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PROTOKOLL – GILDESKÅL KONTROLLUTVALG 
 

 

Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 – 11.30 

Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr 

Saksnr.: 10/13 – 19/13 

 

 

Til stede:  Forfall: 

Tore Laugsand, leder     Ingen 

Einar Helgesen, nestleder        

Øyvind Mevik 

 

 

     

Varamedlemmer: 

Ingen 

 

 

Øvrige: 
Rådmann Geir Mikkelsen møtte i tilknyting til sak 12-14/13 

Økonomisjef Eva Stokvik møtte i tilknytning til sak 12-13/13 

Avdelingsingeniør John-Egil Hanssen møtte i tilknytning til sak 12/13 

Oppmålingsingeniør Bjørnar Thoresen møtte i tilknytning til sak 14/13 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt, og  

Revisjonssjef Per Asbjørn Andersen, Salten kommunerevisjon IKS 

Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen 

 

 

Godkjenning av  innkalling 

 sakliste 

Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.   

 

 

Merknader: 

Det fremkom ikke merknader. 

 



SAKSLISTE 

Saksnummer Sakstittel 

10/13 Godkjenning av protokoll fra møte 6. mai 2013  

11/13 Forvaltningsrevisjonsrapport Kvalitet i grunnskolen 

12/13 Redegjørelse fra administrasjonen: Utbygging av kommunalt vannverk 

13/13 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens regnskap 

14/13 Sak vedrørende oppmerking av eiendom 

15/13 Ny revisjonsordning for Gildeskål kommune 

16/13 Budsjett kontroll og tilsyn 2014 

17/13 Revisors vurdering av egen uavhengighet 

18/13 Orienteringer fra revisjon og sekretariat 

19/13 Eventuelt 

 

 

10/13  Godkjenning av protokoll fra møte 6. mai 2013 

 

Forslag til vedtak: 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. mai 2013 godkjennes. 

 

Votering: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. mai 2013 godkjennes. 

 

 

 

11/13 Forvaltningsrevisjonsrapport Kvalitet i grunnskolen 

 

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret): 
Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i grunnskolen» er forelagt kommunestyret og tas til 

etterretning. 

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger. 

3. Kommunestyret vil trekke frem følgende forhold for oppfølging fra administrasjonen: 

 

Omforent forslag: 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i grunnskolen» er forelagt kommunestyret og tas 

til etterretning. 

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger. 

 

Votering: 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak (innstilling til kommunestyret): 

1. Forvaltningsrevisjonsrapporten «Kvalitet i grunnskolen» er forelagt kommunestyret og tas 

til etterretning. 

2. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger. 

 

 



12/13 Redegjørelse fra administrasjonen: Utbygging av kommunalt vannverk 

 

Rådmann Geir Mikkelsen, økonomisjef Eva Stokvik og avdelingsingeniør John-Egil Hanssen 

møtte for å redegjøre og svare på spørsmål. 

 

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

 

Omforent forslag: 

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning. 

 

Kontrollutvalget får opplyst at forventet kostnadsramme er mellom kr 37 til 40 mill. Utvalget 

mener rammen for prosjektet bør formaliseres gjennom et budsjettvedtak.   

 

Votering: 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning. 

 

Kontrollutvalget får opplyst at forventet kostnadsramme er mellom kr 37 til 40 mill. Utvalget 

mener rammen for prosjektet bør formaliseres gjennom et budsjettvedtak.   

 

 

 

13/13 Redegjørelse fra administrasjonen: Status for kommunens regnskap 

 

Rådmann Geir Mikkelsen og økonomisjef Eva Stokvik møtte for å redegjøre og svare på 

spørsmål. 

 

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

 

Omforent forslag: 

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning. 

 

Utvalget registrer at det ser ut til å gå mot et underskudd på kr 1 mill 

 

Votering: 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning. 

 

Utvalget registrer at det ser ut til å gå mot et underskudd på kr 1 mill. 

 

 

 

 

 



14/13 Sak vedrørende oppmerking av eiendom 

 

Rådmann Geir Mikkelsen og oppmålingsingeniør Bjørnar Thoresen møtte for å redegjøre og 

svare på spørsmål. 

 

Forslag til vedtak: 
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning. 

