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Srtt.n Kontrollutvalgservice

dato:
Jnr
19.04.2018 18/380

VAr

Postboks 54, 8138 Inndyr

ark
4t2- 5.4

PROTOKOLL _ BODO KONTROLLUTVALG
Mstedato: Torsdag 19. april 2018 kl. 09.00 Mstested: Blisalen, Moloveien 16

Saksnr.:
Til

09118 -

stede:

Espen Rokkan,

13.30

l7ll8
Forfall:

leder

Charlotte Ringkjob, til og med sak
Ashild Opoyen

13/1

8

Lars Vestnes
Thor Ame Angelsen, nestleder

Varamedlemmer:
Kari Storstrand motte for Lars Vestnes
Arild Mentzoni motte for Thor Arne Angelsen

Ovrige:

r

o
o
o
o
o
o

Daglig leder Steinar Bang Hansen, og okonomisjef Karl Olav Hansen, Bods Spektrum
KF. sak 10/18
Kommunaldirektor Komelija Rasic, sak 12118
Okonomi- og administrasjonssjef Jon-Ame Nymo, Bodo Havn KF, sak l3118
Tone Frydenberg (Helse og omsorg); Silje Valberg (Sikkerhet og beredskap);
Smittevemlege Kai Brynjar Hagen (Helse og omsorg); Marvin Johansen, (Teknisk
avdeling), sak l4ll 8
'14-'15l18
Assisterende ridmann Anna Welle sak
Avdelingsleder Liv Anne Kildal, og Forvaltningsrevisor Bjorn Vegard Gamst, Salten
kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

Godkjenning

av

innkalling

sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Arild Mentzoni meldte sak inn til eventuelt.

Merknader:
Ingen

SAKSLISTE
Sakstittel
Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 18. ianuar 2018
Arsregnskap 2017 Bodrz Srrektrum KF - uttalelse fra kontrollutvalget
Arsregnskap 2017 Stormen konserthus Bodo KF - uttalelse fra
kontrollutvalget
Arsregnskap Bods kommune 201 7 - uttalelse fra kontrollutvalget
Arsregnskap 2017 Bods Havn KF - uttalelse fra kontrollutvalget

Saksnummer
09/18

t0/t8
I

l/18

t2ntl
t

3/18

Redegjorelse fra administrasjonen: Kommunens arbeid med beredskap og
samfunnssikkerhet
Redegjorelse lra administrasjonen: Status for giennomforing av
rammeavtale om kiop av IKT-driftstjenester og tilhorende utstyr.
Orienteringer lra revision og sekretariat
Eventuell

l.t/18
l5/18

l6ll ti

t7n8

09/18

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 18. januar 2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 18. januar 2018 godkjennes.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 18. januar 2018 godkjennes.

10/18

Arsregnskap 2017 Bods Spektrum KF

-

uttalelse fra kontrollutvalget

Daglig leder Steinar Bang Hansen, og okonomisjef Kar[ Olav Hansen mstte fra foretaket lor
redegjore og svare pA sporsmil.

A

Forslag til vedtak:
Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvaleets uttalelse om Bods Spektrum KF sitt ersresnskap for 2017.
Kontrollutvalget har i mste 19. april 2018 behandlet Bodo Spektrum KF sitt flrsregnskap for
2017.
Grunnlaget for behandlingen har vrert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
21.03.2018, og foretakets irsberetning for 2017.1 tillegg har ansvarlig revisor og foretakets
daglige leder supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger
Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig merforbruk
med kr I 30 234. Det er ikke foretatt investeringer i 2017. Utvalget registrerer at foretakets styre

foreslir inndekning av merforbruket ved bruk av frie flond. Kontrollutvalget har ingen
kommentar til forslag til inndekning.
Utover defte og det som fremg6.,r av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 21. mars 2018,
har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo Spektrum KF sitt irsregnskap for 2017 .

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvaleets uttalelse om Bods Spektrum KF sitt irsreenskap for 2017.
Kontrollutvalget har i mste 19. april 2018 behandlet Bodo Spektrum KF sitt arsregnskap for
2017.
Grunnlaget for behandlingen har v€rt det avlagte drsregnskapet, revisjonsberetningen datert
21 .03.2018, og foretakets Arsberetning for 2017 . I tillegg har ansvarlig revisor og foretakets
daglige leder supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger
Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig merforbruk
med kr 130 234. Det er ikke foretatt investeringer i 2017. Utvalget registrerer at foretakets styre
loreslir inndekning av merforbruket ved bruk av frie fond. Kontrolluwalget har ingen
kommentar til forslag til inndekning.
Utover dette og det som fremgtLr av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 21. mars 2018,
har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo Spektrum KF sitt irsregnskap for 2017.

