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PROTOKOLL _ GILDESKAI- TONTROLLUTVALG

Mstedato: Torsdag 26. april kl 08.30 - 12.00

Mstested: Msterom formannskapssalen, kommunehuset, Inndyr
Saksnr.: llllS - l7ll8

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

Varamedlemmer:
Ingen

Avrigez
Ridmann Helge Akerhaugen motte i tilknyning til sak l2-15l18
Okonomisjel Marianne Stranden motte i tilknytning til sak l2118
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen. og
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

l1l18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote I . februar 201 8

12fi8 Arsregnskap Gildeskil kommune 201 7 uttalelse fra kontrollutvalget
t3/18 Oppfolgning av nummerert brev nr I 201 8 fra revisor: Ulovlig

direkteanskaffelse - Kjop av modulhus
14fi8 Forvaltnin gsrevisj on Introduks j onsordningen
15/18 Redegjorelse fra administrasjonen: Henvendelser til kontrollutvalget vedr

flyktningetjenesten
16/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
l7n8 Eventuelt

11/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 1. februar 2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 1. februar 201 8 godkjennes.

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 1 . februar 201 8 godkjennes.

12118 Arsregnskap Gildeskfll kommune 2017 - uttalelse fra kontrollutvalget

R6dmann Helge Akerhaugen og okonomisjef Marianne Stranden motte fra administrasjonen
for i redegjore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Til kommunesfyret i C ildeskil:

Kontrollutvalgets uttalelse om Gildeskil kommunes Srsreenskap for 2017.

Kontrollutvalget har i mote 26. april 2018 behandlet Gildeskil kommunes irsregnskap for
2017.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
11.04.2018, og rAdmannens irsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og
rAdmannen supplert kontrollutvalget med muntlig inlormasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presentasjon av arsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens i,rsberetning, tilf'redsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Gildeskil kommunes aktivitet i 2017.

Kontrollutvalget har merket seg at Arsregnskapet for 2017 viser et mindreforbruk med



kt 970 145,74. Kontrollutvalget har ingen kommentar til forslag til disponering.

Ut over ovennevnte, og det som fremgAr av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av I1.04.2018, har kontrollutvalget ikke merknader

til Gildeskil kommunes arsregnskap for 2017 .

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Til kommunestyret i Gildeskil:

Kontrollutvalsets uttalelse om Gildeskil kommunes arsresnskap for 2017.

Kontrollutvalget har i mste 26. april 2018 behandlet GildeskAl kommunes Arsregnskap for
2017.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert

11.04.2018, og ridmannens irsberetning lor 20'17. I tillegg har ansvarlig revisor og

r6dmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presentasjon av Arsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og

noter samt ridmannens Arsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et

riktig inntrykk av Gildeskil kommunes aktivitet i 201 7.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2017 viser et mindreforbruk med
kr970 145,74. Kontrollutvalget har ingen kommentar til forslag til disponering.

Ut over ovennevnte, og det som fremgir av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisj onsberetningen av I I .04.2018. har kontrollutvalget ikke merknader

til Gildeskil kommunes irsregnskap for 2017 .

t3l18 Oppfolgning av nummerert brev nr I 2018 fra revisor: Ulovlig direkteanskaffelse

- Kjop av modulhus

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

Omforent forslas til vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors nummererte brev 0l - 2018 til etterretning. Saken vedlagt
nummerert brev og rfldmannens tilsvar oversendes kommunestyret.

Voterins:
Omforent vedtak ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors nummererte brev 0l 2018 til ettenetning. Saken vedlagt
nummerert brev og ridmannens tilsvar oversendes kommunestyret.

l4l18 Forvaltningsrevisjon Introduksjonsordningen

Forslag til vedtak (innstilling til vedtak):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Introduksjonsordningen er forelagt kommunestyret i

Gildeskil og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber redmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil srerlig trekke frem . . . . . ...

Omforent forslas til vedtak:
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Introduksjonsordningen er forelagt kommunestyret i

Gildeskil og tas til efterretning.
2. Kommunestyret ber redmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil serlig trekke frem at det har vrert en positiv utvikling i forhold til

imhold i og gjennomforing av lovbestemt introduksjonsordning fra og med andre
halvilr 2017.

Voterine:
Omforent vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til vedtak):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Introduksjonsordningen er forelagt kommunestyret i

GildeskAl og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil serlig trekke frem at det har vert en positiv utvikling i forhold til

innhold i og gjennomforing av lovbestemt introduksjonsordning fra og med andre
halvhr 2017 .

15/18 Redegiorelse fra administrasjonen: Henvendelser til kontrollutvalget vedr
flyktningetjenesten

Ridmann Helge Akerhaugen, motte fra administrasjonen for A redegjore og svare pA
sporsmil.

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

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

Kontrollutvalget registrerer at det er en del utfordringer som bunner i historien til
Flyktningetjenesten i Gildeskil kommune.



Utvalget understreker behov for skriftlighet og kontroll av at formidlet informasjon fra
kommunen blir forstitt.

Kontrollutvalget viser videre til husleielovens kapitel 11, vedrsrende serregler for visse
boligforhold.

Til neste mste bes det om en redegjorelse fra administrasjonen om det siste 6rs okning i
husleiesatser.

Votering:
Omforent vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget registrerer at det er en del utfordringer som bunner i historien til
Flyktningetjenesten i Gildeskil kommune.

Utvalget understreker behov for skriftlighet og kontroll av at formidlet inlormasjon fra
kommunen blir forstAtt.

Kontrollutvalget viser videre til husleielovens kapitel I l, vedrorende serregler for visse
boligforhold.

Til neste mste bes det om en redegjorelse fra administrasjonen om det siste Ars okning i
husleiesatser.

16118 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
o Bemanning forvaltningsrevisjon: En forvaltningsrevisor har sluttet, n).tilsatt

forvaltningsrevisor begynner i jobb l. august.

Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken.
o Om henvendelse fra Tore Laugsand, j fr sak 03/1 8 i kontrollutvalgets mste 1 . februar

2018.

Vedtak:
Kontrollutvalget mener innkommende post adressert til folkevalgt organ mi legges frem for
organet, minimum til orientering.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret.



17118 Eventuelt

Ytterligere saker til behandling fremkom ikke.

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

Inndyr, den 26. april 2018

Sckrete r f,or kontrollutvalget


