet som er bebygd med
forretningsgård, herunder endret veitrase med innjøring fra øst. Ut fra dokumentasjonen som
foreligger kan kontrollutvalget ikke se at denne endringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan,
eller at det er gitt dispensasjon og påfølgende tillatelse til endring av vei. Det forutsettes at forholdet
rettes opp.

Rett utskrift:

Dato: 20. desember 012~--" !2___.. v &.~_
ars Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Saksprotokoll sendt: Fauske kommune, kommunestyret.
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SALTEN KONTROLLUTVALGSSERVICE
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:
20.12.2012

Klassering
Yi-is

,11;. ~.
SAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE'-L9l-- J~ l ~

Saksbehandler: Lars Hansen

Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske l2.l2.20l2 27/12

27/12 Oppfølgning av forvaltningsrevisjon: Sykefravær og forebyggende HMS-arbeid

PersonalsjefIngrid Alterskjær møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på spørsmåL.

Forslag til vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en

oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 24/1 O Forvaltningsrevisjonsrapport -
Sykefravær og forebyggende HMS-arbeid.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget registrerer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en

oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 24/1 O Forvaltningsrevisjonsrapport -
Sykefravær og forebyggende HMS-arbeid.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget registrerer at ny HMS-plan ble vedtatt i mai 2011.
Sykefraværsoppfølgningen er endret på det vis at man prøver å tydeliggjøre dialogen
med den sykemeldte. Det opplyses at krav til dialogmøter med sykemeldte nå følges opp
avenhetslederne. Det opplyses at det i tilegg er laget nye retningslinjer for oppfølgning
av sykemeldte, oppdatert i forhold til nytt regelverk. Videre er det opprettet en egen
tilretteleggingsgruppe som ser på muligheter for tilrettelegging for sykemeldte innad i
kommunen, eventuelt utdanning. Det opplyses videre at rådmannens lederavtaler
inneholder krav på HMS-området. Oppfølgning på HMS-området følges opp i
rådmannens ledersamtaler. Utvalget får opplyst at man fortsatt ikke er god nok når det



gjelder medarbeidersamtaler, særlig i store enheter, men at det arbeides med endringer
som gjør det lettere å få gjennomført disse samtalene.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en

oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 24/1 O Forvaltningsrevisjonsrapport -
Sykefravær og forebyggende HMS-arbeid.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget registrerer at ny HMS-plan ble vedtatt i mai 2011.
Sykefraværsoppfølgningen er endret på det vis at man prøver å tydeliggjøre dialogen
med den sykemeldte. Det opplyses at krav til dialogmøter med sykemeldte nå følges opp
av enhetsledeme. Det opplyses at det i tilegg er laget nye retningslinjer for oppfølgning
av sykemeldte, oppdatert i forhold til nytt regelverk. Videre er det opprettet en egen
tilretteleggingsgruppe som ser på muligheter for tilrettelegging for sykemeldte innad i
kommunen, eventuelt utdanning. Det opplyses videre at rådmannens lederavtaler
inneholder krav på HMS-området. Oppfølgning på HMS-området følges opp i
rådmannens ledersamtaler. Utvalget får opplyst at man fortsatt ikke er god nok når det
gjelder medarbeidersamtaler, særlig i store enheter, men at det arbeides med endringer
som gjør det lettere å få gjennomført disse samtalene.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Rett utskrift:

Dato: 20. desember 25P-2)

c:--:::-JJ:!' 4""(i~
Lars Hansen
Sekretær for kontra L u valget

Saksprotokoll sendt: Fauske kommune, kommunestyret.
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Ark
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Klasseririg

I.Ji'~ rS.IDSAKSPROTOKOLL - KONTROLLUTVALGET I FAUSKE--f- SL t ß /J

Saksbehandler: Lars Hansen

Saksgang

Kontrollutvalget i Fauske 12.12.2012 28/12

28/12 Oppfølgning av forvaltningsrevisjon: Responstid i forvaltningen

KommunalsjefFrank Bernhardsen møtte for å redegjøre og svare på spørsmåL.

Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § l2 gjennomført en

oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 80/12 Forvaltningsrevisjonsrapport -
Responstid i forvaltningen.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget registrerer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en

oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 80/12 Forvaltningsrevisjonsrapport -
Responstid i forvaltningen.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget registrerer at kapasiteten for byggesaksbehandling er styrket med en
halv stillng. Det opplyses at det er laget en perm med rutinebeskrive1ser og
eksempelsaker. Videre er det opplyst at det nå opplyses om klageadgang og frister, men
at det i tilegg arbeides med å lage et eget skriv med nærmere opplysninger om klage på
vedtak. Utvalget registrerer at det arbeides med byggesaksbehandling via en nettportal.
Det er så langt ikke prioritert fra administrasjonens side å gjennomføre
brukerundersøkelse. Når det gjelder utvikling i saksbehandlingstid så opplyses det at
kommunen har en rutine for å følge med på dette.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.



Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg § 12 gjennomført en

oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 80/12 Forva1tningsrevisjonsrapport-
Responstid i forvaltningen.

2. Administrasjonen har redegjort for på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget registrerer at kapasiteten for byggesaksbehandling er styrket med en
halv stiling. Det opplyses at det er laget en perm med rutine beskrivelser og
eksempelsaker. Videre er det opplyst at det nå opplyses om klageadgang og frister, men
at det i tillegg arbeides med å lage et eget skriv med nærmere opplysninger om klage på
vedtak. Utvalget registrerer at det arbeides med byggesaksbehandling via en nettportal.
Det er så langt ikke prioritert fra administrasjonens side å gjennomføre
brukerundersøkelse. Når det gjelder utvikling i saksbehandlingstid så opplyses det at
kommunen har en rutine for å følge med på dette.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Rett utskrift:

i.. "

Saksprotokoll sendt: Fauske kommune, kommunestyret.
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30/12 Møteplan for kontrollutvalget

Forslag ti vedtak:
Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2013:

Forslag fra Nils-Christian Steinbakk:
Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2013:
30. januar
5. mars
24.april
5. juni
21.august
23. september
29.oktober
2. desember

Votering:
Forslag fra Nils-Christian Steinbakk ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget avholder møte følgende datoer i 2013:
30. januar
5. mars
24.april
5. juni
21.august
23. september
29.oktober
2. desember



Rett utskrift:

Dato: 20. de~e;~
__.__~ ~ .ee A .. ,j~ /''-ar.s..Hansen

Sekretær for kontrollutvalget

Saksprotokoll sendt: Fauske kommune.
Salten kommunerevisjon IKS
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Fra: Lars Hansen

Sendt: 31.01.2013

Til: harald(gjostensen.no;Liv-Marit Tverâ;'Gøran Indregârd';'Setsâ Svanhild Wenche'

Kopi: 'Jan Sture Olsen';'Svein Erik Moholt;'Nils-Christian Steinbakk';Berit Vestvann Johnsen

Emne: Endret dato april-møtet

Hei!

Kontrollutvalgets aprilmøte er berammet til 24. apriL. Som nevnt i tidligere e-post så har det kommet
spørsmål fra administrasjonen om kontrollutvalget kunne fremskynde dette møtet. Bakgrunnen for dette
var planlagt behandling av kommuneregnskapet i kommunestyrets mai-møte, etter forutgående
behandling i formannskapet 22. april (kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet skal være klart før
formannskapet innstiller til kommunestyret i saken).

De medlemmene som har svart på dette har gitt klarsignal til å fremskynde møtet, og etter å ha snakket
med utvalgsleder i dag, så sender jeg nå denne meldingen om at dato for kontrollutvalgets møte settes til
19. apriL.

