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PROTOKOLL - BEIARN KONTROLLUTVALG

Mstedato: Tirsdag 5. april 2016 kl. 10.00 - 12.20

Motested: Moteromkommunehuset,Moldjord
Saksnr.: l0/16 - l5/16

Til stede: Forfall:
Marit Trones, leder, Terje Solhaug, nestleder
Audgar Carlsen

Varamedlemmer:
Elisabeth Sandmo Utheim motte for Terje Solhaug

Avrigez
Okonomisjef Jarl Dokmo motte itilknl.tning til sak l2l16
Kommunalleder Frank Movik mstte i tilknyning til sak l3/16
Fon'altningsrevisor lnger Haakestad, og
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretrr for kontrollutvalget Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Merknader:
Sent utsendt innkalling.

SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

l0/16 Godkjenning av protokoll fra mste 27 . januar 2016
tu16 Overordnet analyse for Beiam kommune - Grunnlag for plan lbr

forvaltningsrevisjon
12fl6 Arsregnskap Beiam kommunc 2015 uttalelse lra kontrollutvalget
t3n6 Saksbehandling tildeling av broyteroder 201 5

t4n6 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
l5/16 Eventuelt



l0/16 Godkjenning av protokoll lra mote 27. januar 2010

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 27 . jannr 2016 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 27 . janr,tar 2016 godkjennes.

11116 Overordnet analyse for Beiarn kommune - Grunnlag for plan for
forvaltningsrevisjon

Forslag til vedtak:
Saken tas forelopig til orientering. Innspill fra kontrollutvalget tas med til kontrollutvalgets
behandling av plan for forvaltningsrevisjon.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas forelopig til orientering. Innspill fra kontrollutvalget tas med til kontrollutvalgets
behandling av plan I'or forvaltningsrevisjon.

12116 Arsregnskap Beiarn kommune 2015 - uttalelse fra kontrollutvalget

Okonomisjef Jarl Dokmo motte fra administrasjonen for A redegjore og svare pi sporsmdl.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 5. april 2016 behandlet Beiam kommunes irsregnskap for 2015.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet/Arsoppgjoret. samt
revisjonsberelningen for 201 5.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens iLrsberetning, tilfredsstiller brukemes inlormasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Beiam kommunes aktivitet i 2015.

Kontrollutvalget har merket seg at Arsregnskapet viser et regnskapsmessig mer-
/mindreforbruk med kr 0.

Utover dette og det som fremgar av revisjonsberetningen. har kontrollutvalget ingen
merknader til Beiarn kommunes arsregnskap for 2015.



0mforent forslas:
Kontrollutvalget har i mste 5. april 2016 behandlet Beiam kommunes irsregnskap for 2015.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet/flrsoppgjoret, samt

revisjonsberetningen for 20 I 5.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens arsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et

riktig inntrykk av Beiam kommunes aktivitet i 2015.

Kontrollutvalget er tilfreds med budsjettdisiplin og lavt sykefraver. Utvalget er betenkt over
manglende vedlikehold av kommunens fond.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet viser et regnskapsmessig mer-
/mindreforbruk med k 0.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen
merknader til Beiam kommunes irsregnskap for 2015.

Voterinq:
Omforent lorslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mste 5. april 2016 behandlet Beiam kommunes irsregnskap for 2015.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet/Arsoppgioret, samt

revisjonsberetningen for 201 5.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens irsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig innlrykk av Beiam kommunes aktivitet i 2015.

Konlrollutvalget er tilfreds med budsjettdisiplin og lavt sykefraver. Utvalget er betenkt over
manglende vedlikehold av kommunens fond.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet viser et regnskapsmessig mer-
/mindreforbruk med kr 0.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen
merknader til Beiam kommunes irsregnskap for 201 5.

13/16 Saksbehandling tildeling av broyteroder 2015

Kommunalleder Frank Movik mstte fra administrasjonen for 6 redegjore og svare pi
sporsmal.

Audgar Carlsen tok opp sporsmilet om egen habilitet, pA bakgrunn av at han selv broyter
annen rode. Utvalget kom frem til at Carlsen ikke var inhabil til 6 delta i behandlingen av
saken.



Forslag til vedtak:
Saken legge frem uten forslag til vedtak

Omforent forslag tiI vedtak
Redegjorelsen tas til etterretning.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Redeglorelsen tas til etterretning.
Vedtak:

14/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte
. Omregnskapsrevisjonen

Sekretariatet orienterte
. Om dokument vedlagt saken
o Om at det nylig er lagt frem forslag til ny kommunelov. Det kommer mer

informasjon til kontrollutvalget etter hvert.

15/16 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

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

Moldjord den 5. ap

Seketer for kontrol lutval get


