
$ Su tt"n Kontroll utvalgservice
Postboks 54. 8138 lnndyr

Vir dato: Jnr ark
25.10.2018 r8/E65 4t t- 5.4

PROTOKOLL _ BEIARN KONTROLLUTVALG

Mstedato: Torsdag,25. oktober 2018 kl. 10.00 - f2.40
Mstested: Msterom kommunehuset, Moldjord
Saksnr.: 07118 - l4ll8

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

Varamedlemmer:
Ingen

Qlvfige:
Ridmann Ole P. Nybakk, og
Okonomisjef Geir Ame Solbakk, sak 08-09/18
Revisor Tone Z. Hammerfal[, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretrr for kontrollutvalget Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

Godkjenning av innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Merknader:
Ingcn
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SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

07n8 Godkjenning av protokoll fra mste 24. april 2018
08/18 Redegjorelse lra administrasjonen: Status for kommunens okonomi
09/18 Redegjorelse om aktuelle saker vedrorende eiendomsskatt
l0/t 8 Prioritering av forvaltningsrevisjon 201 9
1ll18 Budsiett for kontroll og tilsyn 2019
12fi8 Revisors vurdering av egen uavhengighet
13/18 Orienteringer fra revision og sekretariat
l4l18 Eventuelt

07/18 Godkjenning av protokoll fra mste 24. april 2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 24. april2018 godkjennes.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 24. april 2018 godkjennes.

08/18 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for kommunens okonomi

Ridmann Ole P. Nybakk og okonomisjef Geir Ame Solbakk mstte fra administrasjonen for i
redegiore og svare pi sporsmil.

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

Omforent forslag:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Utvalget registrerer at sykefravaret er forholdsvis hoyt, og mener det m6 fokuseres pi dette
fremover.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Utvalget registrerer at sykefraveret er forholdsvis hoyt, og mener det mA fokuseres pA dette
fremover.
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09/18 Redegiorelse om aktuelle saker vedrsrende eiendomsskatt

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

Omforent forslaq:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

l0/18 Prioritering av forvaltningsrevisjon 2019

Forslag til vedtak:
Saken legges frem til drofting og prioritering av tema for neste forvaltningsrevisjon.

Omforent forslaq:
Kontrollutvalget snsker en forvaltningsrevisjon som kan vise hvordan tilskuddsordninger
innen helse og sosial folges opp.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget onsker en forvaltningsrevisjon som kan vise hvordan tilskuddsordninger
innen helse og sosial folges opp.

l1118 Budsjett for kontroll og tilsyn 2019

Forslag til vedtak:
Beiam kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2019
foreslas budsjettert til kr 659 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevis.lon. selskapskontroll Kr 542 000

Sekreterbistand Kr 87 000
Kurs og opplering, andre driftsutgifter Kr 30 000
Sum Kr 659 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes
formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg $ 18.
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Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Beiam kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2019
foreslAs budsjettert til kr 659 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevision, selskapskontroll Kr 542 000
Sekretrrbistand Kr 87 000

Kurs og opplering. andre driftsuteifter Kr 30 000

Sum Kr 659 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes
formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg $ 18.

12118 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Beiam kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 13.

august 2018 til efterretning. Utvalget ber om A bli lopende orientert om forhold som kan endre
rurderingen av uavhengighet.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Beiam kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 13.

august 2018 til ettenetning. Utvalget ber om 3 bli lopende orientert om forhold som kan endre
lurderingen av uavhengi ghet.

13/18 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte
o Salten kommunerevisjon IKS har f&tt en henvendelse fra fylkeskommunen om

fylkesrevisjonen kan slutte seg til selskapet. Styret i revisjonen ventes 6 ta stilling
til henvendelsen i mste 29. oktober 2018.

. Bemanning: Fullt bemannet. lal.t sykefravaer. To ansatte pA Fauskekontoret har
varselet av at de gar av med pensjon I . juli 2019.

. Om status for regnskapsrevisjon.

Seketariatet orienterte
. Om dokumenter vedlagt saken.
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14118 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

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

Moldjord, den 25. qktober 2018

Sekretrer for kontrollutvalget
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