Hilsen Lars



FAUSKEKOMM
RÅMAN

NOTAT

Til:

JournalpostID: 12/11289 Dato: 21.2.2012

REFERAT FRA MØTE I EIVIND SANNES LEGAT - 21.12.12

Legatstyet avholdt møte 21. desember 2012, kl. 12.00 på Fauske administrasjonsbygg.

Tilstede var rådman Even Ediassen, Hans Henrik Holmvik, Marìt Elisabeth Sørensen og
formanskapssekretær Berit Vestvan Johnsen.

Regnskapssjef Jonny Riise orienterte om fondets midler.

Tildeling av stipend

Det var i alt 29 søkere.

Det ble enstemmig vedtatt å utdele 5 stipend på hver kr. 6.000,-.

Legatstyret vektla studenter var kommet langt i et langt studium og studium som Fauske har
behov for.

Følgende personer ble enstemmig tildelt stipend 2012:

. Gøril Strand Brustad, Lyngveien 18, 8209 Fauske

Studie: Profesjonsstudiet i medisin

. Marius Sletbak Fredriksen, Nordimarkvn. l1A, 8208 Fauske

Studie: Siviløkonom (master)

. Magnus Nilsen Haugland, Helskog, 8215 Valnesfjord

Studie: Master i Bygg og Miljøteknikk, prosjektledelse

. Katrine Horn Skogen, Triangelvn. 2, 8200 Fauske

. Studie:Odontologi-

. Hege Mærvoll Stien, Mons Petter vei 7C, 8230 Sulitjelma
StUdie: Fäglærerfuusikk

¡-----



1---..

I
i Forvaltning av fondest midler

Styret vedtok enstemmig at fondets midler skulle selges ut fra aktiv forvaltning og beløpet
skal plasseres i lokal bank med best vilkår med ett uttak i året.

J~(~~
Formannskapss~:ær

Kopi til:
Kommunestyet jfr. vedtektenes § 9.

I~------



Fauske kommune
v/Siv Anita Johnsen Brekke
Torggata 21

8200 Fauske

~r---~=---' ~ posten
i ~r Fausl.çe kommune

oí; "Fsbei\Sí2

~-I\)---~,-- Kontaktperson:
Håvard Kjerstad
+4797555748

~!~~l;3¿1~;i TidL. dato og referanse:

Dato og referanse:
17.Januar 2013
Region Nord

Omlegging av postkontor til Post i Butikk tildeling av avtaler

Vi viser til tidligere brev og epost.

Posten Norge AS har etter konkurranseutsetting tildelt avtale om drift av Post i Butikk til
145 butikker. I tilegg planlegges det for at yterligereJ25 butikker får Post i Butikk. Det
betyr at totalt 170 Post i Butikk vil komme som erstatning for 149 postkontorer i løpet av
2013 og 2014.

Det vil bli nye Post i Butikk i alle de store dagligvarekjedene, i tilegg til noen få
frittstående butikker. Enkelte steder er det nødvendig med en ny konkurranse for å finne en
egnet driver. Arbeidet med dette starter med det første.

Avtale om drift av Post i Butikk er gjort etter grundig vurdering, hvor pris, beliggenhet og
butikkens mulighet til å utføre tjenesten har vært viktig. Noen postkontor erstattes av to
Post i Butikk.

Posten har tidligere lagt en foreløpig tidsplan for når Post i Butikk skal erstatte
postkontorer. Endelige datoer vil være klare i løpet av første kvartal 2013.
Gjennomføringen skal avsluttes innen ùtgangen av 2014.

Vi legger ved en oversikt over hvilke butikker som er tildelt avtaler i første runde.

