
B Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vir dato:
04.12.2014

Jnr
t4l77 t

ark
414- 5.1

Medlemmer i Gildeskil kommunes kontrollutvalg

INNKALLING TIL MOTE I KONTROLLUTVALGET

Mstedato: Torsdag I l. desemb er 2014 kl 13.00.
Mstested: Kommunestyresalen, kommunehuset, Inndyr

SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

t6n4 Godkjenning av protokoll fra mste 25. septemb er 2014
t7n4 Redegisrelse fra Gildeskil Eiendom KF: om foretakets drift og skonomi
18n4 Bruk av bevilgning til giennomforing av Salt
t9n4 Bestilling av forvaltningsrevisjon - offentlige anskaffelser og

rammeavtaler
20n4 Msteplan 2015
2ut4 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
22n4 Eventuelt

Eventuelle forfall bes meldt leder eller sekretariat (470 37 452)

Yig,4. desember 2014

Tore Laugsand (s)
Leder kontrollutvalget

Kopi sendes: Ordforer, ridmann, Salten kommunerevisjon IKS, varamedlemmer i kontrollutvalget til
orientering, (Varamedlemmer mster kun etter nrcrrnere innkalling)

for kontroll



A Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8l 38 lnndyr

V6r dato:
1t.12.2014

Jnr
14t772

ark
414 5.3

sAK t6n4

Motedato:
11.t2.2014

Godkjenning av protokoll tra mate 2s. september 2014

Saksgang:

Kontrollutvalget

Vedlegg:
o Protokoll fra kontrollutvalgets mste 25 . september 201 4

Bakgrunn for saken:
Protokoll fra forrige mste i kontrollutvalget legges frem for godkjenning.

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mste 25 . september 20 l4 godkjennes.

Sekretrer for kontrollutvalget



B Sa lten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 lnndyr

Vir dato: Jnr ark
25.09.2014 14t573 414_ 5.4

PROTOKOLL _ GILDESTAT, KONTROLLUTVALG

Mstedato: Torsdag 25. september 2014 kI 08.30 - ll.l5
Mstested: Formannskapssalenrkommunehusetrlnndyr
Saksnr.: 09114 - l5ll4

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

Varamedlemmer:
Ingen

Ovrigez
Ridmann Geir Mikkelsen, konst. okonomisjef wenche o. Bergheim-Evensen,
virksomhetsleder Rune Reisenen og seniorridgiver Sturla Andersen matte i tilknytning til sak
tU14
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt, og
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretrer for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenning av innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

09t14 Godkjenning av protokoll fra mste ll. aprll2Ol4
t0n4 Selskapskontroll Salten Brann IKS
tut4 Redegisrelse fra administrasjonen: status for kommunens okonomi
t2n4 Budsjett for kontroll og tilsyn 2015
13t14 Revisors vurdering av egen uavhengighet
t4lt4 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
t5n4 Eventuelt

09114 Godkjenning av protokoll fra mote ll. aprit 2014

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mste 1 l. april 2014 godkjennes.

Voterin$.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mste I l. april 2014 godkjennes.

l0ll4 Selskapskontroll Salten Brann IKS

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
l. Gjennomfort selskapskontroll / forvaltningsrevisjonsrapport Salten Brann IKS:

Organisering, dimensjonering, utrustning, kompetanse og opplrering er forelagt
Gildesk6l kommunestyre.

2. Rapporten tas til etterretning.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
l. Gjennomfort selskapskontroll / forvaltningsrevisjonsrapport Salten Brann IKS:

Organisering, dimensjonering, utrustning, kompetanse og opplrering er forelagt
Gildeskil kommunestyre.

2. Rapporten tas til etterretning.



llll4 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for kommunens skonomi

Ridmann Geir Mikkelsen, konstituert okonomisjef Wenche O. Bergheim-Evensen,
virksomhetsleder Rune Reisrenen og seniorridgiver Sturla Andersen mstte foi i redegj arc og
svare pi sporsmil.

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

Omforent forslag til vedtak:
Redegj orelsen fra administrasj onen tas til etterretning.

Ridmannen orienterte om status for driftsregnskapet og prognose for Arsresultat2Ol4.

Vannutbygging: Det ble utdelt og gjennomgitt notat datert 24.09.2014: Vannverksutbygging
- Inndyr Vannverk.

