






































































































� Salten Kontrollutvalgservice 
Postboks 54, 8138 Inndyr 

SAK 58/21 

Møteplan for kontrollutvalget 2022 

Saksgang: 

Kontrollutvalget 

Vedlegg: 

Møtedato: 

23.11.2021 

Vår dato: 

16.11.2021 

a) Bodø kommune: Møteplan 2022, vedtatt i bystyret 9. september 2021
b) Salten kontrollutvalgservice, samlet møteplan Salten 2022

Jnr 

21/1031 

ark 

412-5.3

Bakgrunn: 

Kontrollutvalget behandler og vedtar egen møteplan. I 2021 var det planlagt og gjennomført 7 
møter i utvalget. 

I tilknytning til saken foreligger vedlagte møteplan 2022 for formannskap og kommunestyre i 
Bodø kommune. 

Kontrollutvalgets møteplaner har til enhver tid vært styrt av og tilpasset bystyrets møteplan. 
Dette av hensyn til saker som oversendes fra kontrollutvalget til bystyret, og da særlig 
forvaltningsrevisjonsrapporter og uttalelser til regnskap. Når det gjelder utvalgets uttalelse til 
kommuneregnskapet så skal denne dessuten foreligge i tide til formannskapets behandling av 
regnskapet. I vedlagte møteplan er det lagt opp til at bystyret møter følgende datoer i 2022: 

Torsdag 10. februar 
Torsdag 31. mars 
Torsdag 12. mai 
Onsdag 15. juni 
Torsdag 16. juni 





























~ Salten Kontrollutvalgservice 
Postboks 54, 8138 Inndyr 

SAK60/21 

Årsrapport for kontrollutvalget 2021 

Saksgang: 
Kontrollutvalget 

Vedlegg: 

Møtedato: 
23.11.2021 

• Utkast: Årsrapport 2021 for Bodø kontrollutvalg 

Bakgrunn for saken: 

Vår dato: 
16.11.2021 

Jnr 
21/1034 

ark 
413-5.3 

I samsvar med kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2021 er det utarbeidet utkast til rapport 
til kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet i 2021. Rapporten er basert på saksfremlegg, 
vedtak og innstillinger til vedtak fra kontrollutvalget i den nevnte perioden. 

Vurdering: 
Gjennom forskrift om kontrollutvalg har utvalget ansvar for å rapportere til kommunestyret, 
bl.a med uttalelser til årsregnskapet og hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og 
resultatene av disse. Slik rapportering er gjennomført løpende gjennom året, men det kan 
samtidig være aktuelt å gi en mer samlet fremstilling om kontrollutvalgets arbeid i perioden, 
og eventuelt gi innspill til fremtidig kontroll og tilsyn med forvaltningen. En slik type rapport 
vil dessuten gi fremtidige kontrollutvalg en samlet oversikt over kontrollutvalgets tidligere 
aktiviteter. 

Forslag til vedtak: 
Årsrapport for kontrollutvalget 2021 oversendes bystyret med de endringer som fremkom i 
møtet. 



Inndyr, 16. november 2021 -- ~~ - Lars-Ma en 
Sekretær for kontrollutvalget 



  
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontrollutvalget, Bodø kommune, 
 

Årsrapport til bystyret, 2021 (utkast) 
 
 
(jnr 21/xxxx ark 412 1.5) 
 



  
 

 
1. Innledning 

 
Bodø kontrollutvalg har i 2021 bestått av følgende medlemmer: 
 
Espen Rokkan, leder 
Charlotte Ringkjøb, nestleder  
Åshild Opøyen, medlem 
Arild Mentzoni, medlem 
Lars Christensen, medlem 
 
Det har vært godt oppmøte fra de valgte medlemmene gjennom året. To varamedlemmer, 
Bodil Bjørnaali Brattli (2 møter), Thor-Einar Torrissen (1 møte) og Øivind Skogstad Hansen 
har møtt som vara og bidratt til gjennomføringen av utvalgets møter. 
 
Det er gjennomført 7 av 7 planlagte møter i kontrollutvalget i løpet av året.  
 
Kontrollutvalget er i samsvar med kommunelovens § 23-1 oppnevnt av bystyret for å forestå 
det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning, på vegne av bystyret. Utvalgets arbeid 
foregår innenfor rammen av  

• Kommunelovens kapitel 23 Kontrollutvalgets virksomhet,  
• Forskrift om kontrollutvalg og revisjon 
• Utvalgets virksomhetsplan 

 
Gjennom uttalelser til kommunens og det kommunale foretakets årsregnskap, og innstillinger 
i saker om forvaltningsrevisjon, har kontrollutvalget rapportert om sitt virke i de nevnte 
sakene. Utvalget legger i tillegg frem for bystyret en samlet rapport / fremstilling om 
kontrollutvalgets arbeid det enkelte år. 
 
