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PROTOKOLL _ FAUSKE KONTROLLUTVALG

Motedato: Onsdag,2{. februar 2021 kI.09.00 - 10.{s
Motested: Formannskapssalen,Fauskeridhus.
Saksnr.: 01121 -07121

Til stede:
Jorn Stene. leder
Gisela Hansen Gulstad. nestleder
Richard Skagen, medlem
Kristin Setsi. medlem
Gunnar Braathen. medlem

Varamedlemmer:
lngen

Forfall:
Ingen

Qlvrige:
Daglig leder Kristian Amundsen, Fauna KF. sak 02/21
Kommunedirektor Helge Akerhaugen.
Okonomisjef Kariann Sordahl, og
Prosjektleder for omstilling Erik Holm Melby, sak 03/21
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen,
Sekreter lbr kontrollutvalget Lars Hansen.

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

Merknader:
Ingen merknader.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

0U2t Godkienning av protokoll tra kontrollutvalge{s mote 22. oktober 2020
02/21 Redegjorelse fra Fauna KF om forvaltning av tilskuddsordning til

kommlnale neringsfond som folge av covid- l9-utbruddet
03t21 Redegisrelse fra adnlinistrasjonen: Status for skonomi og regnskap
04t2t Dialog med revisor: Etterlevelseskontroll regnskapsiret 2020
05t21 Msteplan 202 I for kontrollutvalget
06/21 Orienteringer frqrevisjon og sekretariat
01/21 Eventuelt

0l/21 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mate 22. oktober 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 22. oktober 2020 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll lra kontrollutvalgets mote 22. oktober 2020 godkjennes.

02121 Redegiorelse fra Fauna KF om forvaltning av tilskuddsordning til kommunale
neeringsfond som folge av covid-19-utbruddet

Daglig leder Kristian Amundsen motte lra foretaket for i redegiore og svare p6 sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges f'rem uten fbrslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:
Redegjorelsen fra Fauna KF tas til orientering.

Votering:
Omfbrenl forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fia Fauna KF tas til orientering.

03/21 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for okonomi og regnskap

Kommunedirektor Helge Akerhaugen, okonomisjef Kariann Sordahl og prosjektleder for
omstilling Erik Holm Melby motte fra administrasjonen tbr 6 redegjore og svare pi sporsmil.



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

Omforent forslaq:
Redegjorelsen fra kommunedirektsren om forventet okonomisk resultat for 2020 tas til
orientering.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra kommunedirektoren om lorventet okonomisk resultat for 2020 tas til
orientering.

04121 Dirlog med revisor: Etterlevelseskontroll regnskapsiret 2020

Forslag til vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for
regnskapsiret 2020 vil bli gjennomforl etterlevelseskontroll med lolgende tema:. . . . . .

Omforent forslae til vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for
regnskapsAret 2020 vil bli gjennomlort etterlevelseskontroll med folgende tema: Tilskudd til
private bamehager.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det lbr
regnskapsAret 2020 vil bli glennomfort etterlevelseskontroll med folgende tema: Tilskudd til
private bamehager.

05/21 Moteplan 2021 for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 2021 :

Onsdag 24. februar
Onsdag 7. april
Mandag 3. mai (uttalelse til regnskap kommune og kommunalt foretak)

Onsdag 15. september
Tirsdag 26. oktober



Ytterligere mster avholdes ved behov.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollulvalget avholder mste folgende datoer i 2021:

Onsdag 24. februar
Onsdag 7. april
Mandag 3. mai (uttalelse til regnskap kommune og kommunalt foretak)

Onsdag 15. september
Tirsdag 26. oktober

Ytterligere moter avholdes ved behov.

06/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
o Regnskapsrevisjon: Revisor venter pA kommuneregnskapet. som ilolge

administrasjonen snart er ferdig. Regnskap for Fauna KF er allerede mottatt.

Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken
o Om informasjon lra forvaltningsrevisor om at prosjekt Okonomistvring er i rute.

07121 Eventuelt

Utvalget drsftet behov for informasjon underveis til medlemmene om saker som er under
utredning.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Utskrift sendes: Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer. Fauske kommune v/ ordforer
og kommunedirektsr, Salten kommunerevis.jon IKS

Fauske, dcn 24. februar 2021

Sekreter for kontrollutvalget


