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PROTOKOLL _ BODO KONTROLLUTVALG
Motedato: Tirsdag,24. august 2021 kl. 09.00 -11.05
Motested: Formannskapssalen, Bodo ridhus
Saksnr.: 10121 - 16121

Til

Forfall:

Arild Mentzoni. mcdlenr

Charlotte Ringklob. nestleder
Ashild Opoyen, medlem

stede:
Espen Rokkan. lcder
Lars Christensen. medlern

Varamedlemmer:
Bodil Bjomaadal Brattli motte for Charlotte Ringkjob
Vara for Ashild Opoyen meldte forfall like for motestart. Ny vara ikke forsokt innkalt.

Ovrige:

r
o

.
o
.
o

Ass. rAdmann Anna Welle, ridgiver Julie Embri, og HR-sjef Rune Braseth, sak 4l121
Kommunaldirektsr Teknisk avdeling, Knut Andreas Hemes. leder vann og avlop
Svein Ove Moen og prosjektleder Ronny Pedersen, sak 42/21
Regnskapsrevisor Svein Bone Olsen
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst, og
Dagtig leder Liv Anne Kildal, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste
lnnkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen

SAKSLISTE
Saksnummer
10t2t

{u2t
42t21
13121

11t21
45t21

46t21

40121

Sakstittel
Godkienning av protokoll lra kontrollutvalgets mote 3. iuni 2021
Oppfsleninc av bystvrets vedtak Rapoort forvallnincsrevision HR-kontoret
Opplblenine av bvstyrets vedtak Rapport forvaltningsrevision Byteknikk
Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med
skonomiforvaltningen: Anskaffelse under terskelverdi
Revisors vurdering av egen uavhengighel
Orienteringer fra revision og sekretariat
Eventuelt

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 3. juni 2021

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 3. juni 2021 godkjennes.
Votering:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 3. juni 2021 godkjennes.

4ll2l

Oppfolgning av bystyrets vedtak Rapport forvaltningsrevisjon HRkontoret

Ass. ridmann Anna Welle. rAdgiver Julie Embri. og HR-sjef Rune Braseth mstte fia
administrasjonen for i redegjore og svare pi sporsmil.

I tilknytning til saken har utvalget 23.8.2021 ffitt tilsendt
. Notat: Svar pi forvaltningsrevisjon -HR. 23. august 2021
o Prosedyre kontraktsopplolgning sendes til drofting
. Presentasjon om Emst og Young som varslingsorgan
Forslag til vedtak:
I . Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollulvalg $ 5 giennomfort en
oppfotgning av bystyrets vedtak i sak 201190 Rapport forvaltningsrevisjon: HRkontoret.

2.

Administrasjonen har rcdeglort for pi hvilken mite bystyrcts vedtak er fulgt opp.
Kontrollutval get registrerer

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.

Omforent forslae til vedtak:
I . Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg $ 5 glennomfort en
oppfolgning av bystyrets vedtak i sak 201190 Rapport forvaltningsrevisjon: HRkontoret.

2.

Administrasjonen har i mote 14. januar, 3. juni og 24. august 2021 redegiort for pA
hvilken m6te bystyrets vedtak er lulgt opp. Kontrollutvalget registrerer innholdet i
den skrift I i ge informasj onen fra admini strasj onen.

Utvalget registrerer at revidert intern varslingsrutine legges frem til vedtak i
administrasjonsutvalget 24. august 2021. Videre registrerer utvalget at
administrasjonen rapporterer at alle lederne har deltatt i opplering. og at alle
kommunens ansatte skal gjores kjent med varslingsrutinen.
Nar det gjelder punkt 3 i bystyrets vedtak: Bystyret ber radmannen starte prosessen
med etablering av eksternt varslingsorgan, registrerer kontrollutvalget at det er lyst ut
og inngitt avtale angiende varslinssmottak. Utvalget har fatr skriftlig informasjon om
at varslingsmottaket oversender varselet til kommunen med folgende hovedpunkter:
o Tidspunkt lor mottak
. Opplysninger om varsler og kontaktinformasjon (dersom varsler ikke er
anonym)
o Sammenstilling av mottatt informasjon med eventuelle bilag
o Forslag til tiltak for videre oppfolging

til ordlyden (ekstemt varslingsorgan> i bystyrets vedtak, gjor
kontrollutvalget bystyret oppmerksom pi at oppfolgningen si langt bestar av at det
Sett i forhold

opprettes et <varslingsmottak>, og ikke et ekstemt organ som behandler varsler.
Kontrollutvalget ber bystyret avklare om administrasjonens tilnerming samsvarer med
intensjon og ordlyd i bystyrets vedtak.

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i senere mote.

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering, vedlagt den skriftlige
informasjon som utvalget mottok i forkant av motet.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

l.
2.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrilt om kontrollutvalg $ 5 gjennomfort en
oppfolgning av bystyrets vedtak i sak 201190 Rapport forvaltningsrevisjon: HRkontoret.
Administrasjonen har i mote 14. januar, 3. juni og 24. august 2021 redeglort for pi
hvilken mite bystyrets vedtak er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer innholdet i
den skriftl i ge informasj onen fra administrasj onen.

Utvalget registrerer at revidert intern varslingsrutine legges frem til vedtak i
administrasjonsulvalget 24. august 2021 . Videre registrerer utvalget at

administrasjonen rapporterer at alle ledeme har deltatt i opplrring, og at alle
kommunens ansatte skal gjores kjent med varslingsrutinen.

