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PROTOKOLL _ BEIARN KONTROLLUTVALG
Motedato: Mandag, l. mars 2021 kl. 10.00 - I l.-30
Mstested: Moterom kommunehuset' Moldjord

Saksnr.:

02121

-

07121

l'orfall:

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

Varamedlemmer:
lngen.

0vrige:
Ridmann Ole Petter Nybakk, sak 03-06/21
Okonomisjef Geir Ame Solbakk. sak 03-05/21
Kommunalleder Helse og omsorg Lisbeth Movik, sak 05/21
Regnskapsrevisor Per Asbjom Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice

Godkjenningav innkalling
sakliste

lnnkatling og sakliste ble godkjent. Utvalget besluttet A ta opp til behandling sak Arsregnskup
2020 Beiarn Nreringseiendom KF uttalelse.fru kontrollutvalget Saken gis saksnummer
04121

- etterfolgende saksnummer

justeres tilsvarende.

Merknader:
Ingen

Side

I

av 5

SAKSLISTE
Saksnummer
t)2t21
03t21

oil2t
ost2t
1t6t2l
07121

Sakstittel
Godkjenning n1, protokoll lra kontrollutvalgets mote 4. november 2020
Godkienning av protokoll lra skrifllig saksbchandling: Motcplan 2021
Redesiorelse fia administrasionen: Slatus fbr okonomi og regnskap
Arsregnskap 2020 Beiam Neeringseiendom KF - uttalelse tia
kontrollutvalget
Oppfolgning av kommunestyrets vedtak 38/20 Forvaltningsrevisjon
Oppfolgning av tilskuddsordninger mm
Orienteringer fra revislon og sekretarial
Evcntuelt

02/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 4. november 2020
Godkjenning av protokoll fra skriftlig saksbehandling: Moteplan 2021

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 4. november 2020 godkjennes.
Protokott fra kontrollutvalgets behandling av moteplan 2021 godkjennes.
Voterinq:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatl.
Vedtak:

Protokoll lra kontrollutvalgets mote 4. november 2020 godkjennes.
Protokoll fra kontrollutvalgets behandling av moteplan 2021 godkjennes.

03/21 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for okonomi og regnskap
Rfdmann Ole Petter Nybakk og okonomisjef Geir Ame Solbakk motte lra administrasjonen
for i redegiore og svare pi sporsm6l.
Forslag til vedtak:
Saken legges fiem uten lorslag til vedtak.
Omforent forslas:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fia administrasjonen tas til orientering.
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04/21 Arsregnskap 2020 Beiarn Nrringseiendom KF - uttalelse fra kontrollutvalget
Ridmann Ole Petter Nybakk og okonomisjef / styremedlem i foretaket Geir Arne Solbakk
mstte fra administrasjonen for 6 redegjore og svare p& sporsmil.
Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Beiam:
Kontrollutvatsets uttalelse om Beiam Neringseiendom KF sitt flrsreenskap for 2020.

Kontrollutvalget har i mote 1 . mars 2021 behandlet Beiam Neringseiendom KF sitt
irsregnskap for 2020. Kommuneloven { l4-2 og fbretakets 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
24. februar 2021, og foretakets irsmelding for 2020. I tillegg har okonomisjef /styremedlem
supplert kontrollutvalget med muntlig informasion om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges lrem med et regnskapsmessig
mindreforbruk pA kr 51 344.-. Videre registrerer utvalget at mindreforbruket avsettes til
disposisjonslond. Utvalget har ingen kommentar til disponeringen
Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 24. februar
2021, har kontrollutvalget ingen merknader til Beiarn Neringseiendom KF sitt Arsregnskap
for 2020.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Beiam:
Kontrollutvalgets uttalelse om Beiam Naerineseiendom KF sitt Arsregnskap lor 2020.

Kontrollutvalget har i mste I . mars 2021 behandlet Beiam Neringseiendom KF' sitt
irsregnskap fbr 2020. Kommuneloven d l4-2 og foretakets vedtekter (kommunestyrets sak
5/2018), bestemmer at flrsregnskap og irsberetningen skal vedtas av kommuneslyret selv.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapel, revisjonsberetningen datert
24. februar 2021. og foretakets irsmelding for 2020.1 tillegg har okonomisjef /styremedlem
supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig
mindreforbruk pA kr 51 344,-. Videre registrerer utvalget at mindreforbruket avsettes til
disposisjonsfond. Utvalget har ingen kommentar til disponeringen
Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 24. lebruar
2021. har kontrollutvalget ingen merknader til Beiarn Neringseiendom KF sitt irsregnskap
for 2020.

Side 3 av 5

05/21 Oppfolgning av kommunestyrets vedtak 38/20 Forvaltningsrevisjon Oppfolgning
av tilskuddsordninger mm
Kommunalleder Helse og omsorg Lisbeth Movik motte fra administrasjonen for
og svare pi sporsm6l.

A

redeglore

Kontrollutvalget fikk delt ut notat fra administrasjonen datert 1.3.2021: Svar - Oppfolgning
av vedtak - tilskuddordninger for ressurskrevende brukere og psykisk utviklingshemmede.
Forslag til vedtak:
'1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg $ 5 giennomfort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 38/20 Oppfolging av
tilskuddsordninger for ressurskrevende brukere og psykisk utviklingshemmede

2.

Administrasjonen har redeglort for pA hvilken mate kommunestyrets vedtak er
lulgt opp. Kontrollutvalget registrerer

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag til vedtak:
I
Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg $ 5 giennomfort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 38i20 Oppfolging av
titskuddsordninger for ressurskrevende brukere og psykisk utviklingshemmede

.

2.

Administrasjonen har redegjort for pi hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det er utarbeidet skriftlige rutiner for
psykisk utviklingshemmede og pseudonymt register, men at det enda ikke er
utarbeidet skriftlige rutiner for ressurskrevende brukere.

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat
fra administrasionen datert 1 .3.2021 .

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

I

.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg $ 5 glennomfort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 38/20 Oppfolging av
titskuddsordninger lor ressurskrevende brukere og psykisk utviklingshemmede

2.

Administrasjonen har redegjort for pA hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det er utarbeidet skriftlige rutiner for
psykisk utviklingshemmede og pseudonymt register, men at det enda ikke er
utarbeidet skriftlige rutiner for ressurskrevende brukere.

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering, vedlagt notat
fra administrasjonen datert 1.3.2021.
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06/21 Orienteringer fra revisjon

og sekretariat

Revisor orienterte:
o Bemanning: Per Asbjom Andersen er innleid som regnskapsrevisor grunnet
sykemelding i revisjonsvirksomheten.
. Regnskapsrevisjon: Har mottatt fullverdig regnskap, og avventer ni administrasjonens
Arsberetning.

Seketariatet orienterle:
o Om dokumenter vedlagt saken

07/21 Eventuelt
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Moldjord, den 1. mars 2021

Sekreter for kontrollutvalget

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