
$ S, ttun Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vlr dato: Jnr ark
I1.12.2018 l8/t001 4t4 5.4

PROTOKOLL - GILDESKAI TOXTROLLUTVALG

Mstedato: Tirsdag ll. desember kl 08.30 - 10.30

Mstested: Moterom formannskapssalen, kommunehuset, Inndyr
Saksnr.: 26118 -29llE

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

Varamedlemmer:
Rolf Hessvik motte for Knut-Eirik Svendsen

Avrigel.
Ridmann Helge Akerhaugen mstte i tilknltning til sak27l18 og29ll8
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Seketer for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til m6tet ble godkjent.

Merknader:
Ingen

SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

26/18 Godklenning av protokoll fia kontrollutvalgets mote 17. oktober 2018
27n8 Unntatt fra offentlighet Off.lov $ l3,jfr fvl g 13 nr I

Redegjorelse til kontrollutvalget om oppfolgning av pAlegg, rutiner for
svar etc

28fi8 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
29/18 Eventuelt



27118 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 17. oktober 2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 17. oktober 2018 godkjennes.

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 17. oktober 2018 godkjennes.

27118 Unntatt fra offentlighet Off.lov $ 13' jfr fvl $ 13 nr I
Redegiorelse til kontrollutvalget om oppfolgning av pilegg' rutiner for svar etc

Ridmann Helge Akerhaugen motte fra administrasjonen for A redegjore og svare pi sporsmAl

Lukking av motet:
Med bakgrunn i at henvendelsen inneholder personopplysninger og at det foreligger
lovbestemt taushetsplikt, besluttet utvalget med hjemmel ikommuneloven 3l nr 2 i lukke

motet.

Dsrene ble lukket.

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

Omforent forslae:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas tiI orientering.

Kontrollutvalget IEr opplyst at det kun har kommet ett varsel om pilegg fra Datatilsynet, og at

pileggets innhold er fulgt opp fra kommunens side. Utvalget viser til pilegget vedrorende

rutiner for innhenting av samtykke, og ber kommunen foreta en glennomgang av rutinen.

Utvalget ber om kopi av gieldende rutine.

Videre har utvalget fitt informasjon om kommunens rutiner vedrsrende innsyn'

Kontrollutvalget forventer at tidsfrister for svar overholdes. eventuelt ved forelopig svar.

Kontrollutvalget har i tilknytning til saken fltt informasjon fra rfldmannen om dagens oppslag

i Avisa Nordland vedrsrende kommunens hindtering av et krav om innsyn i postlister,

herunder at hendelsen er tatt opp med kommunens personvemombud'

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget fir opplyst at det kun har kommet ett varsel om pilegg fra Datatilsynet, og at
pileggets innhold er fulgt opp fra kommunens side. Utvalget viser til pAlegget vedrorende
rutiner lor innhenting av sarntykke, og ber kommunen foreta en gjennomgang av rutinen.
Utvalget ber om kopi av gjeldende rutine.

Videre har utvalget fitt informasjon om kommunens rutiner vedrorende innsyn.

Kontrollutvalget forventer at tidsfrister for svar overholdes, eventuelt ved forelopig svar.

Kontrollutvalget har i tilknytning til saken ffitt informasjon fra rAdmannen om dagens oppslag
i Avisa Nordland vedrsrende kommunens handtering av et krav om innsyn i postlister,
herunder at hendelsen er tatt opp med kommunens personvemombud.

Dorene ble deretter Apnet.

28/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
o Revisor viser til vedlagte dokument fra revisjonens styre
. Regnskapsrevisjon: Revisor er ferdig med interimsrevisjon i kommunen, og med

ti lfredsstillende resultat.

Sekretariatet orienterte :

o Om dokumenter vedlagt saken.

29118 Eventuelt

Saken ble behandlet fsr sak 28/18.

RAdmann Helge Akerhaugen m6tte i tilknytning til saken for i redegjore og svare pi
sporsmil.

Leder tok opp sporsmAlet om salg av skolen pi Forstranda. Ridmannen orienterte om
prosessen med salget. Utvalget registrerer at kommunen har fAtt et tilbud om, og har takketja
til en pris tilsvarende verdivurderingen. Utvalget ser pd det niverende tidspunkt ikke
grunnlag for i foreta ytterligere undersskelser i saken.

Leder tok opp at det har kommet to henvendelser med sporsmil krav til bruk av massifire i
kommunens anbud i tilknytning til bygging av nye omsorgsboliger. Ridmannen orienterte om
prosessen. Utvalget ser pi det nivrrende tidspunkt ikke grunnlag for e foreta )tterligere
undersskelser i saken.

Ytterligere saker til behandling fremkom ikke.



Inndyr, den ll. desember 2018

Seketer lor kontrollutval get

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Gildeskil kommune v/ ordforer og ridmann,
Salten kommunerevisjon IKS