Nir

det gjelder punkt 3 i bystyrets vedtak: Bystyrct her radmannen slorte prosessen
med elablering av eksternl varslingsorgan, registrerer kontro[[utvalget at det er lyst ut
og inngitt avtale angiende varslingsmottak. Utvalget har litt skriftlig informasjon om
at varslingsmottaket oversender varselet til kommunen med folgende hovedpunkter:

o
.

.
o

Tidspunkt for mottak
Opplysninger om varsler og kontaktinformasjon (dersom varsler ikke er
anonym)
Sammenstilling av mottatt informasjon med eventuelle bilag
Forslag til tiltak for videre oppfolging

til ordlyden (ekstemt varslingsorgan> i bystyrets vedtak. gjor
kontrollutvalget bystyret oppmerksom pA at oppfolgningen si langt bestir av at det
Sett i forhold

opprettes et (varslingsmottab. og ikke et eksternt organ som behandler varsler.
Kontrollutvalget ber bystyret avklare om administrasjonens tilnarming samsvarer med
intensjon og ordlyd i bystyrets vedtak.

Kontrollutvalget kommer tilbake til saken i senere mste.

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering, vedlagt den skriltlige
informasjon som utvalget mottok i forkant av mstet.

42121

Oppfolgning av bystyrets vedtak Rapport forvaltningsrevisjon Byteknikk

Kommunaldirektor Teknisk avdeling Knut Andreas Hemes. prosjektleder Ronny Pedersen og
motte fra administrasjonen i tilknytning til saken for 6 redeglore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget har i samsvar med Forskift om kontrollutvalg $ 5 giennomfort en
opplolgning av bystyrets vedtak i sak 20/135 Rapport forvaltningsrevisjon:
Byteknikk.

2.

Administrasjonen har redeglort for pA hvilken mate bystyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget regi strerer

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.

Omforent forslae til vedtak:
I
Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg d 5 giennomfort en
oppfolgning av byslyrets vedtak i sak 20l135 Rapport forvaltningsrevisjon:
Byteknikk.

.

2.

Administrasjonen har redegiort for pi hvilken mate bystyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget registrerer at administrasjonen er godt i gang med oppfolgning av
bystyrets vedtak.

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering. Utvalget folger opp
saken i fsrste msle 2022, og vil deretter gi sin endelige tilbakemelding til bystyret.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

l.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i samsvar med Forskrift om kontrollutvalg $ 5 gjennomfort en
oppfolgning av bystyrets vedtak i sak 20l135 Rapport fon altningsrevisjon:
Byteknikk.

2.

Administrasjonen har redegjort for pA hvilken mete bystyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget registrerer at administrasjonen er godt i gang med opplolgning av
bystyrets vedtak.

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering. Utvalget folger opp
saken i forste mote 2022, og vil deretter gi sin endelige tilbakemelding til bystyret.

43121

Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med
skonomiforvaltningen: Anskaffelse under terskelverdi

Forslag til vedtak:
Bodo kontrollutvalg har mottatt notat datert lT.juni 2021 fra revisor etter at denne i samsvar
med kommunelovens $ 24-9 har gjennomfort en forenklet etterlevelseskontroll angiende
skonomiforvaltning med tema Offentlige anskaffelser under terskelverdi kr I,3 mill.
Kontrollutvalget tar revisors notat til orientering.
Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Bodo kontrollutvalg har mottatt notat datert lT.juni 2021 f'ra revisor etter at denne i samsvar
med kommunelovens $ 24-9 har gjennomfort en forenklet etterlevelseskontroll angiende
skonomiforvaltning med tema Offentlige anskaffelser under terskelverdi kr 1.3 mill.
Kontrollutvalget tar revisors notat til orientering.

44121

Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Bods kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 16.
juni 2021 til etterretning. Utvalget ber om ii bli lopende orientert om forhold som kan endre
lrrrderingen av uavhengighet.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

'16.

Kontrollutvalget i Bodo kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert
juni 2021 til ettenetning. Utvalget ber om i bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.

-15/21

Oricnteringer fra rcvisjon og sckrctariat

Revisjonen orienterte :
o Bemanning: Alle ansatte er tilbake fra ferie.
o Norges kommunerevisorforbund skal gjennomlsre kvalitetskontroll hos revisor hssten
2021
o Forvaltningsrevisjon: Det har vaert arbeidet en del med tema Innsyn, hvor det bl.a
arbeides med brev til kommunaldepartementet for i avklare om kontrollutvalget i
samband med henvendelse fra varslere skal anses som et ekstemt eller internt organ
for varsling.
Sekretariatet orienterte:
. Om dokumenter vedlagt saken
o Kontrollutvalget ber om kommunens kommentar til henvendelsen fra Mork
Holdahl
o Det er i juni giennomfort representantskapsmste i Salten kontrollutvalgsen ice KO,
herunder konstituering. Kontrollutvalgene fir til horing representantskapets forslag til
strategiplan, som inkluderer skning av bemanning i sekretariatet fra I til 2 arsverk.

Kontrollutvalget inviterer ny kommunedirektor til neste mste, slik at han og utvalget blir
introdusert tiI hverandre.

16t21

Eventuelt

lngen ytterligere saker til behandling.

Boda,21. august 2021

Sekreter f or kontrol lutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutval gets medlemmer, varamedlemmer
Bodo kommune v/ ordforer og radmann,
Salten kommunerevisjon IKS

