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PROTOKOLL - GILDESTAI KONTROLLUTVALG

Mstedato: Fredag 11. aprit 2014k108.30 - 10.30
Mstested: Formannskapssalen, kommunehusetrlnndyr
Saksnr.: 0lll4 -08114

Til stede:
Tore Laugsand, leder
Einar Helgesen, nestleder
Ayvind Mevik

Forfall:
Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Avrigez
okonomisjef Eva Stokvik mstte i tilknytning til sak o2l14 og03/14
Sekretrer Renate Johansen Gildeskil Eiendom KF motte i tilknytning til sak 03/14
Revisjonssjef Per Asbjorn Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent.

Merknader:
Kontrollutvalget bemerket at regnskap for Gildeskil Eiendom KF var kommet svrert sent til
behandling i utvalget.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

0Ut4 _Godkjenning av protokoll fra mste 3. desember 2013
02t14

4rsregnskap Gildeskil kommune 201
03n4 Arsregnskap Gildeskil Eiendom KF 2013
04n4 Bestillingavforvaltningsrevisjon:Sykefravre,'op@

omsorg
05n4 Bestilling av selskapskontroll: Salten Brann IKS
06n4 Status for sak om ny revisjonsordning
07114 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
08n4 Eventuelt

0lll4 Godkjenning av protokoll fra mote 3. desember 2013

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mate 3. desember 2013 godkjennes.

VoterinS.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mste 3. desember 2013 godkjennes.

02114 Arsregnskap Gildeskfll kommune 2013 - uttalelse fra kontrollutvalget

okonomisjef Eva stokvik mstte for 6 redegjsre og svare p6 sporsmil.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mste I 1. april 2014 behandlet Gildeskil kommunes irsregnskap for
2013. Grunnlaget for behandlingen har vrrt det avlagte irsregnskapet/irsberetningen, samt
revisjonsberetningen for 20 1 3.

I henhold til kommunelovens $ 48 nr 5 skal det i irsberetningen gis opplysninger om tiltak
som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for 6 sikre hoy etisk standard i
virksomheten. Dette er ikke ivaretatt. Kontrollutvalget ber om at senere ars irsberetninger gir
opplysinger om dette, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens krav.

I Arsberetningen er det redegiort for faktisk tilstand nir det gjelder likestilling, men i henhold
til kommunelovens $ 48 nr 5 skal det i irsberetningen ogsi redegjsres for tiltak som er
iverksatt eller planlegges iverksatt for 6 fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling,
samt fremme formilet i diskrimineringsloven og diskriminerings- og likestillingsloven. Ut
over opplysingen om at kommunen har jobbet for i fh bort ufrivillig deltid som en del av sitt
likestillingsarbeid, er det ikke opplyst om tiltak i beretningen. Kontrollutvalget ber om at



senere 6rs Arsberetninger gir opplysinger om andre tiltak i kommunens likestillingsarbeid, slik
at beretningen kommer bedre i samsvar med lovens krav.

Kontrollutvalget mener for avrig at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende
spesifikasjoner og noter samt ridmannens irsberetning, tilfrldsstiller brukernes
informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Gildeskil kommunes aktivitet i2013.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2013 viser et overskudd/mindreforbruk
phl<t 259 553.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen
merknader til Gildeskil kommunes irsregnskap for 2013.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mste 1 1. april 2014 behandlet Gildeskil kommunes flrsregnskap for
2013. Grunnlaget for behandlingen har vrert det avlagte irsregnskapet/irsberetningen, samt
revisjonsberetningen for 20 I 3.

I henhold til kommunelovens $ 48 nr 5 skal det i irsberetningen gis opplysninger om tiltak
som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for i sikre hoy etisk standard i
virksomheten. Dette er ikke ivaretatt. Kontrollutvalget ber om at senere irs irsberetninger gir
opplysinger om dette, slik at beretningen kommer i samsvar med lovens krav.

I irsberetningen er det redegjort for faktisk tilstand n6r det gjelder likestilling, men i henhold
til kommunelovens $ 48 nr 5 skal det i irsberetningen ogsi redegjsres for tiltak som er
iverksatt eller planlegges iverksatt for i fremme likestilling og hindre forskjellsbehandling,
samt fremme formilet i diskrimineringsloven og diskriminerings- og likestillingsloven. Ut
over opplysingen om at kommunen har jobbet for 6 fi bort ufrivillig deltid som en del av sitt
likestillingsarbeid, er det ikke opplyst om tiltak i beretningen. Kontrollutvalget ber om at
senere 6rs flrsberetninger gir opplysinger om andre tiltak i kommunens likestillingsarbeid, slik
at beretningen kommer bedre i samsvar med lovens krav.

