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Srtten Kontrollutvalgservice

Vir

Postboks 54. 8138 Inndyr

dato:

28.08.2017

Jnr
171698

ark
412 5.4

PROTOKOLL _ BODO KONTROLLUTVALG
Mstedato: Mandag 28. august 2017 kl. 09.00 Mstested: Formannskapssalen,Moloveien l6

Saksnr.:

32/17 -

11.15

43117

Til stede:

Forfall:

Espen Rokkan. leder

Ingen

Thor Ame Angelsen, nestleder
Lars Vestnes
Ashild Opoyen
Charlotte Ringkjob

Varamedlemmer:
Ingen

Ovfige:
Ridmann Rolf KAre Jensen. sak 33-34/17
Avdelingsleder Liv Anne Kildal,
Forvaltningsrevisor Pil Strand, og
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen. Salten kontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste
Utvalget droftet kontrollutvalgets arbeidsoppgaver.
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen

SAKSLISTE
Saksnummer
32/17
33iL7

31fi7
35n7
36/t7
37n7
38n7
39/t 8

40fi7

1|17
12117

43n7

32117

Sakstittel
Codkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 6. juni 2017
Redeglorelse fra administrasjonen: Status for fremdrift i kommunens arbeid
med eierstrategier
Redegjorelse lra administrasjonen: Status drift og okonomi kommunens
eiendomsforvaltning
Unntatt fra offentlighet Off.lov g l3.jfr fvl $ l3: Henvendelse fra ansatt til
kontrolluwalget om varslingssak
Forvaltningsrevisjonsrappo4 Helse og omsorg
Underveisrapportering og revisjonsdialog vedr bestilt selskapskontroll
Oversendelsesforslag fra bystyret 30. mars 2017: Interpellasjon fra Allan
Ellingselr <Eiendomsskatt - har prosessen vert ryddig og uhildet?>
Invitasjon fra Nordland fulkeskommune til i delta i etablering av nytt
interkommunalt revi sjonsselskap
Budsjett for konlroll og tilsyn 2018
Revisors vurdering av egen uavhengighet
OrienteringeL ra revisjon og sekretariat
Eventuelt

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 6. juni 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 6. juni 2017 godkjennes.
Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets m6te 6. juni 2017 godkjennes.

33117

Redegiorelse fra administrasjonen: Status for fremdrift i kommunens
arbeid med eierstrategier

Ridmann Rolf KAre Jensen mstte fra administrasjonen for
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten lorslag til vedtak.
Omforent forslae til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatl.

i

redegjore og svare

pi sporsmil.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

34117

Redegiorelse fra administrasjonen: Status drift og ekonomi kommunens
eiendomsforvaltning

Ridmann Rolf Kire Jensen mstte fra administrasjonen fbr 6 redeglore og svare pi sporsmil.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslae til vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Voterin&
Omforent lorslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

35117

Unntatt fra offentlighet off.lov $ 13, jfr fvl g 13: Henvendelse fra ansatt til
kontrollutvalget om varslingssak

Behandling av sporsmil om lukking av dorer:
Utvalget tok opp sporsmilet om saken skulle behandles lor lukkede dsrer.
Vedtak i sporsmfllet om lukking av dsrer:
Med hjemmel i kommunelovens g 3l nr. 2 vedtok utvalget i behandle sak 35/17 for lukke<le
dorer. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt etter off.l $ l3 jfr fvl. g 13.
Dorene ble deretter lukket.

Forslag til vedtak:
Saken legges lrem uten forslag til vedtak.
Omforent forslaq til vedtak:
I . Kontrollutvalget viser til mottatt varsel. Utvalget vil ikke gi inn i denne enkeltsaken,
men mener saken kan danne grunnlag for narmere undersskelser.
2. Utvalget vil til neste mote sette pe dagsorden en sak med redegjorelse til utvalget om
varslingen er konekt hindtert. om rutine for konflikthdndtering er fulgt, og om
kommunens retningslinjer for sykefraversoppfolgning er fulgt. Videre ber utvalget om
en gjennomgang av kommunens rutiner lbr varsling, og en giennomgang av
varslingssaker.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

1.

2.

Vedtak:
Kontrollutvalget viser til mottatt varsel. Utvalget vil ikke gA inn i denne
enkeltsaken, men mener saken kan danne grunnlag for nermere undersokelser.
Utvalget vil til neste mste sette pe dagsorden en sak med redegjorelse til utvalget
om varslingen er korrekt handtert, om rutine for konflikthAndtering er fulgt, og om
kommunens retningslinjer for sykefravrersoppfolgning er fulgt. Videre ber utvalget
om en giennomgang av kommunens rutiner for varsling, og en gjennomgang av
varslingssaker

Dorene ble deretter ipnet.

