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- GILDESKAI TONTROLLUTVALG

Mstedato: Onsdag l november
Mstested: Telefonmste

Til

Ver

Postboks 54, 8138 Inndyr

2017 kl 08.30

-

09.00

39117- 13117

stede:

Bemt Moe Hansen,
Odd Kaspersen

leder

Forfall:
Knut Eirik Svendsen, nestleder

Varamedlemmer:
Rolf Hessvik motte som vara for Knut Eirik Svendsen

Qlvnge:
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste
Utvalgets leder orienterte om bakgrunnen for dette ekstra motet: Ordfsrer har bedt om sak fra
kontrollutvalg til kommunestyret vedrsrende invitasjonen fra Nordland fylkeskommune.
Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent.

Merknader:
lngen

SAKSLISTE
Saksnummer
39n7

+lt/t7

1ln1
42117

43n7

Sakstittel
Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mste 21. september
2017
Invitasjon fra Nordland fulkeskommune til i delta i etablering av nyft
interkommunalt revisionsselskap
Invitasjon fra Nordland folkeskommune til 6 delta i etablering av nytt
interkommunalt sekretariatselskap
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Eventuelt

39/17 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mste 21. september 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 2'1. september 2017 godkjennes.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra konhollutvalgets mote 21. september 2017 godkjennes.

40/lT lnvitasjon fra Nordland fulkeskommune til
interkommunalt revisjonsselskap

i

delta i etablering av nytt

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
GildeskAl kommune stiller seg positiv til Nordland fylkeskommunes invitasjon til
arbeidet med i utrede et nytt interkommunalt revisjonsselskap i Nordland.

A

delta i

i

delta i

A

delta i

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Gildeskil kommune stiller seg positiv til Nordland fylkeskommunes invitas.lon til
arbeidet med A utrede et nltt interkommunalt revisjonsselskap i Nordland.

4lllT lnvitasjon fra Nordland fylkeskommune til i

delta i etablering av nytt

interkommunalt sekretariatselskap
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Gildeskil kommune stiller seg positiv til Nordland fylkeskommunes invitasjon til
arbeidet med 6 etablere et nytt interkommunalt sekretariatselskap i Nordland.

Gildeskil kommune forutsetter at kvalitet og tilgjengelighet for tjenesten kan opprettholdes i
selskap. Det forventes at nytt selskap driftes innen de samme skonomiske rammer som

nltt

dagens selskap.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Gildeskil kommune stiller seg positiv til Nordland ftlkeskommunes invitasjon til
arbeidet med i etablere et nltt interkommunalt sekretariatselskap i Nordland.

i

delta i

Gildeskil kommune forutsetter at kvalitet og tilgjengelighet for tjenesten kan opprettholdes i
nytt selskap. Det forventes at nytt selskap driftes innen de samme skonomiske ra[tmer som
dagens selskap.

42117

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Sekretariatet orienterte:
. Om henvendelse per epost til utvalget fra Walter Pedersen, hvor han tar opp sporsmAl
om kommunens befatning med bestilling av modulhus, med tanke pi bl.a forholdet tit
lov om offentlige anskaffelser. Saken er sendt til revisor for undersokelser, men disse
er ikke avsluttet enda. Revisor opplyser at det kommer et endelig notat fra dem etter
hvert.
Revisor orienterte:
o Ingenting ytterligere 6 orientere om.

43l17 Eventuelt

Rolf Hessvik tok opp at han har kontaktet sekretariatet med sporsmal vedrsrende
oppfolgning av kommunestyrets vedtak mars 2017, i sak om Boliginvesteringsprogram,
hvor det ble vedtatt prioritert i 2017 4 boliger for personer med funksjonshemming.
Sekretariatet informerte om at det er sendt epost til ridmann og teknisk sjef med sporsmil
om status for dette vedtaket. men dette er sA langt ubesvart. Svar etterlyses og formidles til
kontrollutvalget si snart det foreligger.

Inndyr dcn 1. november 2017

Sekretrer for kontrollutvalget

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

