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GILDESKAT- XONTNOLLUTVALG

Mstedato: Fredag, I l. september 2020 kl 08.30 - I 1.00
Motested: Kom m unestvresalen, Gildeskil kommunehus

Saksnr.:

19/20

-

28120

Til stede:

Forfall:

Gunnar Skiellvik, leder
Hallvard Johansen. nestleder
Helge Jeger Nilsen, medlem
Jan Ame Birkeli. medlem

Emelie .lohansen. medlem

Varamedlemmer:
Aina Myrvoll motte for Emilie Johansen

Ovrigez
Kommunedirektsr Marianne Stranden. sak
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Jonny Riise.
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst, (tlf sak /20)
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen.
Salten kommunerevisjon IKS
Sekretrr for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenning

av

innkalling

sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen

ark
.114

5..1

SAKSLISTE
Saksnummer
19t20
20t20

2t t20
22t20
23t20
21t20
25t20
26t20
27t20
28t20

Sakstittel
Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 25. mai 2020
Redegjorelse lia administrasjonen: Status fbr kommunens okonomiske
situasion
Bestilline av forvaltningsrevision Off'entlise anskaff-elser
Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFOLGING lris Salten IKS
og Offentli ge anskaffelser
Reglement lor GildeskAl kontrollutvalg
Budsiett for kontroll os tilsyn 2021
Horing - utredning av omdanning og utvidelse av Salten
kontrollutvalgservice
Revisors vurdering av egen uavhengighel
Orienteringer lia revision og sekretariat
Flventuelt

-

Selvkost

19i20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 25. mai 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 25. mai 2020 godkjennes.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 25. mai 2020 godkjennes.

20/20 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for kommunens skonomiske situasjon
Kommunedirektor Marianne Stranden mstte fra administrasjonen for A redegiore og svare pA
sporsmel. Kontrollutvalget fikk delt ut notatet <Orientering om tertialrappo( | 12020 og
okonomisk status framover)
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslae til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas

til orientering.

21l20 Bestilling av forvaltningsrevisjon Offentlige anskaffelser
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet
i prosjektplan datert 3 I .08.2020.
Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formAl gir kontrollutvalget revisor fullmakt til
foreta j usteringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

i

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdrifien og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet
i prosjektplan datert 31.08.2020.
Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens lormil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til 6

foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er giorr endringer i prosjektets problemstillinger.

22120

Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFOLGING Iris Salten IKS
Offentlige anskaffelser

-

Selvkost og

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFOLGNING Iris Salten IKS - Selvkost og
Oflentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Gildesk6t og tas til
ettemetning.

2.

Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling.

3.

Kommunestyret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak t8/19 i stor grad
er tulgt opp av selskapet.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

I

.

2.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Forvaltningsrevisjonsrapporren OPPFOLGNING Iris Salten IKS - Selvkost og
Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Gildeskil og tas til
etterretning.
Kommunestyret ber selskapet merke seg rappo(ens anbefaling.

3.

Kommunestyret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak I 8/t 9 i stor grad
er fulgt opp av selskapet.

23120 Reglement

for Gildeskil kontrollutvalg

Forslag til vedtak:
Gildeskil kontrollutvalg oversender lorslag til reglement for kontrollutvalg til
kommunestyret, men de endringer som fremkom i mstet.

VoterinS
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Gitdeskil kontrollutvalg oversender lorslag til reglement for kontrollutvalg til
kommunestyret, men de endringer som fremkom i mstet.

24120 Budsjett

for kontroll og tilsyn 2021

Forslag til vedtak:
GildeskAt kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariar og kontrollutvalg)
2021 foreslAs budsjettert til kr 803 000.
Regnskaps- og lorvaltningsrevision. selskapskontroll

Kr 601 000

Sekreterbistand
Kurs og opplering. andre drilisutgifter
Sum

Kr

128 000

Kr 65 000

Kr

803 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes
formannskapet.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Gildeskal kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon. sekretariat og kontrollutvalg)
2021 forestis budsjettert til kr 803 000.
Regnsk4ps- og fbrvaltningsrevislon. selskapskontroll

Kr 601 000

Sekrcterbistand
Kurs og opplering. andre drilisutgifter
Sum

Kr

128 000

Kr 65 000

K-r 803 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme lbr kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes
formannskapet.

25120 Horing

-

utredning av omdanning og utvidelse av Salten kontrollutvalgsenice

Forslag til vedtak:
l. Gildesk6l kontrollutvalg viser til oversendt horingsdokument fra styret i Salten
kontrollutvalgservice: Utredning: Omdanning til kommunalt oppgavefelleskap opptak av Rodoy kommune som ny deltager

2.

GildeskAl kontrollutvalg sier seg tilfreds med styrets forstag til omdanning av
Salten kontrollutvalgservice til Kommunalt oppgavefelleskap, jfr kommunelovens
kapitel 19. Styrets forslag ivaretar i stor grad kontrollutvalgets behov for et
effektivt og uavhengig seketariat.

3.

Gildeskil kontrollutvalg viser til at utredningen legger opp til at status for Rodoy
kommune endres fra et tidsavgrenset tjenestekjop til i bli f'ullverdig deltager i
Salten kontrollutvalgservice. Kontrollutvalget mener det vil vere en styrke lor
samarbeidet med flere langsiktige deltagere / eiere i seketariatet, og stotter derfor
opptak av Rodoy som ny deltager.

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

l.

GildeskAl kontrollutvalg viser til oversendt horingsdokument fia styret i Salten
kontrollutvalgservice: Utredning: Omdanning til kommunalt oppgavefelleskap opptak av Rodoy kommune som ny deltager

2.

GildeskAl kontrollutvalg sier seg tilfreds med styrets forslag til omdanning av
Salten kontrollutvalgservice til Kommunalt oppgavefelleskap, j l'r kommunelovens
kapitel 19. Styrets forslag ivaretar i stor grad kontrollutvalgets behov for et
effektivt og uavhengig sekretariat.

3.

Gildesk6l kontrollutvalg viser til at utredningen legger opp til at status for Rodoy
kommune endres fra et tidsavgrenset denestekjop tit 6 bli fullverdig deltager i
Salten kontrollutvalgservice. Kontrollutvalget mener det vil vare en styrke for
samarbeidet med flere langsiktige deltagere / eiere i seketariatet. og stotter derfor
opptak av Rodoy som ny deltager.

26120 Revisors

vurdering av uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Gildeskil kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert
19. august 2020 til ettenetning. utvalget ber om i bli lopende orientert om forhold som kan
endre vurderingen av uavhengighet.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Gildeskil kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert
19. august 2020 til etterretning. Utvalget ber om A bli lopende orientert om forhold som kan
endre vurderingen av uavhengighet.

27120 Onenteringer fra revisjon og sekretariat
Sekretariatet orienterte :
o Om dokumenter vedlagt saken.

Revisor orienlerte:
. Regnskapsrevisjon: Holder lor tiden pi med interimrevisjon. Etterlevelseskontroll
vedr pasientmiddelregnskap, jfr utvalgets sak 05i20: Revisorjobber fortsatt med dette,
og revisors notat blir klar til neste mote.

Vedtak:
Orienteringene tas til orientering.

28/20 Eventuelt
Ingen ytterligere saker til behandling.

Inndyr, den I l. septem_ber 2020

Sekreter for kontrollutvalget

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