Kontrollutvalget mener for ovrig at presentasjon av irsregnskapet med tilhsrende
spesihkasjoner og noter samt ridmannens irsberetning, tilfredsstiller brukernes
informasjonsbehov og gir et riktig inntrykk av Gildeskil kommunes aktivitet i 2013.

Kontrollutvalget har merket seg at firsregnskapet for 2013 viser et overskudd/mindreforbruk
phkr 259 553.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen
merknader til Gildeskil kommunes irsregnskap for 2013.



03114 Arsregnskap Gildeskfll Eiendom KF 2013 - uttalelse fra kontrollutvalget

Renate Johansen mstte fra Gildeskil Eiendom KF for i redegjore og svare pi sporsmil.
Okonomisjef Eva Stokvik har fart regnskap for foretaket og motte for 6 redegisre og svare pi
sporsmil.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mate I 1. april 2014 behandlet Gildeskil Eiendom KF sitt Srsregnskap
for 2013. Sammen med irsregnskapet foreli foretakets &rsberetning og revisjonens beretning
for 2013.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og
noter gir et riktig inntrykk av Gildeskil Eiendom KF sin aktivitet i 2013.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2013 viser et merforbruk pe kr
258 623,60.

Kontrollutvalget registrerer at irsberetningen gir ingen redegjorelse om tiltak for & sikre hoy
etisk standard, eller tiltak for 6 fremme likestiling og for 6 hindre forskjellsbehandling.
Utvalget ber om at irsberetninger for kommende 6r gir opplysinger om dette, slik at
beretningen kommer i samsvar med kommunelovens $ 48 nr 5 pi dette omridet.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 10. april
2014 har kontrollutvalget ingen merknader til Gildesk6l Eiendom KF sitt Srsregnskap for
2013.

Votering:
Forslag ti vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mste 1 l. april 2014 behandlet Gildeskil Eiendom KF sitt irsregnskap
for 2013. Sammen med irsregnskapet foreli foretakets firsberetning og revisjonens beretning
for 2013.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og
noter gir et riktig inntrykk av GildeskAl Eiendom KF sin aktivitet i 2013.

Kontrollutvalget har merket seg at Arsregnskapet for 2013 viser et merforbruk pA kr
258 623,60.

Kontrollutvalget registrerer at irsberetningen gir ingen redegjorelse om tiltak for i sikre hoy
etisk standard, eller tiltak for i fremme likestiling og for 6 hindre forskjellsbehandling.
Utvalget ber om at irsberetninger for kommende 6r gir opplysinger om dette, slik at
beretningen kommer i samsvar med kommunelovens $ 48 nr 5 pi dette omrfldet.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til firsregnskapet datert 10. april
2014 har kontrollutvalget ingen merknader til Gildeskil Eiendom KF sitt irsregnskap for
2013.



04114 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Sykefravrersoppfolgning innen pleie og omsorg

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet
i prosjektplan datert 03.03.2014.

Omforent forslaq:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet
i prosjektplan datert 03.03.2014.

Kontrollutvalget forutsetter at rapporten blir klar til behandling i kontrollutvalget medio
desember.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet
i prosjektplan datert 03.03.2014.

Kontrollutvalget forutsetter at rapporten blir klar til behandling i kontrollutvalget medio
desember.

05114 Bestilling av selskapskontroll: Salten Brann IKS

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av selskapskontroll innen Salten Brann IKS slik det er
beskrevet i prosjektplan datert 10.02.2014.

Kontrollutvalget forutsetter at rapporten blir klar til behandling i kontrollutvalget medio
desember.

Omforent forslag:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av selskapskontroll innen Salten Brann IKS slik det er
beskrevet i prosjektplan datert 10.02.2014.

Kontrollutvalget forutsetter at rapporten blir klar til behandling i kontrollutvalget medio
desember.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av selskapskontroll innen Salten Brann IKS slik det er
beskrevet i prosjektplan datert I0.02.2014.

Kontrollutvalget forutsetter at rapporten blir klar til behandling i kontrollutvalget medio
desember.



06114 Status for sak om ny revisjonsordning

Forslag til vedtak:
Redegjorelsen tas til etterretning.

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen tas til etterretning.

07114 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
. Drift som normalt.

Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken
o Vikaravtale inngitt mellom Salten kontrollutvalgsservice og Nordland

fylkeskommunes kontrollutvalg for eventuelle kortvarige fraver i de to
sekretariatene.

08114 Eventuelt

Ytterligere saker til behandling fremkom ikke.

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Gildeskil kommune vl ordfsrer og ridmann,
Salten kommunerevisjon IKS

Sekreter for kontrollutvalget