 
2. Regnskap 

 
Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens regnskap for 2021. Regnskapet er avlagt 
med et netto negativt driftsresultat med kr 63 066 000. Revisors beretning er avgitt uten 
forbehold eller merknader fra revisors side.  
 
Det kommunale foretaket Bodø Spektrum KF har avlagt regnskap med et netto driftsresultat 
med kr 6 185 428. 
 
Det kommunale foretaket Bodø Havn KF har avlagt regnskap med et netto driftsresultat med 
kr 6 303 000. 
 
Det kommunale foretaket Stormen konserthus Bodø KF har avlagt regnskap med et netto 
driftsresultat med kr 8 286 074. 
 
Kommunens konsoliderte driftsregnskap legges viser netto negativt driftsresultat med kr 42 
291 282 
 
Kommunens og foretakenes ledelse har gitt kontrollutvalget en grundig gjennomgang av sine 
respektive regnskap, og har besvart utvalgets spørsmål. Til grunn for utvalgets uttalelser 



  
 

ligger også revisors beretning, samt ytterligere informasjon fra denne. I bystyrets behandling 
av regnskapene er det ikke gjort vedtak som har krevd særskilt oppfølgning fra 
kontrollutvalgets side. 
 
Nummererte brev fra revisor: Kontrollutvalget har i 2021 ikke mottatt eller behandlet 
skriftlige påpekninger fra revisor, jfr kommunelovens § 24-7. 
 
Etterlevelseskontroll: Revisor har gjennomført sin årlige kontroll av om kommunens 
økonomiforvaltning foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak, jfr kommuneloven  
§ 24-9. Tema for kontrollen var Offentlige anskaffelser under terskelverdi kr 1,3 mill. Revisor 
har undersøkt 10 anskaffelser i denne kategorien, og basert på kontrollen etterlever 
kommunen i det alt vesentlige bestemmelsene i lov og forskrift. 
 
 
 
3. Forvaltningsrevisjon 

 
Kontrollutvalget har utarbeidet plan for forvaltningsrevisjon, slik det er bestemt i 
kommunelovens § 23-3. Planen gjelder perioden 2020-2023 og er basert på risikovurderinger 
av kommunens virksomhet. Bystyret har i 2020 vedtatt planen etter innstilling fra 
kontrollutvalget med følgende prioritering av områder for forvaltningsrevisjon: 
 
1.  Renovasjon 
2. Helse og omsorg – institusjonsdrift 
3. Grunnskole, spesialundervisning 
4. Personvern / Informasjonssikkerhet 
5. Sykefraværsoppfølgning, heltidsprosjektet 
6. Barnevern – vertskommunesamarbeid 
7. Forvaltning av boliger 
8. Offentlige anskaffelser 
 
Kontrollutvalgets oppgaver med forvaltningsrevisjoner er tredelt: bestille gjennomføring av 
konkrete forvaltningsrevisjonsprosjekter, saksbehandle og innstille til bystyret når det legges 
frem en forvaltningsrevisjonsrapport, samt følge opp de vedtak bystyret fatter ved behandling 
av forvaltningsrevisjonsrapporter. I 2020 er det gjennomført følgende behandling og 
oppfølgning innen forvaltningsrevisjon: 
 
 

Prosjektets navn Behandling i kontrollutvalget 

Byteknikk – Prosjektgjennomføring 
(fra Plan for forvaltningsrevisjon 2016-
2019) 

Oppfølgning:  
Rapporten viste omfattende og grunnleggende 
mangler ved kommunens prosjektstyring, og  
bystyret vedtak stilte omfattende krav til 
forbedringer. Utvalget har ved 3 anledninger i 
2021 hatt oppe sak med oppfølgning av 
bystyrets vedtak. Administrasjonen er godt i 
gang med oppfølgning av bystyrets vedtak. 
Kontrollutvalget følger opp saken i sitt første 
møte i 2022, og gir deretter sin endelige 
tilbakemelding til bystyret 



  
 

HR-kontoret: 
(Forvaltningsrevisjon prioritert frem 
utenom gjeldende Plan for 
forvaltningsrevisjon) 

Oppfølgning:  
Rapporten konkluderte med at 1. Bodø 
kommunes HR-kontor følger i liten grad opp 
sine varslingssaker i henhold til gjeldende 
retningslinjer, 2. Kravet til drøfting ved endring 
av stilling og arbeidsoppgaver er i liten grad 
fulgt opp av HR-sjefen., og 3. Kontrakten med 
Stamina Helse er liten grad fulgt opp i henhold 
til kontrakten og andre gjeldende retningslinjer 
Rapporten ga 8 anbefalinger. 
Bystyret vedtok å be rådmannen følge opp 
rapportens anbefalinger, samt å be rådmannen 
starte prosessen med etablering av eksternt 
varslingsorgan. 
 
