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PROTOKOLL _ BODO KONTROLLUTVALG
Mstedato: Torsdag 19. januar 2017 kl. 09.00 Motested: Formannskapssalen,Moloveien 16

Saksnr.: 0lll7

-

12.00

06117

Til stede:

Forfall:

Espen Rokhan, leder

Ingen

Thor Ame Angelsen. nestleder
Charlotte Ringkjob
Lars Vestnes
Ashild Opoyen

Varamedlemmer:
Ingen

Avrigez
Enhetsleder Bame- og familieenheten Grete Willumsen, bamevemsleder Arve Rolandsen og
medarbeidere i bamevemstjenesten motte i tilknytning til sak 02/17
Leder NAV Bodo Ivar Karlsen motte i tilkn)'tning til sak 03/'17
Innkjopssjef Oystein Nilsen motte i tilknytning til sak 04/ I 7
Avdelingsleder Liv Anne Kildal, og
forvaltningsrevisor Pil Strand. Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen

SAKSLISTE
Saksnummer

0ut7
02n7
03fi7
04n7
05n7
06fi7

0lll7

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 21. november 2016
Redegjorelse fra administrasjonen: Status for kommunens barnevem
Oppfolgning av bystyrets vedtak i sak om forvaltningsrevisjon:
Intemkontroll og kvalitetssikring i NAV
Redegjorelse fra administrasjonen: Ny lov om offentlige anskafl'elser
Orienteringer fra revision og sekretariat
Eventuelt

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 21. november 2016

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 21. november 2016 godkjennes.
Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 21. november 2016 godkjennes.

02117

Redegjorelse fra administrasjonen: Status for kommunens barnevern

Enhetsleder Barne- og familieenheten Grete Willumsen, bamevemsleder Arve Rolandsen og
medarbeidere i bamevernstjenesten motte for 6 redegiore og svare pA sporsmil.

Kontrollutvalget fikk utdelt notat datert 17.01.17: Kompetanse i bamevemtjenesten i Bods
kommune.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslaq:
Kontrollutvalget er tilfreds med, og tar til ettenetning redegiorelsen fra administrasjonen.
Utvalget registrerer at det er en tydelig nedgang i fristbrudd i bamevemet, men ogs8 at det er
en okning i antall meldinger. I tillegg er det kommet frem at det har vert en okning i
hjelpetiltak. Videre har langt flere bam i fosterhjem fitt tilsynspersoner, men krav om 4 tilsyn
per 6r per bam er ikke oppfolt. Nir det gielder omsorgsovertagelser / plasseringer frr utvalget
opplyst at det har vrert en stor okning i plasseringstiltak de siste arene.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget er tilfreds med, og tar til etterretning redegjorelsen fra administrasjonen.
Utvalget registrerer at det er en tydelig nedgang i fristbrudd i bamevemet, men ogsi at det er
en okning i antall meldinger. I tillegg er det kommet frem at det har vert en okning i
hjelpetiltak. Videre har langt flere bam i fosterhjem fEtt tilsynspersoner, men kav om 4 tilsyn
per 6r per bam er ikke oppfylt. NAr det glelder omsorgsovertagelser / plasseringer {Er utvalget
opplyst at det har vert en stor okning i plasseringstiltak de siste arene.

03117

Oppfolgning av bystyrets vedtak i sak om forvaltningsrevisjon:
Internkontroll og kvalitetssikring i NAV

Leder NAV Bods Ivar Karlsen mstte fra administrasjonen for
sporsmil.

A

redegjore og svare

pi

Kontrollutvalget fikl< utdelt notat fra NAV 19.01 .2017: Redegiorelse om hvordan bystyrets
vedtak er fulgt opp.
Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i medhold av forskift om kontrollutvalg $ 12 gjennomfort en
oppfolgning av bystyrets vedtak i sak l5125 Intemkontroll og kvalitetssiking i

L

NAV.

2.

Administrasjonen har redeglo( for pi hvilken mete bystyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget registrerer folgende:

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.

Omforent forslae til vedtak:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskift om kontrollutvalg $ 12 giennomlort en
oppfolgning av bystyrets vedtak i sak l5125 Intemkontroll og kvalitetssikring i

NAV.

2.

Administrasjonen har redegjort for pA hvilken mete bystyrets vedtak er futgt opp.
Kontrollutvalget registrerer folgende:
Det er utarbeidet og iverksatt rutiner for oppfolgning av saker med
leilutbetalinger.
Som en folge av krav til dokumentasjon er det et lavt antall saker hvor brukere
urettmessig har mottatt sosialhjelp.

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

I

.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ 12 giennomfort en
oppfolgning av bystyrets vedtak i sak 15/25 Intemkontroll og kvalitetssikring i
NAV-

2.

Administrasjonen har redegiort for pd hvilken mate bystyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget registrerer folgende:
Det er utarbeidet og iverksatt rutiner for oppfolgning av saker med
feilutbetalinger.
Som en folge av krav til dokumentasjon er det et lar.t antall saker hvor brukere
urettmessig har mottatt sosialhjelp.

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.

04117

Redegierelse fra administrasjonen: Ny lov om offentlige anskaffelser

Innkjopssjef Oystein Nilsen mstte fra administrasjonen for

i

redegiore og svare

pi sporsmil.

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

Vedtak:
Redeglorelsen fra administrasjonen tas ti I etterretning.

05117

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:
Bemanning: Fire sokere er intervjuet for stillingen som forvaltningsrevisor, og det
forventes at det tilbys tilsetting i nrr fremtid.

o

Nestleder Thor Ame Angelsen ble innvilget permisjon for resten av motet.
Revisor orienterte (forts) :
Forvaltningsrevisjon: Det ble orientert om fremdrift vedrorende Styringsstruktur helse
og omsorg.
Om undersskelser vedrorende Bodo kommunale boligstiftelse.
Prosjektplan vedrsrende eierstyring er under utarbeidelse.

o
r
o

Sekretariatet orienterte:
Om dokumenter vedlagt saken

e

Utvalget besluttet at motedato for kontrollutvalgets mote i juni endres til tirsdag 6. juni. For
ettertiden starter kontrollutvalgets moter kl 09.00.

06117

Eventuelt

lngen ytterligere saker til behandling.

Sekretrr for kontrol lutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutval gets medlemmer, varamedlemmer
Bods kommune v/ ordforer og ridmann,
Salten kommunerevisjon IKS

