
$ Su tt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 lnndyr

VAr dato: Jnr ark
15.04.2020 20/36s 4l l- 5.4

PROTOKOLL _ BEIARN KONTROLLUTVALG

Mstedato: Onsdag, 15. april 2020 kl. 10.00 - t2.00

Motested: Moterom kommunehuset, Moldjord (Revisor og sekretariat via videolink)

Saksnr.: 09120 - 15/20

Til stede:
'Ierje Solhaug, leder.
Gyda'[ollines. nestleder
Ame Larsen. medlem
Audgar Carlsen. medlenr
Agot F)ide. medlem

Varamedlemmer:
Ingen

Forfall:
lngen

Avrigez
Okonomisjef Geir Ame Solbakk,
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tone Z Hammerfall. og

Forvaltningsrevisor Kai Blix. Salten komnlunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars l{ansen, Salten kontrollutvalgsservice

Godkjenningav innkalling
sakliste

Grunnet feil ved utsendelse av innkalting og sakspapirer fra sekretariatet. fikk medlemmene

dokumentene samme dag som molet ble hotdt.

lnnkalling og sakliste ble godkjent.

Merknader:
Ingcn
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SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

09t20 Godkjenning n1, plotokoll lia kontrollutvalgets mott: 7. fbbruar 2020
10t20 Arsregnskap Beiam komntune 1019 - uttalelse fia kontrollutvalget
11t20 Arsregnskap 2019 Beiam Neringseiendom KF - uttalelse fra

kontrollutvalget
12t20 Rapport forvaltningsrevis.jon - Opplolgning av tilskuddsordninger for

ressurskrevende brukere og psykisk utviklingshemmede
13t20 Bestilling ar, eierskapskontroll / lbrvaltningsrevisjon: Oppf'olgning av

IRIS Salten IKS - Selvkost og ol}'entlis anskafl'else
t1/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
l5/20 Ilventuelt

09/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 7. februar 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 7. februar 2020 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatl.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 7. lbbruar 2020 godkjennes.

10/20 Arsregnskap Beiarn kommune 2019 - uttatelse fra kontrollutvalget

Okonomisjef Geir Ame Solbakk motte fra administrasjonen for 5 redegjore og svare pA

sporsmel.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Beiam:

Kontrollutvalqets uttalelse om Beiarn kommunes irsresnskap for 201 9.

Kontrollutvalget har i mde 15. april 2020 behandlet Beiarn kommunes irsregnskap for 2019.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet. revisjonsberetningen datert
08.04.2020. og radmannens Arsberetning for 2019. I tillegg har ansvarlig revisor og
rAdmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av Arsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt radmannens irsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Beiam kommunes aktivitet i 20'19.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2019 viser et mindreforbruk med
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kr 4 581 970. Kontrollutvalget er ikke kjent med fbrslag til disponering.

Ut over ovennevnte. og det som fremgir av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisj onsberetningen av 08.04.2020, har kontrollutvatget ikke merknader
til Beiarn kommunes irsregnskap fbr 201 9.

Omforent forsla{r:
Til kommunestyret i Beiarn:

Kontrollutvalqets uttalelse om Beiarn kommunes Arsreqnskap tbr 2019.

Kontrollutvalget har i mote 15. april 2020 behandlet Beiam kommunes irsregnskap for 2019.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
08.04.2020. og ridmannens irsberetning for 2019. I tillegg har ansvarlig revisor og
rAdmannen supplert kontrollutvalget med muntlig infbrmas.jon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens irsberetning. ti ll'redssti ller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Beiam kommunes aktivitet i 2019.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet lbr 2019 viser et mindreforbruk med
kr 4 581 970. Kontrollutvalget er kjent med at det lbreslis disponering av mindreforbruk ved
avsetning til bufferfond. Utvalget har ingen kommentar til foreslitt disponering.

Ut over ovennevnte, og det som fremgAr av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 08.04.2020. har kontrollutvalget ikke merknader
til Beiam kommunes irsregnskap lor 201 9.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Til kommunestyret i Beiam:

Kontrollutvalgets uttalelse om Beiarn kommunes &rsreqnskap for 201 9.

Kontrollutvalget har i mote 15. april 2020 behandlet Beiarn kommunes irsregnskap for 20t9.