Kontrollutvalget har ved 4 anledninger i 2021 
hatt oppe sak med oppfølgning av bystyrets 
vedtak.  
 

Forvaltning av kommunale bygg 
(fra Plan for forvaltningsrevisjon 2016-
2019) 

Oppfølgning: 
Rapport levert og behandlet i 2019: rapporten 
konkluderte med at kommunen i stor grad har 
en rasjonell byggforvaltning, men ga 3 
anbefalinger til forbedringer. 
 
Kontrollutvalget har i sitt møte i juni 2021 
rapportert følgende til bystyret: 
«Kontrollutvalget registrerer at bystyrets vedtak 
i stor grad er fulgt opp. Når det gjelder 
anbefaling 2 Bodø kommune bør sørge for 

virkemidler som kan motivere brukerne til god 

arealutnyttelse registrerer utvalget at det fortsatt 
arbeides med slike virkemidler.» 
 

Helse og omsorg – institusjonsdrift 
(prioritet nummer 2 i vedtatt plan) 

Behandling: 
Rapport behandlet juni 2021 med innstilling til 
bystyret. Rapporten konkluderte med at 
rådmannen i god grad følger opp 
budsjettavvikene i Helse og omsorg i henhold 
til gjeldende retningslinjer. Det ble gitt 4 
anbefalinger fra revisors side, bl.a at «Bodø 

kommune skal rapportere til bystyret med 

egnede tiltak som er konkrete og tallfestede». 
Oppfølgning av bystyrets vedtak gjennomføres 
i 2022. 

Iris Salten IKS 
(prioritet nummer 1 i vedtatt plan) 

Bestilling: 
Forvaltningsrevisjon bestilt i utvalgets junimøte 
2021, med tema 1. statsstøtteregulativet, 2. 
offentlig anskaffelse. Rapport forventes 
behandlet første møte i 2022 



  
 

Spesialundervisning 
(prioritet nummer 3 i vedtatt plan) 

Bestilling:  
Forvaltningsrevisjon bestilt i utvalgets 
novembermøte 2021. Rapport forventes ferdig 
og klar til behandling våren 2022 

Barnevern – Økonomistyring 
(prioritet nummer 6 i vedtatt plan) 

Bestilling:  
Forvaltningsrevisjon bestilt i utvalgets junimøte 
2021, med undersøkelser av i hvilken grad 
Bodø kommune ivaretar økonomisk 
oppfølgning og økonomisk internkontroll av 
samarbeidsavtalene om salg av 
virksomhetstjenesten innen barnevern. Rapport 
forventes ferdig og klar til behandling første 
møte 2022 

 
De behandlede rapportene har gitt viktige bidrag til kunnskap om hvordan den kommunale 
forvaltningen fungerer, og har påpekt forbedringsmuligheter for kommunen.  
 
 
4. Eierskapskontroll / Selskapskontroll 

 
Kontrollutvalget skal utarbeide plan for eierskapskontroll, slik det er bestemt i  
kommunelovens § 23-4. Utvalget kommer tilbake til dette i 2022. 

 
 
 
5. Øvrig kontroll og tilsyn 

 
Med bakgrunn i kontrollutvalgets generelle mandat om å foreta løpende tilsyn og kontroll 
med forvaltningen, er det i utvalgets møter satt på dagsorden en rekke saker. Sakene har 
bakgrunn i innspill fremmet av publikum, utvalgets medlemmer, andre politikere i 
kommunen, saker som er tatt opp i media etc. 
 
I disse sakene har utvalget kalt inn administrasjonen, og bedt denne redegjøre for saksforhold, 
regelverk, forvaltningspraksis etc. I 2021 gjelder dette bl.a følgende områder: 
 

- Økonomi  
- Kommunens håndtering av saker vedr mobbing / psykososialt miljø - skole 
- Offentlige anskaffelser 

o Innkjøpskontorets arbeid med anskaffelser 
o Kommunens anskaffelse av ikt-utstyr og tjenester 
o Planlagt fornyet avtale om vertskommunesamarbeid 
o Gjennomføring av anskaffelse av avfallshåndtering (Iris Salten IKS) 

- Barnevern 
- Kommunens medvirkningsordninger  

 
 
Kontrollutvalget vil generelt bemerke at rådmannen og hans administrasjon har bidratt med 
gode redegjørelser og besvart utvalgets spørsmål i de sakene som er tatt opp.   
 



  
 

 
 
6. Øvrige saker som vedrører utvalget 

 
Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til formannskapet om budsjett 2022 for kontroll og tilsyn 
(revisjon, sekretariat og kontrollutvalg).  
 
