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BODO KONTROLLUTVALG

Motedato: Torsdag, 18. juni 2020 kl'
Motested: FjernmoteTeams

Saksnr.:

VAr dato:

09.00

-

10.30

28/20 - 33120

Til stede:

Forfall:

Espen Rokkan. leder
Charlotte Ringkiob. neslleder
Ashild Opoyen. medlem
Arild Mentzoni. medlem (via stream og telefon)
Lars Christensen. medlem

Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

0vrige:

.
.
e
r
o

Daglig leder Liv Anne Kildal'
Oppdragsansvarlig fbrvaltningsrevisor Bjorn Vegard Gamst.
Forvaltningsrevisor Kai Blix, og
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen. Salten kontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen

SAKSLISTB
Saksnummer
28t20
29t20
30t20
3U20
32t20
33t20

28120

Sakstittel
Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 19. mai 2020
Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFOLGING Iris Salten IKS Selvkost og Offentlige anskaffelser
Notat fra revisor vedr mulig fbrvaltningsrevision lris Salten IKS
Forvaltningsrevisjon Helse og omsorg - institusjonsdrift: drofting av
innretning / formAl med revisionen
Orienteringer lra revision og sekretariat
Eventuelt

Godkjenning av protokoll fra kontrollufvalgets mote 19. mai 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 19. mai 2020 godkjennes.
Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 19. mai 2020 godkjennes.

29120

Rapport forvaltningsrevisjon: OPPFOLGING Iris Salten IKS
og Offentlige anskaffelser

-

Selvkost

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):
Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFOLGNING Iris Salten IKS Selvkost og
Offentlige anskaffelser er forelagt bystyret i Bodo og tas til etterretning.

l.

2.

Bystyret ber selskapet merke seg rappo(ens anbefaling.

3.

Bystyret sier seg tillieds med at bystyrets vedtak i sak 27119 i stor grad er fulgt opp
av selskapet.

Omforent forslae til vedtak (innstilline til bvstvret):
Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFOLGNING Iris Salten IKS - Selvkost og
1
Offentlige anskaffelser er forelagt bystyret i Bodo og tas til etterretning.

.

2.

Bystyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling: Iris Salten og Iris Service
ma fortsette i arbeide med i gjore anskaffelsesmappene komplette i henhold til lov
og forskrift.

3.

Bystyret sier seg tilfreds med at bystyrets vedtak i sak 27119 i stor grad er I'ulgt opp
av selskapet.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

I

.

Vedtak (innstilling til bystyret):

Forvaltningsrevisjonsrapporten OPPFOLGNING Iris Salten IKS Selvkost og
Offentlige anskaffelser er forelagt bystyret i Bodo og tas til etterretning.

2.

Bystyret ber selskapet merke seg rapportens anbefaling: Iris Salten og Iris Service
ma fortsette i arbeide med a giore anskaffelsesmappene komplette i henhold til lov
og forskrift.

3.

Bystyret sier seg tilfreds med at bystyrets vedtak i sak 27119 i stor grad er fulgt opp
av selskapet.

30120

Notat fra revisor vedr mulig forwaltningsrevisjon Iris Salten IKS

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslas til vedtak:
Kontrollutvalget ber Iris Salten IKS komme til mote hssten 2020 for & redegiore om de
strukturendringer som er iverksatt og som planlegges iverksatt for & skille mer pi selvkost
(husholdningsavfall) og nering for A ivareta den offentlige rollen lris Salten IKS har i forhold
til kommersielle aktorer i markedet n6r det gjelder konkurranseutsetting. likebehandling og
anbudsprosesser.

Kontrollutvalget glor ny vurdering av behov for forvaltningsrevision i mote I . kvartal 2021

.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber lris Salten IKS komme til mote hosten 2020 for i redegjore om de
strukturendringer som er iverksatt og som planlegges iverksatt lbr i skille mer pfr selvkost
(husholdningsavfall) og naring for i ivareta den offentlige rollen Iris Salten IKS har i lorhold
til kommersielle aktsrer i markedet nAr det gjelder konkurranseutsetting, likebehandling og
anbudsprosesser.

Kontrollutvalget gjor ny vurdering av behov lor forvaltningsrevisjon i mote l. kvartal 2021.

31120

Forvaltningsrevisjon Helse og omsorg
innretning / formil med revisjonen

-

institusjonsdrift: drofting av

Forslag til vedtak:
Saken legges frem for drofting og avklaring av snsket innretning og spissing av innholdet i
den kommende lorvaltningsrevisjonen.
Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget viser til drofting i motet, og ber revisor komme med justert prosjektplan til
forstkommende mste.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget viser til drofting i motet, og ber revisor komme med justert prosjektplan til
fsrstkommende mote.

32120

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:
r Det er valgt nytt styre i Salten kommunerevisjon I KS: Styreleder Johan Bakke og
nestleder Finn Arve Moen er gjenvalgt, det samme gjelder Mary Astrid Hilling. Nytt
medlem er Gry Rugis. Ansatterepresentant er Mailen Evjen. med Kai Andre Blix som
vata.
o Etterlevelseskontroll pasientregnskap: Arbeidet er i gang, og det er sendt sporsmil til
fulkesmannen om hindtering av kontantytelser.
o Forvaltningsrevisjon: Det jobbes med forvaltningsrevisjon Byteknikk.
Sekretariatet orienterte :
o Om dokumenter vedlagt saken

I tilknytning til vedlegg b) ADI advokater AS, 3. juni 2020: Unntatt.fra offentlighet, Olflov
1 3, jfr fyl $ 13 - Kopi til konlrollunalget av brev til Bodo kommunale pensjonskasse v/
styreleder: xxxxxxxx xxxxxxxx varslingssak og arbeidsforhold. tok seketariatet opp
sporsmAlet om lukking av moter, i og med at brevet inneholder opplysninger om noens
personlige forhold.

I

Utvaleets behandling av sporsmil om lukkine av motet:
Vedtak ansiende lukkinq av motet:
Med hjemmel i kommunelovens g I l-5, andre ledd vedtok kontrollutvalget 6 behandle den
del av sak 32120 som angAr vedlegg b) for lukkede dorer. Begrunnelsen er at saken inneholder
opplysninger som er omfattet av lovbestemt taushetsplikt (tbrvaltningslovens $ 13, forste

ledd,1))
Sekretariatet redegiorde for innholdet i saken, og vurderinger nAr det gjelder mulighet for
innsyn i og undersskelser i medhold av kommuneloven. Kontrollutvalget droftet deretter
saken, og kom frem til at utvalget ikke foretar naermere undersokelser i denne saken.

Kontrollutvalget ber sekreter fbrmulere et svarbrev i samsvar med utvalgets konklusjon i
saken.

Mstet ble deretter ipnet.
Kontrollutvalget ber om sak med bestilling av forvaltningsrevisjon spesialundervisning til
neste mote.

Ingen ytterligere saker til behandling.

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

