
$ Srttu, Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 lnndyr

VAr deto: Jnr ark
20.10.20t6 16/775 414 5.4

PROTOKOLL _ GILDESKAL KONTROLLUTVALG

Mstedato: Torsdag 20. oktober kl 08.30- 12.30
Motested: Formannskapssalen, kommunehuset, lnndyr
Saksnr.: 18116 -27116

Til stede: Forfa :
Bemt Moe Hansen, leder Knut Eirik Svendsen. nestleder
Odd Kaspersen

Varamedlemmer:
Helge Jaeger Nilsen motte som vara for Knut Eirik Svendsen

Avrigez
Okonomisjef Marianne Stranden motte i tilknyning til sak I 9/16
Rf,dmann Helge Akerhaugen motte i tilknytning til sakene 19-21116
Kommunalsjef Iren Forde, og
Saksbehandler Gregor Hiler motte i tilknfning til sak 20i l6
Kommunalsjel Bente Sundsford motte itilknltning til sak 2l /16
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretar for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjenr.

Merknader:
Ingen



SAKSLISTE
Saksnumme r Sakstittel

t8/16
l9n6 Redegisrelse fra administrasjonen: om status foi komrnunens okonoii
20fi6 Redegjorelse fra administrasjonen: om kommunens-at<stehanAting.

pi henvendelser etc
Orientering til kon

svar

21fi6
22t16 Plan lor forvaltningsrevisjon 2 0 | 6-201 9

Plan forselskapskoffi
Budsiett for kont.oll og tiGyn 20i7 

-

B.evisors vu.dering@
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Eventuelt

23n6
24n6
25n6
26fi6
27fi6

18/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote t l. mai 2016

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote I L mai 2016 godkjennes.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote I I . mai 2016 godkjennes.

19116 Redegjorelse fra administrasjonen: om status for kommunens okonomi

okonomisjef Marianne stranden og ridmann Helge Akerhaugen motte fra administrasjonen
for fl redegjore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak

Omforent forslas:
Redegjorelsen tas til orientering.

Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen tas til orientering.



20l16 Redegiorelse fra administrasjonen: om kommunens saksbehandling, svar pi
henvendelser etc

RAdmann Helge Akerhaugen, konstituert kommunalsjef Iren Forde og saksbehandler Gregor
Hiler motte i tilknytning til saken.

Kontrollutvalget fikk i mstet delt ut brev fra Gildeskil kommune datert 06.10.2016 til Ronny
Sundsford <Klage pA vedtak om tildeling av fellingstillatelse for elg>

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslas til vedtak:
l. Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

2. Kommunen bor ha en dialog med jaktlagene der overholdelse av frister for ssknad om
fellingstillatelse blir understreket.

3. Kontrollutvalget viser til sporsmAl om habilitet som er reist. jfr at saksbehandler ogsA
erjaktleder. Utvalget kan ikke se at dette har hatt konkret betydning i den aktuelle
saken, men mener dette utad er en uheldig rollekombinasjon. Utvalget registrer at
ridmannen har redeglort om at dette endres.

4. I tillegg mener kontrollutvalget at kommunen mi overholde svarfrist pA henvendelser.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I . Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

2. Kommunen bor ha en dialog med jaktlagene der overholdelse av frister for ssknad om
lellingstillatelse blir understreket.

3. Kontrollutvalget viser til sporsm6l om habilitet som er reist,jfr at saksbehandler ogsA
erjaktleder. Utvalget kan ikke se at dette har hatt konkret betydning i den aktuelle
saken, men mener dette utad er en uheldig rollekombinasjon. Utvalget registrer at
rAdmannen har redegjort om at dette endres.

4. I titlegg mener kontrollutvalget at kommunen mi overholde svarfrist pi henvendelser.



21l16 Orientering til kontrollutvalget om kommunens flyktningetjeneste

RAdmann Helge Akerhaugen og kommunalsjef Bente Sunds{ord motte fra administrasjonen
for 6 redegiore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslae til vedtak:
Orienteringen fra administrasjonen tas til orientering.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Orienteringen fra administrasjonen tas til orientering.

22 I 16 Plan for forvaltnin gsrevisj on 201 6-2019

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan lor forvaltningsrevisjon 2016-
2019 med folgende prioriterte fokusomrider:

l.

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til i foreta endringer av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det nodvendig.

