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PROTOKOLL _ ROD0Y KONTROLLUTVAL(;

Metedato: Mandag, 13. mai 2019 kl. 10.00 - 12.10

Motested: Formannskapssalen, ridhuset
Saksnr.: 08/19 - l3/19

Til stede:
Thor Magne Hoff. leder,
Elin Telnes, medlem

Varamedlemmer:
Ingen kunne mote for Bjom Pedersen

Forfall:
Bjorn Pedersen. nestleder

Avrigez
Ridmann Kitt Gronningsrter, sak 09-10/19
Ordforer Olav Terje Hoff
Senior manager Kari Gflsemyr, prosjektleder forvaltningsrevisjon, p6 telefon sak l2119
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Harald Halvorsen, Deloitte AS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenning av innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent.

Merknader:
Ingen.



SAKSLISTE
Saksnummcr Sakstittel

08/r 9 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 16. ianuar 2019
09/19 Nummerert brev: Revis.ionsrapport nr I Revis.ionsrappon 201 g
to/19 Arsregnskap Rradsy kommuE 201q - ,fi"l.j." f* k""t.ott,rt.,alA*t
lt/19 Fremdrift investeringsprosjekter 20 I 6-20I 8
t2/19 Orienteringer dialog med revisor
l3/19 Eventuelt

08/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 16. januar 2019

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote I 6. januar 201 9 godkjennes.

Voterins:
Forslag tiI vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote l6.januar 2019 godkjennes.

09/19 Nummerert brev: Revisjonsrapport nr I - Revisjonsrapport 2018

Ridmann Kitt Gronningseter motte lra administrasjonen for 6 redegjore og svare pi
sporsmil.

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

Omforent forslag:
Kontrollutvalget har mottatt Revisjonsrapport nr I datert 12.04.2019. Revisor skal i henhotd
til revisjonsforskriftens $ 4 skiftlig pipeke visse forhold overfor kontrollutvalget - utvalget
skal pAse at forhold revisor pipeker lolges opp.

Kontrollutvalget gjor kommunestyret srrskilt oppmerksom pi folgende
l. Folgende forhold har vert tatt opp i nummerert brev av tidligere revisor, men er etter

n&rrnere undersokelser og avklaring fra nAverende revisor nA lukket / avsluttet:

a. AnleggsbidragbredbAnd,

b. Lonnsutgifler investeringsregnskapet og

c. Inntekter for iret 2016 (inntektsf'oring av ekstraordinert utbltte i
driftsregnskapet)



2. Revisjonsrapporten tar opp at kommunen mangler skriftlige rutiner bl.a i forhold til
utfakturering og lonnskjoring. Revisor har gitt anbefalinger til administrasjonen om
gjennomgang av og forbedring av kommunens rutiner. Videre tar revisor opp

o Avstemming av innberettet lonn og regnskap
. Krav til dokumentasjon av balanseposter, jfr bokforingsloven
o Manglende betaling av minimumsavdrag innen regnskapsirets slutt.

o Budsjett, hvor viser til at ( Det er .fattet vedtak i kommunestyret knyttet til
budsjettering som ikke har blitt giennomfbrt i regnskapet>.

Kontrollutvalget vil i kommende moter folge opp at de forhold revisor har pipekt blir fulgt
opp av administrasjonen.

Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt Revisjonsrapport nr I og ridmannens kommentarer til
rapporten, oversendes kommunestyret til orientering.

Votering:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har mottatt Revisjonsrapport nr I datert 12.04.2019. Revisor skal i henhold
til revisjonsforskriftens $ 4 skriftlig pApeke visse forhold overfor kontrollutvalget - utvalget
skal pise at forhold revisor pipeker folges opp.

Kontrollutvalget gjor kommunestyret serskilt oppmerksom pA folgende
l. Folgende forhold har vert tatt opp i nummerert brev av tidligere revisor, men er etter

n&rrnere undersokelser og avklaring fra niLverende revisor ni lukket / avsluttet:

a. Anleggsbidragbredbind,

b. Lonnsutgifter investeringsregnskapet og

c. Inntekter for Aret 2016 (inntektsforing av ekstraordinert utbltte i
driftsregnskapet)

2. Revisjonsrapporten tar opp at kommunen mangler skiftlige rutiner bl.a i forhold til
utfakturering og lonnskjoring. Revisor har gitt anbefalinger til administrasjonen om
gjennomgang av og forbedring av kommunens rutiner. Videre tar revisor opp

r Avstemming av innberettet lonn og regnskap
o Krav til dokumentasjon av balanseposter, jfr bokforingsloven
. Manglende betaling av minimumsavdrag innen regnskapsarets slutt

e Budsjett, hvor viser til at ( Det er .farrct vedtak i kommunestyret knyttet til
budsjettering som ikke har blitt gjennomfort i regnskapet>.

