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BODO KONTROLLUTVALG

Motedato: Tirsdag 6. juni 2017 kI.09.00
Mstcsted: Blfrsalen, Moloveien l6

Saksnr.:

V{r dato:
06.06.20 r7

- I1.25

3lll7

Til stede:
Espen Rokkan. leder

Forfall:
Ashild Opoyen

Thor Arne Angelsen, nestleder
Lars Vestnes
Charlotte Ringkjob

Varamedlemmer:
Odd Paulsen motte for Ashild Opoyen

0vrige:
Okonomi- og kommunikasjonsleder Inge Frantzen. sak25ll7
Leder skonomikontoret Eirik Eide Haugmo: sak26117 -27117
Ridgiver Mads-Olav Ronning: sak 27117
Leder utvikling og innovasjon Stephan Skjelvan: sak 28i l7
Avdelingsleder Liv Anne Kildal.
Fon altningsrevisor Mailen Evjen. og
Forvaltningsrevisor Pil Strand, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent.

Merknader:
Ingen

5.4

SAKSLISTE
Saksnummer

21n7
25/t7
26n7
27

fi7

21t/17

29/l7
30n7
31fi7

24117

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 26. april2017
Arsregnskap 201 6 Bodo kommunale eiendommer KF - uttalelse fra
kontrollutvalget
Redegjorelse om status for kommunens skonomi
Redeglorelse om styringssystemet Styrhuset
Status for fremdrift i kommunens arbeid med eierstrategier
Status lor lremdrift lbn altningsrevisjon
Orienteringer fia revision og sekrelariat
Eventuelt

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 26, april2Ol7

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 26. april 2017 godkjennes.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 26. aprit 201 7 godkiennes.

25117

Arsregnskap 2016 Bods kommunale eicndommer KF
kontrollutvalget

-

uttalclse fra

Okonomi- og kommunikasjonsleder Inge Frantzen mstte fra administrasjonen for
og svare pa sporsmal.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har

i

redegjore

mste 6. juni 2017 behandlet Bodo kommunale eiendommer KF sitt
irsregnskap for 2016. Sammen med irsregnskapet forela foretakets Arsberetning og
revisjonsberetning for 2016. Foretaket er vedtatt nedlagt fra og med 1.1.2017. og irsregnskap
for 2016 er dermed avsluttende regnskap for foretaket.

i

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og
noter samt foretakets irsberetning tilfredsstiller brukernes inlormasjonsbehov og gir et riktig
inntrykk av Bodo Kommunale Eiendommer KF sin aktivitet i 201 6.
Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 31. mars
2017, har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo Kommunale Eiendommer KF sitt
iirsregnskap for 201 6.
Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
juni
2017
behandlet Bodo kommunale eiendommer KF sitt
6.
Kontrollutvalget har i mste
irsregnskap lor 2016. Sammen med Arsregnskapet fbrela foretakets irsheretning og
revisjonsberetning lor 2016. Foretaket er vedtatt nedlagt fra og med I . I .201 7' og Arsregnskap
lor 201 6 er dermed avsluttende regnskap for fbretaket.
Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og
noter samt fbretakets frrsberetning tilfredsstillcr brukemes informasjonsbehov og gir et riktig
inntrykk av Bodo Kommunale Eiendommer KF sin aktivitet i 2016.

ljtover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til &rsregnskapet datert 31. mars
2017. har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo Kommunale Eiendommer KF sitt
irsregnskap fbr 2016.

26117

Redegiorelse om status for kommunens okonomi

Leder okonomikontoret Eirik Eide Haugmo motte for a redegiore og svare

pi

sporsmfll.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslae til vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

27117

RedegierelseomstyringssystemetStyrhuset

Leder skonomikontoret Eirik Eide Haugmo og ridgiver Mads-Olav Ronning motte for a
redegjore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslas til vedtak:
Redeglorelsen fra administrasjonen tas tiI orientering.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

28117

Status for fremdrift i kommunens arbeid med eierstrategier

Leder utvikling og innovasjon Stephan skjelvan motte fra administrasjonen for
svare p& sporsmAl.

i

redegjore og

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslas til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

29117

Statusforfremdriftforvaltningsrevisjon

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslag til vedtak:
Redegjorelsen fra revisjonen tas til orientering.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fra revisjonen tas til orientering.

30117

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revi sjonen orienterte:

o

Bemanning: Bjom Vegard Gamst er konstituert som oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor. men fylkesrevisjonen skal i en periode tiemover bidra med
ridgivning til Salten kommunerevisjon IKS nir det gielder forvaltningsrevisjon.

Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken.
o Kontrollutvalget er kopimottager av brev fra Fredrik Aa. Bjorkan til Bodo

.

3lll7

kommune v/ ridmannen. Brevet inneholder klage pi avkorting av
produksjonstilskudd i landbruket, men ogsi pastand om mulig inhabilitet ved den
kommende klagebehandlingen.
Om status for undersokel ser j fr oversendt interpellasjon fia bystyret om
eiendomsskatt. kontrollutvalgets sak 2'll17. Si langt er det gjennomfort en samtale
med interpellanten (Allan Ellingsen)

Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bods den 6. juni 2017

Sekreter for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Bods kommune v/ ordlorer og rddmann,
Salten kommunerevisjon IKS