 

Omforent forslag: 

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning. 

 

Kontrollutvalget anmoder om at nytt målebrev sendes ut, og ser for øvrig ikke grunnlag for 

ytterligere oppfølgning av saken. 

 

Votering: 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til etterretning. 

 

Kontrollutvalget anmoder om at nytt målebrev sendes ut, og ser for øvrig ikke grunnlag for 

ytterligere oppfølgning av saken. 

 

 

 

15/13 Ny revisjonsordning for Gildeskål kommune 

 

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret) 
 

Kontrollutvalget vedtar å oversende 

- denne sakens saksfremlegg, 

- «Rapport Nordland Revisjon – grunnlag for etablering» 

til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak: 

  

1. Gildeskål kommunestyre ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik den er beskrevet 

i Rapport Nordland Revisjon. 

 

2. Til det videre arbeid med etablering av nytt revisjonsselskap oppnevnes følgende 

interimsstyre: 

Styreleder Salten kommunerevisjon IKS 

Styreleder Indre Helgeland kommunerevisjon 

Styreleder Ytre Helgeland kommunerevisjon 

Representant valgt av og blant de ansatte i dagens tre selskaper 

 

3. Mandat for interimsstyret: 

Interimsstyrets oppgave er å få på plass de ordinære eier- og styreorganene i selskapet. 

Interimsstyret skal derfor utarbeide forslag til selskapsavtale og eieravtale for det nye 

interkommunale selskapet, i tråd med de føringer som er gitt i Rapport Nordland 

Revisjon. 



Høringsuttalelsene til rapporten oversendes interimsstyret for nærmere vurdering og 

bearbeiding. 

Forslag til selskapsavtale og eieravtale legges frem til kommunestyret for behandling. 

Interimsstyret vurderer selv behovet for å innhente bistand fra dagens 

revisjonsselskaper, eller ekstern bistand i sitt arbeid. Til finansiering av interimsstyrets 

arbeid nyttes restfinansiering av tilskudd fra Fylkesmannen i Nordland, ca kr 100 000.  

Interimsstyret avvikles så snart styre for Nordland Revisjon er valgt.  

 

Omforent forslag: 

Saken utsettes inntil nærmere avklaring av hvordan kommunene på indre Helgeland stiller seg 

til den nye revisjonsordningen. 

 

Votering: 

Omforent forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Saken utsettes inntil nærmere avklaring av hvordan kommunene på indre Helgeland stiller seg 

til den nye revisjonsordningen. 

 

 

 

16/13 Budsjett kontroll og tilsyn 2014 

 

Forslag til vedtak: 
Gildeskål kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 

2014 foreslås budsjettert til kr 652.000,-.  

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll Kr 520 000 

Sekretærbistand Kr 80 000,- 

Kurs og opplæring, andre driftsutgifter Kr 52 000,- 

Sum Kr 652 000,- 

 

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.  

 

Votering: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Gildeskål kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 

2014 foreslås budsjettert til kr 652.000,-.  

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll Kr 520 000 

Sekretærbistand Kr 80 000,- 

Kurs og opplæring, andre driftsutgifter Kr 52 000,- 

Sum Kr 652 000,- 

 

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg § 18.  

 

 

 

 

 



17/13 Revisors vurdering av egen uavhengighet 

 

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget i Gildeskål kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 

27. august 2013 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan 

endre vurderingen av uavhengighet. 

 

Votering: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalget i Gildeskål kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 

27. august 2013 til etterretning. Utvalget ber om å bli løpende orientert om forhold som kan 

endre vurderingen av uavhengighet. 

 

 

 

18/13 Orienteringer fra revisjon og sekretariat 

 

Revisor orienterte: 

 Revisjonen er i rute.  

 

Sekretariatet orienterte:  

 Om dokumenter vedlagt saken 

 
 

 

19/13 Eventuelt 
 

Ytterligere saker til behandling fremkom ikke. 

 

 

 

Inndyr den 3. desember 2013 

 

 

Lars Hansen 

Sekretær for kontrollutvalget  

 

 

 

 

Utskrift sendes:  

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer 

Gildeskål kommune v/ ordfører og rådmann,  

Salten kommunerevisjon IKS 