Kontrollutvalget vil i kommende moter folge opp at de forhold revisor har pipekt blir fulgt
opp av administrasjonen.



Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt Revisjonsrapport nr I og ridmannens kommentarer til
rapporten, oversendes kommunestyret til orientering.

l0/19 Arsregnskap Rodoy kommune 20lll - uttalclse fra kontrollutr alget

RAdmann Kitt Gronningseter mstte fra administrasjonen for i redegiore og svare pi
sporsmfll.

Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Rodoy:

Kontrollutvalsets uttalelse om Rsdsy kommunes irsregnskap for 201 8.

Kontrollutvalget har i mste 13. mai 2019 behandlet Rodoy kommunes irsregnskap for 2018.

Grunnlaget for behandlingen har vart det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
12. apil 2019, og rAdmannens irsberetning for 2018. I tillegg har ridmannen og revisor
supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget tilrir at det foreliggende regnskap for 2018 godkjennes av kommunestyret.

Kontrollutvalget har merket seg at Arsregnskapet for 2018 viser et mindreforbruk med kr
30 971 653. Utvalget har ingen merknader til foreslAtt avsetning til disposisjonsfond.

Ut over ovennevnte, og det som fremgir av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 12. april 2019, har kontrollutvalget ikke
merknader til Rodoy kommunes arsregnskap for 2018.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Til kommunestyret i Rodoy:

Kontrollutvalsets uttalelse om Rodsy kommunes Srsreqnskap for 201 8.

Kontrollutvalget har i mste 13. mai 2019 behandlet Rodoy kommunes arsregnskap for 2018.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
12. april 2019, og rAdmannens irsberetning lbr 2018. I tillegg har ridmannen og revisor
supplert kontrollutvalget med muntlig inlormasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget tilr6r at det foreliggende regnskap for 2018 godkjennes av kommunestyret.

Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet for 2018 viser et mindreforbruk med kr
30 971 653. Utvalget har ingen merknader til foreslitt avsetning til disposisjonsfond.



Ut over ovennevnte, og det som fremgar av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 12. april 2019, har kontrollutvalget ikke
merknader til Rodoy kommunes arsregnskap for 201 8.

I 1/19 Fremdrift investeringsprosjekter 20 I 6-201 8

Ordforer tok opp sporsmAlet om egen habilitet i og med nert slektskap til helsesjef samt at
han er grunneier for aktuell tomt for n).tt Helsehus i Jektvik. Etter en samlet vurdering kom
utvalget enstemmig frem til at ordforer var inhabil. Ordlorer fratrAdte under behandling av
saken.

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

Omforent forslag:
I . Kontrollutvalget har vurdert fremdrift i gjennomforing av investeringsprosjekter,

serlig kommunestyrets vedtatte prioriterte prosjekter for 2018. Kommunestyrets
vedtak (sak 07712017) innebar en prioritert rekkefolge av 7 ulike prosjekter, hvor
Helsehus Jektvik ble prioritert som nummer 1.

2. Kontrollutvalget registrerer at det for enkelte prosjekter kan stilles sporsmil med om
gjennomloringen har veert tilfredsstillende. Utvalget mener sporsmilet om
oppfolgning av kommunestyrets vedtak bor glores til gienstand for en bredere
gjennomgang og vurdering. Kontrollutvalget onsker A bestille en forvaltningsrevisjon
pd omrAdet fbr 6 fa svar pi hvordan og i hvilken grad kommunestyrets vedtak
gjennomf'ores og folges opp.

Voterins:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kontrollutvalget har vurdert fremdrift i gjennomf'oring av investeringsprosjekter.

serlig kommunestyrets vedtatte prioriterte prosjekter for 2018. Kommunestyrets
vedtak (sak 07712017) innebar en prioritert rekkefolge av 7 ulike prosjekter, hvor
Helsehus Jektvik ble prioritert som nummer 1 .

2. Kontrollutvalget registrerer at det for enkelte prosjekter kan stilles sporsmil med om
gjennomforingen har vrert tilfredsstillende. Utvalget mener sporsm6let om
oppfolgning av kommunestyrets vedtak bor gjores til gjenstand for en bredere
gjennomgang og vurdering. Kontrollutvalget onsker 6 bestille en forvaltningsrevisjon
p& omrAdet for A fi svar pi hvordan og i hvilken grad kommunestyrets vedtak
giennomfores og folges opp.

12l19 Orienteringer - dialog med revisor

Revisor orienterte:



. Prosjektleder forvaltningsrevisjon orienterte over telefon om fremdriften for bestilt
forvaltningsrevisjon. Arbeidet med rapporten er i rute til behandling i utvalgets mote i
september 2019.

Sekretariatet orienterte :

. Om dokumenter vedlagt saken.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak

Omforent forslae til vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

13/19 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

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

Vigaholmen, 13. mai 2

Sekreteer for kontrollutvalget


