Avklaring til Kontrollutvalget - Interpellasjon v/ Jann Atle Jensen (DEM) - Utleie
av Shelltomten i Skarholmen og Rundetårnet

Saksfremlegg
Utvalg
Kommunestyret
Saksbehandler: Else Gammelsrød (for kontrollutvalget)

Utvalgssak

Møtedato

Arkivsaknr.: 2018/4169-6

Kontrollutvalgets vedtak:
Kontrollutvalget ber kommunestyret om å få en avklaring på om vedtaket i interpellasjon 24/18 i kommunestyret
31.05.2018 er en bestilling til kontrollutvalget på at det skal gjennomføres en revisjon på området.

SAMMENDRAG

Kommunestyret oversendte interpellasjon fremmet at Jann Atle Jensen (Dem) Utleie av
«Shelltomten» i Skarholmen og «Rundetårnet» i kommunestyrets møtet 31.05.18 til
kontrollutvalget.
Vedtaket lyder som følger:
Interpellasjonen med svar oversendes kontrollutvalget for revisjon av kommunal
utleievirksomhet av eiendom, særlig med fokus på om utleie skjer til markedspris til offentlige
og kommersielle aktører og om delegasjonsreglementet bør endres.
Avgjøres av: kommunestyret

Behandles i følgende utvalg: kommunestyret
Videre saksgang:
Kommunestyrets vedtak oversendes kontrollutvalget.

Saksopplysninger fra kontrollutvalgets partsskriv:

Kontrollutvalget behandlet i møte 12.09.2018 referatsak RS 20/18 Interpellasjon til kontrollutvalget der dette ble
protokollert.
«Kontrollutvalget ønsker at ordfører og rådmann kommer i møte 18.10.2018 for å redegjøre for svar på
interpellasjon fra Jann Atle Jensen (DEM), 24/18 fra kommunestyret 31.05.2018.
Kontrollutvalget registrerer ellers at vedtaket i kommunestyret er uklart i relasjon til hva det er forventet at
kontrollutvalget skal gjøre med saken. Saken blir ellers tatt med i vurderingen i forbindelse med prosess med
rullering av plan for forvaltningsrevisjon som skal gjennomføres i dette møtet
Saksprotokoll i kontrollutvalget i Askøy kommune - 18.10.2018:
Behandling i møtet: Ordfører, Terje Mathiassen, Leder forvaltning og eiendomsdrift, Kathrine Vollevik Knudsen og
rådmann, Eystein Venneslan, redegjorde for svar på interpellasjon fra Jann Atle Jensen (DEM), 24/18 fra
kommunestyret 31.05.2018 og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget er usikker på om vedtaket i denne interpellasjonen er en bestilling til kontrollutvalget på at det
skal gjennomføres en revisjon på området og ber om en avklaring på dette.
På bakgrunn av dette ble det gjort slikt enstemmig vedtak.
Vedtak: Kontrollutvalget ber kommunestyret om å få en avklaring på om vedtaket i interpellasjon 24/18 i
kommunestyret 31.05.2018 er en bestilling til kontrollutvalget på at det skal gjennomføres en revisjon på området.

Saksdokumenter som har fulgt kontrollutvalget til behandling 12.09.18 og 18.10.18, er vedlagt saken.

