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PROTOKOLL _ BEIARN KONTROLLUTVALG
Mstedato: Mandag 8. mai 2017 kl. 10,00 - 13.00
Mstested: Moterom kommunehuset, Moldjord
Saksnr.: 0lll7 - 08117
Til

stede:

Forfall:

Marit Trones, leder,
Audgar Carlsen

Terje Solhaug, nestleder

Varamedlemmer:
Elisabeth Sandmo Utheim

Ovrigez
Ridmann Ole Petter Nybakk motte i tilknyning ttl sak 02117- 03117
Okonomisjef Geir Ame Solbakk motte i tilknltning til sak 02ll 7
Kommunalleder Lisbeth Movik motte i tilknltning til sak 03/17- 04/17
Revisjonssjef Per Asbjorn Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretrr for kontrollutvalget Lars Hansen. Salten kontrollutvalgsservice

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste ble godkjent.

Merknader:
Ingen

SAKSLISTE,
Saksnummer
01/17
02t17
03/17
04/17
05/17
06/17
07 /17
08n7

Sakstittel
Codkjenning av protokoll lra mote 4. oktober 2016
Arsregnskap Beiam kommure 2016 - uttalelse fra kontrollutvalget
Orientering til kontrollutvalget om aktuelle saker i Beiarn kommune
Oppfolgning av lorvaltningsrevislon Sykol'raver
Bestilling av forualtningsrevis jon Post- og arkivrutiner
Moteplan 2017
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Eventuelt
Side
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av 5
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01/17 Godkjenning av protokoll fra mote 4. oktober 2016

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 4. oktober 2016 godkjennes.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 4. oktober 2016 godkjennes.

02/17 Arsregnskap Beiarn kommune 2016 - uttalelse fra kontrollutvalget
Ridmann Ole Petter Nybakk og okonomis.jef Ceir Ame Solbakk motte fra administrasjonen
for i redegiore og svare pi sporsm6l.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mste 8. mai 2017 behandlet Beiam kommunes arsregnskap for 2016.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte flrsregnskapet/irsoppgioret. samt
revisjonsberetningen tbr 201 6.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens Arsberetning. tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Beiam kommunes aktivitet i 2016.
Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk med
kr 8 833 279.65.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen
merknader til Beiam kommunes irsregnskap for 2016.
Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mste 8. mai 2017 behandlet Beiam kommunes irsregnskap for 2016.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagle arsregnskapet/irsoppgioret, samt
revisjonsberetningen for 20 I 6.
Kontrollutvalget mener at presentasjon av Arsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens irsberetning. tilfiedsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Beiam kommunes aktivitet i 2016.
Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet viser et regnskapsmessig mindreforbruk med
kr 8 833 279.65.
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Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen. har kontrollutvalget ingen
merknader til Beiam kommunes irsregnskap for 2016.

03/17 Orientering til kontrollutvalget om aktuelle saker i Beiarn kommune
Ridmann Ole Petter Nybakk, okonomisjel Geir Ame Solbakk og kommunalleder
Lisbeth Movik mstte fra administrasjonen for fl redegjare og svare pi sporsmAl.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omlbrent forslag:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Votering:
Omforent fbrslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

04/17 Oppfolgning av forvaltningsrevisjon Sykefravaer
Kommunalleder Lisbeth Movik motte l'ra administrasjonen for
sporsmil.

i

redegjore og svare

pi

Forslag til vedtak:
I . Kontrollutvalget har i medhold av forskrifi om kontrollutvalg $ l2 gjennomfort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak l0/16 Forvaltningsrevisjonsrapport
Sykefiaversoppfolgning i helse og omsorg.

2.

Administrasjonen har redegjo( for pA hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omlbrent forslas til vedtak:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ 12 gjennomfort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak l0/i6 Forvaltningsrevisjonsrapport
Sykefraveersoppfolgning i helse og omsorg.

2.

Administrasjonen har redegjort for pi hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at administrasjonen har fulgt opp
kommunestyrets vedtak. Dialogmote I formaliseres og dokumenteres slik det er
krav om. Kontrollutvalget lar opplyst at administrasjonen har god oversikt over
kommunens sykefraver.
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3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:
Omlorent forslag ble enstemmig vedtatt.

l.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ 12 gjennomfort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak l0/16 Forvaltningsrevisjonsrapport
Sykefraversoppfolgning i helse og omsorg.

2.

Administrasjonen har redegjort for pi hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at administrasjonen har fulgt opp
kommunestyrets vedtak. Dialogmote 1 lbrmaliseres og dokumenteres slik det er
kav om. Kontrollutvalget flr opplyst at administrasjonen har god oversikt over
kommunens sykefraver.

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

05/17 Bestilling av forvaltningsrevisjon Post- og arkivrutiner
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av lorvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet
i prosjektplan datert 0l .04.201 7.
Voterins:
Forslag

til vedtak

ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet
i prosjektplan datert 0l .04.201 7.

06/17 Moteplan 2017
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 201 7:
Mandag 8. mai
Mandag 16. oktober

Ytterligere moter avholdes ved behov.
Voterinq:
Forslag

til vedtak

ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i 2017:
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Mandag 8. mai
Mandag 16. oktober

Ytterligere moter avholdes ved behov.

07/17 Orienteringer fra revisjon

og

sckretariat

Revisor orienterte
o Om bemanningssituasjonen: Store cndringer nir det gietder
forvaltningsrevisjon. med en del nytilsettinger.
. Om regnskapsrevisjon 201 6.
Sekretariatet orienterte
r Om dokumenter vedlagt saken
o Om Nordland fylkeskommunes utredning av fiemtidig sekretariat og revisjon.
med mulighet for interkommunal losning. Mer informasjon kommer etter hvert.

08/17 Eventuelt
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandting.

Sekreter for kontro-llutvalget

Utskrifl sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer
Beiarn kommune v/ ordforer og redmann.
Salten kommunerevis.lon I KS
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