
$ Su tt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54. 8138 Inndyr

Ver dato: Jnr ark
04. .2020 20/1091 4l I 5.4

PROTOKOLL _ BEIARN KONTROLLUTVALG

Motedato: Onsdag,4. november 2020 kl. 10.00 - 13.00

Motested: Moterom helseavd, Moldjord
Saksnr.: 21120 -34120

Til stede:
Terje Solhaug, leder.
Gyda Tollines, nestleder
Ame Larsen. medlem
Audgar Carlsen. medlem
Agot Eide, medlem

Varamedlemmer:
lngen

Forfall:
lngen

Avrigez
Ridmann Ole Petter Nybakk. sak 22120

Kommunalleder Helse og omsorg Lisbeth Movik, sak 24120

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tone Z Hammerfall, og
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretrer for kontrollutvalget Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste ble godkjent.

Merknader:
Ingen
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SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

2ll2t) Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 2. jl.lni 2020
22t20 Henvendelso fra Beiarn Arbeiclcrparti: Tolkning av vedtak

23t20 Henvendelse til kontrollutvalget vedr behandling av driftsutvalgets sak

26120 Brsylinp, av kommunale og private veier 2020

21t20 Revisors uttalelse ()tler lorenklet etterlevelseskontroll rned

okonomilbrvaltningen : Pasientregnskap

25121) Dialog medrevisor elterlevelscskontroll regnskapsAret2020

26/2ll Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFOLGING Iris Salten IKS - Selvkost
og Oflentl ige anskaffelser

27t20 Bestilling av fon'altningsrevis.ion: Otfentlige anskafl'elser

28t20 Budsiett lor kontroll og tilsyn 2021

29/20 Revisors vurdering av egen uavhengighet

30120 Virksomhetsplan 202 1 for kontrollutval get

31120 Arsrapport 2020 lra kontrollutvalget
32l2ll Reglement lor kontrollutvalg
33t20 Orienterinqer fra revision og sekretariat

34t20 Eventuelt

2ll20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 2. juni 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll lra kontrollutvalgets mote 2. juni 2020 godkjennes.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets m6te 2. juni 2020 godkjennes.

22120 Henvendelse fra Beiarn Arbeiderparti: Tolkning av vedtak

Audgar Carlsen tok opp sporsmil om egen habilitet i og med at han er bestefar til Andreas

Forstun som fikk innvilget fritak. Han fratridte under utvalgets behandting av sporsmAlet om

habilitet. Utvalget fant enstemmig at Audgar Carlsen var inhabil til 6 delta i behandlingen av

saken, og han fratridte ved behandlingen av saken.

Ridmann Ole Petter Nybakk mstte fra administras.lonen for i redegiore og svare pi sporsmAl.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget viser til henvendelse fra Beiarn Arbciderparti datert 25. september 2020.

Utvalget registrerer at det det har skjedd fbil ved at det pA et tidligere tidspunkt ikke ble
vurdert og avklart valgbarhet for motesekretaer.
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Omforent forslag til vedtak:

Kontrollutvalget viser tiI henvendelse fra Beiam Arbeiderparti datert 25. september 2020.

Utvalget registrerer at det det har skjedd f'eil ved at det pi et tidligere tidspunkt ikke ble

vurdert og avklart valgbarhet tbr motesekreter.

Utvalget ber seketariatet utforme svarbrev hvor det kommer frem tblgende momenter nar det

gielder soknad og vedtak:
. Dagen for kommunestyremotet 19. juni 2020 soker Forstun permisjon frem til

stillingen ikke lenger inneholder funksjonen politisk sekreter
o Soknaden om permisjon ble lagt f'rem tbr kommunestyret samme dag. og

kommunestyret besluttet 6 behandle soknaden i motet.
. Kommunestyrets vedtak var i innvilge fritak lia politiske ven, og at frilaket gjelder si

lenge han er politisk sekretaer. Dette tyder pi at Forstun mA tre inn i verv' som

folkevalgt dersom den aktuelle begrunnelsen fbr fritaket opphorer.

Voterine:
Omforent fbrslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Konlrollutvalget viser til henvendelse fra Beiam Arbeiderparti datert 25. september 2020.