Grunnlaget lor behandlingen har ve( det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
08.04.2020. og ridmannens irsberetning for 2019. I tillegg har ansvarlig revisor og
ridmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presentasjon av Arsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens irsberetning, tillredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Beiam kommunes aktivitet i 2019.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2019 viser et mindreforbruk med
kr 4 581 970. Kontrollutvalget er kient med at det lbreslis disponering av mindrefbrbruk ved
avsetning til bufferfond. Utvalget har ingen kommentar til loreslitt disponering.
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Ut over ovennevnte. og det sorn lremg6r av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 08.04.2020, har kontrollutvalget ikke merknader
til Beiam kommunes arsregnskap for 2019.

1ll20 Arsregnskap 2019 Beiarn Neringseiendom KF - uttalelse fra kontrollutvalget

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Beiam:

Kontrollutvalsets uttalelse om Beiam Nerinqseiendom KF sitt Arsregnskap for 2019.

Kontrollutvalget har i mote 15. april 2020 behandlet Beiam Nrringseiendom KF sitt
irsregnskap for 2019. Kommuneloven $ 14-2 og foretakets vedtekter (kommunestyrets sak
5/2018), bestemmer at Srsregnskap og irsberetningen skal vedtas av kommunestyret selv.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
6. april 2020, og foretakets irsmelding for 2019. I tillegg har ansvarlig revisor supplert
kontrollutvalget med muntlig inlormasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig
mindreforbruk nled kr 99 124.

Utover dette og det som fremgar av revisjonsberetningen til Srsregnskapet datert 6. aprll2020,
har kontrollutvalget ingen merknader til Beiam Neringseiendom KF sitt Arsregnskap for
2019.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtalt.

Vedtak:
Til kommunestyret i Beiam:

Kontrollutvalsets uttalelse om Beiarn Naringseiendom KF sitt Arsresnskap-tor 20lq

Kontrollutvalget har i mote 15. april 2020 behandlet Beiam Neringseiendom KF sitt
Srsregnskap for 2019. Kommuneloven $ l4-2 og lbretakets vedtekter (kommunestyrets sak
5/2018), bestemmer at irsregnskap og irsberetningen skal vedtas av kommunestyret selv.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet. revisjonsberetningen datert
6. april 2020, og foretakets irsmelding for 2019. I titlegg har ansvarlig revisor supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget registrerer at drifisregnskapet legges frem med et regnskapsmessig
mindreforbruk med kr 99 124.
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Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til &rsregnskapet datert 6. april2020,
har kontrollutvalget ingen merknader til Beiarn Neringseiendom KF sitt Arsregnskap for
20t9.

l2120 Rapport forvaltningsrevisjon - Oppfolgning av tilskuddsordninger for
ressurskrevende brukere og psykisk utviklingshemmede

Forslag til vedtak (innstilling til kommunesty ret):
l. Forvaltningsrevisionsrapporten Oppl'olgning av tilskuddsordninger for

ressurskrevende brukere og psykisk utviklingshemmede er fbrelagt kommunestyret i
Beiarn og tas til etlerrutning.

2. Kommunestyret ber radmannen merke seg rapportens anbefalinger.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: (innstilling til kommunestyret):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Oppfolgning av tilskuddsordninger fbr

ressurskrevende brukere og psykisk utviklingshemmede er forelagt kommunestyret i
Beiam og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.

13/20 Bestilling av eierskapskontroll / forvaltningsrevisjon: oppfolgning av IRIS Salten
IKS - Selvkost og offentlig anskaffelse

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av fbrvaltningsrevisjon oppfblging av Iris Salten IKS
- selvkost og of'fentlig anskaflf'else slik der er beskrevet i prosjektplan datert 02.04.2020.

Innenfbr rammen av forvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til &

foreta justering av lastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor lbrtlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av lorvaltningsrevisjon oppf-olging av lris salten IKS

selvkost og offentlig anskaflelse slik det er beskrevet i pros.lektplan datert 02.04.2020.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens lormil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til A
foretajustering av fastsatt problemstilling ved behov.
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Kontrollutvalget ber revisor lortlopendc rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

14/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Sekretariatet orienterte :

o Om dokumenter vedlagt saken

o AngAende henvendelse om ansettelsessak ber utvalget om sak til kommende
mote.

l5/20 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

[Jtskrift sendes:
Kontrollutval gets medlernmer, varanredlemmer
Beiam kommune v/ ordforer og ridnrann.
Salten kommunerevis jon IKS

Moldjord / lnndyr, dcn 15. april 2020

Sekretaer lor kontrollutval get
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Lars Hansen


