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Sutt.n Kontroll utvalgservice
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PROTOKOLL _ BODO KONTROLLUTVALG
Motedato: Onsdag, 21. april 2021 kl.09.00 -l l.l5
Motested: Formannskapssalen, Bodo riidhus

Saksnr.:

20121 - 29121

Til stede:

Forfall:

Espen Rokkan. leder
Charlotte Ringklob. nestleder
Ashild Opoyen. medlem
Arild Mentzoni. medlenr
Lars Christensen. medlem

Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Ovriget

o

o
.
.
.
o
.
o
o

Daglig leder Steinar Bang Hansen, og okonomisjef Karl-Olav Hansen, Bodo Spektrum
KF. sak 2l121
Direktsr Rasmus Adrian, og okonomi- og administrasjonssjef Laila Holmvaag,
Stormen konserthus Bodo KF. sak 22121
Havnedirektor Kjersti Stormo, og okonomi- og administrasjonssjef Jon-Arne Nymo.
Bodo Havn KF. sak 23121
Regnskapssjef Linda Johnsen , sak 2l-24121
Kommunaldirektor Komeliia Rasic. sak 24121
Ass. rAdmann Anna Welle, og leder politisk sekretariat Berit Skaug, sak25l2l
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst, og
Daglig leder Liv Anne Kildal, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen

SAKSLISTE
Saksnummer
20t21

Sakstittel
Godkienning av protokoll f'ra kontrollutvalgets motc I I . mars 2021
Arsregnskap 2020 Bodo Spektrum KF - uttalelse fia kontrollutvalget
Arsregnskap 2020 Stormen konserthus Bodo KF - uttalelse fra
kontrollutvalget
Arsregnskap 2020 Bods Havn KF uttalelse fra kontrollutvalget
Arsregnskap Bodo kommune 2020 uttalelse fra kontrollutvalget
Orientering fra administrasjonen: Mcdr,'irkningsordningenc
Redegjorelse fra Iris Salten IKS: Gjennomforing av offentlig anskaflelse
Transport, mottak og sluttbehandling av avfall (sluttbehandling)
Oppfolgning 2021 av bystyrets vedtak om forvaltningsrevisioner
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Eventuelt
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20121

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote I l mars 2021

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote I 1 . mars 2021 godkjennes.
Votering:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Protokoll fia kontrollutvalgets mote I l. mars 2021 godkjennes.

2ll2l

Arsregnskap 2020 Bods Spektrum KF

-

uttalelsc fra kontrollutvalget

Daglig leder Steinar Bang Hansen, og okonomisjel Karl-Olav Hansen. Bodo Spektrum KF
motte i tilknylning til saken for 6 redeglore og svare pi sporsmAl.
Forslag til vedtak:
Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvaleets uttalelse om Bodo Soektrum KF sitt irsresnskap for 2020.
Kontrollutvalget har i mste 21. april 2021 behandlet Bodo Spektrum KF sitt irsregnskap lor
2020. Uttalelsen avgis
kommunestyret med bakgrunn
at kommunestyret etter
kommuneloven ($ l4-2) selv skal behandle arsregnskap og irsberetning. samt kontrollutvalgets
plikt til i unale seg om Arsregnskapene og drsberetningene ($ l4-3).

til

i

Grunnlaget lor behandlingen har vrert det avlagte flrsregnskapet, revisjonsberetningen datert 14.
april 2021, og foretakets Arsberetning for 2020. Revisor har i sin beretning ingen forbehold eller
merknader tilknyttet regnskapet, og har siledes avgitt en normalberetning for 2020.1 tillegg til
den skriftlige informasjonen har ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig

informasjon om aktuelle problemstillinger. Foretaket har supplert kontrollutvalget med muntlig
informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et netto driftsresultat med kr
6 185 428. Utvalget gjor bystyret oppmerksom pa at netto driftsresultat i samsvar med krav i
tbrskrift er avsatt til fond ved irsavslutningen.

Kontrollutvalget viser til at drifts- og investeringsregnskapet ibr 2020 ikke inneholder
sammenligningstall for irsregnskap 2019. Dette svekker informas.jonsverdien av selve
irsregnskapet, og begrenser publikums og beslutningstageres mulighet for innsikt i lbretakets
okonomiske status og utviklingstrekk. Arsberetningen for 2020 redegior i liten grad om
lbretakets utvikling sammenholdt med 201 9.
Utover dette og det som fremger av revisjonsberetningen til Arsregnskapet datert 14. aprrl202l
har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo Spektrum KF sitt Arsregnskap lor 2020.