I

l/18

Arsregnskap 2017 Stormen konserthus Bods KF
kontrollutvalget

-

uttalelse fra

Forslag til vedtak:
Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvalsets uttalelse om Stormen Konserthus Bodo KF sitt irsregnskap for 2017.

Kontrollutvalget har
irsregnskap for 2017 .

i mote 19. april 2018 behandlet Stormen konserthus Bods KF sitt

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
20.03.2018, og foretakets irsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor supplert
kontrolluwalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget gjor oppmerksom pi at bide regnskapsdokumentet og irsberetningen
inneholder hvert sitt feile tall nar det gjelder hva som var vedtatt investeringsbudsjett for 2017.
Vedtatt budsjett for 2017 er

k

5 365 000.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig
mindreforbruk med kr 2704 421. Utvalget registrerer at foretakets styre foreslir at
mindreforbruket settes av til fond for i fremme regionens kulturliv ved egenproduksjoner og til
kjop av produksjoner med hoyere okonomisk risiko. Kontrollutvalget har ingen kommentar til
forslag til disponering.

Kontrollutvalget minner om kommunelovens $ 48 nr 5 som bl.a setter krav om at det skal
redegjores for den faktiske tilstanden nflr det gjelder likestilling.
Utover dette og det som fremg6.r av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 20. mars 2018,
har kontrollutvalget ingen merknader til Stormen konserthus Bods KF sitt Arsregnskap for
2017.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvaleets uttalelse om Stormen Konserthus Bods KF sitt irsreqnskap for 2017.

Kontrollutvalget har
Arsregnskap for 2017

i mote 19. april 2018 behandlet Stormen konserthus Bods KF siu

.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revis.jonsberetningen datert
20.03.2018, og foretakets arsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget gjor oppmerksom pi at b6de regnskapsdokumentet og irsberetningen
inneholder hvert sitt feile tall nir det gjelder hva som var vedtatt investeringsbudsjett for 2017.
Vedtatt budsjett for 2017 er kr 5 365 000.
Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig
mindreforbruk med kr 2704 421. Utvalget registrerer at foretakets styre foreslAr at
mindreforbruket settes av til fond for i fremme regionens kulturliv ved egenproduksjoner og til
kjop av produksjoner med hoyere okonomisk risiko. Kontrollutvalget har ingen kommentar til
forslag til disponering.

Kontrollutvalget mirurer om kommunelovens $ 48 nr 5 som bl.a setter krav om at det skal
redegiores for den faktiske tilstanden n6r det gjelder likestilling.
Utover dette og det som fremgar av revisjonsberetningen til Arsregnskapet datert 20. mars 2018,
har kontrollutvalget ingen merknader til Stormen konserthus Bods KF sitt Arsregnskap for
2017.

l2tl8

Arsregnskap Bods kommune 2017 - uttalelse fra kontrollutvalget

Kommunaldirektor Komelija Rasic mstte for

i

redegjore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Til bystget i Bodo:
Kontrollutvalgets uttalelse om Bodo kommunes Arsreenskap for 2017.
Kontrollutvalget har i mote 19. april 2018 behandlet Bods kommunes irsregnskap for 2017.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
12.04.2018, og radmannens ersberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og redmannen
supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presentasjon av 6rsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens irsberetning, tilfredsstiller brukemes infbrmasjonsbehov og gir et riktig
inntrykk av Bodo kommunes aktivitet i 2017.
Kontrollutvalget har merket seg at a$regnskapet for 2017 viser et mindreforbruk med kr
121 220 000. Utvalget er ikke kjent med forslag til disponering av dette.
Ut over ovennevnte, og det som fremgir av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken
Bods
og revisjonsberetningen av 12.04.2018, har kontrollutvalget ikke merknader
kommunes arsregnskap for 2017 .

til

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Tit bystyret i Bodo:
Kontrollutvalsets uttalelse om Bodo kommunes arsregnskap for 2017.
Kontrollutvalget har i mste 19. april 2018 behandlet Bodo kommunes Arsregnskap for 201 7.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte flrsregnskapet, revisjonsberetningen date(
12.O4.2018, og ridmannens irsberetning for 2017. I tillegg har ansvarlig revisor og rddmannen
supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens irsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et riktig
inntrykk av Bods kommunes aktivitet i 2017.
Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2017 viser et mindreforbruk med kr
121 220 000. Utvalget er ikke kjent med forslag til disponering av dette.
Ut over ovennevnte, og det som fremgAr av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken
og revisjonsberetningen av 12.04.2018, har kontrollutvalget ikke merknader
Bods
kommunes irsregnskap for 2017 .