Utvalget registrerer at det det har skjedd feil ved at det pA et tidligere tidspunkt ikke ble

mrdert og avklart valgbarhet for motesekreter.

Utvalget ber sekretariatet utforme svarbrev hvor det kommer frem folgende momenter nar det

gjelder soknad og vedtak:
. Dagen for kommunestyremotet 19. juni 2020 ssker Forstun permisjon frem til

stillingen ikke lenger inneholder funksjonen politisk sekret€r
r Ssknaden om permisjon ble lagt frem for kommunestyret samme dag' og

kommunestyret besluttet e behandle soknaden i mstet.
! Kommunestyrets vedtak var 6 innvilge fritak fra politiske verv, og at fritaket gjelder si

lenge han er politisk sekreter. Dette tyder pi at Forstun mi tre inn i verv som

folkevalgt dersom den aktuelle begrunnelsen for fritaket opphorer.

23120 Henvendelse til kontrollutvalget vedr behandling av driftsutvalgets sak 26120

Broyting av kommunale og private veier 2020

Audgar Carlsen tok opp sporsmAl om egen habilitet i og med at han er i samme vedtak i
driftsutvalget ble tildett en annen rode enn den roden henvendelsen gielder. Han fratridte
under utvalgets behandling av sporsmilet om habilitet. Utvalget fant enstemmig at Audgar
Carlsen var habil til e delta i behandlingen av saken.

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

Omforent forslas:
Kontrollutvalget vurderer nermere undersokelser av saken i tilknytning til utvalgets sak

27l20: Bestilling av lorvaltningsrevisjon.
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Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget vurderer nermere undersskelser av saken i tilknytning til utvalgets sak

27l20: Bestilling av forvaltningsrevisjon.

24120 Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med

skonomiforvaltningen: Pasientregnskap

Kommunalleder Helse og omsorg Lisbeth Movik motte fra administrasjonen lbr 6 redegiore

og svare pA sporsmil.

Kontrollutvalget i motet utdelt notat datert 04.11.2020 Oppfolgning forvaltningsrevisjon
disponering av kontantytelser.

Forslag til vedtak:
Beiam kontrollutvalg har mottatt notat datert 10. juli 2020 fra revisor etter at denne i samsvar

med kommunelovens $ 24-9 har giennomfort en forenklet etterlevelseskontroll angAende

skonomiforvaltning: Pasientregnskap.

Kontrollutvalget tar revisors notat til orientering. Administrasjonen opplyser utvalget om at

revisors pipekning vil bli fulgt opp pi folgende mite:.. . ......

Omforent forslae til vedtak:
Beiam kontrollutvalg har mottatt notat datert 10. juli 2020 fra revisor etter at denne i samsvar

med kommunelovens $ 24-9 har gjennomfort en forenklet etterlevelseskontroll angiende
okonomiforvaltning : Pasientregnskap.

Kontrollutvalget tar revisors notat til orientering. Administrasjonen opplyser utvalget om at

revisors pipekning vil bli fulgt opp pi folgende mate: Det er utarbeidet skrililige rutiner for
disponering av kontantytelser.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Beiam kontrollutvalg har mottatt notat datert 10. juli 2020 fra revisor etter at denne i samsvar
med kommunelovens I 24-9 har glennomfort en forenklet etterlevelseskontroll angiende
okonom i forvaltning : Pasientregnskap.

Kontrollutvalget tar revisors notat til orientering. Administrasjonen opplyser utvalget om at

revisors pApekning vit bli lulgt opp pi lolgende mite: Det er utarbeidet skriftlige rutiner for
disponering av kontantytelser.
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25120 Dialog med revisor - etterlevelseskontroll regnskapsiret 2020

Forslag til vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for
regnskapsAret 2020 vil bli glennomfort etterlevelseskontroll med f'olgende lema:......

Omforent forslae til vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det lbr
regnskapsAret 2020 vll bli giennomfort etterlevelseskontroll med folgende tema: Tildeling av
lan og tilskudd fra Beiam kommunes naeringsfond.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen lia revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det lor
regnskapsAret 2020 vil bli gjennomfort etterlevelseskontroll med folgende tema: Tildeling av
lAn og tilskudd fra Beiarn kommunes nreringsfond.

