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PROTOKOLL _ BODO KONTROLLUTVALG
Mstedato: Onsdag, I l. mars 2020 k|.09.00 - I1.15
Mstested: Msterom Kristine Oppegiird, Ilods rirdhus

Saksnr.:

07120

-

13120

Til stede:

Forfall:

Espen Rokkan, leder

Charlotte Ringkjob, nestleder

Ashild Opoyen, medlem
Arild Mentzoni. medlem
Lars Christensen. medlem

Varamedlemmer:
Bodil Bjomaali Brattli mstte for Charlotte Ringkjob

Ovrige:

o
o
o
.
.
o

Nestleder / lagleder bamevem. Mary Brattoy motte i tilknytning til sak 08/20
Kontorleder FDVU (forvaltning. drift, r'edlikehold utvikling), Jesper Brodersen, og
Kommunalsjel Tove Eli Buschmann-Rise, sak 09i20
Daglig leder Liv Anne Kildal. og
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst. Salten kommunerevisjon

IKS
Sekretariatsleder [,ars Hansen, Salten konlrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen
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SAKSLISTE
Saksnummcr
07120

0ti/20
09t20

t0t20

tl/20
l2/20
t3t20

07120

Sakstittel
Godkjelning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 15. januar 2020
Redegisrelse fra 44ministrasjonen: Status for kommunens bamevem mv
Oppfolgning av fbrvallningsrevis jon: Forvaltning av kommunale bygq
Bestilling av eierskapskontroll / forvaltningsrevisjon: Oppfolgning av IRIS
Salten IKS Selvkost og offentlig anskaffelse
Dialog med revisor. bl.a etterlevelseskontroll
Orienteringer fra revisjon og sekretarial
Eventuelt

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 15. januar 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 15. januar 2020 godkjennes.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtalt.

Vedtak:
Protokoll lra kontrollutvalgets mote 15. januar 2020 godkjennes.

08120

Redegiorelse fra administrasjonen: Status for kommunens barnevern mv

Nestleder / fhgleder Mary Brattoy motte i tilknytning til saken for
sporsmil. Utvalget fikl< utdelt kopi av presentasjonen om lemaet.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten tbrslag til vedtak.
Omforent lorslag til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtalt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

i

redegjore og svare p6

09120

Oppfolgning av forvaltningsrevisjon: Forvaltning av kommunale bygg

Kontorleder FDVU. Jesper Brodersen. og kommunalsjef Tove Eli Buschmann-Rise mstte fra
administrasjonen for i redegjore og svare pA sporsmAl.
Forslag til vedtak:
I . Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon $
giennomfort en oppfolgning av bystyrets vedtak i sak I l4l l9 Rapport
forvaltningsrevisjon: Forvaltning av kommunale bygg.
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2.

Administrasjonen har redegiort for pA hvilken mate bystyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget registrerer

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orienlering.

Omlorent forslag til vedtak:
I . Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon
$5
gjennomfort en oppfolgning av bystyrets vedtak i sak I l4i l9 Rapport
forvaltningsrevisj on: F-orvaltning av kommunale bygg.

2.

Administrasjonen har redeglort for pi hvilken mate bystyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget registrerer folgende oppfolgning av rapportens anbefalinger:

Anbefaling I : Bodo kommune bor sette av midler til planmessig langsiktig
vedlikehold av sine bygg.
Det legges frem sak for bystyret med opprettelse av
vedlikeholdsfond for i sike midler til planmessig langsiktig
vedlikehold av kommunens bygg
Anbefaling 2: Bodo kommune bor sorge for virkemidler som kan motivere
brukeme til god arealutnyttelse
Det er startet et arbeid med utarbeidelse av arealefTektive rom- og
funksjonsprogram for nye/rehabiliterte skolebygg
Det er startet opp arbeid med i analysere dagens kulturarealer opp
mot fiemtidens behov.
Det er startet et arbeid som skal se pi arealbehov og
tjenesteproduksjon i et framtidig perspektiv innen Helse og omsorg
Anbefaling 3: Bodo kommune bor sorge for en langsiktig plan for utvikling og
ti lpassing av bygningsmassen
Det vil i lopet av 2020 bli utarbeidet langsiktige strategier for
eiendomspoftefolien lor i optimalisere bruk av kommunale bygg og
areal.

3.

Kontrollutvalget kommer tilbake til videre opplolgning av bystyrets vedtak i
senere mgte.

4.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.

Votering:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

I

.