Veiutbygging: Det ble orientert om fremdrift og okonomi.

Kontrollutvalget ber om sak til neste mste vedrsrende gjennomforing av de to
byggeprosjektene sett i forhold til saker / vedtak i kommunestvret.

VoterinS.
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasj onen tas til etterretning.

Ridmannen orienterte om status for driftsregnskapet og prognose for 6rsresultat20l4.

Vannutbygging: Det ble utdelt og gjennomgett notat datert 24.09.2014: Vannverksutbygging
- Inndyr Vannverk.

Veiutbygging: Det ble orientert om fremdrift og okonomi.

Kontrollutvalget ber om sak til neste mate vedrsrende gjennomforing av de to
byggeprosjektene sett i forhold til saker / vedtak i kommunestyret.

l2ll4 Budsjett for kontroll og tilsyn 2015

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

Re gnsk?ps- o g forvaltningsrevi sj on, selskapskontroll Kr 520 000
Sekreterbistand Kr 80 000
Kurs og opplering, andre driftsutgifter Kr 52 000
Sum Kr 652 000

2014 foreslis budsjettert til kr 652.000,



saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg $ 1g.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Gildeskil kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg)
2014 foreslis budsiettert til kr 652.000--.4 fbreslis til k 652.000.-

Regnskaps- og forvaltningsrevision, selskapskontroll Kr 520 000
Sekretrerbistand Kr 80 000
Kurs og opplrering, andre driftsutgifter Kr 52 000
Sum Kr 652 000

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg $ 18.

l3ll4 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Gildeskil kommune egenvurdering av sin uavhengighet datert 23. juni
2014 til etterretning. Utvalget ber om i bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Gildeskfll kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert
23. juni2014 til etterretning. Utvalget ber om 6 bli lopende orientert om forhold som kan
endre vurderingen av uavhengighet.

l4ll4 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:

Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken
o Om at Gildeskil Eiendom KF egentlig var innkalt til dagens mate,men at dette

mitte utsettes
o Om notat datert 24.9.2014 fra samtale vedr pistand om tilbud om privat

denestesalg.



l5ll4 Eventuelt

Ytterligere saker til behandling fremkom ikke.

Inndyr den 25. september 2014

Lars Hansen
Sekretar for kontrollutvalget

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



B Sa lten Kontrol I utva lgservice
Postboks 54, 8l 38 Inndyr

Vlr dato:
11.12.2014

Jnr
14t773

ark
414 s.3

sAK t7n4

Motedato:
r1.12.2014

Redegjorelse fra Gildeskal Eiendom KF: om foretakets drift
og okonomi

Saksgang:

Kontrollutvalget

Vedlegg:
. Ingen

Bakgrunn for saken:
I forbindelse med behandlingen av Gildeskil Eiendom KF sitt regnskap for 2013, kom det
frem et snske fra utvalget om mer informasjon om foretaket. Ut fra dette er daglig leder i
foretaket bedt om 6 komme til utvalgets mote klokken 13.00 for 6 gi utvalget en orientering
om foretaket, herunder:

Kommunestyret har fastsatt som formil for foretaket at det skal sikre at kommunen
har hensiktsmessige bygg for sin virksomhet og tjenesteyting. Hvordan ivaretar
foretaket kommunens behov for hensiktsmessige bygg? Pi hvilke omrider er det
eventuelt ikke hensiktsmessige by gg?
Hvordan sorger foretaket for en eftbktiv forvaltning, drift og vedlikehold av
bygningene.
Status for foretakets driftsregnskap si langt i 2014

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



Inndyr,4. desember

ietrer for kontrollutvllget



B Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8l 38 Inndyr

Vir dato:
t1.12.2014

Jnr
14t774

ark
414- 5.3

sAK t8n4

Vedlegg:

Ettersendes: Bruk av bevilgning til gjennomforing av Salt

Saksgang:

Kontrollutvalget

Bakgrunn for saken:
Saken ettersendes si snart den er ferdigstilt.

Forslag til vedtak:

Motedato:
11.12.2014



B Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 lnndyr

Vir dato: Jnr ark
11.12.2014 14t775 414_ 5.3

sAK t9n4

Mstedato:
1t.12.2014

Bestilling av forvaltningsrevisjon - offenflige anskaffelser
og rammeavtaler

Saksgang:

Kontrollutvalget

Vedlegg:
o Salten kommunerevisjon IKS 04.12.2014 Prosjektplan forvaltningsrevisjon

Offentlige anskaffelse og rammeavtaler.