Kontrollutvalget har gitt høringsuttalelse til styret i Salten kontrollutvalgservice KO når det 
gjelder sekretariatets Strategiplan for 2021-2025 
 
I samsvar med forskrift om kontrollutvalg og revisjon har kontrollutvalget et påse-ansvar i 
forhold til revisors arbeid med regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Årlig legger revisor 
frem en erklæring om uavhengighet i forhold til den virksomhet som skal revideres. Denne 
behandles i kontrollutvalget. Revisor holder kontrollutvalget løpende orientert om sitt arbeid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bodø, 23. november 2021 
 
 
Espen Rokkan (s)   Charlotte Ringkjøb (s)  Åshild Opøyen (s) 
leder     nestleder    medlem 
 
   
  Arild Mentzoni (s)   Lars Christensen (s) 
  medlem    medlem  
 
  



'9' Salten Kontrollutvalgservice 
Vårdato: 
16.11.2021 

Jnr 
21/1035 

ark 
417- 5.3 Postboks 54, 8138 Inndyr 

SAK61/21 

Orienteringer fra revisjon og sekretariat 

Saksgang: Møtedato: 
23.11.2021 Kontrollutvalget 

Vedlegg: 
a) Hans Holdahl, kopi av epost til Sivilombudsmannen 8.11.2021: Saksnr 2021 / 3491 
b) Bodø kommune, epost 22.10.2021: Signert rettsforlik 
c) Bodø kommune, bystyret sak 21/150 Valg av nytt varamedlem til kontrollutvalget 
d) Riccardo Malandrino /Foreldreforeningenbeskytt barn og unge: 

a. Bodø: Kopi av epost til kommuneoverlege Tor Claudi, Bodø kommune 
Tilleggsopplysninger til tidligere korrespondanse 

b. Bodø: Kopi av epost til kommuneoverlege Tor Claudi, Bodø kommune Re: 
ang brev datert 24.8.2021 

c. Bodø: Kopi av epost til Statsforvalteren i Nordland: Ang brev av 05.10.21 (ref 
2020/2011) 

d. Bodø: Kopi av brev til Riccardo Malandrino 
e. Bodø: Svar på brev av 05 .10.21 (ref: 2020/2011) 
f. Bodø: Fra Riccardo Malandrino 
g. Bodø: Fra Riccardo Malandrino (siste rapport fra Statens legemiddelverk) 
h. Bodø: Håndtering av forvaltning i forhold til testing, vaksinering av barn mot 

SARS-Co V-2 og karantene 
1. Bodø: Tilleggsinformasjon fra FDA 
J. Bodø: Krav om umiddelbar stopp i vaksineringen av barn og unge mot SARS

Co V-2 
k. Bodø: Kopi av brev til kommunen: Krav om umiddelbar stopp i vaksineringen 

av barn og unge mot SARS-Co V-2 



Bakgrunn for saken: 
Kontrollutvalget gis orienteringer fra revisjon og sekretariat om status når det gjelder arbeidet 
med kontroll og tilsyn, herunder fremdrift for bestilt forvaltningsrevisjon. 

Inndyr, 16. november 2021 



-
______ 'a) 

Lars Hansen 
I 
J 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Kopi: 
Emne: 
Vedlegg: 

Viser til vedlegg. Mvh Hans Holda hl 

Hans Holdahl <holdahlhans@gmail.co 
mandag 8. november 2021 10:52 
postmottak@sivilombudsmannen.no 

Post Sekretariatet 
Saksnr 2021/3491 
REFERANSE.doc; SALTEN.pdf 

1 

m pSalten kontrollutvalgservice 

Dato 

Jnr. 

Arkiv nr. 

Hjemmel u off: 



REFERANSE: 2021/3491 

Parallelt med at jeg(vi) henvendte oss til kommunen, om den uholdbare situasjonen i boområdet 
Galnåsen der kontrollen av regulerings-og skiltbestemmelsene av altfor mange oppfattes som et 
spill uten «tapsmuligheter» om man ikke bryr seg, henvendte vi oss også til kontrollutvalget I Bodø 
om manglende oppfølging av regulerings- og skiltbestemmeselene for boområdet. 
Kontrollutvalgets svar er vedlagt dette brevet. Jeg(vi) beklager at opplysninger om saken er blitt 
fragmenterte. 

Boområdet omfatter 127 boenheter med et internt veisystem som i følge reguleringsplanen er omtalt 
som kjørbare gang- og sykkelveier og der det er skiltet forbud mot motorkjøretøy og 
soneparkeringsforbud uten unntak! Tomtene er små, omlag 290 kvm i gjennomsnitt, og består ellers 
av 4 små spredte interne fri-/parkområder som sammen med gang-og sykkelveiene fra 
planmyndigheten er tenkt som felles uteområde for barn og voksne. Motorkjøretøy har derfor ingen 
plass i selve boområdet, men henvises til regulerte parkeringsområder lagt til utkanten, med korte 
avstander. 

