
$ Su tt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54. 8138 Inndyr

Vlr dato: Jnr ark
16.20.20t7 t7/857 4 5.4

PROTOKOLL _ BEIARN KONTROLLUTVALG

Motedato: Mandag 16. oktober 2017 kl. 10.00 - t2.00

Motested: Moterom kommunehuset, Moldjord
Saksnr.: 09117 - 16117

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

Varamedlemmer:
Ingen

Qlvnge,.
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Merknader:
Ingen

SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

091t7 Godkienning av protokoll fra mote 8. mai 201 7

t0lt7 Status lor kommunens okonomi, mm
tlnT Drofting av snsket innhold i vedtatt selskapskontroll
l2ltl Invitasjon fra Nordland fylkeskommune: felles selskap for sekretariat og

revislon
t3ll7 Budsjett lor kontroll og tilsyn 201 8

t1n7 Revisors vurdering av egen uavhengighet
t5/17 Orienteringer fra revision og sekretariat
t6n7 Eventuelt
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09/17 Godkjenning av protokoll fra mste 8. mai 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 8. mai 201 7 godkjennes.

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 8. mai 201 7 godkjennes.

10/17 Status for kommunens okonomi, mm

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

Omforent lorslas:
Saken tas til orientering. Utvalget ber om i bli orientert om arbeidet med okonomireglement
og okonomirutiner i et senere mote.

Voterins:
Omforent lorslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering. Utvalget ber om 6 bli orientert om arbeidet med okonomireglement
og okonomirutiner i et senere mote.

I l/17 Drofting av onsket innhold i vedtatt selskapskontroll

Forslag til vedtak:
Saken legges frem for drofting.

Omforent forslag:
Kontrollutvalget ber om prosjektplan lor forvaltningsrevisjon om selvkost, med fokus pi
intemkjop mellom selskapene i IRIS-systemet i den forbindelse.

Voterinq:
Omforent lorslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber om prosjektplan for forvaltningsrevisjon om selvkost. med fokus pi
intemkjop mellom selskapene i IRIS-systemet i den forbindelse.
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12117 Invitasjon fra Nordland fylkeskommune: felles selskap for sekretariat og revisjon

Forslag til vedtak:
Saken legges frem til orientering / drofting.

Omforent forslas til vedtak:
Kontrollutvalget viser til invitasjonen fra Nordland fylkeskommune, og ber kommunestyret
vurdere i si ja til 6 delta i utredning av nytt selskap for revisjon og nytt selskap for sekretariat.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget viser til invitasjonen fra Nordland fylkeskommune, og ber kommunestyret
vurdere 6 sija til 6 delta i utredning av n1.tt selskap for revisjon og nytt selskap for sekretariat.

13/17 Budsjett for kontroll og tilsyn 2018

Forslag til vedtak:
Beiam kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2018
foreslis budsjettert til kr 639 000.

Regnskaps- og lorvaltningsrevision, selskapskontroll Kr 526 000
Sekreterbistand Kr 83 000
Kurs og opplering, andre driftsutgifter Kr 30 000
Sum Kr 639 000

Saken oversendes formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg $ 18.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtakr
Beiam kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2018
foreslis budsjettert til kr 639 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskonlrol I Kr 526 000
Sekreterbistand Kr 83 000
Kurs og opplering. andre driftsutgifter Kr 30 000
Sum Kr 639 000

Saken oversendes lormannskapet, jlr forskrift om kontrollutvalg $ 18.
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l4l17 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Beiam kommune lar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 7.
august 2017 til etterretning. Utvalget ber om A bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengi ghet.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Beiam kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 7.

august 2017 til etterretning. Utvalget ber om 6 bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengi ghet.

l5l17 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte
. I rute med revisjonens arbeid. Det arbeides pi betryggende vis i

administrasjonen nir det gjelder okonomi.

Sekretariatet orienterte
o Om dokumenter vedlagt saken

16/17 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker tiI behandling.

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Beiam kommune v/ ordforer og redmann,
Salten kommunerevisjon IKS

Moldjord den 16. oktober 2017

Sekretar for kontroliutvalget
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