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok i sin sak 42112 Plan for forvaltningsrevisjon 2012 - 2015. Etter
innstilling fra kontrollutvalget ble folgende prioriterte omrider for forvaltningsrevisjon
vedtatt:

l. Kvalitet i grunnskolen: spesialundervisning, psykososialt miljo (glennomfort)

2. Sykefravrersoppfolgning innen pleie og omsorg (ferdig januar 2015)

3. Innkjopsavtaler og offentlige anskaffelser

4. Planlegging, styring og organisering av investeringsprosjekter

5. Tilsyn, oppfolgning og kontroll ved fosterhjemsplasseringer

Salten kommunerevisjon IKS har utarbeidet prosjektplan for prioritet nummer 3 i planen, slik
at kontrollutvalget kan foreta sin bestilling.



I prosjektplanen er det beskrevet folgende formil med forvaltningsrevisjonen:
Formilet med prosjektet er 6 fA vurdert i hvilken grad kommunen etterlever gjeldende
regelverk for offentlige anskaffelser. Herunder inngir kommunens bruk av
rammeal'taler og samarbeidet med samordnet innkjop i Salten.

Det legges opp til at folgende fire problemstillinger skal undersskes i dette prosjektet:
1. I hvilken grad har kommunen system og rutinr for i sikre etterlevelse av

an skaffe I se sre g e I verket ?

Hvilke rutiner har kommunen i forhold til samarbeidet i Samordnet innkjop i Salten?
Er kommunens praksis i trid med inngitte rammeavtaler?
Er kommunens praksis i trid med Lov om offentlige anskaffelser for innkjop som ikke
omfattes av rammeal,tale?

Revisjonskriterier vil vrere kommuneloven, lov og forskrift om offentlige anskaffelser, avtale
om samordnet innkjop i Salten, samt kommunale reglementer.

Vurdering:
Prosjektplanene inneholder problemstillinger, revisjonskriterier, og metodebruk slik det r6des
til i Norges Kommunerevisorforbunds (NKRF) RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon.

Det legges opp til en n&rrnere gjennomgang og drofting av prosjektplanen i utvalgets mate,
og at prosjektplan med eventuelle endringer / presiseringer vedtas som kontrollutvalgets
bestilling.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet
i prosjektplan datert 04.12.2014.

2.

3.

4.

Inndyrr 4. desembery



B Sa lten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vflr dato:
ll "12.2014

Jnr
14t776

ark
414- 5.3

sAK 20n4

Mstedato:
11.t2.2014

Motepla n 2015 Gildeskal kontrollutvalg

Saksgang:

Kontrollutvalget

Vedlegg:
o Ingen

Bakgrunn for saken:
Saken er satt pi dagsorden etter avtale med utvalgets leder.

Kontrollutvalget har pleid 6 ha 3 til 4 mater per 6r, alt etter behov. Tidligere 6rs praksis har
vrrt at mstedato fastsettes etter en dialog mellom utvalgsleder og sekretariat. Med en
moteplan for utvalget blir det nodvendig 5 se pi motedatoer i forhold til videre behandling av
saker som er oppe i utvalget. Dette gjelder i fsrste rekke forvaltningsrevisjonsrapporter og
uttalelse til regnskap.

Nir det gjelder utvalgets uttalelse til kommuneregnskapet si skal denne dessuten foreligge i
tide til formannskapets behandling av regnskapet. Saker om forvaltningsrevisjon bor
oversendes formannskapssekreter senest 2 uker fsr kommunestyremote.

Kommunestyret behandler moteplan for fsrste halvir 2015 i sitt neste mste. Formannskapet
innstilte pi moteplan med folgende datoer:

Kommunestyre: 17 . februar, 14. mai og 18. juni
Formannskap: 3. februar,28. april

Skolens vinterferie er i perioden23. -27. februar, piskeferie 30. mars - 7. april. Regionridet
har mster 19. og 20. februar, 4.og 5. juni, 24. og 25. september, 19. og20. november.



P&skeuken i2015 er 30. mars til 6. april. Skolens vinterferie er 23. til27. februar. I valgAr
avholdes dessuten en todagers folkevalgtopplrering for kontrollutvalg. Dette skjer vanligvis i
november, men dato for 2015 er ikke fastsatt enda.

