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Srtt.n Kontroll utvalgservice
Postboks 54. 8138 Inndyr

PROTOKOLL

dato:
Jnr
ark
02.05.2017 t7/399 4t4

Vlr

- GILDESKAI- XONTROLLUTVALG

Motedato: Tirsdag 2. mai kl 08.30 - 12.30
Mstested: Formannskapssalen, kommunehuset, Inndyr

Saksnr.: llllT
Til

stede:

Bernt Moe []ansen.
Odd Kaspersen

-25117

leder

Forfall:
Knut Eirik Svendsen. nestleder

Varamedlemmer:
l'lelge Jager Nilsen motte som vara for Knut Eirik Svendsen

Qlvrige:
R6dmann Helge D. Akerhaugen motte i titknltning til sakene 15-17117
Okonomisjef Marianne Stranden motte i tilknytning til sak l5l17

Kommunalsjef Inger Fagervik motte i tilknytning til sak 18117. og20117
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen. Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter lor kontrollutvalget Lars [Iansen

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen

5.4

SAKSLISTE
Saksnummer

lilt7
t5n7
t6n7

t7n7
18fi7

l9n7
20n7

2ut7
22n1
23n7
21n7
25n7

Sakstittel
Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 3. februar 201 7
Arsregnskap Gildeskil kommune 2016 - uftalelse fra kontrolluwalge!
Redegjorelse fra administrasjonen: Rutiner flor varsling av kritikkverdige
forhold
Redegiorelse tia administrasjonen: Bemanning og rekruttering til
stillinger i kommunens administrasjon
Redegiorelse fra administrasjonen: Om tiltak mot mobbing i skolen, og
effekten av tiltakene
Redegjorelse fra administrasjonen: Redegiorelse til kontrollutvalget om
serskilt sprAkopplering for elever fra sprAklige minoriteter
Redegjorelse fra administrasjonen: Redegjorelse til kontrollutvalget om
oppfslgning av avtaler om skoleskyss
Habilitet ved behandling av tilsetting
Faktureringsrutiner etc helse og sosial
Orienteringer 1-ra revision og sekretariat
Eventuelt
Unntatt fra offentlighet ofl'.lovens $ 24: Oppt-olgning av nummerert brev
nr I fra revisor: Rapport om undersskelse

l4l17 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 3. februar 2017
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 3. februar 2017 godkjennes.
Omforent forslag:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 3. februar 2017 godkjennes, med den endring at ordet
<etterretning> i forslag sak 05/17 endres til ordet <orientering>.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 3. iebruar 2017 godkjennes. med den endring at ordet
(etterretning) i forslag sak 05/17 endres til ordet <orientering>.

l5/17 Arsregnskap Gildeskit kommune

2016

-

uttalelse fra kontrollutvalget

Ridmann Helge D. Aherhaugen og okonomisjef Marianne Stranden motte
saken for i redegjore og svare pi sporsmil.

i

tilknytning til

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mste 2. mai 2017 behandlet Gildesk6l kommunes Arsregnskap lor 2016.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet/irsbererningen, samt
revisjonsberetningen for 20 I 6.

I henhold til kommunelovens $ 48 nr 5 skal det iirsberetningen gis opplysninger om tiltak
som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for a sikre hoy etisk standard i
virksomheten. Kontrollutvalget ber om at senere 6rs irsberetninger gir mer utfyllende
opplysninger om dette, slik at beretningen bedre kommer i samsvar med lovens krav.
Kontrollutvalget har merket seg at ersregnskapet for 2016 viser et overskudd/mindreforbruk
har videre merkel seg at alle hovedansvarsomrider (HA) i driltsbudsjeltet
har avvik mellom regnskap og regulert budsjett.

pi kr 0. Utvalget

Kontrollutvalget har merket seg at det er betydelige avvik mellom regnskap og budsjett i
investeringsregnskapet for 2016. Investeringsbudsjett er en bindende plan for kommunens
midler og anvendelsen av disse, jfr kommunelovens $ 46 nr l. Investeringsbudsjett for 2016
er ikke blitt regulert i henhold til kommuneloven I46 nr I med forskrift.

Kontrollutvalget mener for ovrig at presentasjon av Srsregnskapet med tilhorende
spesifikasjoner og noter samt radmannens drsberetning, tilfredsstiller brukemes
inlbrmasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Gildesk6l kommunes aktivitet i 201 6.

utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen,
merknader til Gildesk6l kommunes Arsregnskap fbr 201 6.

har kontrollutvalget ingen

Voterins:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 2. mai 2017 behandlet Gildeskil kommunes irsregnskap lor 201 6.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet/irsberetningen. samt
revisjonsberetningen for 201 6.

I henhold til kommunelovens $ 48 nr 5 skal det i arsberetningen gis opplysninger om tiltak
som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for 6 sikre hoy etisk standard i
virksomheten. Kontrollutvalget ber om at senere 6rs irsberetninger gir mer utly ende
opplysninger om dette, slik at beretningen bedre kommer i samsvar med lovens krav.
Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2016 viser et overskudd/mindrefbrbruk
pi kr 0. Utvalget har videre merket seg at alle hovedansvarsomrider (HA) i driftsbuds.iettet
har awik mellom regnskap og regulert budsjett.