Med vennlig hilsen

~ttÆ~
Stein Roger Holdal
Regionsdirektør

Vi lever for ê levere

Posten Norge AS
Post
Postboks 1454
8038 Bodø

Besøksadresse:
Olav 5 gt 42, 8038 Bodø
Kundeservice: 04004

www.posten.no



Post i Butikk Tildeling 1

Østerås Ikke besluttet AKERSHUS BÆRUM

Rykkinn I kke besluttet AKERSHUS BÆRUM

Skedsmokorset Rimi Holt Vestvollen Rimi Skedsmokorset AKERSHUS SKEDSMO

Nesbru ICASupermarked Holmen AKERSHUS ASKER

Bekkestua Rimi Bekkestua . AKERSHUS BÆRUM

Råholt Rimi Råholt AKERSHUS EIDSVOLL

Drøbak ICA Nær Drøbak (Matkroken) AKERSHUS FROGN

LØrenskog Coop Mega Metro AKERSHUS LØRENSKOG

Arnes Rimi Arnes AKERSHUS NES

Nesoddtangen Rimi Nesoddtangen AKERSHUS NESODDEN

Hagan Coop Mega Hagan AKERSHUS NITIEDAL

Kolbotn coop MeliaKolbotn AKERSHUS OPPEGARD

Strømmen Coop Prix Strømmèn AKERSHUS SKEDSMO

Liiiestrøm Coop Obs! Lillestrøm AKERSHUS SKEDSMO

Kløfta Rema 1000 Kløfta AKERSHUS ULLENSAKER.

Jessheim Rimi JeSSheim AKERSHUS ULLENSAKER .

Vestby Rimi VeStby AKERSHUS VESTBY

As coop Mega Raveien AKERSHUS As

Grimstad Bunnpris Grimstad Ikke besluttet AUST"AGDER GRIMSTAD

StOa Meny Stoa AUST"AGDER ARENDAL

Bragernes ikke besluttet BUSKERUD DRAMMEN

Brakerøya Meny BrakerØya BUSKERUD DRAMMEN

Gulskogen Remal000 Gulskogen BUSKERUD DRAMMEN

Gol ICA NærG.ol (Rimi) BUSKERUD GOL

KOngsberg coop Prix Kongsberg BUSKERUD KONGSBERG.

Mjøndalen Rimi MjØndalen B.USKERUD NEDRE EiKER

Hønefoss Bunnpris HØnefoss BUSKERUD RINGERIKE

Slemmestad Meny Slemmestad BUSKERUD RØYKEN

HokkSUnd Rimi Hokksund BUSKERUD ØVREE.IKER

Hammerfest ICA Nær Hammerfest Brygge Rema 1000 FINNMARK HAMMERFEST

Hammerfest
Båtsfjord Rimi BåtSfjord FINNMARK BATSFJORD

Lakselv Rimflakselv FINNMARK PORSANGER

Kirkenes Rema 1000 Kirkenes F'INNMARK SØR-VARANGER

Vadsø Rema 1000 Vadsø FINNMARK VADSØ

Brumunddal Eurospar Brumunddal Rimi, Furnesveien HEDMARK RJNGSAKER

Trysil Ikke besluttet HEDMARK TRYSIL

Elverum Rimi postgården HEDMARK ELVERUM

Köngsvinger Rimi Festningen HEDMARK KONGSviNGER

Tynset Rema 1000 Tynset lIED1\ílí\mr TYET _.

Stord I kke besluttet HORDALAND STORD

Loddefjord Coop Obs! Vestkanten Coqp Prix Vad myra HORDALAND BERGEN



I

.

Fyllingsdalen Kiwi aa6 Oasen ikke besluttet HORDALAND BERGEN

Straume ICA Supermarked Sotra ikke besluttet HORDALAND FJELL

Voss Rimi Voss ikke besluttet HORDALAND VOSS

Nesttun Coop Extra Nesttun HORDALAND BERGEN

Lagunen Coop Obs i Lagunen HORDALAND BERGEN

Åsane Coop 'Prix Prestestien HORDALAND BERGEN

Odda ikke besluttet ikke besluttet HORDALAND ODDA

Os RiiniOs HORDALAND OS (HORDALAND)

