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414_ 5.4

PROTOKOLL _ GILDESXAT., KONTROLLUTVALG

Motedato: Torsdag 11. desemb er 2014 kt 13.00 - 15.15
Mstested: Kommunestyresalen, kommunehuset, Inndyr
Saksnr.: 16114 -22114

Til stede: Forfall:
Tore Laugsand, leder Einar Helgesen, nestleder
Ayvind Mevik

Varamedlemmer:
Bernt Moe Hansen mofie for Einar Helgesen

Ovrige:
Styreleder Jatan Knudsen og daglig leder Roger Andreassen fra Gildeskil Eiendom KF mstte
i tilknyning til sak 17l14
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretrer for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenning av innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

t6n4 Godkjenning av protokoll fra mote 25. september 2014
t7n4 Redegjorelse fra Gildeskil Eiendom KF: om foretakets drift og okonomi
t8n4 Bruk av bevilgning til gjennomforing av Salt
t9n4 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Offentlige anskaffelser og

rammeavtaler
20n4 Msteplan 2015
2ut4 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
22n4 Eventuelt

16114 Godkjenning av protokoll fra mste 25. september 2014

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mste25. september 2014 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mste 25. september 2014 godkjennes.

17ll4 Redegiorelse fra Gildeskil Eiendom KF: Om foretakets drift og skonomi
Styreleder Jsran Knudsen og daglig leder Roger Andreassen fra GildeskAl Eiendom KF motte
i tilknyning til saken for i redegjare og svare pi sporsmil.

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

Omforent forslag til vedtak:
Redegjorelsen fra foretaket tas til etterretning.

Utvalget registrerer at foretaket ligger an til et underskudd i2014 pi kr 100-300.000, og at
Srsaken til dette oppgis 6 vrere overlappende lsnn til forrige og niverende daglig leder, pluss
pilegg etter tilsyn o.l. Videre er det opplyst at underskudd2014 beregnes dekket av foretakets
fond som ni er pi ca kr 800-900.000.

Kontrollutvalget ber om 6 bli orientert om arbeidet med samarbeidsartale mellom foretak og
kommune, i tillegg til a fa oversendt den 5-6rige vedlikeholdsplan som er under utarbeidelse.

For i sikre en god dialog og rapportering mellom kommunestyre og foretak mener
kontrollutvalget at tertialrapport for foretaketbar legges frem som egen sak for
kommunestyret, jfr vedtak i kommunestyrets sak 43113 Budsjett 2014 Gildeskil Eiendom KF



Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra foretaket tas til etterretning.

Utvalget registrerer at foretaket ligger an til et underskudd i2014 pA kr 100-300.000, og at
irsaken til dette oppgis 6 vrere overlappende lsnn til forrige og nivrerende daglig leder, pluss
pilegg etter tilsyn o.l. Videre er det opplyst at underskudd2014 beregnes dekket av foretakets
fond som ni er pi ca kr 800-900.000.

Kontrollutvalget ber om 6 bli orientert om arbeidet med samarbeidsar,tale mellom foretak og
kommune, i tillegg til a fe oversendt den 5-6rige vedlikeholdsplan som er under utarbeidelse.

For 6 sikre en god dialog og rapportering mellom kommunestyre og foretak mener
kontrollutvalget at tertialrapport for foretaketbor legges frem som egen sak for
kommunestyret, jfr vedtak i kommunestyrets sak 43113 Budsjett 2014 Gildeskil Eiendom KF

l8ll4 Bruk av bevilgning til giennomforing av Salt

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

Omforent forslaq til vedtak:
Notatet fra ridmann og ordforer datert 10.12.2014 tas til orientering. Utvalget ber om fortsatte
undersskelser av de sporsmil som si langt ikke er avklart.

Kontrollutvalget registrerer at det oversendte notatet er skrevet under av bide ordforer og
ridmann. Utvalget har ansvar for tilsyn og kontroll med forvaltningen, og vil i denne saken
forholde seg til ridmannen.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Notatet fra rfidmann og ordforer datert 10.12.2014 tas til orientering. Utvalget ber om fortsatte
undersokelser av de sporsmil som si langt ikke er avklart.

Kontrollutvalget registrerer at det oversendte notatet er skrevet under av b6de ordforer og
ridmann. Utvalget har ansvar for tilsyn og kontroll med forvaltningen, og vil i denne saken
forholde seg til ridmannen



l9ll4 Bestilling av forvaltningsrevisjon - Offentlige anskaffelser og rammeavtaler

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet
i prosjektplan datert 04.12.2014.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet
i prosjektplan datert 04.12.2014.

20114 Moteplan 2015

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i2015

Mandag 2. februar
Torsdag 23. april
Mandag 14. desember.

Mstedato for et eventuelt fierde mste i kontrollutvalget settes opp av utvalgsleder ved behov.

VoterinS.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 2015:

Mandag 2. februar
Torsdag 23. april
Mandag 14. desember.

Motedato for et eventuelt fierde mate i kontrollutvalget settes opp av utvalgsleder ved behov.

2lll4 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
o Ikke noe srerskilt A rapportere om.

Sekretariatet orienterte :

o Om dokumenter vedlagt saken
o I tillegg ble det delt ut folgende dokumenter

o Kommunestyrets vedtak i sak 60/14: Selskapskontroll Salten Brarur IKS



Brev fra Gildeskil kommune til Statsarkivet i Trondheim 20. ll.l4: Svar -
forelopig rapport etter tilsyn med arkiv - Gildeskil kommune.

22114 Eventuelt

Ytterligere saker til behandling fremkom ikke.

Utslaift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Gildeskil kommune vl ordfarer og ridmann,
Salten kommunerevisjon IKS