Kontrollutvalget har merket seg at det er betydelige avvik mellom regnskap og budsjett i
investeringsregnskapet for 2016. Investeringsbudsjett er en bindende plan for kommunens
midler og anvendelsen av disse, jfr kommunelovens $ 46 nr 1. Investeringsbudsjett lor 2016
er ikke blitt regulert i henhold til kommunelovcn g 46 nr I med forskrift.

Kontrollutvalget mener for ovrig at prcsentasjon av Srsregnskapet med tilhnrende
spesifikasjoner og noter samt rAdmannens Arsberetning, tilfredsstiller brukemes
informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Gildesk6l kommunes aktivitet i 2016.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen. har kontrollutvalget ingen
merklader til GildeskAl kommunes irsregnskap for 201 6.

16117 Redegjorelse fra administrasjonen: Rutiner for varsling av kritikkverdige

forhold
RAdmann Helge D. Akerhaugen motte
sporsmAl.

i

tilknytning

til

saken

lbr 6 redegjore og svare pi

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omlorent forslag:
Saken utsettes. Kontrollutvalget ber om
tilbake til saken i neste mote.

i

ffi kopi av rutinen pa dette omradet, og kommer

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Saken utsettes. Kontrollutvalget ber om
tilbake til saken i neste mote.

l7l17

i

Vedtak:
fl kopi av rutinen

pA dette

omridet, og kommer

Redeglorelse fra administrasjonen: Bemanning og rekruttering til stillinger i
kommunens administrasjon

RAdmann Helge D. Akerhaugen motte
sporsmil.

i

tilknytning

Forslag til vedtak:
Saken legges lrem uten forslag til vedtak:
Omforent forslag til vedtak:
Muntlig redegjorelse fra rAdmannen tas til orientering.
Votering:
Omforent lorslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Muntlig redegjorelse fra ridmannen tas til orientering.

til

saken for A redegiore og svare

pi

18/17 Redegiorelse fra administrasjonen: Om tiltak mot mobbing i skolen, og effekten
av tiltakene
Kommunalsjef Inger Fagervik motte

i

tilknytning

til

saken for A redegjore og svare

pi

sporsmel.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent lorslae til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

l9l17

Redegiorelse fra administrasjonen: Redegjoretse til kontrollutvalget om srerskilt
sprikopplering for elever fra spriklige minoriteter

Forslag til vedtak:
Redegjorelsen i kommunens brev datert

07

.04.2017 tas til orientering.

Votering:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Redegjorelsen i kommunens brev datert 07 .04.2017 tas

til orientering.

20/17 Redegiorelse fra administrasjonen: Redegiorelse til kontrollutvalget om
oppfolgning av avtaler om skoleskyss
Kommunalsjef lnger Fagervik motte
sporsmil.

i

tilknltning

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslas til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

til

saken for

i

redegjore og svare pA

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orienlering.

2lll7

Habilitet ved behandling av tilsetting

Forslag til vedtak:
Saken legges frem for drofting i kontrollutvalget.

Behandling i kontrollutvalget 3. februar 2017:
Saken utsettes

til

neste mote.

Omforent forslas til vedtak:
Kontrollutvalget ber radmannen se til at forvaltningslovens bestemmelser i $ 6 vedrorende
habilitet overholdes i fremtiden.
Votering:
Omforent lorslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber ridmannen se til at fon'altningslovens bestemmelser i $ 6 vedrorende
habilitet overholdes i fremtiden.

22117 Faktureringsrutiner etc helse og sosial
Forslag til vedtak:
Saken legges frem for drofting.
Omforent forslas til vedtak:
Til neste mote ber kontrollutvalget om en redeglorelse om rutiner for fakturering av denester
innen helse og sosial / pleie og omsorg.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til

neste mste ber kontrollutvalget om en redegiorelse om rutiner for fakturering av tjenester

innen helse og sosial / pleie og omsorg.

23117 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Revisor orienterte:
r Bemanning: Revisjonen er fullt bemannet fra og med i dag, men dette inkluderer to
nylig tiltridte forvaltningsrevisorer.
o Regnskapsrevisjon: Ferdig i GildeskAl, mens noen andre henger etter

Sekretariatet orienterte :
o Om dokumenter vedlagt saken
o Om epost fra formannskapssekreter med tilbud om opplering i bruk av lpad og
Goodreader
o Hjemmeside for Salten kontrollutvalgservice, med underside for hver kommune, er
klar til bruk pA r,,tu.\.!rr.raria!!_r-ng.

24117 Eventuelt
Kontrollutvalgets leder tok opp manglende sladding av opplysninger i innkalling til
kontrollutvalgets mste 3. lebruar 2017. Sekretariatet ordner dette.

Til neste mote bes administrasjonen om en redegjorelse om kommunens overordnede
beredskapssystem.
Neste mote fastsettes

til tirsdag

30. mai.

Ytterligere saker til behandling fremkom ikke.

25117 unntatt rra offentlighet off.lovens $ 24: oppfolgning av nummerert brev nr
revisor: Rapport om undersskelse

I fra

Forslag til vedtak:
Saken legges frem for drofting.
Omforent forslas til vedtak:
Saken utsettes

til skriftlig svar fra ridmannen foreligger. Det kalles deretter inn til

ny'tt mote

i

kontrollutvalget.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
til skriftlig svar fra rfldmannen foreligger. Det kalles deretter inn til nytt mote i
kontrollutvalget.
Saken utsettes

Inndy r dcn 2. mai 2017

Sekretrr for kontrollutval

ge1

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

