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Satt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 lnndyr

PROTOKOLL _ RODOY KONTROLLUTVALG

Motedato: Onsdag, 23. oktober 2019 kl.
Mstested: Msterom, ridhuset

10.00

- 12.00

Saksnr.: l4ll9 - l8ll9

Til stede:
Thor Magne HofI, leder
Bjom Pedersen, nestleder
Elin Telnes, medlem

Varamedlemmer:
Ingen.

Ovrigez
Forvaltningsrevisor Ingrid Kalsnes, Deloitte
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen.

Forfall:
Ingen

dato:
23.t0.2019
VAr

Jnr
l9l080

ark
420- 5.4

SAKSLISTf,
Saksnummer

l1n9
1s/19

t6n9
17fig
18/19

Sakstittel
Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 13. mai 2019
Rapport forvaltningsrevision: Helse og omsorg
Budsiett for kontroll og tilsyn 2020
Orienteringer
Eventuelt

l4l19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 13. mai 2019
Forslag til vedtak:
Protokoll fia kontrollutvalgets mote 13. mai 2019 godkjennes.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 13. mai 2019 godkjennes.

15/19 Rapport forvaltningsrevisjon: Helse og omsorg
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Forvaltningsrevisjonsrapporten Helse og omsorg er forelagt kommunestyret i Rodoy
og tas til etterretning.
Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.
Kommunestyret vil srerlig trekke frem at det mi utarbeides skiftlige rutiner for
budsjetteringsarbeid og for okonomirapportering.
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Voterins:
Forslag

l.
2.
3.

16119

til vedtak ble enstemmig vedtau.
Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Forvaltningsrevisjonsrapporten Helse og omsorg er forelagt kommunestyret i Rodoy
og tas til etterretning.
Kommunestyret ber r6dmannen merke seg rapportens anbefalinger.
Kommunestyret vil serlig trekke frem at det mA utarbeides skiftlige rutiner for
budsjetteringsarbeid og for okonomirapportering.

Budsjett for kontroll og tilsyn 2020

Forslag til vedtak:
Rodoy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2020
foreslis budsjettert til kr 854 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevis jon. selskapskontroll

Sekreterbistand
Kurs og opplering, andre driftsutgifter
Sum

Kr 700 000
Kr 84 000
Kr 70 000

Kr

854 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet oversendes
formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg $ 18.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rodoy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2020
foreslis budsjettert til kr 854 000.
Regnskaps- og lorvaltningsrevision, selskapskontroll

Sekreterbistand
Kurs og opplrering, andre driftsutgifter
Sum

Kr 700 000
Kr 84 000
Kr 70 000

Kr

854 000

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

l7l19 Orienteringer
Sekretariatet orienterte :
Om dokumenter vedlagt saken.
De to irene av artale med Salten kontrollutvalgservice om sekretariat for
kontrollutvalg utloper 31.12.2019, men kommunen har opsjon pi I + I ar videreforing
av al,talen. Pi bakgrunn av inngitt avlale har Salten kontrollutvalgservice 18.
september sendt brev til kommunen om utlop av altaleperioden.
Salten kontrollutvalgservice gjennomforer folkevalgtopplrring for kontrollutvalg 25.
26. november pi Fauske hotell. Tilbud om deltagelse sendes til kommunen.

o
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o

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak
Omforent forslag til vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

18/19 Eventuelt
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

VAgaholmen,23.

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,
Rodoy kommune v/ ordforer og ridmann,
Revisor Deloitte AS

