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PROTOKOLL _ GILDESXAT KONTROLLUTVALG

Mstedato: Mandag 2. februar kI 11.00 - 13.15

Mstested: Kommunestyresalen, kommunehuset, Inndyr
Saksnr.: 01/15 - 05/15

Til stede:
Tore Laugsand, leder
Einar Helgesen, nestleder
Oyvind Mevik

Varamedlemmer:
Ingen

Forfall:
Ingen

ovrigez
RAdmann Geir Mikkelsen mstte i tilknytning til sak 03115
Revisjonssjef Per Asbjorn Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretrer for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenning av innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent.

Merknader:
Ingen



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

01/15 Godkjenning av protokoll framate 1 1 desember 2014
02n5 Parkeringsplass i tilknytning til SALT-omrAdet
03/15 Oppfslgning av forvaltningsrevisj on Kvalitet i grunnskolen
04n5 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
0s/15 Eventuelt

01/15 Godkjenning av protokoll fra mste ll. desemb er 2014

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mste 11. desember 2014 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mate ll. desember 2014 godkjennes.

02115 Parkeringsplass i tilknytning til SAlT-omridet

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):

Kommunestyret tar saken til etterretning, og registrerer folgende:

Omforent forslae til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret tar saken til etterretning, og registrerer folgende:

o Ansvarsforhold og omfang syntes for dirlig avklart ved overfsring av kommunens del
av SAlT-prosjektet til Gildeskil Eiendom KF. Dokumentasjonen som er fremlagt
viser at de involverte er inneforstitt med dette.

. Utgifter til parkeringsplassen tilknyttet SALT er fartpi det kommunale vegprosjektet.
Dette er ikke i samsvar med kommunestyrets vedtak og bevilgninger.

. Opparbeidelse av parkeringsplassen burde vrert lyst ut som et offentlig anbud.

o Dokumentasjonen i saken tyder pi uklare ansvarsforhold mellom politisk nivi ved
ordforer og administrasjonen ved ridmannen.

Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret tar saken til etterretning, og registrerer folgende:



. Ansvarsforhold og omfang syntes for d6rlig avklart ved overfsring av kommunens del
av SAlT-prosjektet til Gildeskil Eiendom KF. Dokumentasjonen som er fremlagt
viser at de involverte er inneforstitt med dette.

. Utgifter til parkeringsplassen tilknyttet SALT er fsrtpi det kommunale vegprosjektet.
Dette er ikke i samsvar med kommunestyrets vedtak og bevilgninger.

o Opparbeidelse av parkeringsplassen burde vert lyst ut som et offentlig anbud.

o Dokumentasjonen i saken tyder pi uklare ansvarsforhold mellom politisk nivi ved
ordfsrer og administrasjonen ved ridmannen.

03/15 oppfolgning av forvaltningsrevisjon Kvalitet i grunnskolen

Ridmann Geir Mikkelsen mstte fra administrasjonen for i redegjsre ogsvare pi sporsmal.
Kontrollutvalget fikk utdelt notat datert 23.01.2015 fra virksomhetsleder: <Oppfolgning av
fo rv a I tnings r ev i sj on - kv al it e t i gr unns ko I e n >

Forslag til vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ 12 gjennomfsrt en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 06/14 Kvalitet i grunnskolen.

2. Administrasjonen har redegjort for pi hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer .

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslae til vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ 12 gjennomfsrt en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 06/14 Kvalitet i grunnskolen.

2. Administrasjonen har redegjort for p6 hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Administrasjonens skriftlige redegjorelse datert 23.01.2015 legges ved
utvalgets vedtak.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ 12 gjennomfsrt en

oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 06/14 Kvalitet i grunnskolen.



Administrasjonen har redegjort for pi hvilken m6te kommunestyrets vedtak erfulgt opp. Administrasjonens skriftlige redegjorelse datert T.0[.2ol5legges ved
utvalgets vedtak.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

04115 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
o Intet serskilt 6 rapportere om.

Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken. Kontrollutvalget ber om i fi administrasjonens

svar pi Hel setil synets rapport vedrorende folkihelsearbeid
o Henvendelse vedr innkjop. Innspill gis til forvaltningsrevisor.
. I tillegg ble det delt ut folgende dokumenter

o skatteregnskap2014 for Gildeskil kommune. Utvalget ber om
opplysninger om irsaken til okningen pi I 7,5 yo i totatt innfordret skatt.o E-post 28. januar 2015 fradaglig leder Gildeskil Eiendom KF til
ridmannen.

Orienteringene ble tatt til etterretning.

05/15 Eventuelt

Utvalget har en intensjon om 6 behandle sin rapport for perioden i kontrollutvalgsmotet i april
2015.

Ytterligere saker til behandling fremkom ikke.

Sekretrer for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Gildeskil kommune v/ ordfsrer og ridmann,
Salten kommunerevisjon IKS

2.

J.


