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 Vår dato: Jnr  ark 

              Postboks 54, 8138 Inndyr  23.04.2021 21/372 411– 5.4 

 
 

  

 

PROTOKOLL – BEIARN KONTROLLUTVALG 
 

 

Møtedato: Fredag, 23. april 2021 kl. 09.00 – 10.20 

Møtested: Møterom kommunehuset, Moldjord   

Saksnr.: 08/21 – 11/21 

 

 

Til stede:  Forfall: 

Terje Solhaug, leder,       

Gyda Tollånes, nestleder 

Arne Larsen, medlem 

Audgar Carlsen, medlem 

Ågot Eide, medlem 

 

 

Varamedlemmer:      

Ingen. 

        

 

Øvrige: 

Økonomisjef Geir Arne Solbakk, sak 09/21 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Tone Hammerfall, Salten kommunerevisjon IKS 

Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsservice 

 

 

Godkjenning av  innkalling 

 sakliste 

Sekretariatet informerte om at nummerering på innkallingen er feil med ett nummer per sak. 

Gjeldende saksnummer skal være 08-11/21, og ikke 07-10/21. Dette korrigeres i innkallingen 

og protokollen. 

 

 

 

Merknader: 

Ingen  
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SAKSLISTE 

Saksnummer Sakstittel 

08/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. mars 2021 

09/21 Årsregnskap Beiarn kommune 2020 – uttalelse fra kontrollutvalget 

10/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat 

11/21 Eventuelt 

 

 

 

08/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. mars 2021        

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. mars 2021 godkjennes. 

 

Votering: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Protokoll fra kontrollutvalgets møte 1. mars 2021 godkjennes. 

 

 

 

09/21   Årsregnskap Beiarn kommune 2020 – uttalelse fra kontrollutvalget 

 

Økonomisjef Geir Arne Solbakk møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på 

spørsmål. 

 

Forslag til vedtak: 

Til kommunestyret i Beiarn: 

 

Kontrollutvalgets uttalelse om Beiarn kommunes årsregnskap for 2020. 

 

Kontrollutvalget har i møte 23. april 2021 behandlet Beiarn kommune sitt årsregnskap for 

2020. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter 

kommuneloven (§ 14-2) selv skal behandle årsregnskap og årsberetning, samt 

kontrollutvalgets plikt til å uttale seg om årsregnskapene og årsberetningene (§ 14-3). 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 

16. april 2021, og årsmelding for 2020. Revisor har i sin beretning ingen forbehold eller 

merknader tilknyttet regnskapet, og har således avgitt en normalberetning for 2020. I tillegg 

har revisor og rådmann supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle 

problemstillinger. 

 

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et netto driftsresultat med kr 

2 634 485. I samsvar med bestemmelser i lov og forskrift er kr 2 634 485 avsatt til fond.  

 

Kontrollutvalget registrerer at konsolidert driftsregnskap legges frem med et netto 

driftsresultat med kr 2 685 829. 
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Kontrollutvalget viser til at drifts- og investeringsregnskapet for 2020 ikke inneholder 

sammenligningstall for 2019. Dette svekker informasjonsverdien av selve regnskapet, og 

begrenser publikums og beslutningstageres mulighet for innsikt i kommunens økonomiske 

status og utviklingstrekk. 

 

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 16. april 

2021, har kontrollutvalget ingen merknader til Beiarn kommunes årsregnskap for 2020 eller 

til konsolidert regnskap for samme år. 

 

Votering: 

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Til kommunestyret i Beiarn: 

 

Kontrollutvalgets uttalelse om Beiarn kommunes årsregnskap for 2020. 

 

Kontrollutvalget har i møte 23. april 2021 behandlet Beiarn kommune sitt årsregnskap for 

2020. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter 

kommuneloven (§ 14-2) selv skal behandle årsregnskap og årsberetning, samt 

kontrollutvalgets plikt til å uttale seg om årsregnskapene og årsberetningene (§ 14-3). 

 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert 

16. april 2021, og årsmelding for 2020. Revisor har i sin beretning ingen forbehold eller 

merknader tilknyttet regnskapet, og har således avgitt en normalberetning for 2020. I tillegg 

har revisor og rådmann supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle 

problemstillinger. 

 

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et netto driftsresultat med kr 

2 634 485. I samsvar med bestemmelser i lov og forskrift er kr 2 634 485 avsatt til fond.  

 

Kontrollutvalget registrerer at konsolidert driftsregnskap legges frem med et netto 

driftsresultat med kr 2 685 829. 

 

Kontrollutvalget viser til at drifts- og investeringsregnskapet for 2020 ikke inneholder 

sammenligningstall for 2019. Dette svekker informasjonsverdien av selve regnskapet, og 

begrenser publikums og beslutningstageres mulighet for innsikt i kommunens økonomiske 

status og utviklingstrekk. 

 

Utover dette og det som fremgår av revisjonsberetningen til årsregnskapet datert 16. april 

2021, har kontrollutvalget ingen merknader til Beiarn kommunes årsregnskap for 2020 eller 

til konsolidert regnskap for samme år. 

 

 

 

10/21 Orienteringer fra revisjon og sekretariat 

 

Revisor orienterte: 

• Ferdig med årsregnskapene. Etterlevelseskontroll gjenstår. Rapport oversendes 

kontrollutvalget innen fristen som er 30. juni. 
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Sekretariatet orienterte: 

• Om dokumenter vedlagt saken 

o Kontrollutvalget ber om informasjon fra administrasjonen i neste møte om 

eventuelle konsekvenser av IKT-avtalen. 

 

  

 

11/21 Eventuelt 

 

Leder leste opp brev fra Harald Eggesvik vedr forvaltning av hjortevilt. Brevet er sendt til 

kommunen, men med kopi til kontrollutvalget.  

 

Leder tok opp henvendelse til utvalget angående innkreving av feiing i hytter. Det stilles 

spørsmål ved om det er dekning for forhåndsinnkreving av feiing som ikke er utført. 

Kontrollutvalget ber Salten Brann IKS redegjøre om ordningen. 

 

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling. 

 

 

 

Moldjord, den 23. april 2021 

 

 

Lars Hansen 

Sekretær for kontrollutvalget  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utskrift sendes:  

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer 

Beiarn kommune v/ ordfører og rådmann,  

Salten kommunerevisjon IKS 


