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Motedato: Onsdag,26. august 2020 k|.09.00
Motested: Formannskapssalen, ridhuset

Saksnr.:

l5l20

-2ll20

Til stede:

Forfall:

Isak Vangstad, nestleder
Monica Karlsen. medlem
Marit Hagtvedt, medlem
Kjell Viggo Ovesen, medlem

Varamedlemmerl
Torsten Simonsen motte for Sindre Engseth

Avrige:
Ordforer Inger Monsen
Forvaltningsrevisor Iver Fiksdal, Deloitte
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenning

av

innkalling

sakliste
Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent.

Merknader:
Ingen.

- 10.15

Sindre lingseth. ledcr.

SAKSLISTE
Saksnummer
15t20
16t20
t7 /20

18t20
19120

20t20

2lt2t)

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 16. iuni 2020
Bestilling av forvaltningsrevisjon: Saksforberedelse og
vedtaksopplolgning
Reglement for Rodoy kontrollutvalg
Horing - utredning av omdanning og utvidelse av Salten
kontrollutvalgservice
Budsjett fbr kontroll og tilsyn 2021
Orienteringer
Eventuelt

15/20 Godkjenning av

protokoll fra kontrollutvalgets mote

16.

juni 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 16. juni 2020 godkjennes.
Voterins:
Forslag

til vedtak

ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 16. juni 2020 godkjennes.

l6120 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Saksforberedelse og vedtaksoppfolgning
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon Saksforberedelse og
vedtaksoppfolgning slik det er beskrevet i prosjektplan datert august 2020.
lnnenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til
foretajustering av fastsatt problemstilling ved behov.

i

Kontrollutvalget ber revisor fo(lopende rapportere til kontrollutvalget om tiemdriften og om
det er giort endringer i prosjektets problemstillinger.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av lorvaltningsrevisjon Saksforberedelse og
vedtaksoppfolgning slik det er beskrevet i prosjektptan datert august 2020.
Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens fbrmil gir kontrollutvalget revisor futlmakt til 6
foretajustering av fastsatt problemstilling ved behov.

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

l7120 Reglement for Rodoy kontrollutvalg

Forslag til vedtak:
Rodoy kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til kommunestyret.
men de endringer som fremkom i mstet.
Omforent forslaq til vedtak:
Rodoy kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til kommunestyret.
Votering:
Omforent lorslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rodoy kontrollutvalg oversender forslag til reglement for kontrollutvalg til kommunestyret.

l8/20 Horing

-

utredning av omdanning og utvidetse av Salten kontrollutvalgservice

Forslag til vedtak:
l. Rodoy kontrollutvalg viser til oversendt horingsdokument lra sfyret i Salten
kontrollutvalgservice: Utredning: Omdanning til kommunalt oppgavefelleskap opptak av Rodoy kommune som ny deltager

2.

Roday kontrollutvalg sier seg tilfreds med styrets forslag til omdanning av Salten
kontrollutvalgservice til Kommunalt oppgavefelleskap, jfr kommunelovens kapitel
19. Styrets forslag ivaretar i stor grad kontrollutvalgets behov for et effektivt og
uavhengig seketariat.

3.

Rodoy kontrollutvalg viser til at utredningen legger opp til at status for Rodoy
kommune endres fra et tidsavgrenset tjenestekjop til 6 bli fullverdig deltager i
Salten kontrollutvalgsen,ice. Dette er i samsvar med vedtak i Rodoy
kommunestyre sak 043 /2020 Sekretariatordning for kontrollutvalget.

Voterinq:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

I

.

2.

Vedtak:
Rodoy kontrollutvalg viser til oversendt horingsdokument lra styret i Salten
kontrollutvalgservice: Utredning: Omdanning til kommunalt oppgavet'elleskap
opptak av Rodoy kommune som ny deltager

_

Rodoy kontrollutvalg sier seg tilfreds med styrets forslag til omdanning av Salten
kontrollutvalgservice til Kommunatt oppgavef'elleskap, jfi kommunelovens kapitel

19. Styrets forslag ivaretar

i slor grad kontrollutvalgets behov for ct effektivt og

uavhengig sekretariat.

3.

Rodoy kontrollutvalg viser tiI at utredningen legger opp til at status for Rodoy
kommune endres lra et tidsavgrenset tjenestekjop til 6 bli fullverdig deltager i
Salten kontrollutvalgservice. Dette er i samsvar med vedtak i Rodoy
kommunestyre sak 043 12020 Sekretariatordning for kontrollutvalget.

l9120 Budsjett for kontroll og tilsyn 2021

Forslag til vedtak:
Rodoy kommunes utgifler til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2021
foreslSs budsjettert til kr 854 000.
Regnskaps- og forvaltningsrevision, selskapskontrol

Sekreterhistand
Kurs og oppleering. andre drilisutgilier
Sum

I

Kr 700 000
Kr U4 000
Kr 70 000

Kr

854 000

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rodoy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2021
foreslis budsjettert til kr 854 000.
Regnskaps- og forvaltningsrevis jon. selskapskontroll

Sekreterbistand
Kurs og opplering. andre driftsutgifter
Sum

Kr 700 000
Kr 84 000
Kr 70 000

Kr

854 000

20/20 Orienteringer
Seketariatet orienterte :
o Om dokument vedlagt saken.
. Om hsring forskrift nytt godtgiorelsesreglement for Rodoy kommune
o Tilbakemelding fra regnskapsrevisor: Ingen saker til dagens mote, men revisor vil
rapportere om etterlevelseskontroll innen I 5. september.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak
Omforent forslae til vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.
Orienteringene tas til etterretning.

2ll20

Eventuelt

Forslag fra Marit Hagtvedt: Til neste mste bes administras.jonen mote tbr A redegiore om
kommunens tiltak og hindtering av pandemien. Kontrollutvalget setter dette pA dagsorden i
neste mote.

Kontrollutvalget ble orientert av ordforer om at hun vil ta initiativ overfor filkesmannen
det glelder sporsmil om forurensing i Reppen.
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Vigaholmen, 26. august 2

Lars Hansen
Sekreter lor kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer,
Rodoy kommune v/ ordforer og ridmann.
Revisor Deloitte AS

nir

