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Srtt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

PROTOKOLL

dato:
18.02.2016

VAr

Jnr
l6lxxx

- GILDESKAL KONTROLLUTVALG

Motedato: Torsdag 18. februar kl 08.30 - 10.,15
Mstested: Formannskapssalen, kommunehuset, Inndyr

Saksnr.:
Til

01116-10116

stede:

Tore Laugsand, leder

Forfall:
Odd Kaspersen, nestleder

Bemt Moe Hansen

Varamedlemmer:
Rolf Hessvik mstte som vara lor Odd Kaspersen

Avriget
Okonomisjef Marianne Stranden motte i tilknltning til sak 02116 og03/16
Virksomhetsleder Rune Reisaenen motte i tilknltning til sak 04i 16
Forvaltningsrevisor Inger Hikestad, og
Ansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt. Salten kommunerevisjon IKS
Seketrer for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til m6tet ble godkjent.

Merknader:
Ingen

ark
414 5.4

SAKSLISTE
Saksnummer

0Ut6
02n6
03/r6
01/16
05/16

06n6
07fi6
08/16

09n6
10/16

Sakstittel
Forvaltningsrevis.ion innkjop: Orientering fra revisor, og tilleggsbestilling
Redegjorelse lra administrasjonen: Status for kommunens okonomi
Redegjorelse fra administrasjonen: Om bruk av konsesjonsavgift
Redegjorelse fra administrasjonen: Om langsiktige planer for vedlikehold
i Gildeskil kommune
Oppstart ny plan for forvaltningsrevision: Overordnet analyse
Buds.jett kontroll og tilsyn 2016
Engasjementsbrev 201 5 Salten kommunerevisjon IKS
Revisors vurdering av egen uavhengighet
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Eventuelt

01/16 Forvaltningsrevisjon innkjop: Orientering fra revisor, og tilleggsbestilling

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors gjennomgang av forvaltningsrevisjonsrapporten fbrelopig til
orientering.
Utvalget ber i tillegg om at revisor foretar n&rmere undersokelser nir det gjelder veiprosjekt
2014-2015, sett i forhold til kommunens kontroll med om leveransen er i samsvar med
anbudet.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar revisors gjennomgang av forvaltningsrevisjonsrapporten forelopig til
orientering.
Utvalget ber i tillegg om at revisor foretar n&rnere undersokelser n6r det gjelder veiprosjekt
2014-2015. sett i forhold til kommunens kontroll med om leveransen er i samsvar med
anbudet.

02l16 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for kommunens okonomi
Okonomisjef Marianne Stranden motte fra administrasjonen for 6 redegjore og svare
sporsmil.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslag til vedtak:
Redegj orel sen fra administrasj onen tas til etterretning.

pA

Voterins:
Omforent ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

03i16 Redegiorelse fra administrasjonen: Om bruk av konsesjonsavgift
Okonomisjef Marianne Stranden motte fra administrasjonen for 6 redegiore og svare

pi

sporsmAl.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslae til vedtak:
Redegiorel sen fra admini strasj onen tas

til etterretning.

Votering:
Omforent ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

04/16 Redegiorelse fra administrasjonen: Om langsiktige planer for vedlikehold i
Gildeskil kommune
Virksomhetsleder Rune Reisenen mstte fra administrasjonen for 6 redegjore og svare
sporsmil.

pi

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslae til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til etterretning.
Kontrollutvalget forventer at kommunen far pi plass en langsiktig vedlikeholdsplan i lopet av
kort tid. Utvalget ber om 5 bli orientert nir dette foreligger.
Videre registrerer utvalget at det ikke foreligger et fungerende awikssystem for kommunens
bygningsmasse. Utvalget mener dette ma komme pi plass si snart som mulig.
Votering:
Omforent ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Kontrollutvalget forventer at kommunen fir pi plass en langsiktig vedlikeholdsplan i lopet av
kort tid. Utvalget ber om i bli orientert n6r dette fbreligger.
Videre registrerer utvalget at det ikke foreligger et fungerende awikssystem for kommunens
bygningsmasse. Utvalget mener dette mA komme pA plass si snart som mulig.

05/16 Oppstart ny plan for forvaltningsrevisjoni Overordnet analyse
Forslag til vedtak:
Gildeskil kontrollutvalg tar til orientering redegjorelse om prosjektplan som grunnlag for
overordnet analyse, og senere utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon.
Votering:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Gildeskil kontrollutvalg tar til orientering redegiorelse om prosjektplan som grunnlag for
overordnet analyse, og senere utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon.

06/16 Budsjett kontroll og tilsyn 2016
Forslag til vedtak:
Gildeskil kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg)
20 6lbreslis
til kr 694 000:
Regnskaps- og forvaltningsrevis jon, selskapskontroll
Kr 550 000
Sekretrrbistand
Kr 94 000
Kurs og opplering, andre driftsutgifter
Kr 50 000
Sum
Kr 694 000
Saken oversendes formannskapet,

jfr lorskrift

om kontrollutvalg $ 18.

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Gildeskil kommunes utgifter til tilsyn og kontrol[ (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg)
20 6 foreslis
ettert til kr 694 000:
Regnskaps- og forvaltningsrevislon, selskapskontroll
Kr 550 000

Kr

Sekreterbistand
Kurs og opplering, andre driftsutgifter
Sum
Saken oversendes formannskapet,

jfr forskrift

94 000
Kr 50 000

Kr 694 000
om kontrollutvalg $ 18.

07116 Engasjementsbrev 2015 Salten kommunerevisjon IKS
Forslag til vedtak:
I . GildeskAl kontrollutvalg tar engasjementsbrev for revisjon av Gildeskil kommune til
etterretning.

2.

Utvalget oppfordrer revisor til
av revisjonsoppdraget.

3.

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

&

gi noe mer utfyllende inlormasjon om gjennomforing

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

l.

Vedtak:
kontrollutvalg
tar
engasjementsbrev
for revisjon av GildeskAl kommune til
GildeskAl
etterretning.

2.

Utvalget oppfordrer revisor til
av revisjonsoppdraget.

3.

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

A

gi noe mer utfyllende informasjon om gjennomforing

08/16 Revisors vurdering av egen uavhengighet
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Gildeskil kommune tar revisors egenwrdering av sin uavhengighet datert
1. juli 2015 til etterretning. Utvalget ber om 6 bli lopende oriente( om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Gildeskil kommune tar revisors egenwrdering av sin uavhengighet datert
1 . juti 201 5 til etterretning. Utvalget ber om i bli lopende orientert om forhold som kan endre
wrderingen av uavhengighet.

09/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Seketariatet orienterte:
Om dokumenter vedlagt saken.
Kontrollrapport fra Skatteetaten datert 15.02.2016
Om notat vedrsrende lovlighet av avgiftsparkering.

o
.
o

l0/16 Eventuelt
Ytterligere saker til behandling fremkom ikke.

Inndyr den

lltskrift

18. feb

sendes:

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