2.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg og revisjon $
giennomfort en oppfolgning av bystyrets vedtak i sak I l4l19 Rapport
forvaltningsrevisjon: Forvaltning av kommunale bygg.
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Administrasjonen har redegiort for pA hvilken mete bystyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget registrerer folgende opplolgning av rapportens anbefalinger:

Anbefaling I : Bodo kommune bor sette av midler til planmessig langsiktig
vedlikehold av sine bygg.
Det legges frem sak for bystyret med opprettelse av
vedlikeholdsfond for i sikre midler til planmessig langsiktig
vedlikehold av kommunens bygg
Anbefaling 2: Bodo kommune bor sorge for virkemidler som kan motivere
brukeme til god arealutnyttelse
Det er startet et arbeid med utarbeidelse av arealelfektive rom- og
funksjonsprogram for nyeirehabiliterte skolebygg
Det er startet opp arbeid med 6L analysere dagens kulturarealer opp
mot fremtidens behov.
Det er startet et arbeid som skal se pi arealbehov og
tjenesteproduksjon i et framtidig perspektiv innen Helse og omsorg
Anbefaling 3: Bodo kommune bor sorge for en langsiktig plan lor utvikling og
tilpassing av bygningsmassen
Det vil i lopet av 2020 bli utarbeidet langsiktige strategier for
eiendomsportefoljen for 6 optimalisere bruk av kommunale bygg og
areal.

3.

Kontrollutvalget kommer tilbake til videre oppfolgning av bystyrets vedlak i
senere mote.

,1. Kontrollutvalgets vedtak

10120

oversendes bystyret

til orientering.

Bestilling av eierskapskontroll / forvaltningsrevisjon: Oppfolgning av IRIS
Salten IKS - Selvkost og offentlig anskaffelse

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av lbrvaltningsrevis.lon Oppfolging av Iris Salten IKS
- selvkost og offentlig anskaffelse slik det er beskrevct i prosjektplan datert 24.02.2020.
Innenfor rammen av lbrvaltningsrevisionens fbrmirl gir kontrollutvalget revisor lullmakt til

foreta justering av lastsatt problemstilling ved behov.

i

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er giort endringer i prosjektets problemstillinger.
Omforent forslae til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon Oppfolging av lris Salten IKS
- selvkost og offentlig anskafl'else slik det er beskevet i prosjektplan datert 24.02.2020.
Innenfor rammen av lorvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til
foreta justering av lastsatt problemstilling ved behov.

i

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.
Kontrollutvalget ber revisor innhente dokumentasjon angiende internprising mellom mor- og
datterselskaper, og utarbeide et notat om funnene.
Votering:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon Oppfolging av Iris Salten IKS
selvkost og ofl'entlig anskaffelse slik det er beskrevet i prosjektplan darcrt 24.02.2020.
Innenfor rarnmen av forvaltningsrevisjonens formAl gir kontrollutvalget revisor fullmakt til 6
foreta justering av lastsatt problemstilling ved behor,.
Kontrollutvalget ber revisor lortlopende rapportere til kontrollutvalget om tiemdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.
Kontrollutvalget ber revisor innhente dokumentasjon ang6ende intemprising mellom mor- og
datterselskaper. og utarbeide et notat om fumene.

lll20

Dialog med revisor, bl.a etterlevelseskontroll

Forslag til vedtak:
Redeglorelsen fra revisor tas til orientering. herunder at det vil bli gjennomlort
etterlevelseskontroll innen folgende omride:
Omforent forslas til vedtak:
Redegjorelsen t'ra revisor tas til orientering, herunder at det vil bli gjennomfort
etterlevelseskontroll innen folgende omrAde: Pasientmidler.
Votering:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fra revisor tas til orientering. herunder at det vil bli gjennomfort
etterlevelseskontroll innen folgende omride: Pasientmidler.

12t20

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:
o Bemanning: Ny regnskapsrevisor er ansatt ved Bods kontoret og tiltrer l. juni
. Regnskapsrevisjon: Arbeidet med de kommunale foretakene er stort sett ferdig, og det
arbeiders tbr tiden med kommuneregnskapet.
o Forvaltningsrevisjon: Revisor onsker helst i fA en bestilling til fia kontrollutvalget for
sommerferien.
Sekretariatet orienterte :
o Om dokumenter vedlagt saken
o Om hovedtrekkene i innhentede saksdokumenter i tilknytning til tema omtalt i vedlegg
c) - e).
o I og med at saken berorer kommunal behandling av eiendomsskatt. gjorde
Bodil Bjomaali Brattli utvalget oppmerksom pi at hun er nestleder i sakkyndig
nemnd for eiendomsskatt. Hun deltok dermed ikke i utvalgets drofting av de
konkrete sakene.
o Ulvalget droftet kort saken uten A konkludere.

l3t21l

Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bodo, I 1. mars

Sekreter lor kontrollutvalgct

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

