Kontrollutvalget i Bindal kommune
24. oktober 2014

Møte 21.09.2020
Saksbehandler: TLA

MØTEPROTOKOLL
Dato: Mandag 21. september
Tid:
kl. 12:00 – 15:00
Sted: Rådhuset på Terråk
Tilstede fra kontrollutvalget:
Gudrun Fossem, leder
Gunnhild Gutvik, nestleder
Siv Olsen, medlem
Espen Hald, varamedlem
Forfall:
Terje Moe, varamedlem
Paul Arne Gaupen, medlem
For øvrig møtte:
Ordfører Britt Helstad
Rådmann Knut Toresen
Regnskapsrevisor Tone Sivertsen [pr. Microsoft Teams under sak 11/2020]
Tilstede fra sekretariatet:
Tobias Langseth, sekretariatsleder

Til behandling forelå:
Sak 10/2020 – Budsjett for kontrollarbeidet i kommunen
Sak 11/2020 – Uttalelse forenklet etterlevelseskontroll
Sak 12/2020 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Sak 13/2020 – Eventuelt

Det fremkom ingen innvendinger eller kommentarer til innkalling og agenda.
Ethvert vedtak er å oppfatte som enstemmig, så langt ikke annet fremgår av møteprotokollen.
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Sak 10/2020 – Budsjett for kontrollarbeidet i kommunen
Vedtak:
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen settes i tråd med
saksfremlegget til en forventet utgift på kr 816.838.
Beløpet gir en nominell økning på 5,4 % sammenliknet med budsjett for 2020.
Kostnaden utgjør 0,43 % av kommunens totale bokførte driftsutgifter i 2019.
Kontrollutvalgets forslag skal følge budsjettsaken [uendret] frem til behandling og vedtak i
kommunestyret. Jfr. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 2.

Sak 11/2020 – Uttalelse forenklet etterlevelseskontroll
Vedtak:
Kontrollutvalget har hatt skriftlig uttalelse om resultatet av forenklet etterlevelskontroll etter
kommuneloven § 24-9 for regnskapsåret 2019 til behandling. Kontrollen dreier seg om etterlevelse
av regelverket for offentlige anskaffelser, og revisors attestasjonsuttalelse er avgitt 09.09.2020. I
tillegg til selve uttalelsen, har regnskapsrevisor og rådmann supplert kontrollutvalget med muntlig
informasjon om aktuelle problemstillinger under gjennomgangen i utvalgets møte 21.09.2020.
I denne sammenheng uttaler kontrollutvalget følgende:
Kontrollutvalget konstaterer at det er avgitt en modifisert uttalelse [konklusjon med forbehold].
Grunnlaget for forbeholdet er nærmere redegjort for i revisors attestasjonsuttalelse.
Kontrollutvalgets legger for sin del til grunn at kommunens administrasjon følger opp
etterlevelseskontrollen, og vurderer formålstjenlige forbedringstiltak.
Kontrollutvalget har ingen ytterligere kommentarer eller merknader i tilknytning til revisors uttalelse.
Rådmannen gis tilbakemelding fra utvalgets behandling gjennom særutskrift av vedtaket.
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Sak 12/2020 – Aktuelle orienteringer fra sekretariatet
Vedtak:
Kontrollutvalget tar orienteringen fra sekretariatet til etterretning.

Sak 13/2020 – Eventuelt
Intet til behandling.
***

_____________
Gudrun Fossem

________________
Gunnhild Gutvik

________________
Siv Olsen

________________
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_________________
Espen Hald