Ålesund Bunnpris Torghallen ikke besluttet MØREÖG ÅLESUND

ROMSDAL

Løkkemyra Bunnpris Futura MØRE OG KRISTIANSUND

ROMSDAL

KristianSund N Rema 1000 Storgata MØRE OG KRISTIANSUND

RoMSDAL

SunrdalsØra Rimi SunndalsØra MØREÖG SUNNDAL

ROMSDAL

Ulsteinvik Coop Mega Ulsteinvik MØREOG ULSTEIN

ROMSDAL

Volda. Radio Televisjon AS MØRE OG VOLDA

ROMSDAL

Spjelkavik Rema 1000 Moa MØRE OG ÅLESUND

ROMSDAL

Levanger Coop Mega Levanger NORD- LEVANGER

TRØNDELAG

Namsos Øivind Johansen AS NORD. Namsos
TRØNDELAG

Steinkjer Rema 1000Sørsia NORD- STEINKJER

TRØNDELAG

Verdal Bunnpris Verdal NORD- VERDAL

TRØNDELAG

Stormyra ieA Nærjensvoll (Rimi) Bunnpris Stormyra NORDLAND BODØ

Fauske ieA Supermarked Fauske Coop Extra Fauske NORDLAND FAUSKE

Brønnøysund ßunnpris Brønnøysund Coop Prix Salhus, Sør NORDLAND BRØNNØY
Helgeland

Narvik Cóop OBS! Narvik, Nord ICAFlnnbekken NORDLAND NARVIK

MOSjøen BunrPris Mosjøen Rema 1000 Nyrud NORDLAND VEFSN

sandnessjøen Rema 1000 Sandnessjøen Rimi lyngåsen NORDLAND ALSTAHAUG

Mørkved Rema 1000 HUnstad NORDLAND BODØ

Mo i Rana Bunnpris MO NORDLAND RANA

Sortland ICASupermarked Sortland NORDLAND SORTLAND

Leknes Coop Extrà Leknes NORDLAND VESTVÅGØY
.

Svolvær Rimi Svolvær NORDLAND VÅGAN

Lillehammer Rimi Fåberggt. OPPLAND LILLEHAMMER

Fagernes Coop Ewa Fagernes OPPLAND NORD-AURDAL

Dokka Rimi Dokka OPPLAND NORDRE LAND

Otta Rimi OttatUnet OPPLAND SEL

Elisenberg I kke besluttet OSLO OSLO

Linderud Ikke besluttet OSLO OSLO

Solli I kke besluttet OSLO OSLO
-

Nordstrand i kke besluttet
-

OSLO OSLO

Bogstadveien Ikke besluttet OSLO OSLO

Grünerløkka Ikke besluttet OSLO OSLO
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Røa Ikke besluttet OSLO OSLO

Stovner Rimi Stovner OSLO OSLO

Lambertseter Bunnpris Lambertseter Ikke besluttet OSLO OSLO

Manglerud Bunnpris Ryen I kke besluttet OSLO OSLO

Furuset Joker HØybråten Rema 1000 Furuset OSLO OSLO

St. Hanshaugen ICA Supermarked Alexander Rema 1000 Ila OSLO OSLO

Kieiiands plaS's

Grorud Coop Extra Grorud OSLO OSLO

Lileaker Coop Marked Lilleaker OSLO OSLO

Tøyen Coop Mega TØyen OSLO OSLO

Oppsal Coop Prix Skøyenåsen OSLO OSLO

Kjelsås Coop Prix Kjelsås OSLO OSLO

Mortensrud ICA Supermarked Mortensrud OSLO OSLO

Ullevål Stadion ICA Supermarked Ullevål OSLO OSLO

Bryn ikke besluttet OSLO OSLO

BjØlsen Meny BjØlsen OSLO OSLO

Økern MenyLØren OSLO OSLO

Hólmlia Rema 1000 Holmlia OSLO OSLO

Kalbakken Rema 100a.Kalbakken OSLO OSLO

Torshov Rema 1000 Torshov OSLO OSLO

Sofienberg Rimi Trondheimsveien OSLO OSLO

Tveita Rimi Tveita Senter OSLO OSLO

Haugesund Ikke besluttet ROGALAND HAUGESUND

Hillevåg Rimi Hillevåg Coop Prîx Bekkefaret ROGALAND STAVANGER

Egèrsund Coop Mega Egersund RÖGÀLAND EIGERSUND

Raglamyr Bunnpris Raglamyr ROGALAND HAUGESUND

Kopervik Coop Mega KopèNik ROGALAND KARMØY

Lura ICA Superniarked Lura ROGALAND SANDNES .'

