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Motedato: Torsdag,2l. november 2019 kl 08.30 - 09.,10

Motested: Formannskapssalen, Kommunehuset, Inndyr
Saksnr.: 26119 - 31119

Til stede: Forfall:
Cunnar Skjellvik, leder Emilie Johansen
Hallvard Johansen. nestleder Helge Jeger Nilsen
Jan Ame Birkeli

Varamedlemmer:
Laila Kildal motte for Helge Jeger Nilsen
Ingen vara kunne mote for Emilie Johansen

Avnge:
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
Bjom Vegard Gamst, Salten kommunerevisjon IKS
Seketer for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

lnnkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

26llt) Orientering om saker fra forrige periode

27ilg Overfsringer av kapital fra kommunen til GildeskAt Invest AS
281t9 Giennomforinq av anskaffelse: Oppsetting av lyktestolper
29n9 Enqasiementsbrev 201 9 fia revisor
30/19 Revisors vurdering av egen uavhengighet

-il/19 Budsiett for kontroll oe tilsyn 2020
32/19 Msteplan 2020 lor kontrollutvalget

-13/19 Orienteringer fra revision og sekretariat
31/19 Eventuelt

26119 Orientering om saker fra forrige periode

Forslag til vedtak:
Saken legges liem til orientering og drofting. Kontrollutvalget ber om at det legges frem sak

med virksomhetsplan tiI utvalgets lorste mste i 2020.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtaft.

Vedtak:
Saken legges frem til orientering og drofting. Kontrollutvalget ber om at det legges frem sak

med virksomhetsplan til utvalgets forste mote i 2020.

27119 Overfsringer av kapital fra kommunen til Gildeskril Invest AS

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret tar til etterretning fotgende lia kontrollutvalgets sak 27119: Owrforinger av

kopital fra kommunen til Gildeskal Invest AS:

l. Kommunestyrets vedtak i sak 47/16 Unidelse av aksjektpital i Gildeskiil lnvest

,4S, innebar at aksjekapitalen i selskapet skal okes fra med kr 2 mill til kr 7 mill.
Midtene ble ikke overfsrt til GildeskAl Invest AS, men ble i stedet overfort fra
Gildeskfil kommune til Sjofossen Naringsutvikling AS (SNU).

2. Kommunestyrets sak 28/l 7. 27 . juni 2017 , Utvidelse av alcsjekapital i Gildesfuil
lnvest AS, innebar en bevilgning kr I mill til selskapet. Midlene er overfort
selskapet og fremkommer i Gildeskil Invest AS sitt regnskap - ikke som en

utvidelse av aksjekapital med kr I mill, men som en driftsinntekt (salgsinntekt)

med kr 1 mill. Som en konsekvens av at de kr I mill fores som inntekt, ender

selskapet i 2017 opp med et overskudd lor skatt med kr 433 033, og med en

skattekostnad kr 147 121 dette aret.



Omforent forslae til vedtak:
Kommunestyret tar til etterretning folgende fra kontrollutvalgets sak 27119: Overforinger av
kapilal fra kommunen til Gildeskil Invest AS'.

l. Kommunestyrets vedtak i sak47116 Unidelse uv oksjekapital i Gildeskal Invest
lS, innebar at aksjekapitalen i selskapet skal skes fra med kr 2 mill til kr 7 mill.
Midlene ble ikke overfort til Gildeskil Invest AS. men ble i stedet overfort fra
Cildeskfll kommune til Sjofossen Neringsutvikling AS (SNU).

2. Kommunestyrets sak 28/l 7, 27 . juni 2017 . Unidelse av aksiekapital i Gildeskil
Invest AS, innebar en bevilgning kr I mitl til selskapet. Midlene er overfort
selskapet og fremkommer i Gildeskil Invest AS sitt regnskap - ikke som en

utvidelse av aksjekapital med k 1 mill, men som en driltsinntekt (salgsinntekt)

med kr I mill. Som en konsekvens av at de kr I mill fores som inntekt, ender

selskapet i 2017 opp med et overskudd for skatt med kr 433 033, og med en

skattekostnad kr 147 l2l dette iret.

3. Styret i selskapet har ikke utfort sitt arbeid i henhold til aksjeloven

4. Selskapets kapital bor rettes opp slik at den er i trid med kommunestyrets vedtak

om tilfort aksj ekapital.

