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PROTOKOLL _ BODO KONTROLLUTVALG
Motedato: Onsdag, 22. april 2020 kl. 09.00
Mstested: Teams

Saksnr.:

11120

- 10. I 5

- 21120

Til stede:

Forfall:

Espen Rokkan. leder
Charlotte Ringkjob, nestleder

Ashild Opoyen. medlem
Arild Mentzoni. medlem (livestream)
Lars Christensen, medlem (livestream)

Varamedlemmer:
Ingen

Ovrige:
. Daglig leder Steinar Bang Hansen og okonomisjef Karl Olav Hansen, Bodo Spektrum

o
o
o
.
.
r

KF" sak l5120
Direktor Arild Olsen og okonomi- og administrasjonssjef Laila Holmvaag. Stormen
konse(hus Bodcr KF. sak 16120
Okonomi- og administrasjonssjef .lon-Ame Nymo. Bodo Havn KF'. sak 17120
Kommunaldirektor Korneliia Rasic. og regnskapss.ief Linda Johnsen. sak I 8/20
Daglig leder Liv Anne Kildal. og
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjorn V. Gamst. Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen. Salten kontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent.

Merknader:
Ingen

5.4

SAKSLISTE
Sakstittel
Godkjenning aY protokoll tia kontrollutvalgets mote I l. mars 2020
fusregnskap 2Ql9 Bodo Spektrum KF - uttalelse fra kontrollutvaiget
Arsregnskap 2019 Stormen konserthus Bodo KF - uttalelse fia
kontrollutvalget
Arsregnskap 2019 Bodo Havn K[ uttalelse fra kontrollutvalget
Arsregnskap Bodo kommune 2019 uttalelse fra kontrollutvalget
Orientering fra administrasjonen: Klagesaksbehandling
matrikkel/eiendomsskatt
Orienteringer tia revisjon og sekretariat
Eventuelt

Saksnummer
l1/20
t 5/20
16t20
17t20
1!il20

l9t2ll
20t20

2u20

14120

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote I l. mars 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote I I . mars 2020 godklennes.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstcmmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fia kontrollutvalgets mote I l. mars 2020 godkjennes.

15120

Arsregnskap 2019 Bodo Spektrum KF

-

uttalelse fra kontrollutvalget

Daglig leder Steinar Bang Hansen, og okonomisjef Karl Olav Hansen, Bodo Spektrum KF
motte lor a redegiore og svare pi sporsmil.
Forslag til vedtak:
Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvalgets uttalelse om Bodo Spektrum KF sitt irsregnskap lor 2019.
Kontrollutvalget har
2019.

i

mote 22. april 2020 behandlet Bodo Spektrum KF sitt Arsregnskap for

Grunnlaget lor behandlingen har verl det avlagte irsregnskapet. revisjonsberetningen datert 3.
april 2020, og foretakets irsberetning for 2019. I tillegg har ansvarlig revisor og foretaket
supplert kontrollutvalget med muntlig inlbrmasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges f-rem mcd et regnskapsmessig
pi kr 610 423. Kontrollutvalget har ingen komr:rentar til styrets forslag om at
det regnskapsmessige mindreforbruket avsettes til disposisjonslbnd.
mindreforbruk

Arsberetningen mangler rapportering om <tlen faktiske lilstanden nir det gielder
kjonnslikestilling> ogom likestilling.vlilafr (kmt I l4-7 e) hhv f)). Lovbestemte krav om innhold
i irsberetningen er dermed ikke oppfult. Kontrollutvalget tilrir at bystyret i sin behandling av
foretakets regnskap piminner foretaket om dets plikter til i rapportere i samsvar med lovkrav.
Utover dette og det som fremgflr av revisjonsberetningen til Arsregnskapet dalert 3. april 2020.
har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo Spektrum KF sitt Arsregnskap for 2019.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvalqets uttalelse om Bods Spektrum KF sitt irsresnskap lbr 201 9.
Kontrollutvalget har
2019.

i

mote 22. april2020 behandlet Bodo Spektrum KF sitt irsregnskap for

Grunnlaget for behandlingen har vrert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert 3.
april 2020, og loretakets Arsberetning lor 2019. I tillegg har ansvarlig revisor og foretaket
supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig
pi kr 610 423. Kontrollutvalget har ingen kommentar til styrets forslag om at
det regnskapsmessige mindreforbruket avsettes til disposisjonsfbnd.
mindreforbruk