I henhold til forskrift skal kommunens regnskap vere avlagt innen 15. februar det pifolgende
ir. Arsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest 31. mars. Deretter kan revisor
avgi sin beretning, med kopi til kontrollutvalget for utvalgets behandling.

Vurdering:
Revisor arbeider med forvaltningsrevisjon om sykefraver som forventes klar til behandling pa
nyflret. Med kommunestyremote 17. februar kan det vrere hsvelig med et kontrollutvalgsmote
i slutten av januar, eller 2. februar. I forhold til behandling av regnskapet mi kontrollutvalgets
uttalelse vrre klar til formannskapsmote 28. april.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i2015:

Mandag 2. februar
Torsdag 23. april
Mandag 14. desember.

Mstedato for et eventuelt fierde mste i kontrollutvalget settes opp av utvalgsleder ved behov.



B Salten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

VAr dato:
11.12.2014

Jnr
14t777

ark
414- 5 .3

sAK 2Ut4

Mstedato:
11.12.2014

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Saksgang:

Kontrollutvalget

Vedlegg:
. Statsarkivet 5.11.2014: Tilsyn med arkivene i Gildeskil kommune
o E-post fra Gildeskil Eiendom KF 02.12.2014: Pepper: Dokumentasjon pi lonns- og

arbeidsvilk6r

Bakgrunn for saken
Kontrollutvalget gis orienteringer fra revisjon og sekretariat om status nir det gjelder arbeidet
med kontroll og tilsyn.

I samsvar med tidligere praksis, og med anbefaling i rapporten "85 tilridingar for styrkt
eigenkontroll", holdes kontroll utvalget orientert om rapporter fra statlige tilsyn som har
"interesse for kommunen og kontrollarbeidet". Vedlagt er derfor forelopig tilsynsrapport fra
Statsarkivets tilsyn med arkivene i Gildeskil kommune.

Inndyr,4.

S ekretrer for kontrollutval get



312.2014 VS: Pepper - Dolcrrentasjon pE lonns- og artrddsvilkir

Svar Svar til alle Videresend

l''le i,

Gildeskll Eiendom KF har hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet. Vi har fett palegg om e ettersporre lOnns og
arbeidsvilkir hos leverandOrer som f5r ordre stOrre enn 1,55 Mill eks mva. Forskriften ligger vedlagt og
gjelder alle offentlige anskaffelser over 1, 55 mill.

I vir kravspesifikasjon, som ble utsendt via RambOll, var ikke dette kravet/forskriften inntatt i

kravspesifikasjonen kun norsk lov.

Vi har i dag forspurt Hytter i Nord om sidan bekreftelse. Ved bekreftelse vil avviket bli rappolt lukket tif
Arbeidstilsynet og en pifOlgende avslutning fra Arbeidstilsynet.

Forskriften vil blitatt inn i alle Gildeskil Eiendom KF krav pi alle investeringerover kr. 1,55 mill.

Med vennlig hilsen

Roger Andreassen / Dagligleder I Gildeskil Eiendom KF

Mob: 90 1.0 L4 22 | Tlf :757 60 820

ffi GtrDESr(Ar

Fa: $orn Tore Winther [mailto: bjorn.winther@ramboll.no]
Sendt: 2. desember 20L4 L0:45
Til: John Kristian lGrlsen
l6pi: Roger Andreassen ; Cesi lie.ska uge. ha nsen @a rbeidsti lsynet no

Erme: Pepper - Dokumentasjon pB lonns- og arbeidsvilk8r

Arbeidstilsynet var i gir pi tilsyn hos Gildeskil Eiendom KF.

De etterspurte dokumentasjon p5 lonns- og arbeidsvilkir vedr. kontrakt pi Pepper.
lht. Forskrift om l6nns- og arbeidsvilkir i offentlige kontrakter skal kommunen ettersporre slik

dokumentasjon p5 kontrakter over 1,55mill.

Regelverk ellers er bla. <Forskrift om allmen ng)@ring av tariffavtale for byggeplasser> (Vedlagt).

