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PROTOKOLL _ RQ'DA'Y KONTROLLUTVALG

Mstedato: Onsdag,23. februar 202l kL 09.00 - 11.30

Motested: Fjernmote,Teams
Saksnr.: 0ll2l - O9l2l

Til stede:
Sindre Stordal, leder,
Isak Vangstad. nestleder
Marit Hagtvedt, medlem
Monica Karlsen. medlem
Kjell Viggo Ovesen, medlem

Varamedlemmer:
Ingen

Avrigel
Ordforer Inger Monsen
Ridmann Kitt Gronningseter, sak 02-06/21
Oppdragsansvarlig revisor Harald Halvorsen,
Forvaltningsrevisor Kjersti Gj uvsland, og
Forvaltningsrevisor Iver Fiksdal. Deloitte
Sekretrr for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen.

Forfall:
Ingen



SAKSLISTE
Saksnummcr Sakstittel

0l/21 Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 20. november 2020
02/2t Rapport fqrvaltningsrevisjon: Saksforberedelse og vedtaksoppfolgninq
o3t2t Bestilling av tbrvaltningsrevisjon: Innklop
01t21 Oppfolgning av revisors etterlevelsekontroll med okonomiforvaltningen:

Offentl i ge anskaffelser
05t21 Oppfolgning av kommunestyrets vedtak 9312019 Rapport

forvaltningsrevisjon helse og omsorg
06t2t Redegisrelse lra administrasjonen: Status for okonomi og regnskap
07 t21 Moteplan 202 I
08/2t Orienter!nger - Dialog med revisor
09tzt Eventuelt

01/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 20. novemher 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll lra kontrollutvalgets mote 20. november 2020 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 20. november 2020 godkjennes.

02/21 Rapport forvaltningsrevisjon: Saksforberedelse og vedtaksoppfotgning

R6dmann Kitt Groruringseter motte fra administrasjonen for i redegjore og svare p6
sporsmAl.

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Saksforberedelse og vedtaksoppfolgning er forelagt

kommunestyret i Rodoy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil serlig trekke frem....

Forslag fra Marit Haetvedt:
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Saksforberedelse og vedtaksoppf'olgning er forelagt

kommunestyret i Rodoy og tas til etterretning.
2. Kommunesfyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger. slik at det blir best

mulig samsvar mellom politikemes forventinger og administrasjonens mulighet for fl
iverksette tiltakene.

Voterinq:
Forslag fra Marit Hagtvedt ble enstemmig vedtatt.



Vedtak (innstilling til kommunestyret):
1. Forvaltningsrevisjonsrapporten Saksfbrberedelse og vedtaksoppfolgning er fbrelagt

kommunestyret i Rodoy og tas til ettenetning.
2. Kommunestyret ber ridmannen merke seg rapportens anbef'alinger. slik at det blir best

mulig samsvar mellom politikemes forventinger og administrasjonens mulighet for A

iverksette tiltakene.

03/21 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Innkjop

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forv'altningsrevisjon lnnkjop slik det er beskrevet i
prosjektplan datert januar 2021 .

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til A

foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortlspende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon Innkjop slik det er beskrevet i
prosjektplan datert januar 2021 .

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formAl gir kontrollutvalget revisor fullmakt til A

foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

04/2I Oppfolgning av revisors etterlevelsekontroll med okonomiforvaltningen:
Offentlige anskaffelser

Ridmann Kitt Gronningsaeter motte fra administrasjonen lor i redegjore og svare piL

sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslag:
Redegjorelsen i saken tas til etterretning. Utvalget folger opp resultatet av kontrollen gjennom
bestilt forvaltningsrevisjon Innkjop sak 03/21 .



Votering:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redeglorelsen i saken tas tiI etterretning. Utvalget folger opp resultatet av kontrollen gjennom
bestilt forvaltningsrevisjon Innkjop sak 03/21.

05/21 Oppfolgning av kommunestyrets vedtak 93/2019 Rapport forvaltningsrevisjon
helse og omsorg

R6dmann Kitt Gronningsaeter motte fra administrasjonen fbr i redegjore og svare pi
sporsmAl.

Kontrollutvalget har ffitt tilsendt notat lra administrasjonen datert 10.2.2021:
Forva I tni ngs re v i s i o n 2 0 I 9 oppfol ging av anb efalin ger

Forslag til vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift onr kontrollutvalg og revisjon $ 5

giennomfort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 93/201 9 Rapport
forvaltningsrevisjon: Helse og omsorg.