.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvaleets uttalelse om Bodo Spektrum KF sitt irsregnskap lbr 2020.

Kontrollulvalget har i mote 21. april 2021 behandlet Bodo Spektrum KF sitt Srsregnskap for
2020. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter
kommuneloven ($ l4-2) selv skat behandle Arsregnskap og irsberetning. samt kontrollutvalgets
plikt til 5 uttale seg om irsregnskapene og arsberetningene ($ l4-3).
Grunnlaget for behandlingen har vaert det avlagte arsregnskapet, revisjonsberetningen date( I 4.
april 2021 , og l'oretakets Arsberetning for 2020. Revisor har i sin beretning ingen forbehold eller
merknader tilknyttet regnskapet, og har seledes avgitt en normalberetning for 2020. I tillegg til

den skriftlige inlormasjonen har ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig
infbrmasjon om aktuelle problemstillinger. Foretaket har supplert kontrollutvalget med muntlig
inlormasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et netto driftsresultat med kr
6 185 428. Utvalget gjor bystyret oppmerksom pe at netto driftsresultat i samsvar med krav i
forskrift er avsatt til fond ved Arsavslutningen.

Kontrollutvalget viser til at drifts- og investeringsregnskapet for 2020 ikke inneholder
sammenligningstall lor irsregnskap 2019. Dette svekker informasjonsverdien av selve
irsregnskapet. og begrenser publikums og beslutningstageres mulighet for innsikt i foretakets
okonomiske status og utviklingstrekk. Arsberetningen for 2020 redegjor i liten grad om
foretakets utvikling sammenholdt med 2019.
Ulover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til Srsregnskapet datert 14. april2021.
har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo Spektrum KF sitt irsregnskap for 2020.

)1t'r1

Arsregnskap 2020 Stormen konserthus Bodo KF
kontrollutvalget

-

uttalelse fra

Direktor Rasmus Adrian, og skonomi- og administrasjonssjef Laila Holmvaag, Stormen
konserthus Bodo KF motte i tilknytning til saken for A redegiore og svare pi sporsmAl.
Forslag til vedtak:
Til bystyret i Bodo:

Kontrollutvalget har

i mste 21. april 2021 behandtet Stormen konserthus Bods KF siu

arsregnskap for 2020. Uttalelsen avgis

etter kommuneloven

($

kontrollutvalgets plikt til

A

til

kommunestyret med bakgrunn

i at kommunestyret

14-2) selv skal behandle irsregnskap og arsberetning.

samt

uttale seg om irsregnskapene og irsberetningene ($ l4-3).

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte arsregnskapet. revisjonsberetningen datert 14.
april 2021 , og foretakets irsberetning for 2020. Revisor har i sin beretning ingen forbehold eller
merknader tilknyttet regnskapet, og har saledes avgitt en normalberetning for 2020. I tillegg til
den skriftlige informasjonen har ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig
informasjon om aktuelle problemstillinger. Foretaket har supplert kontrollutvalget med muntlig
informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et netto driftsresultat med kr
I286 074. Utvalget gior bystyret oppmerksom pa at netto driftsresultat i samsvar med krav i
forskrift er avsatt til fond ved Srsavslutningen.

Kontrollutvalget viser til at drifts- og investeringsregnskapet for 2020 ikke inneholder
sammenligningstall for irsregnskap 2019. Dette svekker informasjonsverdien av selve
irsregnskapet, og begrenser publikums og beslutningstageres mulighet lor innsikt i foretakets
okonomiske status og utviklingstrekk. Arsberetningen for 2020 redegjor i liten grad om
foretakets utvikling sammenholdt med 2019.
Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 14. april2021.
har kontrollutvalget ingen merknader til Stormen konserthus Bodo KF sitt irsregnskap for
2020.

Voterinq:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvalgets uttalelse om Stormen konserthus Bods KF sitt irsresnskap for 2020.

Kontrollutvalget har i mste 21. april 2021 behandlet Stormen konserthus Bodo KF sitt
arsregnskap for 2020. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret

etter kommuneloven

($ l4-2) selv skal behandle irsregnskap og arsberetning, samt

kontrollutvalgets plikt til 6 uttale seg om Arsregnskapene og irsberetningene (d l4-3).

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsregnskapet, revisjonsberetningen darert 14.
april 202 l, og foretakets Arsberetning lor 2020. Revisor har i sin beretning ingen forbehold eller
merknader tilknyttet regnskapet, og har siledes avgitt en normalberetning for 2020.1 tilegg til
den skriftlige informasjonen har ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig
informasjon om aktuelle problemstillinger. Foretaket har supplert kontrollutvalget med muntlig
informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges liem med et netto driftsresultat med kr
I286 074. Utvalget gjor bystyret oppmerksom pa at netto drifisresultat i samsvar med krav i
forskrift er avsatt til lond ved irsavslutningen.

