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Srtt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54. 8138 lnndyr

PROTOKOLL

-

Til

20ll8

dato:

RODOY KONTROLLUTVALC

Mstedato: Onsdag 3. oktober 2018 kl.
Motested: Moterom l, ridhuset

Saksnr,:

Vlr

03.r0.2018

-

10.00

- I 1.30

26118

stede:

Thor Magne Hoff, leder,
Bjom Pedersen, nestleder
Elin Telnes. medlem

Forfall:
Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Avrigel
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Harald Halvorsen, Deloine
Fungerende ordfsrer Frank Kristiansen Heimdal
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
lngen.

Jnr

ark

18t773

42W 5.4

SAKSLISTE
Saksnummer

20n8
2t/18

22fi8
23fi8
21fi8
25n8
26fi8

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 20. iuni 2018
Dialog med revisor - regnskapsrevisjon
Dialog med revisor lorvaltningsrevisjon
Revisors vurdering av egen uavhengighet
Budsjett for kontroll og tilsyn 2019
Orienteringer
Eventuelt

20/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 20.

juni 2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrolluwalgets msle 20. juni 201 8 godkjennes.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
juni
Protokoll fra kontrollutvalgets m6te 20.
201 8 godkjennes.

2ll18 Dialog med revisor - regnskapsrevisjon
Lukkinq av dorer:
Utvalgets leder tok opp sporsmilet om lukking av utvalgets mote med bakgrunn i at
dokumentet Revisjonsplan Rodoy kommune 20'18 var unntatt fra offentlighet etter
offentleglova $ l3,jfr forvaltningsloven $ 13.
Utvalgets vedtak: Med hjemmel i kommunelovens $ 3l nr. 2 vedtok (organet) fi behandle sak
2ll18 for lukkede dorer. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt j fr. off. $
l3 samt f\,1. g 13.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslae:
Orienteringen fra revisor tas til etterretning.
Voterine:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Orienteringen fra revisor tas til etterretning.

Motet ble deretter ipnet.

22118

Dialog med revisor

-

forvaltningsrevisjon

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslae:
Kontrollutvalget har ffitt en henvendelse vedrorende sporsmil om lorvaltningsrevisjon i
forhold til kommunens legetjeneste. Kontrollutvalget ber kommunestyret avklare om en slik
forvaltningsrevisjon anses i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 781016 plan for
forvaltningsrevi sjon.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har fatt en henvendelse vedrorende sporsmil om forvaltningsrevisjon i
forhold til kommunens legetjeneste. Kontrollutvalget ber kommunestyret avklare om en slik
forvaltningsrevisjon anses i samsvar med kommunestyrets vedtak i sak 7gl016 plan for
forvaltningsrevisj on.

23118 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Rodoy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 4.
juli 2018 til etterretning. Utvalget ber om 6 bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Rodoy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 4.
juli 2018 til etterretning. Utvalget ber om i bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

24118 Budsjett for kontroll og tilsyn

Forslag til vedtak:
Rodoy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2019
foreslAs budsjettert til kr 844 000.
Regnskaps- og forvaltningsrevis jon, selskapskontroll
Sekretaerbistand
Kurs og opplering, andre driftsutgifter
Sum

Kr 700 000
Kr 84 000
Kr 60 000

Kr

844 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet oversendes
jfr forskrift om kontrollutvalg g 18.

formannskapet,

Votering:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Rodoy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 201 9
foreslis budsjette( til kr 844 000.
Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll
Sekretaerbistand
Kurs og opplering, andre driftsutgifter
Sum

Kr 700 000
Kr 84 000
Kr 60 000

Kr

844 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontrol[- og tilsynsarbeidet oversendes
formannskapet, jlr forskrift om kontrollutvalg $ 18.

25118 Orienteringer
Sekretariatet orienterte :
Om dokumenter vedlagt saken.
Om vedtak i styret i Salten kontrollutvalgservice i forbindelse med henvendelse fra
fylkeskommunen om A slutte seg til Salten kontrollutvalgservice. Forpliktelsene
overfor Rodoy kommune viderefsres uavhengig av eventuelle endringer i eierskap.

.
.

Omlorent forslas til vedtak:
Orienteringene tas til efterretning.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

26118 Eventuelt
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Vigaholmen, 3. oktober 20I8

Sekretar lbr kontrol lutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,
Rodoy kommune v/ ordforer og ridmann,
Ytre Helgeland kommunerevisjon

