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PROTOKOLL _ GILDESKAL KONTROLLUTVALG

Mstedato: Onsdag, 27. februar kl 08.30 - 12.00

Motested: Moterom formannskapssalen, kommunehuset, lnndyr
Saksnr.: 0l/19 - 08/19

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

Odd Kaspersen

Varamedlemmer:
Rolf Hessvik motte for Knut-Eirik Svendsen.

Avngez
Ridmann Helge Akerhaugen, sak 02-04/19
Okonomisjef Marianne Stranden, sak 02119

Kommunalsjef drift John Olaf Johansen, sak 03/19
Prosjektleder Petter Kjames, sak 04/19
Kommunalsjef Inger Fagervik, sak 04/19
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst,

Forvaltningsrevisor Kai Andre Blix, og

Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Seketer for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

lnnkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

01/19 Godkiennins av protokoll fra kontrollutvalgets mote I 1. desember 2018

02fig Redesisrelse til kontrollutvalget om status for okonomi / regnskap

03/19 Redegisrelse om kommunens kiop av lastebil i 2017

04119 Redeqiorelse om kommunens intemkontroll med fokus p& skole

05/19 Rapport selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS
Selvkost og offentlige anskaffelser

06fi9 Kontrollutvalgets moteplan 201 9

07n9 Orienteringer fra revision og sekretariat
08/19 Eventuelt

0l/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 11. desember 2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote I I . desember 2018 godkjennes'

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll lra kontrollutvalgets mote I l. desember 2018 godkjennes.

02/19 Redegiorelse til kontrollutvalget om status for ekonomi / regnskap

R6dmann Helge Akerhaugen og okonomisjef Marianne Stranden motte fra administrasjonen

for 6 redegiore og svare pfl sporsmfll.

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

Omforent forslaq:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.



03/19 Redegjerelse om kommunens kjop av lastebil i 2017

Ridmann Helge Akerhaugen og kommunalsjef John Olaf Johansen motte fra
administrasjonen for i redegjore og svare pa sporsmel.

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

Omforent forslag:
Redegjorelsen fra administrasjonen sA langt tas til orientering.

Kontrollutvalget ber om i fi tilsendt manglende dokumentasjon i form av eposter vedrsrende
kjop forut for de si langt fremlagte epostene (eposter pi privat epostkonto), samt
kjopekontrakt.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen si langt tas til orientering.

Kontrollutvalget ber om i fi tilsendt manglende dokumentasjon i form av eposter vedrorende
kjop forut for de si langt fremlagte epostene (eposter pi privat epostkonto), samt
kjopekontrakt.

04/19 Redegjorelse om kommunens internkontroll med fokus pi skole

Ridmann Helge Akerhaugen, prosjektleder Petter Kjemes, kommunalsjef Inger Fagervik,
motte fra administrasjonen for A redegjore og svare pA sporsmAl.

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

Omforent forslae:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken viren 2020.

Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken varen 2020.



Varamedlem Rolf Hessvik ble innvilget permisjon fsr behandling av sak 05/19.

05/19 Rapport selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS - Selvkost og
offentlige anskaffelser

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS Selvkost og Offentlige anskaffelser

er forelagt kommunestyret i GildeskAl og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil saerlig trekke frem .....

Omforent forslas:
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten lris Salten IKS - Selvkost og Offentlige anskaffelser

er forelagt kommunestyret i Gildeskil og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
l Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS - Selvkost og Offentlige anskaffelser

er forelagt kommunestyret i Gildeskil og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.

06/19 Kontrollutvalgets moteplan 2019

Saken ble behandlet fsr sak 05/19

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 2019:

Onsdag 27. februar
Torsdag 1 l. april (uttalelse til regnskap for kommunens regnskap)
Torsdag 2l . november

Ytterligere mster avholdes ved behov.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 2019:

Onsdag 27. februar
Torsdag 1 l. april (uttalelse til regnskap for kommunens regnskap)
Torsdag 21. november

Ytterligere moter avholdes ved behov.



Onsdag 27. Gbruar
Torsdag 1 l. april (uttalelse til regnskap for kommunens regnskap)
Torsdag 2l . november

Ytterligere moter avholdes ved behov.

07/19 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Saken ble utsatt til neste mote.

0E/19 Eventuelt

Saken ble utsatt til neste mote.

Utskift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Gitdeskfll kommune v/ ordforer og ridmann,
Salten kommunerevisjon IKS

lnndyr, den 27. februa

Sekreter for kontrollutvalget


