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BODO KONTROLLUTVALG

Motedato: Fredag 14. oktober 2016 kl. 10.00-13.25
Mstested: Store moterom l. etasje, Stadiontunet sykehjem
Saksnr.: 39116 - 47116

Til stede:

Forfall:

Espen Rokkan, leder

Ingen

Thor Ame Angelsen, nestleder
Lars Vestnes
Ashild Opoyen
Charlotte Ringkjob

Varamedlemmer:
Ingen

Avrigez
o Kommunaldirektor Komelija Rasic motte i tilknytning til sak 40/16
o HR-sjef Stephan Andre Skjelvan motte i tilknlning til sak 4ll16
o Kommunerevisor Liv Anne Kildal.
o Forvaltningsrevisor PAI Strand, og
o Ansvarlig fon altningsrevisor Inger Hikestad. Salten kommunerevisjon IKS
o SekretariatslederLarsHansen,Saltenkontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen

SAKSLISTE

{t/16
12n6
13n6
14n6
15fi6
46fi6

Sakstittel
Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 26. august 2016
Redegiorelse om status for kommunens skonomi
Orientering fra administrasionen: Kommunens hindtering av varsling
Bestilling av forvaltningsrevisjon Styringsstruktur helse og omsorg
Plan lbr selskapskontroll 20 I 6-20 I 9
Bestilling av selskapskontroll: Utovelse av eierinntlltelse i Bodo kommune
Moteplan 201 7 for kontrollutvalget
Orienteringer fra revisjon og sekretariat

47116

Eventuelt

Saksnummer

39fi6
10t16

39116

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 26. august 2016

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 26. august 2016 godkjennes.
Voterins:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 26. august 2016 godkjennes.

40116

Redegiorelse om status for kommunens okonomi

Kommunaldirektor Komelija Rasic motte fra administrasjonen for 6 redeglore og svare pA
sporsmil.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslas til vedtak:
Redegiorelsen tas til ettenetning.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen tas

til etterretning.

4l/16

Orientering fra administrasjonen: Kommunens hindtering av varsling

HR-sjef Stephan Andre Skjelvan mstte fra administrasjonen for 6 redegjore og svare pi
sporsmal.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak
Forslag fra Thor Ame Angelsen:
Kontrollutvalget tar redegjorelsen til etterretning.

Kontrollutvalget presiserer at det er viktig at Bodo kommune, i tillegg til de formelle
strukturene, aktivt legger til rette for en kultur som gior det trygt for ansatte 6 varsle om
kritikkverdige forhold i kommunen, uten a frykte represalier.
Voterins:
Forslag fra Thor Ame Angelsen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjorelsen til etterretning.
Kontrollutvalget presiserer at det er viktig at Bodo kommune, i tillegg til de formelle
strukturene, aktilt legger til rette for en kultur som gior det trygt for ansatte i varsle om
kritikkverdige forhold i kommunen, uten 6 frykte represalier.

42116

Bestilling av forvaltningsrevisjon Styringsstruktur helse og omsorg

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av fon'altningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet
i prosjektplan datert 06.10.2016.
Votering
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet slik det er beskrevet
i prosjektplan date( 06.10.2016.

43116

Plan for selskapskontroll 2016-2019

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):
Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019, og ber
kontrollutvalget se til at det giennomfores folgende selskapskontroll

l.
1

J.

4.

Bystyret gir kontrollutvalget myndighet til
kontrollutvalget finner det nodvendig

&

foreta endringer av planen i planperioden der

Bystyret ber r6dmannen fo(lopende oversende til kontrollutvalget kopi av innkallinger og
sakspapirer til generallorsamlinger i aksjeselskaper, og til representantskapsmster i
interkommunale selskaper.
Omforent forslaq til vedtak:
Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019, og ber
kontrollutvalget se til at det gjennomfores folgende selskapskontroll

l.

Undersokelse av eierinnflyelse i Bodo kommune

Bystyret ber kontrollutvalget komme tilbake til bystyret i 2017 med plan for selskapskontroll
for 2017 -2019 pi selskapsniv6.
Bystyret ber ridmannen fortlopende oversende til kontrollutvalgel kopi av innkallinger og
til generalforsamlinger i aksjeselskaper, og til representantskapsmoter i
interkommunale selskaper.
sakspapirer

Voterins:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til bystyret):
Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for selskapskontroll 2016-2019, og ber
kontrollutvalget se til at det gjennomfsres folgende selskapskontroll

l.

