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Kontrollutvalgets innstilling:
1. Kommunestyret ber rådmannen lage rutiner, prosedyrer og regler som kommer frem i sak PS
63/18 fra møte i kommunestyret 07.06.2018.
2. Kommunestyret ber om at kontrollutvalget følger opp at rutinene kommer på plass.

SAMMENDRAG
Kommunestyret i Askøy kommune behandlet endelig rapport om undersøkelser levering av
tjenester teknisk avdeling i sak PS 63/18 i møte 07.06.2018 der det ble gjort slikt vedtak:
«Hovedrapport med tilleggsrapporten fra BDO viser at det ikke har foregått korrupsjon eller
andre straffbare forhold i Askøy kommune.
1. Kommunestyret tar rapporten fra BDO «Rapport om undersøkelse – levering av tjenester
til teknisk avdeling i Askøy kommune i perioden 2009 – 2017 og tilleggsrapport til
etterretning.
2. Rapporten med tillegg oversendes rådmannen og kontrollutvalget for videre oppfølging.
3. Innkomne forslag fra AP, FrP og Krf følger saken.»Avgjøres av:

Behandles i følgende utvalg: kommunestyret

Videre saksgang: kommunestyrets vedtak oversendes kontrollutvalget.

Saksopplysninger:
Saksprotokoll i kontrollutvalget i Askøy kommune - 18.10.2018:

Behandling i møtet:
Rådmann, Eystein Venneslan, orienterte om oppfølging av endelig rapport om undersøkelser
levering av tjenester teknisk avdeling og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget ønsker at rådmannen kommer med felles skriftlig og muntlig tilbakemelding
til første møte i utvalget i 2019 om status på hva som er gjort med forbedringspunktene som er
kommet frem i BDO rapportene og forvaltningsrevisjon investeringsprosjekter vann og avløp.
Det er ønskelig at tilbakemelding blir gitt på hvert enkelt forbedringspunkt som kommer frem i
de enkelte rapportene.
Etter dette ble slikt vedtak og slik innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget ber rådmannen komme med felles skriftlig og muntlig tilbakemelding til
første møte i utvalget i 2019 om status på hva som er gjort med forbedringspunktene som er
kommet frem i BDO rapportene og forvaltningsrevisjon investeringsprosjekter vann og avløp.
2. Kontrollutvalget ber om at tilbakemeldingen blir gitt på hvert enkelt forbedringspunkt som
kommer frem i rapportene.
Innstilling:
1. Kommunestyret ber rådmannen lage rutiner, prosedyrer og regler som kommer frem i sak PS
63/18 fra møte i kommunestyret 07.06.2018.
2. Kommunestyret ber om at kontrollutvalget følger opp at rutinene kommer på plass.
Kontrollutvalgets partsbrev og saksutredning følger vedlagt.

