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Srtten Kontroll utvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

PROTOKOLL

-

Vlr dato:
Jnr
2',7.01.2016 161068

ark
4l I 5.4

BEIARN KONTROLLUTVALG

Motedato: Onsdag 27. januar 2016 kl. 10.00 - 12.45
Mstested: Moterom kommunehuset, Moldjord

Saksnr.:
Til

01116

stede:

Marit Trones,

-

09116

leder,

Forfall:
Ingen

Terje Solhaug, nestleder
Audgar Carlsen

Varamedlemmer:
Ingen

Ovnget,
RAdmann Ole P. Nybakk og okonomisjef Jarl Dokmo motte i tilknytning
Forvaltningsrevisor Inger Haakestad. og
Revisjonssjef Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretrer for kontrollutvalget Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

til

sak 3/ l6

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste ble godkjent.

Merknader:
Ingen

SAKSLISTE
Saksnum mer

01il6
02fi6
03/16
01/16
05/16

06fi6
07fi6
08/16

09fi6

Sakstittcl
Forvaltningsrevis.jonsrappo( Sykefraveersoppfslgning i helse o,.l omsorg
Orientering om saker fia kontrollutvalgets lorrige periode
Redegjorelse om status for kommunens okonomi
Oppstart ny plan for forvaltningsrevisjon: Overordnet analyse
Budsjett for kontroll og tilsyn 2016
Engasjementsbrev 201 5 Salten kommunerevision IKS
Revisors vurdering av egen uavhengighet
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Evenluclt

01il6 Forvaltningsrevisjonsrapport Sykefraversoppfolgning i

helse og omsorg

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefiaversoppfolgning i helse og omsorg er tbrelagt
kommunestyret i Beiam og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber radmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil trekke frem folgende forhold for oppfolgning fra
administrasjonen:
Omlbrent forslas til vedtak:
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Sykelraversoppfolgning i helse og omsorg er lbrelagt
kommunestyret i Beiam og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber radmannen merke seg rapportens anbefalinger.
Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

I

.

2.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Forvaltningsrevisjonsrapporten Sykefraversoppfolgning i helse og omsorg er forelagt
kommunestyret i Beiam og tas til etterretning.
Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.

02/16 Orientering om saker fra kontrollutvalgets forrige periode
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar til orientering informasjonen som ble gitt i saken
Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar til orientering informasjonen som ble gitt i saken

03/16 Redegiorelse om status for kommunens skonomi
Ridmann Ole P. Nybakk og okonomisjef Jarl Dokmo motte for e redegjore og svare
sporsmAl.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak
Omforent forslaq:
Redegjorelsen fra administrasjonen vedrsrende status for 201 5 tas til etterretning.
Kontrollulvalget ber om i bli holdt orientert om den okonomiske utviklingen i 2016.

pi

Voterinq:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Redegjorelsen fra administrasjonen vedrsrende status for 2015 tas til etterretning.
Kontrollutvalget ber om A bli holdt orientert om den skonomiske utviklingen i 2016.

04/16 Oppstart ny plan for forvaltningsrevisjon: Overordnet analyse
Forslag til vedtak:
Beiam kontrollutvalg tar til orientering redegjorelse om prosjektplan som grunnlag for
overordnet analyse, og senere utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon.
Voterinq:
Forslag tiI vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Beiam kontrollutvalg tar til orientering redegiorelse om prosjektplan som grunnlag for
overordnet analyse, og senere utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon.

05/16 Budsjett for kontroll

og tilsyn 2016

Forslag til vedtak:
Beiam kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon. seketariat og kontrollutvalg) 2016
foreslAs
til kr 616 000.
Regnskaps- og forvaltningsrevision. selskapskontroll
Kr 500 000
Kr 89 000
Sekretaerbistand
Kurs og opplering, andre driftsutgifter
Kr 27 000
Sum
Kr 616 000
Saken oversendes formannskapet,

jfr forskrift

om kontrolluwalg $ 18.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Beiam kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2016
lbresl6s
til kr 616 000.
Regnskaps- og fbrvaltningsrevision, selskapskontroll
Kr 500 000
Sekreterbistand
Kr 89 000
Kurs og opplering, andre driftsutgifter
Kr 27 000
Sum
Kr 616 000
Saken oversendes formannskapet,

jfr forskrift

om kontrollutvalg $ 18.

06/16 Engasjementsbrev 2015 Salten kommunerevisjon IKS
Forslag til vedtak:
1. Beiam kontrollutvalg tar engasjementsbrev for revisjon av Beiam kommune til
etterretning.

2.

Utvalget oppfordrer revisor til
av revisjonsoppdraget.

3.

Ved endringer i kommunen eller hos revisor, som tilsier at det er behov for nytt
engasjementsbrev, sendes n1.tt brev i lopet av valgperioden.

i

gi noe mer utfyllende informasjon om gjennomforing

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

I

.

2.

Vedtak:
Beiam kontrollutvalg tar engasjementsbrev for revisjon av Beiam kommune til
etterretning.

Utvalget oppfordrer revisor til

A

gi noe mer utfyllende informasjon om gjennomforing

av revisj onsoppdraget.

3.

Ved endringer i kommunen eller hos revisor, som tilsier at det er behov for nytt
engasjementsbrev, sendes nytt brev i lopet av valgperioden.

07/16 Revisors vurdering av egen uavhengighet
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Beiam kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert l.
juti 2015 til etterretning. Utvalget ber om fl bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.
Voterine:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Kontrollutvalget i Beiam kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 1.
ber om A bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

juli 2015 til etterretning. Utvalget

08/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Revisor orienterte
Regnskapsrevisjon: Ajour per ni. Kommunen har gode rutiner vedrarende okonomi,
men er noe sirbare. Ellers ingen spesielle forhold A bemerke.

.

Sekretariatet orienterte
o Om dokuntenter vedlagt saken

09/16 Eventuelt
Kontrollutvalget ba om sak til fsrstkommende mste vedrsrende saksbehandling ved tildeling
av broy'ting.
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

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

