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Srtt.n Kontrollutvalgservice

V&r dato:
07.02.2020

Postboks 54. 8l3E Inndyr

PROTOKOLL

-

Jnr
20/ I35

BEIARN KONTROLLUTVALG

Mstedato: Fredag, 7. februar 2020 kt. 09.00 - I1.30
Mstested: Moterom kommunehusct,Moldjord

Saksnr.:

0ll20

-

08120

Til stede:

Forfall:

Terje Solhaug. leder.
Arne Larsen. medlem
Audgar Carlsen, nredlem
Agot Eide. medlem

Tone Kristin Ilellbostad. nestleder

Varamedlemmer:
Lasse-Dan Jenssen motte for Tone Kristin Hellbostad

Ovrige:
Okonomisjef Geir Arne Solbakk.
Revisor Tone Z Hammerfall, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

Godkjenning

av

innkalling

sakliste
Innkalling og sakliste ble godkjent.

Merknader:
Ingen
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SAKSLISTE
Saksnummer
0U20
02t20
03t20
111t20

05/20
1t6t20
07 t20

08t20

Sakstittel
Orientering om saker fra forrige periode
Engasjementsbrev i'ra revisor
Revisors vurdering av egen uavhengighet
Dialog med revisor. bl.a etterlevclseskontroll
Virksomhetsplan 2020
Moteplan 2020 for kontrollutvalget
Orienteringer lra revisjon og sekretariat
Eventuelt

Okonomisjel orienterte om status for okonomi og regnskap 2019.

0l/20 Orientering om saker fra forrige periode
Forslag til vedtak:
Saken legges frem til orientering. Kontrollutvalget utarbeider irlig virksomhetsplan, samt
arlig rapportering til kommunestyret om utvalgets virksomhet.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtalt.

Vedtak:

til orientering. Kontro lutvalget utarbeider 6rlig virksomhetsplan.
Arlig rapportering til kommunestyret om utvalgets virksomhet.
Saken legges frem

I

samt

02120 Engasjementsbrev fra revisor
Forslag til vedtak:
l. Beiarn kontrollutvalg tar engasjementsbrev av 10. oktober 2019 for revisjon av Beiam
kommune til etterretning.

2.

Kontrollutvalget ber om at det 6rlig utarbeides et oppsummeringsbrev med n&rnere
informasjon om revisors arbeid med revisjon av kommunens regnskap.

3.

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

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

.

Vedtak:

Beiam kontrollutvalg tar engasjementsbrev av I 0. oktober 201 9 for revisjon av Beiam
kommune til ettenetning.
I
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2.

Kontrollutvalget ber om at det irlig utarbeides et oppsummeringsbrev med nrcrrnere
informasjon om revisors arbeid med revisjon av kommunens regnskap.

3.

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

03/20 Revisors vurdering av egen uavhengighet
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Beiam kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert l.
juli 2019 til etterretning. Utvalget ber om i bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Beiam kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert l.
juli 2019 til etterretning. Utvalget ber om 6 bli lopende orientert om lorhold som kan endre
vurderingen av uavhengighel.

0,1/20 Dialog med revisor, bl.a etterlevelseskontroll
Forslag til vedtak:
Redegjorelsen tia revisor tas til orientering.
Votering:
Forslag tiI vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas tiI orientering.

05i20 Virksomhetsplan2020
Forslag til vedtak:
Virksomhetsplan 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i rnstet.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Virksomhetsplan 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som kom liem i motet.
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05/20 Moteplan 2020 for kontrollutvalget
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 2020:
Fredag 7. februar
Tirsdag 3l . mars. (reservedato onsdag 15. april) (behandling av regnskap)

Tirsdag 2. juni
Onsdag 4. november

Ytterligere moter avholdes ved behov.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 2020:
Fredag 7. februar
Tirsdag 3l . mars, (reservedato onsdag 15. april) (behandling av regnskap)
Tirsdag 2. juni
Onsdag 4. november

Ytterligere mster avholdes ved behov.

07/20 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Sekretariatet orienterte :
. Om dokumenter vedlagt saken

08/20 Eventuelt
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Moldjord, den 7. feb
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Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer
Beiam kommune v/ ordforer og ridmann.
Salten kommunerevisjon IKS

Side 5 av 5