Kontrollutvalget viser til at drifts- og investeringsregnskapet for 2020 ikke inneholder
sammenligningstall for irsregnskap 2019. Dette svekker infbrmasjonsverdien av selve
Arsregnskapet, og begrenser publikums og beslutningstageres mulighet fbr innsikt i foretakets
okonomiske status og utviklingstrekk. Arsberetningen for 2020 redegjor i liten grad om
foretakets utvikling sammenholdt med 2019.
Utover dette ogdet som fremgir av revisjonsberetningen til irsregnskapet date( 14. april2l2l.
har kontrollutvalget ingen merknader til Stormen konserthus Bods KF sift arsregnskap for
2020.

23t21

Arsregnskap 2020 Bodo Havn KF

-

uttalelse fra kontrollutr alget

Havnedirektor Kjersti Stormo, og okonomi- og administrasjonssjef Jon-Arne Nymo, Bodo
Havn KF motte i tilknytning til saken for 6 redegjore og svare pi sporsmil.
Forslag til vedtak:
Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvalsets uttalelse om Bodo Havn KF sitt irsregnskao for 2020.
Kontrollutvalget har imste 21. april2021 behandlet Bods Havn KF sitt Arsregnsk ap for 2020.
Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter kommuneloven ($
l4-2) selv skal behandle Arsregnskap og irsberetning. samt kontrollutvalgets plikt til a ufiale
seg om irsregnskapene og Arsberetningene ($ l4-3).
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte irsrcgnskapet. revisjonsberetningen datert 14.
april 2021 . og foretakets arsberetning for 2020. Revisor har i sin beretning ingen fbrbehold eller
merknader tilknyttet regnskapet, og har siledes avgitt en normalberetning for 2020. I tillegg til
den skriftlige informasjonen har ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig
informasjon om aktuelle problemstillinger. Foretaket har supplert kontrollutvalget med muntlig
informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et netto driftsresultat med k
6 303 000. Utvalget gjor bystyret oppmerksom pe at netto driftsresultat i samsvar med krav i
forskrift er avsatt til fond ved irsavslutningen.

Kontrollutvalget viser til at drifls- og investeringsregnskapet for 2020 ikke inneholder
sammenligningstall for firsregnskap 2019. Dette svekker informasjonsverdien av selve
irsregnskapet, og begrenser publikums og beslutningstageres mulighet for innsikt i foretakets
skonomiske status og utviklingstrekk. Arsberetningen for 2020 redegjor i liten gra<l om
foretakets utvikling sammenholdt med 2019.
Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 14.
har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo Havn KF sitt irsregnskap for 2020.

april202l.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvalqets uttalelse om Bodo Havn KF sitt irsregnskap for 2020.
Kontrollutvalget har i mste 21. april 2021 behandlet Bodo Havn KF sitt irsregnsk ap for 2020.
Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter kommuneloven ($
14-2) selv skal behandle irsregnskap og Arsberetning. samt kontrollutvalgets plikt til uttale
seg om irsregnskapene og irsberetningene ($ l4-3).

i

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte arsregnskapet, revisjonsberetningen datert 14.
april 2021 , og foretakels irsberetning for 2020. Revisor har i sin beretning ingen forbehold eller
merknader tilknyttet regnskapet, og har siledes avgitt en normalberetning for 2020. I tillegg til

den skriftlige inlormasjonen har ansvarlig revisor supplert kontrollutvalget med muntlig
informasjon om aktuelle problemstillinger. Foretaket har supplert kontrollutvalget med muntlig
informasjon om aktuelle problemstillinger.

k

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et netto driftsresultat med
6 303 000. Utvalget gjor bysSret oppmerksom pA at netto driftsresultat i samsvar med krav i
forskrift er avsatt til fond ved Arsavslutningen.

Kontrollutvalget viser til at drifts- og investeringsregnskapet for 2020 ikke inneholder
sammenligningstall fbr drsregnskap 2019. Dette svekker informasjonsverdien av selve
irsregnskapet, og begrenser publikums og beslutningstageres mulighet for innsikt i foretakets
skonomiske slatus og utviklingstrekk. Arsberetningen for 2020 redeglor i liten grad om
foretakets utvikling sammenholdt med 2019.
Utover dette ogdet som fremgi,r av revisjonsberetningen til Arsregnskapet datert 14. april202l,
har kontrollutvalget ingen merknader til Bods Havn KF sitt Arsregnsk ap for 2020.

