
$ Srtt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vir dato: Jnr ark
21.09.20t7 t7/'760 414.- 5.4

PROTOKOLL _ GILDESKAL KONTROLLUTVALG

Motedato: Mandag 21. september 2017 kl 08.30 - 10.30

Mstested: Formannskapssalen, Inndyr
Saksnr.: 3lll7- 38117

Til stede: Forfall:
Bernt Moe Hansen. leder Knut Eirik Svendsen. nestleder
Odd Kaspersen

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

Avriget
Kommunalsjef Anne Grete Mosti, og
okonomimedarbeider Andreas Haraldsvik, sak 321 17

Fagansvarlig Svanhild Lind, og
varaordfsrer Thrond Gjelseth sak 33/17
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent.

Kontrollutvalget onsket informasjon om Gildeskfll kommune er berort av de sikkerhetshull
som media har avdekket hvor sensitiv informasjon har vrrt tilgjengelig pA enkelte
kommuners hjemmesider.

Merknader:
Ingen



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

31il7 Codkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mote 30. mai og 19. juni
2017

32/17 Redegjorelse fra administrasjonen: Rutiner lor fakturering etc for tjenester
innen Pleie og omsorg / Helse og sosial

33117 Redegiorelse fra administrasjonen: Gjennomforing av Sto(ingsvalget
2017

31n7 Bestilling av selskapskontrotl Cildeskil Vekst AS
35/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018
36n7 Revisors vurdering av egen uavhengighet
37 /17 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
3lt/17 Eventuelt.

3l /17 Godkjenning av protokoller fra kontrollutvalgets mete 30. mai og 19. juni 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 30. mai 201 7 godkjennes.
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 19. juni 2017 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 30. mai 2017 godkjennes.
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 19. juni 201 7 godkjennes.

32l17 Redegiorelse fra administrasjonen: Rutiner for fakturering etc for tjenester innen
Pleie og omsorg / Helse og sosial

KommunalsjelAnne Grete Mosti og okonomimedarbeider Andreas Haraldsvik motte fra
administrasjonen for 6 redegjore og svare pi sporsmAl.

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

Omforent forslag til vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.



33/17 Redegiorelse fra administrasjonen: Gjennomforing av Stortingsval get 2017

Fagansvarlig Svanhild Lind motte fra administrasjonen for i redegjore og svare pi sporsmil.
Varaordforer Thrond Gjelseth motte fra valgstyret.

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

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

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

34/17 Bestilling av selskapskontroll Gildeskil Vekst AS

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ber revisor gjennomfore en eierskapskontroll med Gildeskil Vekst AS. og
rapportere lunn tilbake til kontrollutvalget innen april 201 8.

Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ber revisor gjennomfsre en eierskapskontroll med Gildeskil Vekst AS. og
rapportere funn tilbake til kontrollutvalget innen april 2018.

Kontrollutvalget ber om A ffi lremlagt prosjektplan for selskapskontroll i form av
forvaltningsrevisjon for selskapet IRIS IKS.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber revisor gjennomfore en eierskapskontroll med GildeskAl Vekst AS. og
rapportere funn tilbake til kontrollutvalget innen april 2018.

Kontrollutvalget ber om i fi fremlagt prosjektplan lor selskapskontroll i form av
lorvaltningsrevisjon for selskapet IRIS IKS.



35i17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018

Forslag til vedtak:
GildeskAl kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon. sekretariat og kontrollutvalg)
201 8 foreslis budsjettert til kr 728 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll Kr 578 000
Sekretaerbistand Kr 100 000
Kurs og opplering, andre driftsutgifter K-r 50 000
Sum Kr 728 000

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

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
GildeskAl kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg)
2018 foreslis budsjettert til kr 728 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll Kr 578 000
Sekreterbistand Kr 100 000
Kurs og opplering, andre driftsutgifter Kr 50 000
Sum Kr 728 000

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg $ 18.

36/17 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Cildeskil kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert
7. august 2017 til etterretning. Utvalget ber om A bli lopende orientert om forhold som kan
endre vurderingen av uavhengighet.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Gildeskil kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert
7. august 2017 til etterretning. Utvalget ber om i bli lopende orientert om forhold som kan
endre vurderingen av uavhengi ghet.



37l17 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
. Regnskapsrevisjon er i rute. Kommunens okonomiavdeling fungerer tilfredsstillende.
r Forvaltningsrevisjon: Bestilt revisjon vedrorende introduksjonsordningen: Intervjuer

med administrasjonen giennomfores i lopet av oktober 201 7.

Sekretariat orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken

Kontrollutvalget besluttet i gi fullmakt til utvalgets leder og sekretariat til i utarbeide
Moteplan for utvalgets mster i 2018, si snart kommunestyrets moteplan foreligger.

38/17 Eventuelt

Kontrollutvalget stilte sporsmil om Gildeskil er berort av de sikkerhetshull som har
vert nevnt i media der uvedkommende har kunnet ffi tilgang til sensitive personopplysninger i
enkelte kommuner. Saken ble tatt opp etter sak 33117 og fsr 34/17.

Utvalget fikk tilbakemelding fra fagansvarlig Svanhild Lind om at Gildeskil kommune har i
bruk et annet system enn de berorte kommunene, og at Gildesk6l dermed ikke har samme
problem.

Utskrift sendes:
Kontrollutval gets medlemmer. varamedlemmer
Gildeskil kommune v/ ordforer og ridmann.
Salten kommunerevisjon IKS

Inndl r dcn 2l . septembcr 2(l I 7

Sekreter for kontrollutval get