Som det fremgår av vedlagte svar fra kontrollutvalget er henvendelsen vår registrert, men at 
utvalget på dette tidspunkt ikke har funnet grunn til å be om sak/ytterligere utredning. 
Problemene med oppfølging av regulerings-og skiltbestemmelsene er godt dokumenterte, også med 
bildemateriale; og trenger ikke mer utredning. Det som trengs er at oppfølgingen fra kommunen blir 
adressert på en mer seriøs måte. 
Det er derfor overraskende at kontrollutvalget, som er bystyrets eget organ for å bla å kontrollere at 
administrasjonen følger opp vedtak gjort av samme, velger å opptre som portvakt. Manglende 
oppfølging kan ikke antas følger av mindre betydning. Boområdet omfatter tross alt 127 boenheter. 
Det er i så fall noe bystyret selv må få anledning til å avgjøre. Dessuten, som utvalget refererer, har 
kommunen plikt til å forfølge ulovligheter - Pbl §32-1. Hvorfor blir det ikke gjort? 
Det er også oppsiktsvekkende at utvalget peker på andre kanaler saken kan tas opp i, t.eks. rettslig? 
Om utvalget mener at saken er av sivilrettslig karakter, hvem er i så fall motparten? 

I sitt brev er kontrollutvalget innom Sivilombudsmannen,: Sivilombudsmannen 
(28.2.2019(2018/4398)) «Når kommunene avviser klager fra borgere på manglende 
ulovlighetsoppfølging, er dette avvisningsvedtak som kan påklages til 
fylkesmennene(statsforvalteme), jf. Forvaltningsloven§ 2 tredje ledd». 

I denne konkrete saken er det dessverre ikke noe avvisningsvedtak å vise til, kun passivitet fra 
kommunen. 
Kommunen har ikke svart verken på opprinnelig henvendelse/klage, ei heller etter skriftlig 
etterlysing av svar, og sist ikke etter telefonisk kontakt om samme. Derfor blir det vanskelig å 
utforme klage til statsforvalteren. Dette er meddelt Sivilombudsmannen tidligere. 

Kommunen har eksklusiv kompetanse til å følge opp egen regulerings-og skiltplan, men skygger 
oppgaven. Den lar boområdet i stikken på uforklarlig vis. Det virker spesielt merkelig ut fra 
kommunens krystallklare meninger om hva regulerings-og skiltplan betyr i praksis; jf sitater 
gjengitt nedenfor: 



Uttalelse av ordførerens om trafikkforholdene i Galnåsen: 

«Parkering på egne tomter: Reguleringsplanen for området forutsetter at parkering skal skje på de 

innregulerte parkeringsplassene, dvs. felles parkeringsplassanlegg. Å etablere parkeringsplass på 

egen tomt bryter med intensjonen til reguleringsplanen. Etablering av privat parkeringsplass krever 

dispensasjon fra reguleringsplan og godkjent avkjørsel. Dette er søknadspliktig. Det vil si at 

etablerte parkeringsplasser på private tomter, uten dispensasjon fra byggesakskontoret, er ulovlig». 

Sitat fra svarbrev om å omdisponere uthus i Galnåsen til garasje: 

« Endringen vil være søknadspliktig, men også i strid med plan. Forhold som er i strid med plan, vil 

kreve søknad(er) om dispensasjon. Det kan ikke påregnes å få innvilget dispensasjon for etablering 

av oppstillingsplasser eller bygging av garasjer i dette området Reguleringsplan tillater kun 

parkering/garasjer på områder som er regulert til dette formålet». 

Sitat fra kommunes avslag om å omdisponere deler av friområdet til garasje 

«En dispensasjon vil medføre en vesentlig tilsidesettelse av hensyn planen skal ivareta, som 

trafikkløsning og sikkerhet. Det vises videre til at en dispensasjon vil gi en personlig fordel for 

søkerne som mener de har for lang vei til garasjeplass. Dette kan ikke tillegges avgjørende vekt, og 

ulempene ved dispensasjonen er klart større enn fordelene. Omdisponering av området må avklares 

gjennom en reguleringsendring som omfatter hele planområdet slik at det kan gjøres en fullstendig 

vurdering av alle konsekvenser. Da vil også krav til utbyggingsgrad og parkeringsplasser kunne 
revurdere.» 

Kommunens avslag ble anket til fylkesmannen/statsforvalteren som opprettholdt kommunens 

konklusjon. NB! Tillatelse eller ikke betyr ikke noe hverken for kommune eller oppsitter. 
Parkering på kommunalt friområde fortsetter. 

