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Sutt.n Kontrollutvalgservice

Vir dato:
Jnr
ark
03.06.2021 2U529 4t2 5.4

Postboks 54, 8138 Inndyr

PROTOKOLL

-

BODO KONTROLLUTVALG

Motedato: Torsdag,3. juni202l k[.09.00 -l 1.50
Mstested: Formannskapssalen,Bodo r6dhus

Saksnr.:
Til

30121 - 39121

stede:

Espen Rokkan.

leder

Forfall:
Charlotte Ringkiob, nestleder

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

Varamedlemmer:
Thor-Einar Torrissen motte for Charlotte Ringkjob

Ovriget

o
o
e
o
o
o
.
o
o
o
r
o

Kommunaldirektsr Teknisk avdeling, Knut Andreas Hemes,
Leder Vann og avlop, Svein Ove Moen. og
Leder Anleggsavdelingen, Bjom-lnge Ingvaldsen, sak 3ll21
Kommunaldirektor Komelija Rasic, sak 3l l2l . 34/21
Ass. rAdmann Anna Welle, sak 32/21
FDVU-leder Jesper Brodersen, og
Konstituert kommunaldirektor UE avdelingen Roger Jenssen, sak 33/21
Fovaltningsrevisor Kai Blix.
FovaltningsrevisorSilje Fisktjonmo,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjorn Vegard Gamst. og
Daglig leder Liv Anne Kildal, Salten kommunerevisjon IKS
SekretariatslederLars Hansen, Saltenkontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen

SAKSLISTE
Saksnummcr
30t21
3t/21
32t21
33t21

34t2t

Sakstittel
Godkjenning av protokoll tia kontrollutvalgets mote 2l . april202l
Oppfolgning av bystyrelg vedtak Rapport forvaltningsrevisjon Byteknikk
Oppfolgning av bystyrets vedt4k Rapport forvaltningsrevislon Un-kontod
Oppfol gning av bysty rets vedtak Rapport forualtnings.erisl,rn no*.at tn i ng
av kommunale bygg
Redegjorelse fra administrasjonen: Status for kommunens skonomisle
situas.ion

35t2t
36t21
37 t21

38/21

39t2t

30121

Rapport forvaltningsrevis.ion: Helse og onlsgrg - institusjonsdrift
Bestil I ing av forvaltningsrevisjon: Bamevern (okonomi)

Bestilling av forvaltningsrevisjqn: Iris Salten IKS
Orienteringer fra revision og sekretariat
Eventuelt

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 21. apfil202l

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 21. april 2021 godkjennes.
Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll lra kontrollutvalgets mote 2l . april 2021 godkjennes.

3ll2l

oppfolgning av bystyrets vedtak Rapport forvartningsrevisjon Byteknikk

Kommunaldirektor Teknisk avdeling Knut Andreas Hemes. leder Vann og avlop, svein ove
Moen. og leder Anleggsavdelingen, Bjorn-lnge Ingvaldsen, sak 3ll21
f.u'
administrasjonen i tilknytning til saken lor i redegjore og svare pi sporsmil.

."it.

I tilknytning til saken har utvalget fEtt tilsendt presentasjonen <vann- og avlopsprosjekter>
Forslag til vedtak:
I
Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrolutvarg 5 gjennomfort
en
$
oppfolgning av bystyrets vedtak i sak 201135 Rapport forvartni-ngsreiis.lon:
Byteknikk.

.

2.

Administrasjonen har redegjort ror p5 hvilken mate bystyrets vedtak er rurgt opp.
Konlrol I utvalget registrerer

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret lil orientering.

Omforent forslag til vedtak:
I
Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg $ 5 glennomfort en
oppfolgning av bystyrets vedtak i sak 20/135 Rapport forvaltningsrevision:
Byteknikk.

.

2.

Administrasjonen har redegjort for pA hvilken mAte bystyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget tar til etterretning muntlig informasjon og oversendt presentasjon.

3.

Utvalget rapporterer til bystyret etter neste runde med oppfolgning i utvalgets mote
24 . august 2021 .

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

l.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrifi om kontrollutvalg $ 5 gjennomfort en
oppfotgning av bystyrets vedtak i sak 20i 135 Rapport fbrvaltningsrevisjon:
Byteknikk.

2.

Administrasjonen har redegjort for pi hvilken mate bystyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget tar til etterretning muntlig informasjon og oversendt p."r"ntuijon.

3.

Utvalget rapporterer til bystyret etter neste runde med oppfolgning i utvalgets mote
24. auglst2021.

32tlt

Oppfolgning av bystvrets vedtak Rapport fon'altningsrevisjon HRkontoret

Ass ridmann Anna welle mstte fra administrasjonen for

6 redegjore og svare p6 sporsm&I.

I tilknytning til saken har utvalget 2.6.2021 ffitt tilsendt epost vedlagt notatet (svar pa
forvaltningsrevisjon -HR>
Forslag til vedtak:
l. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskriti om kontrollutvalg $ 5 giennomflo( en
oppfolgning av bystyrets vedtak i sak 201190 Rapport forvaltningsrevislon: HRkontoret.

2.

Administrasjonen har redegiort for pa hvilken mate bystyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget regi strerer

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.

Omforent forslaq til vedtak:
l. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg s 5 glennomfort en
oppfolgning av bystyrets vedtak i sak 20i 190 Rapport forvaltningsrwision: HRkontoret.

2.

Kontrollutvalget tar muntlig informasjon og informasjon i notatet forelopig til
orientering

3.

Utvalget rapporterer til bystyret etter neste runde med oppl'olgning i utvalgets mote
24. august 2021

.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

l.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrifi om kontrollutvalg $ 5 gjennomfort en
oppfolgning av bystyrets vedtak i sak 201190 Rapport forvaltningsrevisjon: HRkontoret.

