
$ S, tt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54. 8138 Inndyr

Ver dato: Jnr ark
tf.09.2018 t8/729 413 5.4

PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG

Motedato: Tirsdag 11. september 2018 kl. 09.00 - 11.10

Mstested: Msterom Fauskebadet, Fauske

Saksnr.: 24118-30118

Til stede: Forfall:
Odd Henriksen. leder Kiell Lund Olsen

Gry Janne Rugis, nestleder
Anne Stenhammer
Hilde Dybwad

Varamedlemmer:
Ingen vara for Kjell Lund Olsen kalt inn, grunnet sent forfall.

Ovrige:.
Ridmann Geir Mikkelsen motte i tilkn)'tning til sak 25118

Kommunalsjef Trond Heimtun motte i tilknytning til sak 25i l8
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretrer for kontrollutvalget Lars Hansen.

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

Anne Stenhammer opplyste at hun onsket i ta opp sak under eventuelt.

Merknader:
Ingen merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

21n8 Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mste 3 1 . mai 201 8

25n8 Redegjorelse om Utsatt ferdigstillelse og bruk av nye Valnesford
skole

26n8 Budsiett lirr kontroll og tils-vn 2019

27n8 Revisors vurdering av egen uavhengighet

29fiE Orienteringer fra revision og sekretariat

30/18 Eventuelt

24118 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mste 31. mai 2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 3'l . mai 2018 godkjennes.

Volerinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VedJak:
Protokoll fra kontrollulvalgets mote 3l . mai 2018 godkjennes.

25/18 Redegiorelse om Utsatt ferdigstillelse og bruk av nye Valnes{iord skole

RAdmann Geir Mikkelsen og kommunalsjef Trond Heimtun motte fra administrasjonen for 6
redegjore og svare pfl sporsmil.

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

Omforent forslas til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.



26118 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019

Forslag til vedtak:
Fauske kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 201 9

foreslis budsjettert til kr I 891 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll Kr I 650 000

Sekretrrbistand Kr l9l 000

Kurs og oppleering, andre driftsutgifter Kr 50 000

Sum Kr I 891 000

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg $ 18.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Fauske kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 201 9

foreslis budsjettert til kr 1 891 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon. selskapskontroll Kr I 650 000

Sekreterbistand Kr t9l 000

Kurs og opplering. andre driltsutgilter Kr 50 000

Sum Kr 1 891 000

Saken oversendes formannskapet. jlr forskrift om kontrollutvalg $ 18.

27118 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Fauske kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 13.

august 2018 til etterretning. Utvalget ber om 6 bli lopende orientert om forhold som kan endre

vurderingen av uavhengighet.

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Fauske kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 13.

august 2018 til etterretning. Utvalget ber om i bli topende orientert om lorhold som kan endre

vurderingen av uavhengighet.

29118 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
a



Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken
. Om henvendelse til kontrollutvalget vedrorende overskuddsmasser Finneid. Utvalget

ber om en redegjorelse om dette sporsmAlet til neste mote.

30/18 Eventuelt

Anne Stenhammer tok opp mulig sak tiI kontrollutvalget:
o Informasjon om prosess med utlysning og engasjement av enkeltmannsforetak Evald

Solbakken som konsulent. Utvalget ber om informasjon til neste mote.

Det fremkom ikke y'tterligere saker til behandling.

Utskrifl sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer, Fauske kommune v/ ordforer
og ridmann. Salten kommunerevisjon IKS

Fauske, den I l. sep,

Sekreter lbr kontrollutvalget