Undersokelse av eierinnflyelse i Bodo kommune

Bystyret ber kontrollutvalget komme tilbake til bystyret i 2017 med plan lor selskapskontroll
for 2017 -2019 pA selskapsnivi.
Bystyret ber ridmannen lortlopende oversende til kontrollutvalget kopi av innkallinger og
sakspapirer til generalforsamlinger i aksjeselskaper, og til representantskapsmoter i
interkommunale selskaper.

44116

Bestilling av selskapskontroll: Utovelse av eierinnflytelse i Bods kommune

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget ber revisor gjennomfore undersskelser som beskrevet i vedlagte notat datert
6. oktober 2016, og at undersokelsen omfatter folgende
o Aksieselskap(er):

o

o ......................

Interkommunale selskap(er):

.

Stiftelse(r):

o ..................,...
Omforent forslaq:
Kontrollutvalget tar notatet til etterretning, og ber om sak til neste mote med prosjektplan fra
revisor.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget tar notatet til etterretning, og ber om sak til neste mote med prosjektplan fra
revisor.

45n6

Moteplan 2017 tor kontrollutvalget

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i 2017:
Torsdag 19. januar
Fredag 3. mars
Torsdag 27. april (behandling av regnskap for kommune og kommunale foretak)
Fredag 2. juni
Mandag 28. august
Mandag 9. oktober
Mandag 20. november

Omforent forslaq:
Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i 2017:
Torsdag 19. januar
Mandag 6. mars
Onsdag 26. april (behandling av regnskap for kommune og kommunale foretak)
Fredag 2. juni (08.30)
Mandag 28. august
Fredag 6. oktober
Fredag 17. november

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 2017:
Torsdag 19. januar
Mandag 6. mars

Onsdag 26. april (behandling av regnskap for kommune og kommunale foretak)
Fredag 2. juni (08.30)

Mandag 28. august
Fredag 6. oktober
Fredag 17. november

16n6

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
Bemanning: Revisjonen har begynt med oppbemanning for i mote utfordringer med
bemanning. Stilling som oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor er utlyst, men sa langt
uten tilsetting. Ny utlysning av stillingen pA ny&ret. En av regnskapsrevisorene pi
Fauske har gjennomfort opplering innen forvaltningsrevisjon. og det planlegges at
vedkommende skal bist6 med forvaltningsrevisjon pi okonomiomrddet.

o

Sekretariatet orienterte :
Om fagsamling for kontrollutvalg 16.

o

17

/16

til

I

7. november.

Eventuelt

Forslag fra Lars vestnes: Til neste mste ber kontrollutvalget om fl fB en orientering om status
for fase I i det vedtatte Demokatiprosjektet.

Votering:
Forslag fra Lars Vestnes fikk 4 stemmer.

Til neste mste ber kontrolluwalget om 6 f[

Vedtak:
en orientering om status for fase

I

i det vedtatte

Demokratiprosjektet.

Protokolltilfsrsel fra Thor Ame Aneelsen:
Mindretallet mener at vedtaket om iL be om informasjon om Demokratiprosjektet er utentbr
kontrollutvalgets formil og mandat. Forslagets bakgrunn og begrunnelse, slik det ble
presentert av tbrslagsstiller, opplattes av som motivert av politiske hensyn, heller enn A
foresti <tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning> pi bystyrets vegne,
slik det folger av komml $ 77 mv. Sarlig fremtredende er dette med tanke pe at siste vedtak
om i opprette og organisere Demokatiprosjektet ble gjort for mindre enn fire mineder siden,
og prosjektet ikke har vert forventet i skulle levere et materielt innhold det er pi noen mite
naturlig i innhente informasjon om for et kontrollutvalg.
Ingen ytterligere saker til behandling.

Bods den 14. oktob,

Sekretrer for kontrollutval get

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer
Bods kommune v/ ordforer og rAdmann.
Salten kommunerevisjon IKS