2.

Kontrollutvalget tar muntlig informasjon og informasjon i notatet forelopig til
orientering

3.

Utvalget rapporterer til bystyret etter neste runde med oppfblgning i utvalgets mote
24. august 2O2l .

33121

Oppfolgning av bystyrets vedtak Rapport forvaltningsrevisjon
Forvaltning av kommunale bygg

FDVU-leder Jesper Brodersen, og konstituert kommunaldirektor UE avdelingen Roger
Jenssen, motte fra administrasjonen for redegiore og svare pi sporsmil.

i

I tilknytning til saken har utvalget 31.5.2021 fitt tilsendt notater (oppfolgning av bystl,rets
vedtak Rapport forvaltningsrevisjon - Forvaltning av kommunale bygg>

Forslag til vedtak:
I Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg $ 5 gjennoml'ort en
oppfolgning av bystyrets vedtak i sak 20/190 Rapport forvaltningsrevision: HR_
kontoret.

2.

Administrasjonen har redegjort lbr pi hvilken mete bystyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrol lutvalger registrerer

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret lil orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

l.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollulvalg N 5 gjennomfort en
oppfolgning av bystyrets vedtak i sak 20l190 Rapport forvaltningsrevisjon: HR_
kontoret.

2.

Administrasjonen har redegjort for pi hvilken matc bystyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget registrerer at bystyrets vedtak i stor grad er fulgt opp. Nir det
gjelder anbefaling2 Bodo kommune bor sorge.for virkemicller som kan motivere
brukerne til god arealutnyttel.re registrerer utvalget at det fortsatt arbeides med
slike virkemidler.

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.

34121

Redegiorelse fra administrasjonen: Status for kommunens okonomiske
situasjon

Kommunaldirektor Komelija Rasic mstte i tilknytning til saken for 6 redegiore og svare
sporsmAl.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag

til

vedtak.

Omforent forslas til vedtak:
Kontrollutvalget takker for god redegiorelse som tas til orientering.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget takker for god redegjorelse som tas til orientering.

35/21

Rapport forvaltningsrevisjon: Helse og omsorg

-

institusjonsdrift

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Helse og omsorg Institusjon er fbrelagt bystyret i
Bodo og ras lil etterrerning.
2. Bystyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.

VoterinS
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatl.

l.
2.

Vedtak (innstifling til bystyrer):
Forvaltningsrev isjonsrapporten Helse og omsorg Institusjon er forelagt bystyret i

Bodo og tas til euerretning.
Bystyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.

pi

Bcstilling al forvaltningsrevisjon: Barnevern (okonomi)

36t21

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av lorvaltningsrevisjon okonomistyring Bamevem slik
det er beskrevet i revisors prosjektplan. Med bakgrunn i kommunelovens $ 20-9 legger
kontrollutvalget til grunn at det gjennomfores forvaltningsrevisjon ogsA med bakgrunn i
vedtatt prosjektplan for Hamaroy kommune.
Innenfor rammen av fowaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til
foreta juslering av fastsatt problemstilling ved behov.

i

Kontrollutvalget ber revisor lbrtlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.
Voterins:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon okonomistyring Bamevem slik
det er beskrevet i revisors prosjektplan. Med bakgrunn i kommunelovens g 20-9 legger
kontrollutvalget til grunn at det gjennomfores forvallningsrevisjon ogs6 med bakgrunn i
vedtatt prosjektplan for Hamaroy kommune.
Innenlor rammen av forvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til

foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

i

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

37 /21

Bestilling av fon altningsrevisjon: Iris Salten IKS

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrorende Iris Salten IKS slik
det er beskrevet i prosjektplan datert 05.05.2021.
Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens form6l gir kontrollutvalget revisor
loreta justering av lastsatt problemstilling ved behor,.

fu

makt til 6

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.
Kontrollutvalget ber sekretariatet avklare om kontrollutvalg i ovrige eierkommuner i lris
Salten IKS onsker 6 bestille forvaltningsrevisjon med tilsvarende tema.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrorende Iris Salten IKS slik
det er beskrevet i prosjektplan datert 05.05.2021.
Innenfor rammen av lorvaltningsrevisjonens form6l gir kontrollutvalget revisor fullmakt til 6
foretajustering av fastsatt problemstilling ved behov.
Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.
Kontrollutvalget ber sekretariatet avklare om kontrollutvalg i ovrige eierkommuner i Iris
Salten IKS onsker 6 bestille forvaltningsrevisjon med tilsvarende tema.

38/21

Oricnteringer fra revisjon og sckret:rriat

Revisjonen orienterte:
. Representantskapsmote er nylig gjennornfsrt bl.a med vedtak av budsjettramme tbr
2022.

Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken
o Kontrollutvalget ber om at det utarbeides svar til Lars Petter Rekkedal med en
tilbakemelding om at kontrollutvalget har manglende muligheter for
oppfolgning av de problemstillingene som er reist i forhold til Bodo
pensjonskasse. og at ansvar lor kontroll i hovedsak vil ligge til styret og
Finanstilsynet.
o Brev mottatt fra Hans Holdahl / Tor-Ame Mork: Vedvarende brudd / neglisjering av
regulerings- og skiltbestemmelsene i Galnasen Mangellult oppfolgning fra kommunen
som forvalter og kontrollsr.
o SporsmAl om rutiner for kommunal oppfolgning av vedtatte bestemmelser tas
opp med administrasjonen. Deretter vurderes sak tatt opp i kontrollutvalget.

39t2t

Even

tuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bodn,3. juni 2021

Lars Hansen
Sekretaer for kontrollutvalget

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

