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PROTOKOLL - G I LDESKAT, XONTROLLUTVALG

Mstedato: Onsdag ll. mai kl 08.30- 11.00

Motested: Moterom barnevern,kommunehuset,lnndyr
Saksnr.: llll6 - l7116

Til stede:
Bernt Moe I lansen

Forfall:
Tore Laugsand. leder
Odd Kaspersen, nestleder

Varamedlemmer:
Rolf Hessvik motte som vara for Odd Kaspersen
Helge Jeger Nilsen motte som vara for Tore Laugsand

Ovrige:.
Okonomisjef Marianne Stranden motte i tilknytning til sak 12/16 og l3l16
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent.

Merknader:
lngen



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

t l/16
l2n6 A.s.egntkup ci ldeskal kom@r
t3/16 Arsregnskap Gildeskal Eicndom@
I t/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser og ramrn.ur(u1..
l5/16 Overordnet analyse for Gildesk6l kommune - Grunnlag for plan fo.

lon altningsrevisjon
Orienterirger lra.euisj
Eventuelt

t6n6
t7n6

ll/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 18. februar 2016

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 18. lebruar 2016 godkjennes.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 18. februar 2016 godkjennes.

l2116 Arsregnskap Gildeskil kommune 2015 - uttalelse fra kontrollutvalget

okonomisjef Marianne Stranden mstte lia administrasjonen for i redeglore og svare pi
sporsmil.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote I I . mai 201 6 behandlet Gildeskil kommunes iLrsregnskap for
2015. Grunnlaget for behandlingen har vaert det avlagte Arsregnskapet/irsberctningen. samt
revisjonsberetningen for 201 5.

I henhold til kommunelovens $ 48 nr 5 skal det i irsberetningen gis opplysninger om tiltak
som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt fbr 6 sikre hoy etisk standard i
virksomheten. Kontrollutvalget ber om at senere irs drsberetninger gir mer utfyllende
opplysninger om dette. slik at beretningen bedre kommer i samsvar med lovens krav.

Kontrollutvalget har merket seg al Arsregnskapet for 2015 viser et overskudd/mindrelbrbruk
pA kr 0. Utvalget har videre merket seg at flere hovedansvarsomrider (HA) i driftsbudsjettet
har avvik mellom regnskap og regulert budsjett.

Kontrollutvalget har merket seg at det er betydelige avvik mellom regnskap og budsjett i
invesleringsregnskapet for 2015. Investeringsbudsjett er en bindende plan for kommunens
midler og anvendelsen av disse, jfr kommunelovens $ 46 nr 1. Investeringsbudsjett ior 2015
er ikke blitt regulert i henhold til kommuneloven g 46 nr I med forskrift.



Kontrollutvalget mener for ovrig at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende
spesifikasjoner og noter samt radmannens irsberetning, tillredsstiller brukemes
informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Gildeskil kommunes aktivitet i 2015.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen. har kontrollutvalget ingen
merknader til Gildeskil kommunes irsregnskap for 2015.

Omforent ti lleeqsforslae:
Kontrollutvalget er bekymret for at kommunens relatirt hoye utgiftsnivA i sA stor grad
finansieres av usikre og variable inntekter

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Omforent tilleggslbrslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mote ll. mai 2016 behandlet Gildeskil kommunes arsregnskap for
2015. Grunnlaget for behandlingen har vaert det avlagle irsregnskapet/arsberetningen, samt
revisjonsberetningen for 201 5.

I henhold til kommunelovens $ 48 nr 5 skal det i irsberetningen gis opplysninger om tiltak
som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for A sike hoy etisk standard i
virksomheten. Kontrollutvalget ber om at senere irs arsberetninger gir mer utfyllende
opplysninger om dette, slik at beretningen bedre kommer i samsvar med lovens krav.

Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet fbr 2015 viser et overskudd/mindreforbruk
pi kr 0. Utvalget har videre merket seg at flere hovedansvarsomrAder (l{A) i driftsbudsjettet
har awik mellom regnskap og regulert budsjett.

Kontrollutvalget har merket seg at det er betydelige awik mellom regnskap og budsjett i
investeringsregnskapet for 2015. Investeringsbudsjett er en bindende plan for kommunens
midler og anvendelsen av disse. jfr kommunelovens $ 46 nr I . Invesleringsbudsjett lbr 2015
er ikke blitt regule( i henhold til kommuneloven g 46 nr I med forskrifl.

