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Fra: Thrond [mailto:thrond@gildeskal-vekst.no] 
Sendt: 4. november 2016 13:32
Til: Helge D. Akerhaugen
Emne: VEDR budsjett, beskrivelse i dokument Gildeskål Vekst AS

Hei

Jeg synes det saksfremlegget og den beskrivelsen som fremkommer i Rådmannens 
budsjettfremlegg er rett og slett

trasig lesning pga av mangelfullt innhold av viktige fakta for Gildeskål vekst AS sin del.

Her fremkommer det kun som at bedriften søker om økt bevilgning på kr 380000,-.

Ikke et ord om at årsaken skyldes inntektstap på to APS plasser som utgjør nøyaktig dette beløpet.

Vi har dermed i realiteten ikke bedt om innteksøkning (totalt sett) i det hele tatt, men kun 
oppreholdese på dagens nivå.

Dette kommer ikke frem i Rådmannens beskrivelse, det er ikke nevnt med et ord,  men tvert imot 
så ser det ut som at vi kun vil ha utbetalt mere tilskudd.

Jeg synes dette er usedvanlig trist, da det ikke viser et korrekt bilde av den situasjonen som 
virksomheten er oppe i.

Jeg har allerede diskutert dette med mitt styre som  også ser at dette kan misoppfattes totalt.

Derfor sendes denne mailen.

Ser at vårt budsjett ligger ute på hjemmesiden, men jeg tviler på at det er mange som leser dette.

Her er styrets beskrivelse når vi leverte dokumentet til kommunen.
Her et til og med årsaken til denne søknaden om ekstrabevilgninger strekt under.
At Rådmannen velger å utelate slike vesentlige opplysninger er uforståelig. 

Gildeskål Vekst AS oversender med dette budsjettet for 2017.
Budsjettet legges frem for videre politisk behandling og inneholder samme driftsnivå 
som tidligere år med unntak av tapte inntekter ifra NAV på kr 380000,-.
Utfordringene ved utarbeidelse av budsjettet for Gildeskål Vekst AS nå er de store 
avskrivningskostnadene i tilegg til de tapte inntektene ifra NAV. Dette gjør at budsjettet legges 
frem med et budsjettmessig underskudd på kr 964080,-. Uten avskrivningene så ville det vært et 
overskudd på kr 55920,-.
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Driften sikres på samme nivå som tidligere og likviditeten i selskapet vil være tilfredsstillende for 
2017, forutsatt at kommunen bidrar med økt ramme på kr 380000,-.

-- 
Thrond Gjelseth
Daglig Leder
Gildeskål Vekst
Mobil. 97579400
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