Hundvåg Coop Prix Hundvåg ROGALAND StAVANGER

Bryne Coop Obsl Bryne ROGALAND TiME
.

Nórdfjòdeld Coop Mèga Nordfjordeid SOGN OG EID

FJORDANE

Sogndal Rimi Sogndal SOGN OG SOGNDAL

FJORDANE

Florø Coop MarkèdFlorø SOGN OG FLORA

FJORDANE

Môholt Côop Mega Moholt BunnprisMoholt SØR" TRONDHEIM

TRØNDELAG

Varentinlyst Rimi Valentinlyst Bunnpris Tyholt SØR" TRONDHEIM

TRØNDELAG

Oppdal Bunnpris Oppdal SØR- OPPDAL

TRØNDELAC

Orkanger Coop Mega Orkanger SØR- ORKDAL

TRØNDELAG

Heimdal Bunnpris Heimdal SØR" TRONDHEIM

TR.ØNDELAG

Lade Rema 1000 Ladetorget SØR. TRONDHEIM~----_._- ------- -------- ----------._-------.- -rRØNDEtM~~--------- -- -

Tiller Rema 1000 Tiller SØR" TRONDHEIM

TRØNDELAG

Stathellè ICA Brotorvet TELEMARK BAMBLE

/

~



BØI Telemark Rimi BØ TELEMARK BØ (TEL.)

Notodden ICA Supermarked Notodden TELEMARK NOTODDEN

Porsgrunn Coop Extra Porsgrunn TELEMARK PORSGRUNN

Bardu Coop Extra BARDU, Coop Nord TROMS BARDU

Kanebogen Ikke besluttet TROMS HARSTAD

Finnsnes Coop Extra Finnsnes, Coop Nord TROMS LENVIK

Tromsdalen Rema lÖÖO Tromsdalen TROMS TROMSØ

Langnes Rema 1000 Tromsø-Kl TROMS TROMSØ

Flekkefjord Ikke besluttet VEST-AGDER FLEKKEFJORD

Lundsiden ICA Lund VEST-AGDER KRISTIANSAND

Mandal ICA Supermarked Mandal VEST-AGDER MANDAL

Søgne ICA Supermarked Søgne VEST-AGDER SØGNE

Horten ICA Supermarked Horten VESTFOLD HORTEN

Larvik Coop Extra Larvik VESTFOLD LARVIK

Nanset Rimi Frankendalsveien VESTFOLD lARVIK

Sandefjord fCA Supermarked Hvaltorget VESIFOLD SANDEFJORD

Tolvsrød ICA Supermarked Ols rØd VESTFOLD TØNSBERG

Askim Rimi Askim ØSTFOLD ASKIM

Mysen Coop Mega Mysen ØSTFOLD EIDSBERG

Fredrikstad coop Mega Fredrikstad ØSTPOLD FREDRIKSTAD

Rolvsøy Mèny Østfold ha ilene ØSTFOLD FREDRIKSTAD

Sellebakk Rimi Sellebakk ØSTFOLD FREDRIKSTAD

Halden ICA Nær Halden Stadion (Rimi) ØSTFOLD HALDEN

MOss Coop Mega MOss ØSTFOLD MOSS

Borgenhaugen Coop Extra ISß'velen ØSTFOLD SARPSBORG

Sarpsborg Rimi Sarpsborg ØSTFOLD SARPSBORG


