$

Srtt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54. 8138 lnndyr

PROTOKOLL _

G I LDESKAL

Vir

dato:

30.05.20 t 7

KONTROLLUTVALG

Motedato: Tirsdag -i0. mai kl 18.00 - 20.50
Motested: Lunsjrom 3. et, Stromstad, Inndyr

Saksnr.:

26117

-

29117

Til stede:

Forfall:

Bemt Moe I lansen. leder
Knut Eirik Svendsen. nestleder

Odd Kaspersen

Varamedlemmer:
Rolf Hessvik motte som vara lbr Odd Kaspersen

Avrige'.
Okonomisjef Marianne Stranden, og
Ridmann Helge D. Akerhaugen motte i tilknytning til sakene 27117
Ass. revisjonssjel Jan Sture Olsen, og
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen. Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen

.lnr
I

7i.l91

ark

4t4

5.4

SAKSLISTE
Saksnummer

26117

Sakstittel

26fi7
27n7

Codkf enning av protokoll lia kontrollutvalgets mote 2. mai 2017
Unntatt fia olfentlighet: Oflilov g l3,.ifi fvl gl3: Oppfolgning av

28fi7
29n7

nummererl brcv nr I lia rcvisor: Rapport om undersskelse
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
I:r'cntuclt

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 2. mai 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 2. mai 2017 godkjennes.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 2. mai 2017 godkjennes.

27117 Unntatl lra offentlighet: Off.lov $ 13, jfrfol $13: Oppfolgning av nummerert brev
nr I fra revisor3 Rapport om undersskelse
R6dmann Helge D. Akerhaugen og okonomisjef Marianne Stranden motte
saken lor 6 redegiore og svare p6 sporsmAl.

i tilknltning til

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget vurderer behovet for rappo(ering til kommunestyret om utvalgets
oppfolgning av de1 nummererte brevet, og tar stilling til hovedtrekkene i en slik rapportering.
Omforent lorslag:
Kontrollutvalget ber om at det utarbeides et notat fra kontrollutvalget til kommunestyret, med
informasjon om hovedtrekkene i revisors nummererte brev og kontrollutvalgets oppfolgning.
Kontrollutvalget godkjenner innholdet i notatet for det legges frem for kommunestyret.
Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber om at det utarbeides et notat fra kontrollutvalget til kommunestyret, med
informasjon om hovedtrekkene i revisors nummererte brev og kontrollutvalgets oppfolgning.
Kontrollutvalget godkjenner innholdet i notatet for det legges frem for kommunestyret.

28/17 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Sekretariatet orienterte:
r Om dokumenter vedlagt saken

29117 Eventuelt
Notat datert 29.05.2017 fra sekretariatet ble lagt frem for utvalget. Revisor redegjorde overfbr
kontrollutvalget. Kontrollutvalget tar notatet og revisors redegjorelse til orientering.

Ytterligere saker til behandling fremkom ikke.

lnndl r den 30. mai 2017

Sekreter lor kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Gildesk6t kommune v/ ordlbrer og rAdmann.
Salten kommunerevisjon IKS