Arsberetningen mangler rapportering om <den .foktiske tilsluntlen ndr det gjelder
kjonnslikestillingr og om likestillingstillak (kml g l4-7 e) hhv f)). Lovbestemte krav om innhold
i arsberetningen er dermed ikke oppfylt. Kontrollutvalget tilrar at bystyret i sin behandling av
foretakets regnskap piminner foretaket om dets plikter til 6 rappo(ere i samsvar med lovkrav.
Utover dette og det som fremgAr av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 3. april 2020,
har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo Spektrum KF sitt 6rsregnskap fbr 2019.

16120

Arsregnskap 2019 Stormen konserthus Bods KF
kontrollutvalget

-

uttalelse fra

Direktor Arild Olsen og okonomi- og administrasjonssjel Laila Holmvaag. Stormen
konserthus Bods KF, mstte for i redegiore og svare pd sporsmil.
Forslag til vedtak:
Til bystyret i Bodo:

Kontrollutvalqets uttalelse om Stormen Konserthus Bodo KF'sitt Arsregnskap for 2019.

Kontrollutvalget har
arsregnskap for 2019.

i

mste 22. april 2020 behandlet Stormen konserthus Bodo KF sitt

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet. revisjonsberetningen datert 3l .
mars 2020, og foretakets irsberetning for 2019. 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 2 676 592. Utvalget registrerer at foretakets styre foreslir at
mindrelorbruket settes av med belop for hhv FDVU-fbnd og Kunstnerisk fond med I 138 296
hver. Videre avsetning til okt budsjett lonn 2020 med kr 400 000 Kontrollutvalget har ingen
kommentar til lorslag til disponering.
Utover dette og det som fremg&r av revisjonsberetningen til irsregnskapet date( 3l . mars 2020,
har kontrollutvalget ingen merknader til Stormen konserthus Bodo KF sitt Arsregnskap for
2019.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvalqets uttalelse om Stormen Konserthus Bodo KF sitt Arsreenskap for 2019.

Kontrollutvalget har
6.,rsregnskap for 201 9.

i

mote 22.

apil

2020 behandlet Stormen konserthus Bods K-F sitt

Grunnlaget for behandlingen har vrrt det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert 3 l.
mars 2020, og foretakets irsberetning for 2019. 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 2 676 592. Utvalget registrerer at foretakets styre foreslir at

mindreforbruket settes av med belop for hhv FDVLJ-fond og Kunstnerisk fond med I 138 296
hver. Videre avsetning til okt budsjett lann 2020 med kr 400 000 Kontrollulvalget har ingen
kommentar til forslag til disponering.
Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til Arsregnskapet date( 3 l. marc 2020,
har kontrollutvalget ingen merknader til Stormen konserthus Bods KF sitt irsregnskap for
2019.

Arsrcgnskap 2019 Bodo Havn KF

l7 /20

-

uttalelse fra kontrollutvalget

Okonomi- og administrasjonssjef Jon-Arne Nymo, Bodo Havn KF, motte for e redegiore og
svare pe sporsmel.

Forslag til vedtak:
Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvalsets uttalelse om Bodo Havn KF sitt irsresnskap for 2019.
Kontrollutvalget har i mste 22. april2020 behandlet Bodo Havn KF sitt &rsregnskap for 2019.
Grunnlaget for behandlingen har vrrt det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert 2.
april 2020. og foretakets arsberetning for 2019. I tillegg har foretakets daglige leder og ansvarlig
revisor supplert kontrollutvalget med muntlig infbrmasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et regnskapsmessig
mindreforbruk med kr 2 166 310. Utvalget registrerer at foretakets styre foreslar at
mindrelorbruket settes av tit disposisjonslbnd drifi. Kontrollutvalget har ingen kommentar til
forslag til disponering.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til &rsregnskapet datert 2. april2020,
har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo Havn KF sitt irsregnskap for 2019.
Voterins:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvalgets uttalelse om Bodo Havn KF sitt Arsresnskap for 2019.
Kontrollutvalget har i mote 22. apil2020 behandlet Bodo Havn KF sitt irsregnskap for 2019.
Grunnlaget for behandlingen har v€ert det avlagte dLrsregnskapet. revisjonsberetningen date( 2.
april 2020, og foretakets ersberetning for 2019. 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 2 166 310. Utvalget registrerer at foretakets styre foreslir at
mindreforbruket settes av til disposisjonsfond drift. Kontrollutvalget har ingen kommentar til
lorslag til disponering.
Utover dette og det som fiemgir av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 2. april 2020,
har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo Havn KF sitt flrsregnskap for 2019.

