KARKULLA SAMKoMMUN

PROTOKOLL I/20

Revisionsndmnden 201 7-2020

Tid och plats: 3.9.2020 klockan 10.00-12.17 KArkulla samkommuns centralftirvaltning,
Kirjala, Pargas

Nlrvarande:

ersettare

Ndrvar

Ordinarie ledamdter

Niirvar

lPersonliea

Ordliirande

Bo Gr<inholm

Touko

Niinimiiki

X (teams)

antut

Fu.itU

Vice ordliirande

Romsl

Prita
Hanna J6rvinen

Vuori

Ledamot

Marlene Eriksson

Kronqvist

Ledamot

x

Ledamot

x

lsanteri
redrik Lin<lbers

f

becca

Owiga niirvarande:

S

I

Andreas Holmgird,

Seketerare. BDO Audiator Ab

Mirma Niisman

Ekonomichef 10.00-l 1.00

Sofia Ulfstedt

Samkommunsdirekt6r I 0.00-l 1.00

SAMMANTRADETSLAGLIGHET
Konstateras att mdtet tir lagligen sammankallat och beslutfiirt.

Beslut:
$2

Enligt ftirslag

GODK,IiNNANDET Av FoREDRAGNINGSLISTAN

Ftirslag: Fdredragningslista l/20 godkiinns.
Beslut: Fdredragningslistan godkiindes

x

s 3 JUSTERING AV PROTOKOLLET

Fiirslag: Protokollet justeras genast efter m6tet se att samtliga deltagande medlemmar samt
protokollliiraren undertecknar protokollet.

Beslut: Enligt liirslag.

S

4 SAMKOMMUNLEDNINGENS INFORMATION
Samkommunledningen har inkallats till mdtet ftir att informera om Kirkullas
verksamhet samt om det aktuella inom Kirkulla samkommuns verksamhet.
Niimnden dnskar en kort presentation 6ver budgetpremisser fiir er 2021 till de
delar de redan f?irdigstiillts samt en kort presentation 6ver det prognostiserade
ekonomiska utfallet ftir ir 2020.

Ftirslag: Informationen antecknas till kiinnedom
Information:

Ekonomin
Inkomstema sjunkit men personalkostnaderna p6 samma

nivi.

Underskottet ser ut att bli ca 1,7 miljoner €. Inkomstema ser ut att ftirverkligas
ca 6 miljoner € s2imre iin budgeterat. Kostnadema har inte kunnat minskas lika

mycket och diirftir prognostiseras ett underskott. Samkommunstyrelsen har
beslutat om en effektiveringsplan med balanseringsdtgiirder fiir ekonomin.

BalanseringsAtgirder

Utbildningsstopp, resestopp,

allmiint striing

budgetdisciplin.
Effektiveringsplanen har delgetts personalen och skall delges kommunema.
Ledningsgruppen kommer att ftilja med utvecklingen.
Jobbar med prognos

Coronapandemin
Manga i personalen fiirsattes i karantiin i bdrjan av pandemin pga. att de
pandemin brdt ut varit pa resa.
Sjukfranvaron 6kar pga. att trdskeln iir
orsakar extra personalkostnader.

lig ftir

di

att vara sjukledig. Detta

Dagverksamheten har varit stiingd si att dagverksamheten har drivits

pi

boendet. Personalstyrkan har dock inte minskat eftersom boendena normalt

iir tomma dagtid.

Pga. ovanstiende har samkommunen inte kunnat minska

pi

personalstyrkan trots att verksamheter stiinkts.

Intaktsbortfallet pe EUC, KUR har varit stort eftersom verksamheten har
varit st2ingd.
Virdftimddenheter har anvdnts mycket mer iin tidigare vilket lett till h6gre
kostnader.

pi Kirkulla hittills. Samkommunens pandemigrupp fiiljer
varje vecka och fattar beslut om restriktioner utgiende frin liiget

Inga coronafall
med liiget

Atge.der coronapandemin
Effektiveringsplan godkiindes av styrelsen ftirra mdtet, 2 % inbesparing,
fitimst pi personalkostnader. Giiller omstruktureringar i boenden.
Ldneftirh6jningar i april

Beslut: Informationen antecknades till kiinnedom.

ARBETSPROGRAM OCH
MOTESTIDPUNKTER F6R GRANSKNINGSARET 2O2O
$ 5 REVTSTONSNAMNDENS

Revisionsniimnden iir tillsatt fiir organisering av granskningen av liirvaltningen
och ekonomin. Niimnden skall beddma huruvida de mil liir verksamheten och
ekonomin som fullm2iktige satt upp har nitts.

fiir arbetet b6r uppg6ras en utviirderingsplan samt ett
arbetsprogram fiir granskningsiret.
Som grund

Ftirslag: Revisionsniimndens arbetsprogram och m6tesschema fiir granskningsiret 2019
uppgdrs pi mdtet och godkiinns. (lfiAgavarande dokument iir icke offentligt)

s 6 FoRLANGNING AV AVTAL MED BDO AUDIATOR F6R

RAKENSKAPSPERIODEN

Fiirslag:

202O

Ordfiirande ger ltirslag pi rndtet

Ordftirandes ftirslag:
Revisionsniimnden godkiinner BDO Audiators offert pi revisionstjanster ftir
hren 2020 och fiiresl6r fiir fullmiiktige att revisionssammanslutningen BDO
Audiator med OFGR, CGR Andreas Holmgird som ansvarig revisor viiljs till
revisionssamfund iiir samkommunen fiir riikenskapsperioden 2020

Revisionsndmnden besl6t ocksA att inleda upphandling av revisionstjhnster ftir
perioden 2021-2022 med optionsir 2023-2024 och ger ekonomichefen i
uppdrag att utarbeta en offertfiirfrigan baserad pi tidigare offertforfrigan till
niista m6te den 26.11.2020.

s 7 YRKESREYTSORERNAS ARBETSPROGRAN,T FoR An

ZOZO

Yrkesrevisorema presenterar sin revisionsplan och arbetsprogram fiir niimnden.

Fiirslag: Antecknas till kiinnedom
Beslut: BDO Audiator redogjorde fiir sitt program som ftirverkligas om
fu llmtiktige. Arbetsprogrammet antecknades till kiinnedom.

$s

o\TJcA

$ 6 godkiinns

i

ARENDEN

Behandlas 6vriga iirenden.

o

Ev. 6wiga drenden

Beslut:

S9

JUSTERING OCH VERKSTALLIGHET AV REVISIONSNAMNDENS

PROTOKOLL
Ftirslag: Protokollet justeras genast efter sammantriidet och hills till piseende fiiljande dag.
Centralfiirvaltningen svarar fiir protokollets verkstiillighet samt att till protokollet
fogas vederb6rliga besvtirsanvisningar ftire h6llande till piseende.
Beslut:

.;/A,
Bo Gronholm
O

rdfti

ra

nde

ngt

nqvist

Brita Romsi

Marlene Eriksson

Ersettare

Ledamot

ndreas Holmgird

Ledamot

Sekreterare

