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PROTOKOLL _ BODO KONTROLLUTVALG
Mstedato: Fredag, 15. november 2019 kl. 09.00 - 10.50
Motested: Moterom Mathias Bonsak Krogh, Ridhuset

Saksnr.:

43/19 - 50/19

Til

stede:
Espen Rokkan, leder

Forfall:
Charlotte Ringkjob

Ashild Opoyen.
Arild Mentzoni.
Lars Christensen.

Varamedlemmer:
Oivind Skogstad Hansen motte for Charlotte Ringkjob

ovrige:

o
o
o
.
.
o

Kommunaldirektor Kornelija Rasic, og
Leder skonomikontoret Eirik Eide Haugmo sak 44i l9
Forvaltningsrevisor Kai Andre Blix,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst, og
Avdelingsleder Liv Anne Kildal, Salten kommunerevisjon IKS
SekretariatslederLarsHansen. Saltenkontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til motet blc godkjent.

Merknader:
Ingen

.lnr

ark

l9/

412- 5.4

1.13

SAKSLISTE
Saksnummer

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote l5.oktober20l9
Redegjorelse til kontrollutvalget om Agenda Kaupangs rapport:

{:1/19

41n9

Okonomianalyse Bodo

Ny behandling: Bestilling av forvaltningsrevis.lon Byteknikk
Henvendelse til kontrollutvalget vedr Stormen konserthus Bodo KF
Oppstart planarbeid fbrvaltningsrevisjon og eierskapskontroll
Virksomhetsplan 2020 lbr kontrollutvalget
Orienteringer fra revisjon og sekretariat

15/19

16fi9
17t19
18t19
19/19
50/19

43119

Eventuelt

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 15. oktober 2019

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote I 5. oktober 2019 godkjennes.
Votering:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll lra kontrollutvalgets mote 15. oktober 2019 godkjennes.

44119

Redegiorelse til kontrollutvalget om Agenda Kaupangs rapport:
Okonomianalyse Bode

Kommunaldirektor Komelija Rasic og leder okonomikontoret Eirik Eide Haugmo motte fra
administrasjonen for i redegjore og svare pd sporsm&I. Kontrollutvalget fikk utdelt fra
administrasjonen arbeidsmiljoutvalg HO sitt vedtak fra dette utvalgets mote 4. oktober 2019.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslaq til vedtak:
Redegjorelsen tas til orientering.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen tas

til orientering.

45119

Ny behandling: Bestitling av forvaltningsrevisjon Byteknikk

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrsrende Byteknikk stik det
er beskrevet i prosjektplan datert 2l .10.2019.
Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formAl gir kontrollutvalget revisor futlmakt til
foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

i

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrorende Byteknikk slik det
er beskevet i prosjektplan datert 2l . 10.201 9.
Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formAl gir kontrollutvalget revisor fullmakt til
foretajustering av fastsatt problemstilling ved behov.

A

Kontrollutvalget ber revisor fortlspende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

46119

Henvendelse tit kontrollutvalget vedr Stormen konserthus Bodo KF

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslas til vedtak:

Kontrollutvalget ber revisor gjennomfore forundersokelser

og

utarbeide

et notat til

og

utarbeide

et notat til

kontrollutvalget.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber revisor gjemomlore forundersokelser
kontrollutvalget.

47119

Oppstartplanarbeidforvaltningsrevisjonogeierskapskontroll

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til opplegget og fremdriftsplanen for overordnet analyse.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget slutter seg til opplegget og fremdriftsplanen for overordnet analyse.

48119

Virksomhetsplan2020forkontrollutvalget

Forslag til vedtak:
Virksomhetsplan 2020 oversendes bystyret med de endringer som fremkom i motet.
Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Virksomhetsplan 2020 oversendes bystyret med de endringer som fremkom i mstet.

49119

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:
. I lull gang med alle oppdrag. Revisor bidrar pA folkevalgtoppleringen for
kontrollutvalg, 25. il 26. november.
o Bemanning: En regnkapsrevisor gAr av med pensjon til neste ir, og stillingen vil bli
lyst ut.

Seketariatet orienterte :
o Om dokumenter vedlagt saken.
o Angiende kontrollutvalgets sak 35119 Redegjorelse .fra administras jonen:
Rammeavtale om kjop av lKT-dri/istj enester og tilhorende ,tso,,,, har seketariatet bedt
om en status. Dette er besvart som fialger fra assisterende rAdmann: (Vi hqr hatt et
forste mote med Steigen, vi er enige om dl vi skal undersoke deler av saken n(Ermere.))
. Oppfslgning av kontrollutvalgets sak 34119 Mlljotjenesten redegjorelse om ek\terne
undersokelser, herunder utsendelse av informasjon til de som har henvendt seg til
kontrollutvalget. To av de som har henvendt seg til kontrollutvalget har sendt til
kontrollutvalget kopi av sine respektive eposter til kommuneadvokaten, hvor de
opplyser at de ikke har tiltit til kommuneadvokatens granskning.
o Moterom fremover

50/19

Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bods, 15. novemb

<--;-;K;
Seketrr for kontrollutvalget

IJtskrift sendes:
Kontrollutval gets medlemmer. varamedlemmer
Bodo kommune v/ ordlorer og rAdmann.
Salten kommunerevisjon IKS