til

l3/18

Arsregnskap 2017 BorJs Havn KF

-

uttalelse fra kontrollutvalget

Okonomi- og administrasjonssjef Jon-Ame Nymo motte fra foretaket lor 6 redegiore og svare
pi sporsmil.
Forslag til vedtak:
Med forbehold om signert regnskap / Arsberetning og revisors beretning:

Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvalgets uttalelse om Bodo Havn KF sitt irsresnskao for 2017.
Kontrollutvalget har i mste 19. april 201 8 behandlet Bodo Havn KF sitt arsregnskap for 2017.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet. revisjonsberetningen datert
17.04.2018, og foretakets arsberetning for 2017. I tillegg har foretakets daglige leder og
ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig
mindrelorbruk med kr 5 341 056. Utvalget registrerer at foretakets styre foreslar at
mindreforbruket settes av til fond for dekning av fremtidig vedlikehold. Kontrollutvalget har
ingen kommentar til forslag til disponering.
Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 17. april 2018,
har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo Havn KF sitt Arsregnskap for 2Ol7 .

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvaleets uttalelse om Bodo Havn KF sitt Arsreenskap lor 201 7.
Kontrollutvalget har i mste I 9. april 201 8 behandlet Bodo Havn KF sitt irsregnskap for 2017

.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
17.04.2018. og foretakets irsberetning for 2017.I tillegg har foretakets daglige leder og
ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig
mindreforbruk med kr 5 341 056. Utvalget registrerer at foretakets styre foreslir at
mindreforbruket settes av til fond for dekning av fremtidig vedlikehold. Kontrollutvalget har
ingen kommentar til forslag til disponering.
Utover dette og det som fremgiLr av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert I 7. april 2018,
har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo Havn KF sitt drsregnskap for 2017.

l4ll8

Redegiorelse fra administrasjonen: Kommunens arbeid med beredskap og
samfunnssikkerhet

Tone Frydenberg (Helse og omsorg); Silje Valberg (Sikkerhet og beredskap); Smittevemlege
Kai Brynjar Hagen (Helse og omsorg); Marvin Johansen, (Teknisk avdeling) og assisterende
radmann Anna Welle motte for a redegiore og svare pA sporsm6l.

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

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

15/18

Status for giennomforing av rammeavtale om kjop av lKT-driftstjenester
og tilhorende utstyr.

IKT-sjef Frode Nilsen og assisterende ridmann Anna Welle motte for
sporsmil.

A

redeglore og svare

pi

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak
Omforent forslaq til vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.
Kontrollutvalget ber revisor kontrollere et utvalg innkjop av kontorutstyr for i avklare om
innkjopene er i samsvar med betingelsene i inngitt avtale. Videre bes revisor undersske
hvordan et utvalg av konkrete al.vik fra al.talen folges opp av kommunen overfor leverandsr.
Revisor bes videre gi en kortfattet vurdering av om utlysning / inngitt avtale kan gi grunnlag
for at leveransen flytes fra lokalt datasenter til skylosning.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Kontrollutvalget ber revisor kontrollere et utvalg innkjop av kontorutstyr for 6 avklare om
innkjopene er i samsvar med betingelsene i inngitt artale. Videre bes revisor undersske
hvordan et utvalg av konkete awik fra avtalen folges opp av kommunen overfor leverandsr.
Revisor bes videre gi en kortfattet vurdering av om utlysning / inngitt avtale kan gi grunnlag
for at leveransen flyttes fra lokalt datasenter til skylosning.

l6lltt

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte :
Bemanning: Forvaltningsrevisor Pil Strand har sluttet. Ny forvaltningsrevisor
er ansatt og starter I . august 201 8.
Forvaltningsrevisjon: Jobber med rapport jfr bestilling eierstyring (beregnes
ferdig til juni-motet), og bestilling forvaltningsrevisjon Oppfolgning av
bystyrets vedtak vedrsrende lernvarmeanlegg (beregnes ferdig etter
sommeren). Ny forvaltningsrevisor tenkes satt inn pi bestilling selvkost IRIS.

o
o

Sekretariatet orienterte :
Om dokumenter vedlagt saken

.

Vedr dokument til orientering g) Kontrollutvalget kommer tilbake til sporsmilet om
kommunens saksbehandling, men avventer i forste omgang kommunens inteme evaluering av
saksbehandlingen.

17

t18

Eventuelt

Arild Mentzoni tok opp sporsmel om hvordan kommunens arwikssystem fungerer, jfr
medieoppslag (AN) om sen rapportering av awik i forbindelse med personskade pA
kommunalt ansatt lrerer.
Utvalget kommer tilbake til dette sporsm6let i senere mote.
Ingen ytterligere saker til behandling.

Bodo den 19. april 2018

Sekreter for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Bodo kommune v/ ordforer og ridmann,
Salten kommunerevisjon IKS