Kontrollutvalget er bekymret for at kommunens relativt hoye utgiftsniv6 i sd stor grad
finansieres av usikre og variable inntekter

Kontrollutvalget mener for ovrig at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende
spesifikasjoner og noter samt ridmannens irsberetning, tilfredsstiller brukemes
inlormasjonsbehov og giret riktig inntrykk av Gildeskil kommunes aktivitet i 2015.

Utover dette og det som lremgir av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen
merknader til Gitdesk6t kommunes irsregnskap for 2015.



l3/16 Arsregnskap Gildeskil Eiendom KF 2015 - uttalelse fra kontrollutvalget

Okonomisjef Marianne Stranden motte i tilknytning til saken.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote I l. mai 2016 behandlet Gildeskil Eiendom KF sitt irsregnskap
for 2015. Sammen med Arsregnskapet foreli fbretakets iirsberetning og revisjonens beietning
for 2015.

Kontrollutvalget har merket seg at drsregnskapet for 2015 viser et mindreforbruk p6 kr 0.
Merforbruk 2013 og 2014 er dekket inn i 2015. Foretaket er vedtatt nedlagt med virkning fra
og med l. januar 2016. Foretaket legger dcrmed frem sitt siste regnskap og f,rsberetning.
Udekket belop i investeringsregnskapet er kr 967 494.

utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til irsregnskapet date( 15. april
2016 har kontrollutvalget ingen merknader til Gildeskil Eiendom KF sitt irsregnskap for
2015.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mste I L mai 2016 behandlet Gildeskil Eiendom KF sitt irsregnskap
for 2015. Sammen med drsregnskapet fbreli foretakets irsberetning og revisjonens berctning
for 201 5.

Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet for 2015 viser et mindrelorbruk p6 kr 0.
Merforbruk 2013 og 2014 er dekket inn i 2015. Foretaket er vedtatt nedlagt med virkning lra
og med '1. januar 2016. Foretaket legger dermed fiem sitt siste regnskap og Arsberetning.
Udekket belop i investeringsregnskapet er kr 967 494.

utover dette og det som lremgdr av revisjonsberetningen til Arsregnskapet datert 15. aprit
2016 har kontrollutvalget ingen merknader til Gildeskil Eiendom KF sitt arsregnskap for
2015.

l4116 Forvaltningsrevisjonsrapport Offentlige anskaffelser og rammeavtaler

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser og rammcavtaler er forelagt

kommunestyret i Gildeskil og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber redmannen merke seg rapportens anbelalinger.

3. Kommunestyret vil trekke frem folgende forhold for oppfolgning fra
administrasjonen:



Omforent forslaq til vedtak:
I . Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser og rammeavtaler er forelagt

kommunestyret i Gildeskil og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber rAdmannen merke seg rapportens anbefalinger.

3. Kommunestyret vil trekke frem folgende forhold for oppfblgning fra
administrasjonen:

a. Det mangler rutiner for kvalitetssikring av utfort arbeid vedrorende
veiprosjektet. og kontroll av at leveransen er i samsvar med bestillingen.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
I . Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser og rammeavtaler er forelagt

kommunestyret i Gildeskil og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.

3. Kommunestyret vil trekke lrem folgende forhold for oppfolgning fra
administrasjonen:

a. Det mangler rutiner for kvalitetssikring av utfort arbeid vedrorende
veiprosjektet, og kontroll av at leveransen er i samsvar med bestillingen.

l5/16 Overordnet analyse for Gildeskil kommune - Grunnlag for plan for
forvaltningsrevisjon

Forslag til vedtak:
Saken tas forelopig til orientering. lnnspill fra kontrollutvalget tas med til kontrollutvalgets
behandling av plan lor forvaltn ingsrev ision.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas fbrelopig til orientering. Innspill fra kontrollutvalget tas med til kontrollutvalgets
hehandling av plan lor lorvaltningsrevisjon.

16116 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
o Er ferdig med regnskapsrevisjon 2015. Rapportering og avleggelse fungerer bra her i

Gildeskil.



Sekretariatet orienterte :

o Om dokumenter vedlagt saken.
r Nordland fylkeskommune har vedtatt 6 utrede kontrollutvalgssekretariat og revisjon

panv.
o Konstituerende mste i Salten kontrollutvalgservice. Leder: Gisle Hansen (Sorfold),

nestleder Gry Janne Rugis (Fauske), medlem arbeidsutvalg: John Ringstad (Steigen)

l7116 Eventuelt

Ytterligere saker til behandling fremkom ikke.

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer
Gildesk6l kommune v/ ordforer og ridmann,
Salten kommunerevisjon IKS

lnndyr den 11. mai 2016

Lars Hansen