21t21

Arsregnskap Bodo kommune 2020- uttalelse fra kontrollutvalget

Regnskapssjef Linda Johnsen, og kommunaldirektor Komelija Rasic mstte i tilknytning
saken for i redegiore og svare pA sporsm&I.

til

Forslag til vedtak:
Til bystyret i Bodo:

Kontrollutvalget har imste 21. april 2021 behandlet Bods kommune sitt arsregnskap for 2020.
uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at bystyret etter kommuneloven ($ l4-2)
selv skal behandle irsregnskap og &rsberetning, samt kontrollutvalgets plikt til i uttale ieg om
irsregnskapene og irsberetningene ($ l4-3).
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert 14.
april202l, og hrsmelding for 2020. Revisor har i sin beretning ingen forbehold ellir merknader
tilknyttet regnskapet. og har seledes avgitt en normalberetning for 2020.1 tillegg har revisor og
ridmann supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med el netto negativt driftsresultat
med kr 63 066 000.

Kontrollutvalget registrerer at konsolide( driftsregnskap legges frem med et netto negativt
driftsresultat med kr 42 291 282.
Kontrollutvalget viser til at drifts- og investeringsregnskapet for 2020 ikke inneholder
sammenligningstall for arsregnskap 2019. Dette svekker informasjonsverdien av selve
irsregnskapet, og begrenser publikums og beslutningstageres mulighet for innsikt i kommunens
skonomiske status og utviklingstrekk.
Utover dette og det som fremgflr av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 14. april202l.
har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo kommunes irsregnskap for 2020 eller til
konsolidert regnskap for samme Ar.

Votering:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:

Til bystyret i Bodo:
Kontrollutvaleets uttalelse om Bodo kommunes irsresnskap for 2020.
Kontrollutvalget har i mste 21. aprit 2021 behandlet Bods kommune sitt Arsregnskap for 2020.
Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at bystyret etter kommuneloven (d l4-2)
selv skal behandle flrsregnskap og Arsberetning. samt kontrollutvalgets plikt til A uttale seg om
irsregnskapene og irsberetningene (6 l4-3).
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte Arsregnskapet, revisjonsberetningen datert 14.
apdl202l, og Arsmelding for 2020. Revisor har i sin beretning ingen forbehold eller merknader
tilknyttet regnskapet. og har saledes avgitt en normalberetning for 2020. I tillegg har revisor og
ridmann supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges f'rem med et netto negativl driftsresultat
med kr 63 066 000.

Kontrollutvalget registrerer at
driftsregnskap legges frem med et netto negativt
_konsolidert
driftsresultat medkr 42 291 282.
Kontrollutvalget viser til at drifts- og investeringsregnskapet for 2020 ikke inneholder
sammenligningstall tbr Arsregnskap 2019. Dette svekker informasjonsverdien av selve
&rsregnskapet, og begrenser publikums og beslutningstageres mulighet for innsikt i kommunens
skonomiske status og utviklingstrekk.
Utover dette og det som fremgar av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 14. april20Zl,
har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo kommunes a,riregnikap lbr 202ci eller til
konsolidert regnskap for samme Ar.

25/2t

Orientering fra admin istrasjonen: Medvirkn ingsordn ingenc

Ass. ridmann Anna Welle og leder politisk sekretariat Berit Skaug motte fia administrasjonen
for i redegiore og svare pi sparsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslag til vedtak:
Orienteringen fra administrasjonen tas til etterretning.
Voterins:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Orienteringen fra administrasjonen tas tiI etterretning.

26t21

Redegjorelse fra Iris Salten IKS: (ijennomforing av offentlig anskaffelse
Transport, mottak og sluttbehandling av avfall (sluttbehanrlling)

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslaq til vedtak:
Basert pi utvalgets drofting utarbeider utvalgsleder skisse til mulige problemstillinger. og
denne sendes medlemmene for synspunkter. Skissen oversendes deretter revisor for vurdering
av gjennomforing av undersokelser og i eller forvaltningsrevisjon.
Voterins:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Basert pA utvalgets drofting utarbeider utvalgsleder skisse til mulige problemstillinger, og
denne sendes medlemmene for synspunkter. Skissen oversendes deretter revisor for vurdering

av gjennomforing av undersokelser og / eller forvaltningsrevisjon.

