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PROTOKOLL _ R0DOY KONTROLLTITVALG

Mstedato: Onsdag 21. februar 2018 kl. 10.00 - 12.45

Mstested: Moterom l, ridhuset
Saksnr.: 0t/18 - 05/18

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

Varamedlemmer:
Ingen

Ovrigez
Fungerende ordfsrer Frank Kristiansen Heimdal
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen.

Forfall:
Ingen



SAKSLISTB
Saksnummer Sakstittel

01/r8 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 4. desember 201 7
02n8 Revisjonsordning for Rodoy kommune vurdering av to altemative

ordninger: konkurranseutsetting, altematifi tiltredelse annen
revisjonsordning

03/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon
04fi& Orienteringer
05/18 Eventuelt

01/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 4. desember 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 4. desember 2017 godkjennes.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 4. desember 2017 godkjennes.

02/18 Revisjonsordning for Rodoy kommune - vurdering av to alternative ordninger:
konkurranseutsetting, alternativt tiltredelse annen revisjonsordning

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslae (innstillins til kommunestyret):
Kommunestyret velger konkurranseutsetting som revisjonsordning for Rodoy kommune, med
oppstart fra tidspunkt for uttreden av Ytre Helgeland kommunerevisjon. Kontrollutvalget bes
gjennomfore prosessen i samsvar med fremdriftsplanen i saksfremlegget.

Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret velger konkurranseutsetting som revisjonsordning for Rodoy kommune, med
oppstart fra tidspunkt for uttreden av Ytre Helgeland kommunerevisjon. Kontrollutvalget bes
gjennomfore prosessen i samsvar med liemdriftsplanen i saksfremlegget.

03/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon

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



Omforent forslas:
Kontrollutvalget ber om prosjektplan til neste mste for forvaltningsrevisjon innen

arbeidsmiljo i sykefraver innen helse / omsorg.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber om prosjektplan til neste mste for forvaltningsrevisjon innen

arbeidsmiljo / sykefraver innen helse / omsorg.

04/18 Orienteringer

Sekretariatet orienterte :

. Om dokumenter vedlagt saken

. Om kontrollutvalgets ansvar og oppgaver - presentasjon pi Powerpoint

Omforent forslae til vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

05/18 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

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

Vrigaholmen, 21. februar 2018

Sekretrer for kontrollutvalget


