
$ Satten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

VAr dato: Jnr ark
0t.02.2018 t8/058 414- 5.4

pRoroKoLL - GILDESKAT, xoNrnoLLUTvALG

Mstedato: Torsdag l. februar kl 08.30- ll.l5
Mstested: Moterom formannskapssalen, kommunehuset, Inndyr
Saksnr.: 0l/18 - 09/l E

Til stede: Forfall:
Bemt Moe Hansen, leder Ingen
Knut-Eirik Svendsen. nestleder
Odd Kaspersen

Varamedlemmer:
Ingen

Avrigel
Ridmann Helge Akerhaugen motte i tilknytning til sak 02-05/1 8
Okonomisjef Marianne Stranden motte i tilknytning til sak 05/18
Forvaltningsrevisor PAI Strand,
Ansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst, og
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent.

Merknader:
Ingen



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

0l/18 Godkjenning av protokoll lra kontrollutvalgets mote l. november 2017
02n8 Redegjorelse fra administrasjonen: Sporsmil vedr kommunens

fysioterapitjeneste
0-i/t 8 Redeglorelse fra administrasjonen: Sporsmil vedr hindtering av

innkomne brev. herunder svar fra kommunen
04/l tt Redeglorelse fra administrasjonen: Status for sak vedr scooterloype

Sundsfiordfiellet
05/18 Redegjorelse lra administras jonen: Status for kommunens okonomi
06/18 Bestilling selskapskontroll IRIS Salten IKS selvkost mm.
07n8 Moteplan 201 8

08/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
09/18 Eventuelt

01/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote l. november 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote I . november 201 7 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote l. november 201 7 godkjennes.

02118 Redegiorelse fra administrasjonenl Sporsmil vedr kommunens
fysioterapitjeneste

Ridmann Helge Akerhaugen mstte fra administrasjonen for i redegiore og svare pi sporsmfll.

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

Omforent forslae til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget understreker
viktigheten av at kommunens ansatte fEr opplering i og oppfordring til bruk av
awikssystemet.

Voterine:
Omforent vedtak ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget understreker
viktigheten av at kommunens ansatte f5r opplering i og oppfordring til bruk av
avvikssystemet.

03/18 Redegiorelse fra administrasjonen: Sporsmil vedr hindtering av innkomne brev,
herunder svar fra kommunen

Ridmann Helge Akerhaugen motte lra administrasjonen for 6 redegjore og svare pi sporsmAl.

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

Omforent forslag til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om at skriftlige
henvendelser besvares skriftlig, eventuelt at muntlig svar underbygges med notat.

Voterine:
Omforent vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget ber om at skriftlige
henvendelser besvares skriftlig, eventuelt at muntlig svar underbygges med notat.

04/18 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for sak vedr scooterloype
Sundsfiord{iellet

Ridmann Helge Akerhaugen motte fra administrasjonen for i redeglore og svare pi sporsmil.

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

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

Votering:
Omforent vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redeglorelsen fra administrasjonen tas til orientering.



05/18 Redegierelse fra administrasjonen: Status for kommunens okonomi

Ridmann Helge Akerhaugen og okonomisjef Marianne Stranden motte fra administrasjonen
for i redegjore og svare pA sporsmAl.

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

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

Voterine:
Omforent vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

06/18 Bestilling selskapskontroll IRIS Salten IKS - selvkost mm.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon
selvkost og offentlig anskaffelse, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 18.12.2017.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av selskapskontroll i lorm av forvaltningsrevisjon
selvkost og offentlig anskaffelse, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 18.12.2017.

07/18 Moteplan 2018

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget vedtar folgende meiteplan for 201 8:

Torsdag L februar
Torsdag 26. april (behandling av regnskap)
Mandag 8. oktober

Ytterligere mster avholdes ved behov.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar lolgende moteplan for 2018:

Torsdag I . februar
Torsdag 26. april (behandling av regnskap)



Mandag 8. oktober
Ytterligere moter avholdes ved behov.

08/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
o Om pigiende undersokelser vedr boligbygging.

Kontrollutvalget tok opp sporsm6l om lukking av mste under revisors orientering om
undersskelsene

Vedtak
Med hjemmel i kommunelovens $ 3l nr. 5 vedtok kontrollutvalget enstemmig i
behandle del av sak 08/18 for lukkede dorer. Begrunnelsen er at saken angir
tungtveiende offentlige interesser.

Omforent forslas til vedtak:
Kontrollutvalget awenter videre behandling til revisors notat foreligger.

Dsrene ble dere$er epnet.

. Regnskapsrevisjon: I rute

. Forvaltningsrevisjon introduksjonsordning: Klar til behandling 26. april.

Sekretariatet orienterte :

. Om dokumenter vedlagt saken.

09/18 Eventuelt

Bemt Moe Hansen tok opp sporsmil om sikkerhet i forbindelse med drikkevannsforsyning.
Utvalget tar opp sak om dette i neste mote.

Ytterligere saker til behandling fremkom ikke.

Inndyr den l. februar 2018

Sekretrr for kontrollutvalget



Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Gildeskil kommune v/ ordf'orer og radmann.
Salten kommunerevisjon IKS