36117

ForvaltningsrevisjonsrapportHelseogomsorg

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget registrerer at det har tatt lang tid fra bestilling til rapport foreligger. Utvalget
ber revisor iverksette tiltak for fl f[ bedre fremdrift i sitt arbeid med forvaltningsrevisjon.
Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):
Forvaltningsrevisjonsrapporten Internkontroll i Helse- og omsorgsavdelingen er
forelagt bystyret i Bodo og tas til etterretning.
2. Bystyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.

l

Omforent forslaq til vedtak: (innstillinq til bvstvret):
I
Forvaltningsrevisjonsrapporten Intemkontroll i Helse- og omsorgsavdelingen er
forelagt bystyret i Bodo og tas til etterretning.
2. Bystyret ber rddmannen merke seg rapportens anbefalinger:
a) Kommunen bor prioritere arbeidet med 6 utvikle mil, indikatorer og
rapporteringsrutiner, med et serlig fokus pA etterlevelsesperspektivet

.

b)

Kommunen bor prioritere arbeidet med 6 videreutvikle rutiner knyttet til
brukermedvirkning og brukerundersskelser

c)

Kommunen bsr ske fokuset pA kontroll og oppfolging

d)

Kommunen bor wrdere okt fokus

og okt stotte

til

pi ledelsesforankring av intemkontrollen
virksomhetene i form av kompetanse, verktoy og

virkemidler
Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

l.
2.

Vedtak (innstilling til bystyret):
Forvaltningsrevisjonsrapporten Intemkontroll i Helse- og omsorgsavdelingen er
forelagt bystyret i Bodo og tas til etterretning.
Bystyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger:
a) Kommunen bor prioritere arbeidet med i utvikle mil, indikatorer og
rapporteringsrutiner, med et serlig fokus pfl etterlevelsesperspektivet

b)

Kommunen bor prioritere arbeidet med 6 videreutvikle rutiner knl.ttet til
brukermedvirkning og brukerundersokelser

c)

Kommunen bsr ske fokuset

d)

Kommunen bsr rurdere skt fokus

og okt stotte

til

pi kontroll og oppfolging

pi

ledelsesforankring av intemkontrollen
virksomhetene form av kompetanse, verktoy og

i

virkemidler
Vedtak:
Konhollutvalget registrerer at det har tatt lang tid fra bestilling til rapport fbreligger. Utvalget
ber revisor iverksette tiltak for 6 ffi bedre fremdrift i sitt arbeid med forvaltningsrevisjon.

37117

Underveisrapportering og revisjonsdialog vedr bestilt selskapskontroll

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten lorslag til vedtak.
Omforent forslas til vedtak:
Saken utsettes

til

neste mote.

Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes

til

38117

Oversendelsesforslag fra bystyret 30. mars 2017: Interpellasjon fra Allan
Ellingsen <Eiendomsskatt - har prosessen vart ryddig og uhildet?>

neste mste.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslas til vedtak:
Kontrollutvalget har gjort undersskelser i saken, og mener det ikke er grunnlag for videre
behandling. Utvalget viser til at det ikke er fort protokoll for mstene det er kalt im til, og vil
pipeke at det skal lsres protokoll fra moter.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har gjort undersskelser i saken, og mener det ikke er grunnlag for videre
behandling. Utvalget viser til at det ikke er f'ort protokoll for mstene det er kalt inn til, og vil
pipeke at det skal fores protokoll lra moter.

39117

lnvitasjon fra Nordland fflkeskommune til
interkommunalt revisjonsselskap

i

delta i etablering av nytt

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):
Bods kommune stiller seg positiv til Nordland fylkeskommunes invitasjon til
arbeidet med i etablere et nytt interkommunalt revisjonsselskap i Nordland.

i

delta i

Bodo kommune forutsetter at revisjonsutgiftene kan reduseres som folge av stordriftsfordelen
ved 6 inngi i et storre selskap.

Omforent forslas til vedtak:
Bodo kommune stiller seg positiv til Nordland fylkeskommunes invitasjon til
arbeidet med e etablere et nytt interkommunalt revisjonsselskap i Nordland.

A

delta i

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til bystyret):
Bodo kommune stiller seg positiv til Nordland fylkeskommunes invitasjon til 6 delta i
arbeidet med i etablere et nytt interkommunalt revisjonsselskap i Nordland.

40117

Budsjett for kontroll og tilsyn 2018

Forslag til vedtak:
Bods kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon. seketariat og kontrollutvalg) 2018
foreslAs budsjettert til kr 3 021 000.
Regnskaps- og forvaltningsrevision, selskapskontroll

Sekreterbistand
Kurs og opplering, andre driftsutgifter
Sum

Saken oversendes formannskapet,

jfr forskrift

Kr 2 526 000
Kr 435 000
K-r 60 000

Kr

3 021 000

om kontrollutvalg $ 18.

Voterins:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Bods kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2018
foreslis budsjettert til kr 3 021 000.
Regnskaps- og forvaltningsrevision. selskapskontroll

Sekreterbistand
Kurs og opplering. andre driftsutgifter
Sum

Kr 2 526 000
Kr 435 000
Kr 60 000
Kr 3 021 000

Saken oversendes formannskapet,

4ln7

jlr

forskrift om kontrollutvalg $

18.

Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Bods kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet date( 7.
august 2017 til etterretning. Utvalget ber om i bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.
Votering:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Kontrollutvalget i Bods kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet date( 7.
august 2017 til etterretning. Utvalget ber om i bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

42n7

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:
e Ingenting srerskilt 6 orientere om.
Sekretariatet orienterte :
o Om dokumenter vedlagt saken.
o Om kommende selskapskontroll i interkommunalt selskap IRIS, der ogsi Bodo er
eier.

43n7

Eventuelt

lngen ltterligere saker til behandling.

Bods den 28. augu

Sekreter for kontrollutvalget

Utskrifl sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer
Bods kommune vi ordforer og ridmann,
Salten kommunerevis.jon IKS

