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PROTOKOLL _ BODO KONTROLLUTVALG
Motedato: Mandag 30. mai 2016 kl.
Mstested: Bystyresalen, rridhuset

Saksnr.:
Til

10.00

- 11.50

26116 - 30116

stede:

leder
Lars Vestnes
Espen Rokkan,

Charlotte Ringkjob

Forfall:
Ashild Opoyen
Thor Ame Angelsen. nestleder

Varamedlemmer:
Odd Paulsen motte for Ashild Opoyen
Arild Mentzoni mstte for Thor Ame Angelsen

Ovrige:.
Ridmann Rolf Kare Jenssen og kommunaldirektor Komelija Rasic mstte i tilknytning
til sak27/16
Avdelingsleder Liv Anne Kildal,
Forvaltningsrevisor Inger Hikestad, og
Ansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt. Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

o

o
o
o
.

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:

SAKSLISTE
Saksnummer
26/16
27/16
2En6

Sakstittel
(iodkjenning av protokoll lia kontrollutvalgets ntotc 25. april 2016
Redegjorelse om status for kommunens skonomi
Pf an for lorvaltningsrevisjon 20 I 6-2019
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Eventuelt

29fi6
30/16

26116

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 25. april 2016

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 25. april 2016 godkjennes.
Votering:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets m6te 25. april 2016 godkjennes.

27116

Redegiorelse om status for kommunens ekonomi

Ridmann Rolf Kire Jenssen og kommunaldirektor Komelija Rasic motte fra administrasjonen
for 6 redegiore og svare pa sporsmel.
Forslag til vedtak:
Saken legges I'rem uten forslag til vedtak.
Omforent forslas til vedtak:
Redeglorelsen tas til etterretning.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen tas

28116

til etterretning.

Planforforvaltningsrevisjon2016-2019

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):
Bystyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for forvaltningsrevis.lon 2016-2019 med
lolgende prioriterte lbkusomrider:

l.

2.
J.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

Bystyret gir kontrollutvalget myndighel til f, foreta endringer av planen i planperioden der
kontrollutvalget finner det nodvendig
Omforent forslas:
Kontrollutvalgets innspill til saken tas med ved sluttbehandling av Plan for
lbrvaltningsrevisjon i utvalgets neste mote. Utvalget ber om 6 fi fremlagt prosjektplan for
Okonomistyring helse og sosial til samme mote.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalgets innspill til saken tas med ved sluttbehandling av Plan for
lorvaltningsrevisjon i utvalgets neste mote.
Kontrollutvalget ber om 6 fE fremlagt prosjektplan for Okonomistyring helse og sosial til
samme mote.

29/16

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisor orienterte:
Bemanning forvaltningsrevisjon: Vakant stilling er lyst ut og det forventes tilsetting
lopet av sommeren.

.

Sekretariatet orienterte :
Om dokument vedlagt saken
Konstituerende mste i Salten kontrollutvalgservice ble gjennomfort 9. mai med
folgende valg: Styreleder Gisle Hansen (Sorfold), styrets nestleder Gry Janne RugAs
(Fauske), tredje medlem av arbeidsutvalget John Ringstad (Steigen)

.
o

i

Charlotte Ringkjob orienterte om giennomfort mote i representantskapet i Salten
kommunerevisjon IKS. Johan Bakke ble valgt til styreleder, Inga-Lill Sundset ble valgt
styremedlem, mens Espen Rokkan ble valgt til leder av representantskapet.

30/16

Eventuelt

Ingen yterligere saker til behandling.

Bods den 30. mai

Sekreter for koitrollutvalget

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

til

