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PROTOKOLL _ GILDESKAT, XONTNOLLUTVALG

Motedato: Torsdag, 19. november2020 kl 08.30 - 10.30

Mstested: Kantina, Gildeskil kulturhus
Saksnr.: 29120 - 36120

Til stede: Forfall:
Gunnar Skjellvik, leder Emelie Johansen. medlem
Hallvard Johansen, nestleder
Helge Jreger Nilsen, medlem
Jan Ame Birkeli. medlem

Varamedlemmer:
Aina Myrvoll motte for Emilie Johansen

Avngez
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny fu ise, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretrer lor kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Imkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Hallvar Johansen tok opp sporsm6let om habilitet i sak 32120, med bakgrunn i at hans
arbeidsgiver hadde oppdraget med rydding av tomta etter brenninga av bygget. Han fratridte
under utvalgets behandling av sporsmilet om habilitet. Kontrollutvalget kom frem til at hans
tilknytning til saken er distansert fra saken, og at han derfor er habil tit i delta i behandlingen.

Merknader:
Ingen



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

29121) Godkiennins av protokoll fra kontrollutvalgets mote I l. september 2020
30/20 Rapport fra Forenklet etterlevelseskontroll med okonomiforvaltningen:

Pasientmiddelregnskap Gildeskil bo og servicesenter

31t20 Dialog med revisor - etterlevelseskontroll regnskapsAret 2020

32t20 Sak til drofting: Henvendelse til kontrollutvalget om nedbrenning av
kapell Sundsfiorden

33t20 Virksomhetsplan 2021 lor kontrollutvalget
31/20 Arsrapport 2020 fra kontrollutvalget
35/20 Orienteringer lra rer,ision og sekretariat

36t20 Eventuelt

29120 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote ll. september 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote I l. september 2020 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote I l. september 2020 godkjennes.

30/20 Rapport fra Forenklet etterlevelseskontroll med okonomiforvaltningen:
Pasientmiddelregnskap Gildeskil bo og servicesenter

Forslag til vedtak:
GitdeskAl kontrollutvalg har mottatt skriftlig uttalelse etter at revisor i samsvar med

kommunelovens $ 24-9 har gjennomfort en forenklet etterlevelseskontroll angiende
pasientregnskap.

Kontrollutvalget tar revisors uttalelse datert 5. november 2020 til orientering. Utvalget viser
til funnene i etterlevelseskontrollen, og er tilfreds med at kommunen har rutiner som ivaretar

beboemes rettigheter nir det gjelder pasientmidlene.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Gildeskil kontrollutvalg har mottatt skriftlig uttalelse etter at revisor i samsvar med

kommunelovens $ 24-9 har gjennomiort en forenklet etterlevelseskontroll angAende

pasientregnskap.



Kontrollutvalget tar revisors uttalelse datert 5. november 2020 til orientering. Utvalget viser

til funnene i etterlevelseskontrollen, og er tilfreds med at kommunen har rutiner som ivaretar
beboemes rettigheter n6r det gjelder pasientmidlene.

31/20 Dialog med revisor - etterlevelseskontroll regnskapsflret 2020

Forslag til vedtak:
Redegjorelsen lra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for
regnskapsiret 2020 vil bli gjennomfort etterlevelseskontroll med folgende tema:. . . . . .

Omforent forslas til vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for
regnskapsiret 2020 vil bti giennomfort etterlevelseskontroll med folgende tema: Offentlige
anskaffelser.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redeglorelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for
regnskapsiret 2020 vil bli glennomfort etterlevelseskontroll med folgende tema: Offentlige

anskaffelser.

32120 Sak til drofting: Henvendelse til kontrollutvalget om nedbrenning av kapell
Sunds{iorden

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

Omforent forslae til vedtak:
Kontrollutvalget vurderer det slik at nabovarsel samt vedtak med klageadgang burde vert
sendt til eier av gnr 40 bnr 2 som nabo av eiendommen gnr 40 bnr 39 hvor nedbrenningen fant
sted. Dette ville gitt mulighet lor klagebehandling.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget vurderer det slik at nabovarsel samt vedtak med klageadgang burde vert
sendt til eier av gnr 40 bnr 2 som nabo av eiendommen gnr 40 bnr 39 hvor nedbrenningen fant
sted. Dette ville gitt mulighet for klagebehandling.



33/20 Virksomhetsplan 202 I for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:
Virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i motet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i motet.

-1{/20 Arsrapport 2020 fra kontrollutr alget

Forslag til vedtak:
Arsrapport lbr kontrollutval get 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som
fremkom i mstet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Arsrapport for kontrollutval gel2020 oversendes kommunestyret med de endringer som
fremkom i motet.

35/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
o Bemanning: Forvaltningsrevisor Mailen Evjen har sagt opp, og det er lyst ut stilling.
. Regnskapsrevisjon: Revisor orienterte om status for revisjonsarbeidet. Det er bl.a

gjennomfort oppstartsmste med kommunedirektsr / okonomisjef med gjennomgang
av rutiner etc.

Sekretariatet orienterte :

. Om dokumenter vedlagt saken.

Vedtak:
Orienteringene tas til orientering.

36/20 Eventuelt

lngen ytterligere saker til behandling.



Inndyr, den 19. november 2020

\----Edsfian--sen

Sekretrr for kontrollutvalgel

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


