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PROTOKOLL _ RADAY KONTROLLUTVALG

Mstedato: Fredag,20. november 2020 kI. 09.00 - 13.15

Mstested: Fjernmote ved bruk av Teams

Saksnr.: 23/20 - 31120

Til stede:
Sindre Stordal, leder,
Monica Karlsen, medlem
Marit Hagtvedt, medlem
Kjell Viggo Ovesen, medlem

Varamedlemmer:
Ingvild Karlsen motte for Isak Vangstad

Forfall:
Isak Vangstad, nestleder

Avrige:
Fungerende ordfsrer Bjom Pedersen
Ridmann Kitt Gronningse ter, sak 24-25120
Helse og omsorgssjef Anne Skeie, sak 25l20
Oppdragsansvarlig revisor Harald Halvorsen, og
Forvaltningsrevisor Iver Fiksdal. Deloitte
Sekretrr for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenning av innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen.



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

23t20 Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mste 26. august 2020
21t20 Redegiorelse fra administras.ionen: Status for okonomi / regnskap
25/20 Redegiorelse fra administrasjonen: Kommunens tiltak og h6ndtering av

pandemien

26/20 Rapport fra Forenklet etterlevelseskontroll med okonomiforvaltningen:
O ffentl i ge anskaffelser

27t20 Diqlog med revisor
28t20 Virksomhetsplan 2021 for kontrollutvalget
29t20 Arsrapport 2020 fra kontrollutvalget
30t20 Orienteringer
3t t20 Eventuelt

23120 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 26. august 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 26. august 2020 godkjennes.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 26. august 2020 godkjennes.

24120 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for okonomi / regnskap

R6dmann Kitt Gronningsaeter motte fra administrasjonen for i redegjore og svare pi
sporsmil.

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

Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget tar rAdmannens redegjorelse til orientering. Utvalget registrerer at det er lagt
frem forslag til okonomiplan hvor det styres mot underbalanse i okonomiplanens siste ar
(2024). Av hensyn til kommunens skonomiske brrekraft pi sikt. bor det planlegges tittak for
i oppnA balanse i okonomiplanperioden.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret folger den skonomiske utviklingen noye, slik at
det kan giores tiltak underveis.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Kontrollutvalget tar ridmannens redegjorelse til orientering. Utvalget registrerer at det er lagt
frem forslag til okonomiplan hvor det styres mot underbalanse i okonomiplanens siste ar
(2024). Av hensyn til kommunens skonomiske brrekraft pA sikt, bor det planlegges tiltak for
A oppnA balanse i okonomiplanperioden.

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret folger den okonomiske utviklingen noye, slik at
det kan gjores tiltak underveis.

25120 Redegierelse fra administrasjonen: Kommunens tiltak og hindtering av
pandemien

Ridmann Kitt Gronningseter og helse og omsorgssjelAnne Skeie motte fra administrasjonen
for i redeglore og svare pi sporsmil.

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

Forslae fra Sindre Stordal:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget bersmmer
kommunens hindtering av pandemisituasjonen.

Votering:
Forslag fra Sindre Stordal ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget berommer
kommunens handtering av pandemisituasjonen.

26120 Rapport fra Forenklet etterlevelseskontroll med skonomiforvaltningen: Offentlige
anskaffelser

Forslag til vedtak:
Saken legges frem for giennomgang av revisors uttalelse. og drofting av videre oppfolgning.

Forslas fra Sindre Stordal:
Kontrollutvalget setter opp oppf'olgning av etterlevelseskontrollen i neste mote, og kaller inn
r&dmannen. Utvalget tar deretter stilling tit bestilling av eventuell forvaltningsrevisjon pi
dette omridet. Revisor bes utarbeide prosjektplan for gjennomforing av forvaltningsrevisjon
innen Offentlige anskaffelser.

Voterinq:
Forslag fra Sindre Stordal ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Kontrollutvalget setter opp oppfolgning av etterlevelseskontrollen i neste mote, og kaller inn
ridmannen. Utvalget tar deretter stilling til bestilling av eventuell forvaltningsrevisjon pi
dette omradet. Revisor bes utarbeide prosjektplan for giennomforing av forvaltningsrevisjon
innen Offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalgets leder tok opp sporsmal om oppnevning av setteleder i og med at han mette
fratre motet kl 12.00. Utvalget drofiet sporsmal om setleleder, og kom enstemmig frem til at
Monica Karlsen trer inn som setteleder for den resterende del av motet.

27 120 Dialog med revisor

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

Omforent forslae til vedtak:
Kontrollutvalget tar til orientering status for glennomforing av bestilt forvaltningsrevisjon
Sa ks for b e r e de I s e o g v e d t aks oppfo I gn i n g.

Kontrollutvalget tar til orientering revisors glennomgang av revisjonsstrategi, samt revisors
erklering om egen uavhengighet.

Kontrollutvalget tar til orientering at revisor for regnskapsiret 2020 gjennomforer forenklet
etterlevelseskontroll med tema: Finansforvaltning.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar til orientering status for giennomforing av bestilt forvaltningsrevisjon
Saksfor be re de lse og ve dtaksoppfol gn in g.

Kontrollutvalget tar til orientering revisors gjennomgang av revisjonsstrategi, samt revisors
erklaring om egen uavhengighet.

Kontrollutvalget tar til orientering at revisor for regnskapsdret 2020 gjennomforer forenklet
etterlevelseskontroll med tema: Finansforvaltning.



28/20 Virksomhetsplan 2021 for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:
Virksomhetsplan 2021 oversendes kommuneslyret med de endringer som kom frem i motet.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i motet.

29120 Arsrapport 2020 fra kontrollutvalget

Forslag til vedtak:
Arsrapport for kontrollutval get 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som
fremkom i motet.

Omforent forslae til vedtak:
A.rsrapport for kontrollutval get 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som
fremkom i motet:

o Etterlevelseskontroll: Kontrollutvalgets vedtatte oppfolgning jfr sak 26/20
o Avrig kontroll og tilsyn: Kommunens bolig- og bygningsmasse som eget kulepunkt.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtaft.

Vedtak:
Arsrapport for kontrollutval gel2020 oversendes kommunestyret med de endringer som
fremkom i motet:

o Etterlevelseskontroll: Kontrollutvalgets vedtatte oppfolgningjfr sak 26120
. @vrig kontroll og tilsyn: Kommunens bolig- og bygningsmasse som eget kulepunkt.

30/20 Orienteringer

Sekretariatet orienterte:
. Om dokument vedlagt saken.
o lnformasjon fra styremote i Salten kontrollutvalgservice:

o Styret har sendt over utredning og forslag til samarbeidsavtale til kommunene
med anbefaling om vedtak av samarbeidsavtale, inkludert opptak av Rodoy
som ny deltager.

o Styret har besluttet A sette i gang

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak



Omforent forslag til vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Orienteringene tas tiI etterretning.

3l/20 Eventuelt

Ingvild Karlsen tok opp sporsmil tilknyttet sak 04120 i utvalgets mote 4. mars, hvor det ble
orientert om brannordningen

Utvalset besluttet folgende:
Utvalget viser til sin sak 04120, og ber om en skriftlig oppdatert status for kommunens
brannordning.

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Inndyr, 20. november 2020

Lars Hansen
Sekreter for kontrollutvalget

Utskrift sendes:

Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer,
Rodoy kommune v/ ordforer og r6dmann,
Revisor Deloitte AS