Votering:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret tar til etterretning folgende fra kontollutvalgets sak 27119: overJbringer av

kapital fra kommunen til Gildeskil Invest AS'.

l. Kommunestyrets vedtak isak47116 lJnidelse av alcsjekapital i Gildeskrtl Invest

lS, innebar at aksjekapitalen i selskapet skal okes fra med kr 2 mill til kr 7 mill.
Midlene ble ikke overfort til Gildeskil Invest AS, men ble i stedet overfort fra

Gildeskil kommune til Sjofossen Neringsutvikling AS (SNU).

2. Kommunestyrets sak 28117,27. juni 2017, Utvidelse av aksjekapital iGildeskal
Invest AS, innebar en bevilgning kr I mill til selskapet. Midlene er overfort
selskapet og fremkommer i Gildeskil Invest AS sitt regnskap ikke som en

utvidelse av aksjekapital med kr I mill, men som en driftsinntekt (salgsinntekt)

med kr I mill. Som en konsekvens av at de kr I mill fsres som inntekt, ender

selskapet i 2017 opp med et overskudd fsr skatt med kr 433 033, og med en

skattekostnad k 147 l2l dette Aret.

3. Styret i selskapet har ikke utfsrt sitt arbeid i henhold til aksjeloven

4. Selskapets kapital bor rettes opp slik at den er i trAd med kommunestyrets vedtak

om tilfort aksjekapital.



28/19 Gjennomforing av anskaffelse: Oppsetting av lyktestolpcr

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar til orientering den oversendte informasjonen.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar til orientering den oversendte informasjonen.

29l19 Engasjementsbrev 2019 fra revisor

Forslag til vedtak:
L Gildeskil kontrollutvalg tar engasjementsbrev av 10. oktober 2019 for revisjon av

GildeskAl kommune til etterretning.

2. Kontrollutvalget ber om at det arlig utarbeides et oppsummeringsbrev med niennere

informasjon om revisors arbeid med revisjon av kommunens regnskap.

3. Ved endringer i kommunen eller hos revisor, som tilsier at det er behov for nytt
engasjementsbrev, sendes nytt brev i lopet av valgperioden-

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
l. GildeskAl kontrollutvalg tar engasjementsbrev av 10. oktober 2019 for revisjon av

Gildeskil kommune til ettenetning.

2. Kontrollutvalget ber om at det arlig utarbeides et oppsummeringsbrev med n&rnere
informasjon om revisors arbeid med revisjon av kommunens regnskap'

3. Ved endringer i kommunen eller hos revisor, som tilsier at det er behov for nytt

engasjementsbrev, sendes nytt brev i lopet av valgperioden.

30/19 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontroilutvalget i Gildeskil kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert

1. august 2019 til ettenetning. Utvalget ber om i bli lopende orientert om forhold som kan

endre vurderingen av uavhengighet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Kontrollutvalget i Gildeskil kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert
l. august 2019 til ettenetning. Utvalget ber om A bli lopende orientert om forhold som kan
endre lrrrderingen av uavhengighet.

3l/19 Budsjett for kontroll og tilsyn

Forslag til vedtak:
CildeskAt kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon. sekretariat og kontrollutvalg)
2020 foreslAs budsjettert til kr 796 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevis jon, selskapskontroll Kr 610 000
Sekreterbistand Kr l2l 000
Kurs og opplering. andre driftsutgifter Kr 65 000
Sum Kr 796 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes
formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 2.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Gildeskil kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon. sekretariat og kontrollutvalg)
2020 foreslAs budsjettert til kr 796 000.

Regnskaps- og lorvaltningsrevision, selskapskontroll Kr 6l 0 000
Sekretrrbistand Kr 121 000
Kurs og qpplering. andre driftsutgifter Kr 65 000
Sum Kr 796 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes
formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 2.

32119 Moteplan 2020 for kontrollutvalget

F orslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 2020:

Onsdag 22. januar
Torsdag 28. april (behandting av regnskap)
Mandag 25. mai

Torsdag 19. november

Ytterligere moter avholdes ved behov.



Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i 2020:

Onsdag 22. januar
Torsdag 28. april (behandling av regnskap)
Mandag 25. mai

Torsdag 19. november

Ytterligere mster avholdes ved behov.

33/19 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
r Forvaltningsrevisjon: Forvaltningsrevisjon HMS og eierskapskontroll GildeskAl Vekst

AS er under utarbeidelse, og blir klar til behandling i utvalgets neste mote.

Seketariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken.

34/19 Eventuelt

Det fremkom ikke ltterligere saker til behandling

Lars Hansen
Sekretrer lor kontrollutvalget

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