(se arbeidstilsynets web-sider og lovdata.no for mer info.) w

https:/ipmt.bodo.lomture:doml?aeElter&a=Operr&f=lPM.Note&id=RgAAAABMhhbBOVqrRsflvr,l-iflUVrBvG3y\tWhvtJ47ToR5%2bflArRkAAAAMU.. 111

i,*pptrr - Dokuft"'reiltasjon pi* l*rrns- sg arbe idsvilku*r

Rog er And reassen [a nd rog @g i ldeska l.ko m mu ne.no]

Til: Geir Mikkelsen [rnikgei@gildeskal.kommune.nol ) C\'l( ,n 
/=r-

l{opi: Jsran Knudsen fforan knudserr@sjofossen.nol; ^ __ . ./
wenche Bergheim-Evensen [benven@gildeskal.komrnune.no], '\ (< t'( l't ( t'\

Petter Jsrgen Pedersen [pedpet@gildeskal.komrnune.no] L t
Vedlegg: lovdata - Forskrift om all-1.pdf (21 kB) lApne som websidel

2 ciesclr)e,' lCi,l I l:.i.:

Dir svar[e D.\2.2014 \2: )7.



Hei,

Gildeskil Eiendom KF har hatt tilsyn fra Arbeidstilsynet. vi har f6tt pilegg om e ettersp@rre l@nns og
arbeidsvilkSr hos leveranddrer som fir ordre storre enn 1,55 Mill eks mva. Forskriften ligger vedlagt
og gJelder alle offentlige anskaffelser over 1, 55 mill.

lvlr kravs pesifikasjo n, som ble utsendt via Ramboll, var ikke dette kravet/forskriften inntatt i

kravspesifikas.jonen kun norsk lov.

Vi har i dag forspurt Hwter i Nord om sidan bekreftelse. Ved bekreftelse vil awiket bli rapport lukket
til Arbeidstilsynet og en p:f@lgende avslutning fra Arbeidstilsynet.

Forskriften vil bli tatt inn i alle Gildeskil Eiendom KF krav p6 alle investeringer over kr. 1,55 mill,

Med vennlig hilsen

Roger Andreassen I Daglig leder I GildeskSl Eiendom KF

Mob: 90 10 14 22 | Tll:757 60 82O

Fra: Bjorn Tore Winther Imailto:bjorn.winther@ramboll.no]
Sendt: 2. desember 2074 t1i45
Til: John Kristian Karlsen
Kopi: Roger Andreassen; Cesilie.skauge.hansen@arbeidstilsynet.no
Emne: Pepper - Dokumentasjon p3 lonns- og arbeidsvilkar

Arbeidstilsynet var i gAr pa tilsyn hos GildeskaI Eiendom KF.

De etterspurte dokumentasjon pii lonns- og arbeidsvilk6r vedr. kontrakt pi pepper.
lht. Forskrift om l@nns- ogerbeidsvilkar i offentlige kontrakter skal kommunen ettersporre slik
dokumentasjon pA kontrakter over 1,55mill.
Regelverk ellers er bla. <Forskrift om allmenngoring av tariffavtale for byggeplasser> (vedlagt).
(se arbeidstilsynets web-sider og lovdata.no for mer info.)

Hytter i Nord AS er pliktig til 6 dokumentere minimums-satsene itariffavtalen og disse er iht. info p6
arbeidstilsynets web-sider:
Minstelonn per time:

. Forfaglerle; 174,10 kroner
o For ufaglerte uten bransjeerfqring: 156,60 kroner
o For ufaglerte med minst ett drs bransjeerfaring: 163,20 kroner
o For qrbeidstakere under l8 dr: I05. l0 kroner

satsene gjelderfra l april 2013 og de samme satsene er viderefort i ny forskrift om allmenngjoringfor
byggeplosser som trddte i krafi 21. april 2013
Vi Onsker dermed at Hytter i Nord AS oversender dokumentasjon pA l@nns- og arbeidsvilkir i
forbindelse med Pepper.
Arbeidstilsynet vil ogsa utstede et paleBB, som oversendes nir dette blir mottatt fra Arbeidstilsynet.



$ Sutt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, E 138 Inndyr

VAr dato:
I1.12.20t4

Jnr
t4/'778

ark
414 s.3

sAK22n4

Eventuelt

Saksgang:

Kontrollutvalget

Vedlegg:

Forslag til vedtak:

Mstedato:
11.12.2014

Sekreter for kontrollutvalget


