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Sutt.n Kontrollutva lgservice
Postboks 54. 8138 Inndyr

Ver dato:

Jnr

04.03.2020

20/263

PROTOKOLL _ RADOY KONTROLLUTVALG

Motedato: Onsdag, 4. mars 2020 kl. 09.00 Motested: Formannskapssalen, ridhuset

Saksnr.:

01120

-

13.00

08120

Til stede:

Forfall:

Sindre Engseth. leder.
Isak Vangstad, nestleder
Marit Hagtvedt. medlem

Monica Karlsen. medlem
K.iell Viggo Ovesen, medlem

Varamedlemmer:
Ingvild Karlsen motte for Monica Karlsen
Torsten Simonsen motte for Kjell Viggo Ovesen

bvriget
Ordfsrer lnger Monsen
Ridmann Kitt Gronningsrter, sak 02-04/20
Teknisk sjef Kjetil Hansen, sak 03-05/20
Sekretrr for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenning

av

innkalling

sakliste
Innkalling og sakliste til motet hle godkjent.

Merknader:
Ingen.

ark
,120 5.4

SAKSLISTE
Saksnummer
1lll20
02t20
03/20
01t20
05/20
06120

07t20
08/20

Sakstittel
Godkiennine av protokoll fra kontrollutvalgets mote 19. desember 2019
Redegiorelse fra administrasionen: Slatus for okonomi og regnskap
Redegjorelse fra administrasjonen: Tilstand og vedlikeholdskostnader
tomme utleieboliger. Status fbr vedtak om salg
Redegiorelse fra administrasjonen: Om frivillig brannvesen i Rodoy
kommune
Redegjorelse fra administrasjonen: Saksbehandling ved innvilget fritak
for rensing i Reppen
Kontrollutvalgets virksomhetsplan 2020
Orienteringer
Eventuelt

0l/20 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 19. desember 2019
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 19. desember 2019 godkjennes.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 19. desember 201 9 godkjennes.

02/20 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for okonomi og regnskap
Ridmann Kitt Gronningsater motle fra administrasjonen for
spsrsmel.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslas:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Voterinq:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

i

redegjore og svare

pi

03/20 Redegiorelse fra administrasjonen: Tilstand og vedlikeholdskostnader tomme
utleieboliger. Status for vedtak om salg
RAdmann

Kitt Gronningseter og teknisk sjef Kjetil Hansen motte fra administrasjonen for

i

redegjore og svare piL sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent lorslaq til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Ved salg av boliger anbefaler kontrollutvalget at inntekt avsettes
ved bygging av nye boliger.

til

investeringsfbnd,

til bruk

Videre anbefaler kontrollutvalget at kommunestyret ber om en sak til behandling med
vurdering av muligheten for salg av flere boliger. basert pA vedlikeholdskostnad. egnethet for
utleie og forventet markedspris.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Ved salg av boliger anbefaler kontrollutvalget at inntekt avsettes
ved bygging av nye boliger.

til

investeringsfond,

til bruk

Videre anbefaler kontrollutvalget at kommunestyret ber om en sak til behandling med
vurdering av muligheten for salg av flere boliger. basert pA vedlikeholdskostnad. egnethet for
utleie og forventet markedspris.

04/20 Redegjorelse fra administrasjonen: Om

frivillig brannvesen i Rodoy kommune

Rfidmann Kitt Gronningsrter og teknisk sjef Kjetil Hansen motte fra administrasjonen lor 6
redegjore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslag:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Kontrollutvalget er orientert om kommunens vedtatte brannordning, samt om ovelses- og
bemanningssituasjonen i kommunens brannvesen. Utvalget er enig i at det bor giores tiltak for
okt antall ovelser og styrket rekruttering.
Utvalget anbefaler overfor kommunestyret at det gjores en vurdering av buds.iett lor
brannvesenet i forbindelse med budsjett for 2021 .

Voterins:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orienlering.

Kontrollutvalget er orientert om kommunens vedtatte brannordning. samt om ovelses- og
bemanningssituasjonen i kommunens brannvesen. Utvalget er enig i at det bor &iores tiltak fbr
okt antall ovelser og styrket rekruttering.
Utvalget anbefaler overfor kommunestyret at det giores en vurdering av budsjett for
brannvesenet i forbindelse med budsjett for 2021.

05/20 Redegiorelse fra administrasjonen: Saksbehandling ved innvilget fritak
rensing i Reppen

Teknisk sjef Kjetil Hansen motte fra administrasjonen tbr

i

for

redegiore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges t'rem uten forslag til vedtak.
Omforent forslag:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 75l201 8 hvor kommunestyret har bedt
om at det ble stitt krav til rensing av utslipp i minst samme grad som eksisterende
utslippstillatelse. Utvalget ber administrasjonen om en redegiorelse til neste mote om pA
hvilken mAte kommunestyrets vedtak er fulgt opp.
Voterine:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak 7512018 hvor kommunestyret har bedt
om at det ble stilt krav til rensing av utslipp i minst samme grad som eksisterende
utslippstillatelse. Utvalget ber administrasjonen om en redegiorelse til neste mote om pi
hvilken mAte kommunestyrets vedtak er fulgt opp.

06/20 Kontrollutvalgets virksomhetsplan 2020

Forslag til vedtak:
Virksomhetsplan 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som kom fiem i motet.

Omforent forslag:
Virksomhetsplan 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i mstet.
Mste 25. mars utg&r og erstattes med mote 16. juni. Til dette motet bes det om en orientering
om Rodoy Produkter AS.
Voterins:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Virksomhetsplan 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i motet.
Mste 25. mars utgir og erstattes med mote 16. juni. Til dette motet bes det om en orientering
om Rodoy Produkter AS.

07/20 Orienteringer
Sekretariatet orienterte:
o lnformasjon lra revisor: Revisjon av kommunens regnskap er i rute. Det gjennomfores
revisjonsbesok i kommunen 16. til l7 mars.
. Om dokument vedlagt saken.
. Om fremdrift for utredning av sekretariat i lorbindelse med at Rodoy kommune
vurderer deltagelse i Salten kontrollutvalgservice.

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.

08/20 Eventuelt
Det lremkom ikke ytterligere saker til bchandling.

Viigaholmen, 4. mars 2020

Sekreter lor kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlernmer. varamedlemmer.
Rodoy kommune v/ ordlorer og ridmann.
Revisor Deloitte AS