27

nl

Oppfolgning 2021 av bystyrets vedtak om forvaltningsrevisjoner

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget gjennomforer oppfolgning av bystyrets vedtak om forvaltningsrevisjon i
folgende moter:
3.

juni 2021: Forvaltningsrevisjon Byteknikl
Status for oppfolgning av bystyrets vedtak
Informasjon og organisering av enheten

Gjennomgang av prosjektgjennomforing av to aktuelle utbyggingsprosjekter i 202 l

utfort i egenregi

3. juni 2021: Forvaltningsrevisjon Forvaltning av kommunale bygg
Status for oppfolgning av bystyrets vedtak
God arealutnyttelse
Status for utvikling og tilpasning av bygningsmassen

o
o

24. august 2021 : Forvaltningsrevisjon Byteknikk
Status for oppfolgning av bystyrets vedtak
Gjennomgang av prosjektgjennomforing av to aktuelle utbyggingsprosjekter i 202 I
utfort ved bruk av anbudskonkurranse. Herunder hvordan kommunen sikrer
etterlevelse av regelverket om offentlige anskaflelser.
24. august 2021 : HR-kontoret
Oppdatert status for oppfolgning av bystyrets vedtak

Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget gjennomforer oppfolgning av bystyrets vedtak om forvaltningsrevislon i
folgende moter:
3.

juni

2021 : Forvaltningsrevisjon

Byteknikk

Status for oppfolgning av bystyrets vedtak
Informasjon og organisering av enheten
Gjennomgang av prosjektgjennomforing av to aktuelle utbyggingsprosjekter i 2021
utfort i egenregi
3.

juni

2021 : Forvaltningsrevisjon Forvaltning av kommunale bygg

Status for oppfolgning av bystyrets vedtak

o
o

3.

juni

God arealutnyttelse
Status for utvikling og tilpasning av bygmningsmassen

2021 : HR-kontoret

Oppdatert status for oppfolgning av bystyrets vedtak

24. august 2021 : Forvaltningsrevisj on Byteknikk
Status for oppfolgning av bystyrets vedtak
Gjennomgang av prosjektgiennomforing av to aktue e utbyggingsprosjekter
utfort ved bruk av anbudskonkurranse. Herunder hvordan kommunin iikrer
etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser.

i 2o2r

13. oktober 2021 : HR-kontoret

Oppdatert status for oppfolgning av bystyrets vedtak

Voterins:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget gjennomforer oppfolgning av bystyrets vedtak om forvaltningsrevisjon i
folgende moter:
3.

juni

2021 : Forvaltningsrevisjon Byteknikk

Status for oppfolgning av bystyrets vedtak
Informasjon og organisering av enheten
Gjennomgang av prosjektgjennomforing av to aktuelle utbyggingsprosjekter i 2021
utfort i egenregi
3.

juni

2021 : Forvaltningsrevisjon Forvaltning av kommunale bygg

Status for oppfolgning av bystyrets vedtak

o
o

3.

juni

God arealutnyttelse
Status for utvikling og tilpasning av bygningsmassen

2021 : HR-kontoret

Oppdatert status for oppfolgning av bystyrets vedtak

24. august 2021 : Forvaltningsrevisjon Byteknikk
Status for oppfolgning av bystyrets vedtak
Gjennomgang av prosjektgiennomforing av to aktuelle utbyggingsprosjekter i 2021
utfsrt ved bruk av anbudskonkurranse. Herunder hvordan kommunen siker
etterlevelse av regelverket om offentlige anskaffelser.
13. oktober 2021 : HR-kontoret

Oppdatert status for oppfolgning av bystyrets vedtak

28121

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:
Regnskapsrevisjon: Arbeider for tiden med andre oppdrag enn kommune og foretak.
Forvaltningsrevisjon: Prosjekt Helse og omsorg blir klar til behandling i utvalgets
mote 3. j uni,
Bemanning: Organisasjonen er fullt bemannet.
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Sekretariatet orienterte:
• Steigen kontrollutvalg har nylig vedtatt å iverkset1e undersøkelser tilknyttet styret i fris
Salten IKS sin beslutning om inngåelse av sluttavtale med tidligere direktør - hvorvidt
styret har handlet i samsvar med sine handlingsfullmakter.
• Om dokumenter vedlagt saken
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Eventuelt

Utvalget ber om sak til første møte etter sommeren med potensielle problemstillinger knyttet
til kommunens oppfølgning av covid-19.
Ingen ytterligere aker til behandling.

Bodø,21.april202J
Lars Hansen (s)
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer
Bodø kommune v/ ordfører og rådmann,
Salten kommunerevisjon IKS

