Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS

KONTROLLUTVALGET I SOKNDAL KOMMUNE

PROTOKOLL

Utvalg:
Sokndal kommune

Møtenr.: Møtedato:
2-2013
15.04.2013

Disse møtte:
Arild Urdal
Målfrid Pettersen
Sigvart Helgason

Forfall / varamedlemmer:
Frank Toks hadde meldt forfall, varamedlem
Kari Mydland møtte.

Kari Mydland (vara)
Nils Svein Rosland (vara)

Utvalgssaksnr.:
7/13 - 10/13

Tordis Steinberg hadde meldt forfall,
varamedlem Nils Svein Rosland møtte.

Andre til stede:
Økonomisjef Oddveig Østrem, Sokndal kommune
Skatteoppkrever Karen Mydland, Sokndal kommune
Oppdragsansvarlig Annebeth Melhus Mathiesen, Rogaland Revisjon IKS
Daglig leder Wencke S. Olsen, Rogaland Kontrollutvalgssekretariat

Arild Urdal fungerte som møteleder.

Innkallingen ble godkjent uten merknader.

7/13

Godkjenning av protokoll fra forrige møte

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget i Sokndal godkjenner protokollen fra forrige møte den 28. januar
2013.
Vedtak:
Kontrollutvalget i Sokndal godkjenner protokollen fra forrige møte den 28.
januar 2013.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtat.
[Lagre]
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Årsregnskap m/ årsmelding for 2012 - Sokndal kommune

FORSLAG TIL VEDTAK:
•
•

Kontrollutvalget i Sokndal har ingen kommentarer til det framlagte
årsregnskapet for 2012 ut over det som går fram av revisors årsoppgjørsnotat og
revisjonsberetning.
Kontrollutvalget vil følge opp utvalgte merknader i revisors årsoppgjørsnotat
høsten 2013.
Vedtak:
• Kontrollutvalget i Sokndal har ingen kommentarer til det framlagte
årsregnskapet for 2012 ut over det som går fram av revisors
årsoppgjørsnotat og revisjonsberetning.
• Kontrollutvalget vil følge opp utvalgte merknader i revisors
årsoppgjørsnotat høsten 2013.
Behandling:
Økonomisjef og rådmann orienterte om Sokndal kommunes årsmelding og
regnskap for 2012
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

[Lagre]
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Skatteregnskapet for 2012 med kontrollrapport

FORSLAG TIL VEDTAK:
1. Kontrollutvalget i Sokndal tar skatteregnskapet for 2012 til orientering
2. Sokndal kommune bør sørge for at det blir utført arbeidsgiverkontroll i tråd med
skattebetalingslovens § 5-13 m/retningslinjer
3. Saken videresendes kommunestyret i Sokndal til orientering
Vedtak:
1. Kontrollutvalget i Sokndal tar skatteregnskapet for 2012 til
orientering
2. Sokndal kommune bør sørge for at det blir utført arbeidsgiverkontroll i tråd med skattebetalingslovens § 5-13 m/retningslinjer
3. Saken videresendes kommunestyret i Sokndal til orientering
Behandling:
Skatteoppkrever Karen Mydland orienterte.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
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[Lagre]
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Statusoversikt pr. april

FORSLAG TIL VEDTAK:
Kontrollutvalget tar oversikten for april 2013 til orientering.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar oversikten for april 2013 til orientering.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

[Lagre]

REFERAT-/MELDINGSSAKER:
1/13

Åpenhetsrapport 2012

Meldingssakene ble tatt til orientering.

Underskrifter
Vi stadfester med underskriftene våre at det som er ført i protokollen, er i samsvar
med det som ble vedtatt på møtet

Nestleder av kontrollutvalget
Sekretær for kontrollutvalget

