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PROTOKOL L _ BODO KONTROLLUTVALG
Mstedato: Fredag 26. august 2016 kl. 10.00 Motested: Formannskapssalen, ridhuset

Saksnr.:

12.30

31116 -38116

Til stede:

Forfall:

Espen Rokkan, leder
Lars Vestnes

Charlotte Ringkjob
Thor Ame Angelsen, nestleder

Ashild Opoyen

Varamedlemmer:
Odd Paulsen motte for Charlotte Ringkjob

Arild Mentzoni mstte for Thor Ame Angelsen

Ovrigez
Fagleder kvalitet / hms Age Jensen motte i tilknyning til sak 32116
Forvaltningsrevisor PAI Strand, og
Ansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt. Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

.
o
o
.

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent.

Merknader:

ark
412_ 5.4

SAKSLISTE
Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 30. mai 2016
Orientering om kommunens intemkontroll
Plan for fqrvaltningsrevisjon 201 6-201 9
Plan for selskapskontroll 201 6-2019
Budsjett lor kontroll og tilsyn 2017
Revisors erklrring om egen uavhengighet
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Eventuelt
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33/r6
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31116

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 30. mai 2016

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 30. mai 2016 godkiennes.
Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 30. mai 2016 godklennes.

32116

Orienteringomkommunensinternkontroll

Fagleder kvalitet / hms Age Jensen motte fra administrasjonen lor 6 redegjore og svare

pi

sporsmil.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslag til vedtak:
Redegiorelsen tas til etterretning.

Til

neste mste ber kontrollutvalget om en redegiorelse om brukemes muligheter for

i

varsle

om awik i tjenester.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen tas til etterretning.

Til

neste mote ber kontrollutvalget om en redegiorelse om brukemes muligheter for A varsle

om awik i tjenester.

33116

Planforforvaltningsrevisjon2016-2019

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):
Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 med
folgende prioriterte fokusomr6der:
1.

2.
3.
4.
5.
6_

7.
8.

9.

Bystyret gir kontrollutvalget myndighet til
kontrollutvalget fi nner det nodvendig

I

foreta endringer av planen i planperioden der

Omforent forslae:
Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 med
folgende prioriterte fokusomrider:
I

.

Styringsstruktur helse og omsorg

2. Oppfolgning av bystyrets vedtak vedrsrende fiemvarmeanlegg
3. Kvalitet innen kommunens pleie- og omsorgstjenester
4. Okonomistyring helse og omsorg
5.
6.
7.
8.

Oppfolgningsrapport bamevem
Oppfolgningsrapport spesialundervisning
Brukerbetaling vann og avlop
Forvaltning av kommunale bygg og eiendommer

Bystyret gir kontrollutvalget myndighet til
kontrollutvalget finner det nodvendig
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

i

foreta endringer av planen i planperioden der

Vedtak (innstilling til bystyret):
Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 med
folgende prioriterte fokusomrider:

l.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Styringsstruktur helse og omsorg
Oppfolgning av bystyrets vedtak vedrsrende lemvarmeanlegg
Kvalitet innen kommunens pleie- og omsorgstjenester
Okonomistyring helse og omsorg
Oppfolgningsrapport barnevem
Oppfolgningsrapport spesialundervisning
Brukerbetaling vann og avlop
Forvaltning av kommunale bygg og eiendommer

Bystyret gir kontrollutvalget myndighet til a foreta endringer av planen i planperioden der
kontrollutvalget finner det nodvendig

34116

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 gjennomfores folgende selskapskontroll
Det gjennomfores selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon av
a

Det gjennomfores selskapskontrotl i form av eierskapskontroll i lolgende selskap:
a

Bystyret gir kontrollutvalget myndighet til
kontrollutvalget finner det nodvendig

i

foreta endringer av planen i planperioden der

Bystyret ber r6dmannen fortlopende oversende til kontrollutvalget kopi av innkallinger og
sakspapirer til generalforsamlinger i aksjeselskaper. og til representantskapsmoter i
interkommunale selskaper.
Omforent forslaq til vedtak:
Saken utsettes

til

neste mote.

Voterine
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes

til

neste mote.

35/16

Budsjett for kontroll og tilsyn 2017

Forslag til vedtak:
Bods kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2017
foreslis budsjettert til kr 2 946 000.
T.egnskaps- og lorvaltningsrevis.jon, selskapskontroll
Sekretrerbistand
Kurs og opplering, andre driftsutgifter
Sum
Saken oversendes formannskapet,

jfr forskrift

Kr 2 465 000
Kr431 000
Kr 50 000
Kr 2 946 000

om kontrollutvalg $ 18.

VoterinS.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Bodo kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2017
foreslAs budsjette( til kr 2 946 000.
Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll

Sekretarbistand
Kurs og opplering, andre driftsutgifter
Sum
Saken oversendes formannskapet,

36116

jfr forskrift

Kr 2 465 000
Kr431000
Kr 50 000
Kr 2 946 000

om kontrollutvalg $ 18.

Revisors erklrering om egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Bods kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 15.
august 2016 til etterretning. Utvalget ber om 6 bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Bods kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet date( 15.
til etterretning. Utvalget ber om 5 bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.
august 2016

37 t16

Orienteringcr fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
r Bemanning forvaltningsrevisjon: Ny ansettelse av forvaltningsrevisor: PAI Strand.
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt har sagt opp sin stilling. og
stillingen er lyst ut.

Seketariatet orienterte :
. Dato for NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 1. til 2. februar 2017
o Innhold i neste mste i henhold til virksomhetsplan: Kommunens hflndtering av
varsling, Okonomi, Virksomhetsbesok neste mote:
o Sykehjem
o Msteplan for bystyre / formannskap vedtas av bystyret 8. september. Behandling av
regnskap i formannskapet: 5. mai 2017.

38/16

Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bods den 26. au

Sekreter for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Bods kommune v/ ordforer og ridmann,

