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PROTOKOLL - FAUSKE KONTROLLUTVALG

Mstedato: Onsdag,24. oktober 2018 k|.09.00 - I1.00
Mstested: Msterom Fauskebadet,Fauske

Saksnr.: 3l/18 - 35/18

Til stede:
Odd Henriksen. leder
Gry Janne RugAs, nestleder
Anne Stenhammer
Kjell Lund Olsen

Varamedlemmer:
Karianne Laksosnes mstte for Hilde Dybwad.

Forfall:
flilde Dybwad

Avrige:
Kommunalsjef Trond Heimtun motte i tilknltning til sak 32ll 8
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen.
Revisor Barbro Sakariassen, og
Ass. revisjonssjef Jan Sture Olsen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen.

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

Merknader:
Ingen merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

3r/r8 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mste 1 I . september
2018

32fi8 Redegjorelse fra administrasjonen: Overskuddsmasser i forbindelse
med Finneidstraumen bru

33/18 Rapport forvaltningsrevision: Sykefravrrsoppfolgning
34n8 Orienteringer fra revis.jon og sekretariat
35/18 Eventuelt

3l/18 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mote 11. september 2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 1 I . september 201 8 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote I 1. september 20'l 8 godkjennes.

32118 Redegiorelse fra administrasjonen: Overskuddsmasser i forbindelse med
Finneidstraumen bru

Kommunalsjef Trond Heimtun motte fra administrasjonen for 6 redegiore og svare pi
sporsmil.

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

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

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.



33/18 Rapport forvaltningsrevisjon: Sykefravrrsoppfolgning

Forslag til vedtak (innstilling til vedtak):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefravzersoppfolgning er lorelagt kommunestyret i

Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber radmannen merke seg rapportens anbefaling.

Omforent forslae:
I . Forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefraversoppfolgning er forelagt kommunestyret i

Fauske og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefaling.
3. Kommunestyret registrerer at kommunen har tilfredsstillende rutiner for oppfolgning

av sykemeldte. men at konkret oppfolgning av den enkelte ansatte ikke alltid er i
samsvar med fastsatte rutiner. Oppfolgningen av den enkelte ansatte skal bringes i

samsvar med rutinene.
4. Det bes om sak til kommunestyret for vurdering av og fastsetting av konkret miltall

for sykefravrr og tidsfrister for oppfolgning av de sykemeldte.
5. Det skal utarbeides konkrete referat fra oppfolgingsplaner og dialogmoter.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefravrrsopplolgning er lorelagt kommunestyret i

Fauske og tas 1il etterretning.
2. Kommunestyret ber rAdmannen merke seg rappo(ens anbefaling.
3. Kommunestyret registrerer at kommunen har tilfredsstillende rutiner for oppfolgning

av sykemeldte, men at konkret oppfolgning av den enkelte ansatte ikke alltid er i
samsvar med fastsatte rutiner. Oppfolgningen av den enkelte ansatte skal bringes i
samsvar med rutinene.

4. Det bes om sak til kommunestyret for vurdering av og fastsetting av konkret m6ltall
for sykefraver og tidsfrister for oppfolgning av de sykemeldte.

5. Det skal utarbeides konkrete referat fra oppfolgingsplaner og dialogmoter.

34/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Seketariatet orienterte :

r Om dokumenter vedlagt saken, herunder videre prosess etter fylkeskommunens
henvendelse om e slutte seg til Salten kontrollutvalgservice

o Utvalget fikk delt ut kopi av brev til Fauske kommune fra Fylkesmannen i Nordland
datert 14.09.2018: Avslutning av tilsyn med kommunale tjenester til personer med
rusmiddelproblem og psykisk lidelse. Vedlagt var kopi av kommunens rapport til
fylkesmannen angiende lukking av awik. Kontrollutvalget hadde i mste 31. mai 2018
bedt om kopi av nevnte brev.

. Om status for undersskelser vedr utlysning konsulent, j fi at utvalget i mote I I .

september 201 8 ba om informasjon om saken.



Revisor orienterte:
. 

lalten kommunerevisjon IKS har fitt henvendelse fra Nordland fylkeskommune om
fylkesrevisor kan slutte seg til selskapet. Styret tar stilling til henvendelsen og
eventuell videre utredning i styremote 29. oktober 201 g

o Bemanning: To ansatte gir av med pensjon l. juli 2019. Revisor orienterte om hvilke
planer de har for hindtering av dette.

o Planlagt endring i revisjonen i ftrt oppfotgning av Fauske kontrollutvalg: Revisor
Barbro Sakariassen skal etter hvert overta dette ansvaret.

35/18 Eventuelt

Ett av medlemmene tok opp sporsmal om likhetsprinsippet gielder ved opsjon for kjop av
eiendom, om forskrift om at opsjoner ikke skal benyttes fortsatt gielder.

Ett av medlemmene tok opp sporsmil om arkivsituasjonen i kommunen. Utvalget kommer
tilbake til sak om kommunens arkivfunksjon. I tillegg arkivfunksjonen i Fauna KFI

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

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

Fauske, den 2.1. oktob

Sekretrer for kontrollutvalget