Arsrcgnskap llodo kommunc

l8/20

2019

uttalelsc fra kontrollutvalgct

Kommunaldirektor Komelija Rasic, og regnskapssjef Linda Johnsen motte for
svare

pi

i

redegjore og

sporsmel.

Forslag til vedtak:
Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvalgets uttalelse om Bodo kommunes irsresnskap for 2019.
Kontrollutvalget har i mste 22. april2020 behandlet Bods kommunes Arsregnskap for 2019.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert 3.
april 2019. og ridmannens Arsberetning for 2019. I tillegg har ansvarlig revisor og rAdmannen
supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt redmannens irsberetning, tillredssliller brukemes informasjonsbehov og gir et riktig
inntrykk av Bodo kommunes aktivitet i 2019.
Kontrollutvalget har merket seg at drsregnskapet for 2019 viser et mindreforbruk med kr 0.
Ut over ovennevnte. og det som fremgir av saksfremlegget til kontrollutvalget i regnskapssaken
og revisjonsberetningen av 3. april 2020. har kontrollutvalget ikke merknader til Bods
kommunes drsregnskap for 2019.

kontrollutvalget ikke merknader til Bods kommunes Arsregnskap for 2019.

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvalgets uttalelse om Bods kommunes 6rsreqnskap for 2019.
Kontrollutvalget har i mote 22. april2020 behandlet Bodo kommunes irsregnskap for 2019.
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen datert 3.
april 2019, og ridmannens irsberetning for 2019. I tillegg har ansvarlig revisor og ridmannen
supplert konlrollutvalget med muntlig inlbrmasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og
noter samt redmannens irsberetning. tillredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et riktig
inntrykk av Bods kommunes aktivitet i 2019.
Kontrollutvalget har merket seg at flrsregnskapet for 2019 viser et mindreforbruk med kr 0.

Ut over ovennevnte, og det som fremgir av saksl'rcmlegget til kontrollutvalget i regnskapssakcn
og revisjonsberetningen av 3. april 2020. har kontrollutvalget ikke merknader til Bodo
kommunes irsregnskap lbr 20'19.

19120

Orienteringfraadministrasjonen:Klagesaksbehandling
matrikkeUeiendomsskatt

Kommunaldirektor Knut Hemes motte lra administrasjonen for e redegiore og svare pa
sporsmal.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak
Omforent forslas til vedtak:
Redegiorelsen tas til orientering. Utvalget kommer tilbake til saken i neste mote.
Voterins:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen tas til orientering. Utvalget kommcr tilbake

20120

til

saken i neste mote.

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:
o Corona: Noen av revisorene er hjemme og passer barn, i forbindelse med
nedstengningen. Revisjonen har likevel nidd lrister regnskapsmessig.
o Forvaltningsrevisjon: Det har vart utlordrende med prosjektet Byteknikk, bl.a ut fra at
revisor mitte purre 4 ganger for de fikk oppnevnt kontaktperson i administrasjonen.
Aktiviteter i prosjektet har vrrt utsatt med begrunnelse i Coronapandemien.
Rapporten vil dermed ikke komme til i nA utvalgets neste mote
o Vedr bestilt oppfolgning IRIS Salten: Revisor har 20. mars, sendt brev til Ostbo og
IRIS med sporsmil tilknyttet problemstillingen kontrollutvalget tok opp.
o Revisoretterlyserbestillinger.

Seketariatet orienterte :
o 0m dokumenter vedlagt saken
o Overordnet analyse i planarbeid forvaltningsrevisjon er forsinket. Det legges uansett
opp til vedtak av ny plan for forvaltningsrevisjon innen sommeren.

21120

Eventuelt

Ingen ytterligere saker

til behandling.

Bods,22.

april207/

<--);?----V-Lars Hansen
Sekreter fbr kontrollutvalget

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