Omforent forslaq til vedtak:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 201 6-
2019 med folgende prioriterte fokusomrider:

1. Helse, miljo. sikkerhet

2. Flyktningetjenesten

3. Kommunens hjemmetjeneste

4. Brukerbetaling vann og avlop

2.

3.

4.

5.



5. Eiendomsforvaltning

6. Byggesaksbehandling

7. Styring og beredskap IKT-funksjonen

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til a foreta endringer av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det nodvendig.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner ko-ntrollutvalgets forslag til plan flr forvaltningsrevisjon 2016-
2019 med folgende prioriterte fokusomrider:

l. Helse, miljo, sikkerher

2. Flyktningetjenesten

3. Kommunens hjemmedeneste

4. Brukerbetaling vann og avlop

5. Eiendomsforvaltning

6. Byggesaksbehandling

7. Styring og beredskap lKT-funksjonen

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til i foreta endringer av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det nodvendig.

23116 Plan for selskapskontroll 2016-2019

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets lorslag til plan for selskapskontroll 201 6-2019.
og ber kontrollutvalget se til at det gjennomfores folgende selskapskontroll

Det gjennomfores selskapskontroll i f'olgende selskap:
a

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til a foreta endringer av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det nodvendig

Omforent forslas til vedtak:
Kommunest).ret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019,
og ber kontrollutvalget se til at det giennomfores folgende selskapskontroll



Det gjennomfores selskapskontroll i folgende selskap:
o GildeskAl Vekst AS

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet ti[ 6 foreta endringer av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det nodvendig.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 20 | 6-201 9,
og ber kontrollutvalget se til at det gjennomfores folgende selskapskontroll

Det g,ennomfores selskapskontrolI i folgende selskap:
o Gildeskil Vekst AS

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til i foreta endringer av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det nodvendig

24116 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017

Forslag til vedtak:
Gildeskil kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon. sekretariat og kontrollulvalg)
201 7 foreslAs budsjettert til kr 716 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevis jon. selskapskontroll Kr 564 000
Sekreterbistand Kr 98 000
Kurs og opplering, andre driftsutgifter Kr 54 000
Sum Kr 716 000

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg $ 18.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Gildeskil kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg)
2017 foreslas budsjettert til kr 716 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll Kr 564 000
SekretErbistand Kr 98 000
Kurs og opplrring, andre driftsutgifter Kr 54 000
Sum Kr 716 000

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg $ I 8.



25116 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Gildeskal kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert
5.juli 2016 til etterretning. Utvalget ber om 6 bli lopende orientert om forhold.iri kuo 

"r0."vurderingen av uavhengighet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Gildeskil kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert
5. juli 2016 til etterretning. Utvalget ber om 6 bli lopende orientert om forhold ,iri kan endre
vurderingen av uavhengighet.

27116 Eventuelt

Leder tok opp sporsm6let om besoksprotokoll i skranken p6 servicetorget, ut fra bl.a
personvemhensyn. Kontrollutvalget besluttet A be om informasjon om ordningen med
besoks.ioumal.

Leder tok opp at kontrollutvalgets innkallinger og protokoller ikke legges ut pa kommunens
nettsider. Utvalget ber om at dette legges ut slik det glore for andre utvalg.

Ytterligere saker til behandling fremkom ikke.

26116 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
o Forvaltningsrevisjon: Revisjonen har en utfordring i og med at2 av 3 stillinger

er besatt. En person er nylig tilsatt. Stilling som oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor er lyst ut. men ingen av sokeme tirbys stillingen. som lyses
ut peny pe nyAret. Inger Hikestad er konstituert som oppdragsanivarlig
forvaltningsrevisor. En av regnskapsrevisorene har fiti oppliring i -
forvaltningsrevisjon for i kunne gjennomrore forvaltningsievisjon in ,.n
okonomi.

r Fylkeskommunen utreder for tiden sin revisjonsordning, herunder om det skal
etableres et st(rrre revisjonsselskap. Salten kommunerevisjon IKS og ytre
Helgeland kommunerevisjon har sagt seg interessert i i delta i et slift stsrre
selskap.

o Regnskapsrevisjon gar som planlagt.

Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken.



Inndyr den 20. oktober 2016

Larsljafsen
Seketer lor kont

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer
Gildeskil kommune v/ ordforer og r6dmann.
Salten kommunerevisjon IKS


