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Sutt.n Kontrollutvalgservice

Vir dato:
Jnr
24.04.2019 t9/383

Postboks 54, 8138 Inndyr

PROTOKOLL

-

BODO KONTROLLUTVALG

Mstedato: Onsdag,2,l. april 2019 kt.
Motested: Blisalen, Moloveien l6

Saksnr.:

ark
412 5.4

11.00

-

13.30

14/19 - 20119

stede:
Opoyen,
Charlotte fungkjob,
Til

Forfall:

Ashild

Espen Rokkan, leder

Oystein Mathisen, nestleder

Lars Vestnes

Varamedlemmer:
Arild Mentzoni motte lor Oystein Mathisen
Bodil Bjomaali Brattli msfte som vara for Espen Rokkan
Avrigez
o Daglig leder Steinar Bang Hansen og okonomisjef Karl Olav Hansen, Bods Spektrum
KF. sak l5/19
. Okonomi- og administrasjonssjef Laila Holmvaag, Stormen konserthus Bods KF, sak

.
o
o
o

t6n9
Okonomi- og administrasjonssjef Jon-Ame Nymo, Bodo Havn KF. sak 17119
Kommunaldirektor Komelja Rasic, og regnskapssjef Linda Johnsen, sak I 8/t 9
Avdelingsleder Liv Anne Kildal, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen. Salten kontrollutvalgservice

Valg av setteleder til utvalget:
Motesekreter ba om lorslag pi setteleder i og med at b6de leder og nestleder har meldt forfall.
Bodil Bjomaali Brattli foreslo Lars Vestnes som msteleder. Lars Vestnes ble enstemmig
vedtatt som setteleder, og ledet deretter motet.

Codkjenningav innkalling
sakliste
Innkalting og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen

SAKSLISTE

l9n9

Sakstittel
Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote I l. mars 2019
Arsregnskap 201 8 Bodo Spektrum KF - uttalelse fra kontrollutYalger!
Arsregnskap 2018 Stormen konserthus Bods KF - uttalelse fra
kontrollutvalget
Arsregnskap 201 8 Bodo Havn KF - utlalelse fra kontrollutvalget
Arsregnskap Bodo kommune 2018 - uttalelse fra konlrollutvalgel
Orienteringer fra revision og sekretariat

20fig

Eventuelt

Saksnummer
t4/19
l5/19
t6/19

r7n9
t

l4tl9

8/19

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 11. mars 2019

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote I l. mars 2019 godkjennes.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 11. mars 2019 godkjennes.

l5tl9

Arsregnskap 2018 Bods Spektrum KF

-

uttalelse fra kontrollutvalget

Daglig leder Steinar Bang Hansen, og okonomisjef Karl Olav Hansen, Bods Spektrum KF
motte for e redegiore og svare pi sporsmil.
Forslag til vedtak:
Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvaleets uttalelse om Bods Spektrum KF sitt irsreqnskao for 2018.

Kontrollutvalget har i mste 24. april20l9 behandlet Bodo Spektrum KF sitt arsregnskap for
2018.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
18.03.2019, og foretakets irsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og foretaket
supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger
Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig merforbruk
med kr 249 694. Det er ikke loretatt investeringer i 2018. Kontrollutvalget er giort kjent med at
styret foreslar inndekning av merforbruket ved bruk av disposisjonsfond. Utvalget har ingen
kommentar til styrets forslag til inndekning.

Utover dette og det som fremgilr av revisjonsberetningen til irsregnskapet date( 18. mars 2019,
har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo Spektrum KF sitt arsregnskap for 2018.

Omforent forslas til vedtak:
Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvalqets uttalelse om Bodo Spektrum KF sitt drsresnskao for 2018.
Kontrollutvalget har
20t 8.

i

mote 24. apri| 2019 behandlet Bodo Spektrum KF sitt 6rsregnskap for

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
18.03.2019. og foretakets Arsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og foretaket
supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger
Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapel legges frem med et regnskapsmessig merforbruk
med kr 249 694. Det er ikke foretatt investeringer i 2018. Kontrollutvalget er gjort kjent med at
styret foreslir inndekning av merforbruket ved bruk av disposisjonsfond. Utvalget har ingen
kommentar til styrets forslag til inndekning.
Kontrollutvalget gjor bystyret oppmerksom pi at foretaket har okonomiske utfordringer med
det gjeldende kostnadsbilde knynet til lopende vedlikehold, ivaretagelse av bygningsmasse pi
lang sikt, og andre driftskostnader. Foretaket mi tydeliggiore disse utfordringene sin
kommunikasjon med eier.

i

Utover dette og det som fremgar av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 18. mars 2019,
har kontrollutvalget ingen merknader til Bods Spektrum KF sitt Arsregnskap for 2018.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvalqets uttalelse om Bodo Spektrum KF sitt irsreenskap for 2018.
Kontrollutvalget har i mste 24. april2019 behandlet Bodo Spektrum KF sitt flrsregnskap for
2018.