Fra fylkesmannens/statsforvalteren vurderinger siteres: 

«Fordelene som oppstår ved en dispensasjon vil være at søkerne får en nærmere plassering av 

tilrettelagt parkeringsplass. Fylkesmannen er enig i kommunens vurdering av at disse private 

fordelene ikke vil være klart større enn de ulemper kommunen gjør rede for i klagebehandlingen. I 

tillegg til trafikksikkerhetshensynet kommer også at dispensasjon kan medføre en uønsket 

presedensvirkning. Fylkesmannen er også enig med kommunens vurdering om at dispensasjon vil 

medføre en klar tilsidesettelse av de hensyn planen skal ivareta 

Vilkårene for dispensasjon, jf. Plan-og bygningsloven § 19-2 anses ikke oppfylt.» 

Hva skal til for at kommunen tar forvaltningsansvaret seriøst? Det ønsker jeg(vi) 

Sivilombudsmannen kan medvirke til slik at denne uholdbare situasjonen blir brakt til opphør. Vi 

opplever at Bodø kontrollutvalg har sviktet i denne saken. 

Bodø/Galnåsen, 08.11.2021 

Hans Holdahl 



~ Salten Kontrollutvalgservice 
Postboks _q_ 8138 Inndyr 

I lans l loldahl 
Galnascn 42 

8022 BODO 

Viir da10: 
05.11.2021 

.Jnr ark 
21 993 412 6.1 

Tilbakemelding vedr henvendelser til kontrollutvalget angående parkering 

Jeg viser til dine henvendelser til Bodo kontrollutvalg. hvor du 111.ll. tar opp regulerings- og 
skilthestemmdscne i Galnåsen. samt sporsmål nm kommunens rolle som forvalter og kontrullm. 

Samt I ige henvendelser ti I utvalget registreres i vart ark i,. og kggcs rutinemessig frem ti I 
orientering for utvalget. Deres lm.:v og eposter hk lagt frem for kontrollutvalget i utrnlgets mote I J. 
oktober 2021. Kontrollut,·alget har registrert innholdet i deres henvt·ndelse. men har p,1 dette 
tidspunkt ikke funnet grunn til i:\ be om sak og/ cll\.'r ytterligere utn:dning av de spnrsmål den: tar 
opp. 

l sitt arbeid med kontroll og tilsyn med kommunens forvaltning. mii utvalget gjøre rrioritcringcr 
blant mange saker./ henvendelser. Det at kontrollutvalget ikke glir ,·idcre med innholdet i din 
henvendelse er ikke til hinder for at du/ dere tar npp saken i andre kanaler. enten det er rettslig eller 
i forhold til Sivilombudsmannen. 

Kommunen har elter Plan- og bygningsloven ( * ]2-1) en plikt til it forfr1lgc ulovligheter: 

Kommunen skal forfølge overtredelser av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne 
loven. 

Er overtredelsen av mindre betydning. kan kommunen avsta fra a forfølge ulovligheten. 
Beslutning om dette er ikke enkeltvedtak. 

Denne plikten gjelder alts,\ ikke uansett. rm.'n kan avst:is dersom overtredelsen er av mindre 
betydning. Begrepet 11mindrc betydning)) åpner for el ,·issl skjønn for kommunen i forhold til hvor 
vesentlig eventuelle overtredelser er. Som dt:t frcmgiir av ncrnll' paragraf er beslutning om å avstå 
fra å forfølge ulovligheter ikke enkclt\'cdtak. De kan derfor ikke piiklugt:s. men jfr 
Sivilombudsmannen (28.2.2019(2018/4]98)) er tkl slik at «Nor ko111m1111ene av1·iser klager/i'o 
horgeme pli 11wn1dende ulovlighctsoppfi1/ging. er dette an-i.,·11ings1·<'Lliak som kan 11i1klages til 
fj·lkesmennene, jf . .furvu/1nin1<slon!11 § 1 tredje frdd)) 



Inndyr, 5. mrnmh f 2021 . , ~ ~ 
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s._,krt'lær for kontroll ut, a l):!d 

h: opi til kontrollut valgets kdcr 
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Lars Hansen 

Fra: 
Sendt: 
Til: 
Emne: 
Vedlegg: 

bodø 
KOMMUNE 

Med vennlig hilsen 

Berit Skaug 
Leder 
Politisk Sekretariat 

+4775555015/99253625 
berit.skaug@bodo.kommune.no 
www.bodo.kommune.no 

Berit Skaug < Berit.Skaug@bodo.kommune.n 
fredag 22. oktober 2021 10:02 
Lars Hansen 
VS: Signert rettsforlik 
2374_001.pdf 

Fra: Anna Margrethe Welle <Anna.Welle@bodo.kommune.no> 
Sendt: 20. oktober 202114:54 
Til: Berit Skaug <Berit.Skaug@bodo.kommune.no> 
Emne: VS: Signert rettsforlik 

Hei 

Salten kontrollutvalgservice 

Dato 

Hjemmel u off: 

Her er forliket, det er nok ikke journalført, skal det journalføres som egen sak i Elements? 

