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PROTOKOLL _ RADAY KONTROLLUTVALG

Mstedato: Torsdag 21. juni 2018 kl. 10.00 - 13.30

Motested: Msterom,ridhuset
Saksnr.: 13/18 - f9l18

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

Varamedlemmer:
Ingen

Avrige:
Ridmann Kitt Gronningsaeter, sak l4l18, og l6118

Ordforer Olav Terje Hoff
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen.

Forfall:
lngen



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

l3/r8 Godkienning av protokoll fia kontrollutvalgets mote 4. april 201 8

t4n8 Arsregnskap Rsdoy kommune 2017 - uttalelse fra kontrollutvalget
15/18 Bestilting av forvaltningsrevisjon
l6118 Valg av revisor - resultat av anbudskonkunanse revisjonstjenester

17fi8 Innspill til kontrollutvalget: sak vedrorende legetienesten

l8/18 Orienteringer
t9i 18 Eventuelt

13/18 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 4. april 2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 4. april 2018 godkjennes.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 4. april 2018 godkjennes.

l4118 Arsregnskap Rodoy kommune 2017 - uttalelse fra kontrollutvalget

Forslag til vedtak:
Ti[ kommunestyret i Rodoy:

Kontrollutvaleets uttalelse om Rodsy kommunes irsreenskap for 2017.

Kontrollutvalget har i mste 21. juni 2018 behandlet Rodoy kommunes irsregnskap for 2017.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert

15.06.2018, og radmannens arsberetning for 2017. I tillegg har riLdmannen supplert

kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget tilrar at det loreliggende regnskap for 2017 godkjennes av kommunestyret.

Utvalget viser likevel til
l. at revisor i sin beretning og i nummerert brev nr 3 har tatt opp forhold som kan

medfsre vesentlig feil i regnskapet, men ogst
2. notat fra administrasjonen datert 16.06.2018, hvor pastanden om feil tilbakevises.

Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet for 2017 viser et merforbruk med kr 1744
106. I sak til formannskap og kommunestyre om regnskap fot 2017 har radmannen foreslfltt at

merforbruket dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Kontrollutvalget har ingen merknad til
forslag til inndekning.



Ut over ovennevnte, og det som fremgir av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 15.06.2018, har kontrollutvalget ikke merknader
til Rodoy kommunes Arsregnskap for 2017.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Til kommunestyret i Rodoy:

Kontrollutvaleets uttalelse om Rodsy kommunes arsregnskap for 2017.

Kontroflutvalget har i mste 21. juni 201 8 behandlet Rodoy kommunes irsregnskap for 2017.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
15.06.2018, og ridmannens Arsberetning for 2017. I tillegg har ridmannen supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget tilrar at det foreliggende regnskap for 2017 godkjennes av kommunestyret.
Utvalget viser likevel til

l. at revisor i sin beretning og i nummerert brev nr 3 har tatt opp florhold som kan
medfore vesentlig feil i regnskapet, men ogsi

2. notat fra administrasjonen datert 16.06.2018, hvor pastanden om feil tilbakevises.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2017 viser et merforbruk med k{ 1744
106. I sak til formannskap og kommunestyre om regnskap for 2017 har ridmannen foreslAtt at
merforbruket dekkes ved bruk av disposisjonsfond. Kontrollutvalget har ingen merknad til
forslag til inndekning.

Ut over ovennevnte, og det som fremgir av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 15.06.2018, har kontrollutvalget ikke merknader
til Rodoy kommunes arsregnskap for 2017.

15/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon

Forslag til vedtak:
Det vises til vurderingen i saken. Kontrollutvalget utsetter bestilling av forvaltningsrevisjon
inntil ny revisor er valgt og har igangsatt sitt arbeid i kommunen.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Det vises til vurderingen i saken. Kontrolluwalget utsetter bestilling av forvaltningsrevisjon
inntil ny revisor er valgt og har igangsatt sitt arbeid i kommunen.



l6118 Valg av revisor - resultat av anbudskonkurranse revisjonstjenester

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Saken legges frem lor kontrollufvalget for drofting og innstilling til kommunestyret.

Omforent forslae:
Kommunestyret i Rodoy kommune velger Tilbyder B, jfr notat <Rangering av tilbud
revisjonstjenesteo> som kommunens leverandsr av lovpilagt revisjon og selskapskontroll for
perioden 01.07.2018 - 31.12.2021med opsjon for Rodoy kommune til A forlenge artalen med

l+lir.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret i Rodoy kommune velger Tilbyder B, jfr notat <Rangering av tilbud
revisjonstjenester> som kommunens leverandsr av lovpilagt revisjon og selskapskontroll lor
perioden 01.07.2018 - 31.12.2021med opsjon for Rodoy kommune til 6 forlenge artalen med

I + 1 ar.

17l18 Innspilt til kontrollutvalget: sak vedrorende legetjenesten

Forslag til vedtak:
Saken legges frem for drofting.

Omforent forslae:
Kontrollutvalget vil drsfte med ny forvaltningsrevisor innhold og omfang av en eventuell

forvaltningsrevisj on pa omredet.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget vil drofte med ny forvaltningsrevisor innhold og omfang av en eventuell

forvaltningsrevisj on pi omridet.

18/18 Orienteringer

Sekretariatet orienterte:
o 0m dokumenter vedlagt saken.

Omforent forslag til vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

19/18 Eventuelt

Det fremkom ikke y'tterligere saker til behandling.

Utskrift sendes:

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

Vigaholmen, 21. juni 2018

Seketrer for kontrollutvalget