26120 Rapport forvaltningsrevisjon: OPPPOLGING Iris Salten IKS - Selvkost og
Offentlige anskaffelser

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
I . Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFOLGNING Iris Salten IKS , Selvkost og

Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Beiarn og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling.

3. Kommunestyret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak l4i l9 i stor grad
er fulgt opp av selskapet.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatl.

Vedtak:
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFOLGNING Iris Salten IKS - Selvkost og

Offentlige anskaffelser er forelagt kommunestyret i Beiam og tas til etterretning.

2. Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling.

3. Kommunesf ret sier seg tilfreds med at kommunestyrets vedtak i sak l4l19 i stor grad
er fulgt opp av selskapet.
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27120 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Offentligc anskaffelser

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskevet
i prosjektplan datert 27 .1 0.2O20.

lnnenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formAl gir kontrollutvalget revisor fullmakt til A

foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

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

Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet
i prosjektplan datert 27 .l 0.2020.

Kontrollutvalget ber revisor innrette revisjonen slik at kommunens saksbehandling ved

tildeling av broyting, jfr sak 23120, blir ett av forholdene som undersskes.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til A

foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortlspende rapportere til kontrollutvalget om lremdriften og om
det er giort endringer i prosjektets problemstillinger.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet
i prosjektplan da1srt 27 .l 0.2020.

Kontrollutvalget ber revisor innrette revisjonen slik at kommunens saksbehandling ved
tildeling av broyting, jfr sak 23/20, blir ett av forholdene som undersskes.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formAl gir kontrollutvalget revisor fullmakt til a

foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.

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

28/20 Budsjett for kontroll og tilsyn 2021

Forslag til vedtak:
Beiam kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2021
foreslis budsjettert til kr 694 000.
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Regnskaps- og lbrvaltningsrevision. selskapskontroll Kr 556 000
Sekreterbistand Kr I08 000
Kurs og opplering. andre driftsutgifter Kr 30 000
Sum Kr 694 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for konlroll- og revisjonsarbeidet oversendes
formannskapet.

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Beiam kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2021
foreslAs budsjettert til kr 694 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevision. selskapskontroll Kr 556 000
SeketErbistand Kr 108 000
Kurs og opplering, andre driftsutgifter Kr 30 000
Sum Kr 694 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes
formannskapet.

29120 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Beiam kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 19.

august 2020 til ettenetning. Utvalget ber om i bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtalt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Beiam kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 19.
august 2020 til etterretning. Utvalget ber om 6 bli lopende orientert om lorhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

30/20 Virksomhetsplan 2021 for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:
Virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom lrem i mstet.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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Vedtak:
virksomhetsplan 202 I oversendes kommunestyret med de endringer som kom tiem i motet.

3l/20 Arsrapp ort 2020 fra kontrollutvalget

Forslag til vedtak:
Arsrapport for kontrollutval get 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som
fremkom i motet.

Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Arsrapport for kontrollutval get 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som
fremkom i motet.

32120 Reglement for kontrollutvalg

Forslag til vedtak:
Beiam kontrollutvalg oversender forslag til reglement fbr kontrollutvalg til kommunestyret,
men de endringer som fremkom i motet.

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Beiam kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til kommunestyret,
men de endringer som fremkom i motet.

33/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
o Forvaltningsrevisjon: En ansatt har sagt opp, stilling er utlyst (urist / samfunnsviter /

sivilokonom).
. Regnskapsrevisjon: Det er gjennomfort oppstartsmote med administrasjonen.

Rutinekartlegging og kontroller er i gang.

Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken
. Om styremote i Salten kontrollutvalgservice, herunder oppstart av strategiarbeid.
. Om at moteplan for 2021 kan utarbeides si snart kommunestyrets og formannskapets

moteplan er klar. Det ble a\,talt med utvalget at det sendes ut skriftlig sak med
kontrollutvalgets moteplan, si snart moteplan tbr kommunestyre og formannskap
foreligger.
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34120 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

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

Moldjord, den ,1. november 2020
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