Med vennlig hilsen 

Anna Margrethe Welle 
Assisterende kommunedirektør 
Administrasjonsavdelingen 

+4797546410 
anna.welle@bodo. kommune. no 
www.bodo.kommune.no 

Fra: Rune Braseth <Rune.Braseth@bodo.kommune.no> 
Sendt: 14. oktober 202118:27 
Til: Anna Margrethe Welle <Anna.Welle@bodo.kommune.no> 
Emne: Fwd: Signert rettsforlik 

Hei Anna, 
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Du skulle stått i kopi@ 

På tide å rette fokus fremover& 

Mvh 

Rune 

Last ned Outlook for iOS 

Fra: Rune Braseth <Rune.Braseth@bodo.kommune.no> 
Sendt: torsdag, oktober 14, 2021 6:03 pm 
Til: Rolf Kåre Jensen; Kjell Hugvik 
Kopi: Tord Magne Bertinussen; Tor Allstrin 
Emne: Signert rettsforlik 

Hei igjen; 

Vedlagt er signert rettsforlik mellom partene. 

Med vennlig hilsen 

Rune Braseth 
Leder 
HR-kontoret 

+4775555035/99014893 
rune. braseth@bodo. kommune. no 
www.bodo.kommune.no 

Fra: Rune Braseth <Rune.Braseth@bodo.kommune.no> 
Sendt: 14. oktober 202117:07 
Til: Rune Braseth <Rune.Braseth@bodo.kornmune.no> 
Emne: Skannet dokument fra Canon MFC 
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SALTEN OG LOFOTEN TINGRETT 

Den 11. oktober 2021 kl. 0900 ble hovedforhandling holdt i Salten og Lofoten 
tingrett, Bodø 

Saksnr.: 

Dommer: 

Meddommere: 

Saken gjelder: 

21-060676TVI-TSOL/TBOD 

Konstituert 
tingrettsdommer 

Juridisk rådgiver 

Gjengjeldelse etter varsling . 

Leif Olav Haugen 

Ann Lisbeth Reidun Jensen 
Skjelvik 
Mona Elisabeth Paulsen Foss 

Elisabeth Aune Burehardt Advokat Harald Pedersen 
v/advokatfullmektig Lilly Elvekrok 
Agerup 

mot 

Bodø kommune Advokat Tor Allstrin 



Til stede: Parter, prosessfullmektiger og publikum. 

Innledning 

Ingen hadde innvendinger mot dommernes habilitet. Rettens leder jnformerte partene om at 
meddommer Foss hadde søktjobb i Bodø kommune som HR-sjef- stillingen Rune 
Braseth nå innehar. 

Meddommer nr. 2 avga forsikring. 
Meddommer nr. 1 har avgitt forsikring før. 

Rettens leder gjennomgikk partenes påstander og påstandsgrunnlag og de bevisene som er 
varslet i saken. 

Saksframstilling 

Saksøkerens prosessfullmektig fikk ordet til framstilling av saken, og gjennomgikk 
dokumentbevis og andre bevis som ikke skal gis gjennom forklaringer eller befaring. Det 
som ble dokumentert, er avmerket med rødt. 

Saksøkerens påstand: Som i sluttinnlegg. 

Saksøktes prosessfullmektig fikk ordet til korrigering og supplering av motpartens 
framstilling. Det som ble dokumentert, er avmerket med blått. 

Saksøktes påstand: Som i sluttinnlegg. 

Retten tok følgende pauser: kl.1015-1030, lunsj kl. 1141-1230 og kl. 1430-1440. 

Retten ble hevet kl. 1630. 

Forhandlingene startet dag 2, tirsdag kl. 0900 med de samme til stede som første dag. 

Partsforklaringer 

Saksøkeren 
Navn: 
Fødselsdato: 

Elisabeth Aune Burehardt 
07.03.1971 

Adresse: Lauvåslia 1, 8072 Bodø 
Stilling: HR-rådgiver Bodø kirkelige fellesråd 
Ble formant, avga forsikring og forklaring. 

Saksøkte 
Navn: 
Fødselsdato: 

Bodø kommune v/ Rolf Kåre Jensen 
19.05.1956 

Adresse: Kongens gt 23, 8001 Bodø 
Stilling: tidligere rådmann 
ble formant, avga forsikring og forklaring. 
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Vitneforklaringer 

Vitne nr. 1 
Navn: 
Fødselsdato: 

Rune Braseth 
03.10.1975 

Adresse: Trollåsveien 9, 8011 Bodø 
Stilling: HR-sjef Bodø kommune 
Tilknytning til partene: Ansatt BK og tidligere nærmeste foresatt til saksøker 
ble gjort kjent med vitneansvaret, formant, avga forsikring og forklaring. 

