
$ Srtten Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Vir dato: Jnr ark
0.1.10.20 16 161733 4ll 5.4

PROTOKOLL _ BEIARN KONTROLLUTVALG

Motedato: Tirsdag 4. oktober 2016 kl. 10.00 - 13.20

Motested: Moterom kommunehuset,Moldjord
Saksnr.: 16116-23116

Til stede: Forfall:
Marit Trones, leder. Ingen
Audgar Carlsen

Varamedlemmer: Ikke mstt:
Ingen Terje Solhaug, nestleder

Ovrige:
Ridmann ole Petter Nybakk og okonomisjef Geir Ame Solbakk motte i tilkn).tning tit sak
17 /t6
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Merknader:
Sent utsendt imkalling.

SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittcl

16/16 Godkjenning av protokoll lra mote 5. april 2016
l7n6 Redegjorelse om status for kommunens okonomi
t8n6 Plan for forvaltningsrevislon 201 6-2019
t9/16 Plan for selskapskontroll 2016-201 9
20n6 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017
2|16 Revisors vurdering av egen uavhengighet
22fi6 Orienteringer tia revision og sekretariat
23fi6 Eventuelt



16116 Godkjenning av protokoll fra mote 5. april 2016

Forslag ti! vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 5. april 2016 godkjennes.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 5. april 2016 godkjennes.

17i16 Redegiorelse om status for kommunens okonomi

RAdmann Ole Petter Nybakk og okonomisjef Geir Ame Solbakk mstte fra administrasjonen
for 6 redegjore og svare pi sporsmAl.

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

Omforent forslag:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen lra administrasjonen tas til etterretning.

18/16 Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-
2019 med folgende prioriterte fokusomrAder:

1.

2.

-r.

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til 6 f,oreta endringer av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det nodvendig



Omforent forslag:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-
2019 med folgende prioriterte lokusomrider:

l. Post-/ arkivsystem

2. Samfunnsmessig beredskap

3. Utbygging av omsorgsboliger

4. Utbygging vann.

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til 6 foreta endringer av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det nodvendig.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-
2019 med lolgende prioriterte fokusomrider:

l. Post-/ arkivsystem

2. Samfunnsmessig beredskap

3. Utbygging av omsorgsboliger

4. Utbygging vann.

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet tiI i foreta endringer av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det nodvendig.

19/16 Plan for selskapskontroll 2016-2019

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan ior selskapskontroll 201 6-201 9.
og ber kontrollutvalget se til at det gjennomlores folgende selskapskontroll

Det gjennomfores selskapskontroll i t'olgende selskap:
a

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til i foreta endringer av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det nodvendig

Omforent lorslae til vedtak:
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets fbrslag til plan fbr selskapskontroll 2016-2019.
og ber kontrollutvalget se til at det gjennomfores folgende selskapskontroll



Det giennomfores selskapskontroll i folgende selskap:
e IRIS Salten IKS

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til e foreta endringer av planen i planperioden
der kontrollutvalget finner det nodvendig

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019,
og ber kontrollutvalget se til at det giennomfores folgende selskapskontroll

Det giennomfores selskapskontroll i folgende selskap:
o IRIS Salten IKS

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til i foreta endringer av planen i planperioden

der kontrollutvalget finner det nodvendig

20/16 Budsjett for kontroll og tilsyn 2017

Forslag til vedtak:
Beiam kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2016
foreslis budsjettert til k 636 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevis.jon. selskapskontroll Kr 5l 3 000

Sekreterbistand Kr 93 000

Kurs og opplering, andre driftsutgifter Kr 30 000

Sum Kr 636 000

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg $ 18.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Beiam kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2016
foreslfrs budsjettert til kr 636 000.

Regnskaps- og lbrvaltningsrevision. selskapskontrol I Kr 513 000
Sekreterbistand Kr 93 000
Kurs og opplering. andre driftsutgifter Kr 30 000
Sum Kr 636 000

Saken oversendes formannskapet. jfr forskrift om kontrollutvalg $ I 8.



21116 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Beiam kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 5.
juli 2016 til etterretning. lJtvalget ber om 6 bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengi ghet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Beiam kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 5.
juli 2016 til etterretning. Utvalget ber om A bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengi ghet.

22116 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte
o Om bemanningssituasjonen: Fullt bemannet vedr regnskapsrevisjon.

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor har sagt opp og sluttet 30. september
2016. Inger Hikestad er konstitue( i stillingen. Det er tilsatt ny
forvaltningsrevisor PAI Strand per 15. august 2016 i en av de ovrige stillingene.
Det legges opp til at den ene regnskapsrevisoren ved Fauske-kontoret, skal
ut lore forvaltningsrevisjon.

. Fylkeskommunen utreder egen revisjonsordning for tiden. Hvis dette ender
opp med et n).tt interkommunalt selskap for revisjon, kan det vrre aktuelt at
Salten kommunerevisjon IKS inngir i en stsrre sammenheng.

Sekretariatet orienterte
r Om dokumenter vedlagt saken
r Det utarbeides svarbrev til Harald Eggesvik.

23116 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Moldjord den 4. ok9

Sekreter for kontrollutvalget



Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Beiam kommune v/ ordforer og r6dmann,
Salten kommunerevisjon IKS