2. Administrasjonen har redegjort for pA hvilken mAte kommunestyrets vedtak er
lulgt opp. Kontrollutvalget registrerer

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Omforent forslag:
l. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 5

gjennomfort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 93/2019 Rapport
lorvaltningsrevisjon: Helse og omsorg.

2. Administrasjonen har redegjort for pf, hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det er giennomfort en del tiltak fra
administrasjonens side, men at det fortsatt gjenstir noe for kommunestyrets vedtak
er fulgt opp i sin helhet. Kontrollutvalget kommer tilbake til videre oppfolgning i
senere mote.

3. Kontrollutvalgets vedtak vedlagt notat fra administrasjonen datert 10.2.2021
oversendes kommunestyret til orientering.

Voterins:
Omforent forslag tiI vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av Forskrifl om kontrollutvalg og revisjon $ 5

gjennomfort en oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 93/2019 Rapport
forvaltningsrevisjon: Helse og omsorg.



2. Administrasjonen har redegjort for pA hvilken m6te kommunestyrets vedtak er
futgt opp. Kontrollutvalget registrerer at det er gjennomfort en del tiltak fra
administrasjonens side, men at det fortsatt gjenstir noe for kommunestyrets vedtak
er fulgt opp i sin helhet. Kontrollutvalget kommer tilbake til videre oppfolgning i
senere mote.

3. Kontrollutvalgets vedtak vedlagt notat fra administrasjonen datert 10.2.2021
oversendes kommunestyret til orientering.

06/21 Redegjorelse fra administrasjonen: Status for okonomi og regnskap

RAdmann Kitt Gronningseter motte fra administrasjonen for 6 redegjore og svare pA

sporsmal.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Forslas fra Sindre Stordal:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Kontrollutvalget ber kommunestyret starte arbeidet med forpliktende plan, og at budsjeftet
blir i samsvar med tidligere vedtatte finansielle m6ltall for budsjett.

Voterins:
Forslag 1il vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Kontrollutvalget ber kommunestyret starte arbeidet med forpliktende plan. og at budsjettet
blir i samsvar med tidligere vedtatte finansielle m&ltall for budsjett.

07121 Mateplan 2021

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 2021 :

Tirsdag 23. februar
Mandag 14. juni (uttalelse til regnskap)

Tirsdag 7. september
Onsdag l. desember

Ytterligere moter avholdes ved behov.



Omforent forslaq:
Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i 2021 :

Tirsdag 23. februar
Onsdag 9. juni (uttalelse til regnskap)
Mandag 14. juni (reservedato)

Tirsdag 31. august
Onsdag 24. november

Yfterligere mster avholdes ved behov.

Votering:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i 2021 :

Tirsdag 23. februar
Onsdag 9. juni (uttalelse til regnskap)
Mandag 14. juni (reservedato)

Tirsdag 31. august
Onsdag 24. november

Ytterligere moter avholdes ved behov.

08/21 Orienteringer - Dialog med revisor

Regnskapsrevi sor orienterte
o om sitt arbeid med Srsoppglorsrevisjon 2020.
r tema for ny etterlevelseskontroll er ikke avgiort enda, men presenteres i utvalgets neste

mote-
. revisjonsberetningen blir endret / utvidet noe som folge av endringer i kommuneloven

med hensyn til budsjettetterlevelse

Sekretariatet orienterte :

o Avtale med Deloitte som revisor er bygget opp med varighet fra 1 .7.2018 til
31.12.2021, men med en opsjon som gir kommunen rett til forlengelse i to ettirige
perioder. Det er ikke fastsatt egen frist for kommunen til A melde fra om forlengelse,
men dersom det skal gjennomfores ny utlysning bor dette uansett avklares innen
sommeren, slik at det blir tid til i giennomfore nytt anbud og inngA ny avtale om
revisjon fra og med 1.1.2022. Sekretariatet foreslAr at utvalget i sitt neste mote tar opp
en sak med vurdering av forlengelse av anbudet, og hvor det bes om uttalelse lra
ridmann og ordforer innen kontrollutvalget tar stilling til forlengelse.

o Utvalget ber om sak til f-orstkommende mste.
. Om dokumenter vedlagt saken.



o Angaende brannordning: Til neste mote ber kontrollutvalget om en oversikt
over giennomforte ovelser, nyrekruttering og andre tiltak som enten er
gjennomfo( eller som skal gjennomfores i 2021.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak

Omforent forslaq til vedtak:
Orienteringene tas til etlerretning.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

09/21 Eventuelt

Utvalget ga administrasjonen ros for dens hindtering av pandemiutbruddet.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer.
Rodoy kommune v/ ordlorer og ridmann.
Revisor Deloitte AS

Inndvr / I'c:rms, 2-J. februar 2021

Sekretser for kontrollu