Retten tok følgende pauser: kl.1007-1020, lunsj kl. 1233-1315 og kl. 1450-1500. 

Retten ble hevet kl. 1600. 

Forhandlingene startet dag 3, tirsdag kl. 0830 med de samme til stede som forrige dag. 

Avhør av Rune Braseth fortsatte. 

Vitne nr. 2 
Navn: 
Fødselsdato: 
Adresse: 

Tor Erlend Nordhuus 
14.12.1973 
Fjellveien 38, 8012 Bodø 

Stilling: Tild. hovedverneombud Bodø kommune, 
nå hovedtillitsvalgt for Sykepleier forbundet 

Tilknytning til partene: Ingen 
ble gjort kjent med vitneansvaret, formant, avga forsikring og forklaring. 

Vitne nr. 2 

Niwn: 

Fødselsdato: 

Adresse: 

Stilling: 

Trond Tandberg 

02021968 

Storgata 26, 8006 Bodø 

Hovedtillistsvalgt 

Tilknytning til partene: Ingen 

ble gjort kjent med vitneansvaret, formant, avga forsikring og forklaring. 

Vitne nr. 3 
Navn: Elise Sønderland 
Fødselsdato: 16.06.1978 
Adresse: Roald Amundsensvei 11, 8003 Bodø 
Stilling: Arbeids utprøving 
Tilknytning til partene: Ingen 
ble gjort kjent med vitneansvaret, formant, avga forsikring og forklaring. 
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Vitnem. 4 

Navn: 

Fødselsdato: 

Adresse: 

Stilling: 

Tilknytning til partene: 

Bjørn Vegard Gamst 

18011975 

Unnliveien 23, 8023 Bodø 

Ansvarlig forvaltningsrevisor i Salten Kommunerevisjon IKS 

Ingen 

ble gjort kjent med vitneansvaret, formant, avga forsikring og forklaring. 

Vitne nr. 5 

Navn: 

Fødselsdato: 

Adresse: 

Stilling: 

Tilknytning til partene: 

Espen Rokkan 

22011972 

Hesthaugen 20, 8020 Bodø 

Leder av Kontrollutvalget for bystyret i Bodø kommune 

Ingen 

ble gjort kjent med vitneansvaret, formant, avga forsikring og forklaring. 

Vitne nr. 6 

Navn: 

Fødselsdato: 

Adresse: 

Stilling: 

Tilknytning til partene: 

Lars Vestnes 

19061969 

Unnliveien 44, 8023 Bodø 

Gruppeleder i Bodø Høyre, sitter i Bystyret og i AU

Administrasjonsutvalget. 

Ingen 

ble gjort kjent med vitneansvaret, formant, avga forsikring og forklaring. 

Vitne nr. 7 

Navn: Trond Tandberg 

Fødselsdato: 

Adresse: Ingen 

Stilling: Hovedtillitsvalgt i Unio 

Tilknytning til partene: 

ble gjort kjent med vitneansvaret, formant, avga forsikring og forklaring. 
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Retten tok følgende pauser: kl.1032-1045, lunsj kl. 1150-1235 og kl. 1347-1400. 

Retten ble hevet kl. 1510. 

Saksøktes vitner 

Vitne nr. 7 

Navn: 

Fødselsdato: 

Adresse: 

Stilling: 

Anna Welle 

Assisterende rådmann 

Tilknytning til partene: Ingen 

ble gjort kjent med vitneansvaret, formant, avga forsikring og forklaring . 

Vitne nr. 8 

Navn: 

Fødselsdato: 

Adresse: 

Stilling: 

Tilknytning til partene: 

Anne Line Bosch Strand 

Tidligere HR-sjef Bodø kommune 

Ingen 

ble gjort kjent med vitneansvaret, formant, avga forsikring og forklaring. 

Vitne nr. 9 

Navn: 

Fødselsdato: 

Adresse: 

Stilling: 

Tilknytning til partene: 

Arne Myrland 

Kommunedirektør Bodø kommune 

Ingen 

ble gjort kjent med vitneansvaret, formant, avga forsikring og forklaring. 

Vitne nr. 10 

Navn: 

Fødselsdato: 

Adresse: 

Stilling: 

Julie Embrå 

jurist Bodø kommune 
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Tilknytning til partene: Ingen 

ble gjort kjent med vitneansvaret, formant, avga forsikring og forklaring. 

Vitne nr. 11 

Navn: 

Fødselsdato: 

Adresse: 

Stilling: 

Tilknytning til partene: 

Marianne Bjørklund 

03111967 

Torvgata 20b, 8005 Bodø 

jurist Bodø kommune 

Ingen 

ble gjort kjent med vitneansvaret, formant, avga forsikring og forklaring. 
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