Grunnlaget for behandlingen har v€rt det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
18.03.2019, og foretakets arsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og foretaket
supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger
Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig merforbruk
med kr 249 694. Det er ikke foretatt investeringer i 2018. Kontrollutvalget er gjort kjent med at
styret foreslir inndekning av merlorbruket ved bruk av disposisjonsfond. Utvalget har ingen
kommentar til styrets lorslag til inndekning.

Kontrollutvalget gjor bystyret oppmerksom pi at foretaket har okonomiske utfordringer med
det gjeldende kostnadsbilde knyttet til lopende vedlikehold, ivaretagelse av bygningsmasse pA
lang sikt, og andre driftskostnader. Foretaket ma tydeliggiore disse utfordringene i sin
kommunikasjon med eier.
Utover dette og det som fremgar av revisjonsberetningen til Arsregnskapet datert 18. mars 2019,
har kontrollutvalget ingen merklader til Bodo Spektrum KF sitt Arsregnskap for 2018.

16119

Arsregnskap 2018 Stormen konserthus Bods KF
kontrollutvalget

-

uttalelse fra

Okonomi- og administrasjonssjef Laila Holmvaag, Storrnen konserthus Bods KF, mstte for 6
redegjore og svare pA sporsm6l.
Forslag til vedtak:
Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvalgets uttalelse om Stormen Konserthus Bodo KF sitt Arsreqnskap for 201 8.

Kontrollutvalget har
irsregnskap for 2018.

i mste 24. apri,l 2019 behandlet Stormen konserthus Bodo KF sitt

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert
21.03.2019, og foretakets arsberetning for 2018. I tillegg har foretaket og ansvarlig revisor
supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig
mindreforbruk med kr 3 678 l4l. Utvalget registrerer at foretakets styre foreslir at
mindreforbruket settes av med belop for hhv FDVU-fond med kr 1,2 mill, og kunstnerisk fond
kt 2 478 14l. Kontrollutvalget har ingen kommentar til forslag til disponering.
Utover dette og det som fremgAr av revisjonsberetningen til Arsregnskapet datert 21. mars 2019,
til Stormen konserthus Bodo KF sitt irsregnskap for
2018.

har kontrollutvalget ingen merknader

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Ti[ bystyret i Bodo:
Kontrollutvalqets uttalelse om Stormen Konserthus Bodo KF sitt Arsregnskap for 2018.

Kontrollutvalget har
irsregnskap for 2018.

i

mote 24. april 2019 behandlet Stormen konserthus Bodo KF sitt

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
21.03.2019, og foretakets irsberetning fbr 2018. I tillegg har loretaket og ansvarlig revisor
supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig
mindreforbruk med kr 3678 l4l. Utvalget registrerer at foretakets styre foresler at
mindreforbruket settes av med belop for hhv FDVU-lond med kr 1,2 mill, og kunstnerisk fond
kr 2 478 l4l . Kontrollutvalget har ingen kommentar til forslag til disponering.
Utover dette og det som lremgAr av revisjonsberetningen til Arsregnskapet datert 21. mars 2019,
har kontrollutvalget ingen merknader til Stormen konserthus Bodo KF sitt irsregnskap for
2018.

t7n9

Arsregnskap 2018 llodo Havn KF

-

uttalelse fra kontrollutvalget

Okonomi- og administrasjonssjef Jon-Ame Nymo, Bodo Havn KF. motte for

i

redegjore og

svare pA sporsmal.

Forslag til vedtak:
Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvalqets uttalelse om Bods Havn KF sitt irsresnskap for 2018.
Kontrollutvalget har i mste 24. april20l9 behandlet Bods Havn KF sitt irsregnskap for 2018.
Crunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
12.04.2019, og foretakets Arsberetning for 2018. 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 9 985 945. Utvalget registrerer at foretakets styre loreslir at
mindreforbruket settes av til disposisjonsfond drift. Kontrollutvalget har ingen kommentar til
forslag til disponering.
Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 12. apil2019,
har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo Havn KF sitt arsregnskap for 2018.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvalsets uttalelse om Bods Havn KF sitt f,rsreenskap for 201 8.
Kontrollutvalget har i mote 24. april2019 behandlet Bods Havn KF sitt irsregnskap for 2018.

Gmnnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet. revisjonsberetningen datert
12.04.2019, og foretakets irsberetning for 2018. 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 9985 945. Utvalget registrerer at foretakets styre foreslar at
mindreforbruket settes av til disposisjonsfond drift. Kontrotlutvalget har ingen kommentar til
forslag til disponering.
Utover dette og det som lremg6r av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert12. april2019,
har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo Havn KF sitt irsregnskap for 2018.

l8/19

Arsregnskap Bods kommune 2018 - uttalelse fra kontrollutvalget

Kommunaldirektor Komelija Rasic, og regnskapssjef Linda Johnsen motte for 6 redegjore og
svare

p[

sporsmAl.

Forslag til vedtak:
Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvalgets uttalelse om Bods kommunes arsregnskap for 2018.
Kontrollutvalget har i mste 24. apil2019 behandlet Bodo kommunes arsregnskap for 2018.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
05.04.2019, og ridmannens irsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og ridmannen
supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presentasjon av iLrsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt r6dmannens Arsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et riktig
inntrykk av Bodo kommunes aktivitet i 2018.
Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet for 2018 viser et mindreforbruk med

k

0.

Ut over ovennevnte, og det som frem96r av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken
og revisjonsberetningen av 05.04.2019, har kontrollutvalget ikke merknader til Bodo
kommunes arsregnskap for 2018.

Omforent forslag til vedtak:
Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvalsets uttalelse om Bodo kommunes irsreenskap for 2018.
Kontrollutvalget har i mste 24. april20l9 behandlet Bodo kommunes irsregnskap for 2018.

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet. revisjonsberetningen datert
05.04.2019, og radmannens irsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig ievisor og rdimannens
repres supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilharende spesifikasjoner og
noter samt radmannens arsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gii et riktig
inntrykk av Bodo kommunes aktivitet i 201 8.
Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet for 2018 viser et mindreforbruk med kr 0. etter
at budsjetterte avsetninger til fond kr 37 mitl er stroket for 6 ffi et regnskapsmessig resultat i
balanse. Negativt netto driftsresultat med minus kr 7,1 mill, og kommunens okende i-angsiktige
gield gir en klar indikasjon pi et svekket skonomisk handlingsrom. Kontrollutvalget mJner det
er behov for tiltak for 5 styrke kommunens skonomi.
Ut over ovennevnte, og det som fremgir av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken
og revisjonsberetningen av 05.04.2019, har kontrollutvalget ikke merknader
gods
kommunes Arsregnskap for 201 8.

tii

Voterinq:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til bystyret i Bodo:

Kontrollutvalget har i mste 24. apnl20l9 behandlet Bodo kommunes iLrsregnskap for 201g.
Grunnlaget for behandlingen har vrert det avlagte arsregnskapet. revisjonsberetningen datert
05.04.2019, og ridmannens irsberetning for 201 8. I tillegg har ansvarlig revisor og ridmannens
repres supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presentasjon av arsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens Arsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et riktig
inntrykk av Bodo kommunes aktivitet i 201 8.
Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 201 8 viser et mindreforbruk med kr 0. etter
at budsjetterte avsetninger til fond kr 37 mill er strsket for A ffi et regnskapsmessig resultat i
balanse. Negativt netto driftsresultat med minus kr 7,1 mill, og kommunens okende tangsiktige
gjeld gir en klar indikasjon pa et svekket okonomisk handlingsrom. Kontrollutvalget mener det
er behov for tiltak for i styrke kommunens okonomi.
Ut over ovennevnte, og det som frem96r av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken
og revisjonsberetningen av 05.04.2019, har kontrollutvalget ikke merknader tii Bodo
kommunes flrsregnskap for 2018.

19n9

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:
o Vedrsrende fylkeskommunens henvendelse om titslutning til Salten kommunerevisjon
IKS: Fylkeskommunens kontrollutvalg har i mote 10. april 2019 vedtatt A foresli for
filkestinget 6 stanse prosessen. Dette forventes behandlet i ftlkestinget ijuni 2019.
o Bemanning: Ny avdelingsleder er tilsatt ved Fauskekontoret: Jonny Riise, som
kommer fra stilling som regnskapssjef Fauske kommune. Videre er det tilsatt ny
daglig leder: Liv Anne Kildal
c Forvaltningsrevisjon: Grunnet merarbeid med prosjektet Iris Salten IKS, blir bestilt
lorvaltningsrevisj on Brukerbetaling vann og avlop ikke klar til behandling til
kontrollutvalgets mote 29. mai.

Sekretariatet orienterte :
o Om dokumenter vedlagt saken
o Om den kommende prosess med utarbeidelse av overordnet analyse og deretter ny
plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023, herunder sporsm6let om bestilling av ny
forvaltningsrevisjon i inneverende planperiode. Utvalget ber om sak til neste mote
med prioritering av ny.tt tema for forvaltningsrevisjon.

20n9

Eventuelt

lngcn ltterligere saker til behandling.

Boda,24. april 2019

Sekreter for kontrollutval get

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

