
$ Su tt.n Kontrollutva lgservice
Postboks 54, 8 138 Inndyr

VAr dato:
16.0t.2019

Jnr
l91030

ark
420 5.4

PROTOKOLL _ RODOY KONTROLLUTVALG

Mstedato: Onsdag 16. januar 2019 kt. 10.00 - 12.00
Motested: Msterom l, ridhuset
Saksnr.: 0lll9 - 07119

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

Varamedlemmer:

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen.

Forfall:
Ingen

Ingen

Or-riget
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Harald Halvorsen, Deloitte (Skype, sak 06/19)
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

oUt9 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 3. oktober 2018
02n9 Henvendelse til kontrollutvalget fra Jektvik og Nordvemes lokalutvalg
03/19 Bestilling av forvaltningsrevisjon Helse og omsorg
01fig Arsrappo( 20 I 8 for kontrol lutvalget
05/19 Moteplan 201 9 for kontrollutvalget
06/19 Orienteringer - dialog med revisor
07/19 Eventuelt

0l/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 3. oktober 2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 3. oktober 2018 godkjennes.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 3. oktober 2018 godkjennes.

02119 Henvendelse til kontrollutvalget fra Jektvik og Nordvernes lokalutvalg

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

Omforent forslaq:
Kontrollutvalget viser til henvendelse til kontrollutvalget fra Jektvik og Nordvaemes
lokalutvalg. Utvalget ber ridmannen om en n&rnere redegjorelse om arsaker til manglende
fremdrift for investeringsprosjekter vedtatt av kommunestyret20l6,2017 og 2018, herunder
vurderinger om eventuell innleie av ekstem bistand for A sikre fremdriften i planlegging og
glennomforing.

Voterine:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget viser til henvendelse til kontrollutvalget fra Jektvik og Nordvemes
lokalutvalg. Utvalget ber rfrdmannen om en nermere redegjorelse om Arsaker til manglende
fremdrift for investeringsprosjekter vedtatt av kommunestyret 2016,2017 og 2018, herunder
wrderinger om eventuell innleie av ekstem bistand for 6 sikre fremdriften i planlegging og
gjennomforing.



03/19 Bestilling av forvaltningsrevisjon Helse og omsorg

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrorende Helse og omsorg
slik det er beskrevet i prosjektplan datert januar 201 9.

Kontrollutvalget ber revisor rapportere til kontrollutvalget eventuelle ar.vik i fremdriften.

Omforent forslag:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrsrende Helse og omsorg
slik det er beskrevet i prosjektplan datert januar 2019. Utvalget ber revisor prioritere
undersokelser og tilbakemeldinger kn).ttet til problemstilling 1 c): <Hvitke omrdder er det
som har fort til okt ressursbruk, og hva forklorer utyiklingen?>

Kontrollutvalget ber revisor rapportere til kontrollutvalget eventuelle awik i fremdriften.
Utvalget ber revisor om en muntlig status for gjennomforingen av prosjektet til utvalgets mote
13. mai.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrorende Helse og omsorg
slik det er beskrevet i prosjektplan datert januar 2019. Utvalget ber revisor prioritere
undersokelser og tilbakemeldinger knyttet til problemstilling I c).. <Hvilke omrdder er det
som har forl til okt ressursbruk, og hva Jbrklarer utviklingen?>

Kontrollutvalget ber revisor rapportere til kontrollutvalget eventuelle awik i fremdriften.
Utvalget ber revisor om en muntlig status for gjennomforingen av prosjektet til utvalgets mote
13. mai.

04/19 Arsrapport 2018 for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:
Arsrapport for kontrollutvalget 2018 oversendes kommunestyret med de endringer som
fremkom i mstet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Arsrapport for kontrollutvalget 2018 oversendes kommunestyret med de endringer som
fremkom i motet.



05/19 Moteplan 2019 for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i 201 9:

Onsdag 16. januar
Mandag l. april, eventuelt Onsdag 22. mai (behandling av regnskap)
Onsdag 4. september (behandling av forvaltningsrevisjon)
Onsdag2T . november

Omlorent forslaq til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i 2019:

Onsdag 16. januar
Mandag 13. mai (behandling av regnskap)
Mandag I 6. september (behandling av forvaltningsrevisjon)
Onsdag 27. november

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget avholder m6te folgende datoer i 2019:

Onsdag 16. januar
Mandag 13. mai (behandling av regnskap)
Mandag I 6. september (behandling av forvaltningsrevisjon)
Onsdag 27. november

06/19 Orienteringer - dialog med revisor

Sekretariatet orienterte :

. Om dokumenter vedlagt saken.

. Om mulighet / onskelighet vedr bestilling av selskapskontroll

Revisor orienterte:
. Utvalget fikk fremlagt notat fra revisor: Status revisjon 201 8, som er en forelopig

versjon av det som vil bli revisjonsrapport nr I .

o Om det kommende arbeidet med revisjon av regnskap for 201 8

Omforent forslas til vedtak:
Orienteringene tas til enenetning.

Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Orienteringene tas til ettenetning.



07/19 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Utskift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer,
Rodoy kommune v/ ordforer og rAdmann,
Ytre Helgeland kommunerevisjon

Vigaholmen, 16. januar 2019

Sekretrer for kontrollutvalget


