
$ Srlt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 lnndyr

Vlr dato: Jnr ark
04.03.2016 t6/213 4t2 s.4

PROTOKOLL - BODO KONTROLLUTVALG

Motedato: Fredag 4. mars 2016 kl. 10.00 - 13.00

Motested: Formannskapssalen, ridhuset
Saksnr.: 08/16 - 14/16

Til stede:
Espen Rokkan, leder
Charlotte Ringkjob

Forfall:
Thor Ame Angelsen. nestleder
Lars Vestnes
Ashild Opoyen

Varamedlemmer:
Bodil Bjomaali Braftli motte for Lars Vestnes
Odd Paulsen motte for Ashild Opoyen
Arild Mentzoni mstte for Thor Ame Angelsen

Avrigez
Kommunaldirektor Komelija Rasic og Kommunaldirektor helse og omsorg Ingunn Lie Mosti
motte i tilknyning til sak 09/16
Innkjopssjef Oystein Nilsen motte i tilknytning til sak l0/16
Leder av politisk sekretariat Berit Skaug. og leder for serviceseksjon Kjersti Rongved motte i

tilkny,tning til sak 1 I /16
Fungerende HRJeder Stephan Skjelvan og kommunikasjonsridgiver Tord Be(hinussen mstte
i tilknyning til sak 12116

Avdelingsleder Liv Anne Kildal, og ansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt,
Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent.

Merknader:
Ingen



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

08/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote I 8. .lanuar 2016
09/16 Redegiorelse om status for kommunens okonomi
l0/16 Redegisrelse fra administrasjonen: Rutiner for innkjop
1tfi6 Redegjorelse fra administrasjonen: Om rutiner for hAndtering av

taushetsbelagte opp!ysninger
l2n6 Redegiorelse fra administrasjonen: Erfaringer etter organisasjonsutvalgets

sak l5/2- Endringer i arbeidsreglementet - ytringsrett, lojalitetsplikt og
varsling

l3/16 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
t4n6 Eventueh

08/f6 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets m6te 18. januar 2016

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 18. januar 2016 godkjennes.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 18. januar 201 6 godkjennes.

09116 Redegiorelse om status for kommunens skonomi

Kommunaldirektsr okonomi Komelija Rasic og Kommunaldirektor helse og omsorg Ingunn
Lie Mosti mstte for i redegjore og sv.re pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslaq:
Redegiorelsen tas til etterretning.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen tas til etterretning.



10116 Redegiorelse fra administrasjonen: Rutiner for innkjop

Innkjopssjef Oystein Nilsen og kommunaldirektsr skonomi Komelija Rasic mstte fra
administrasjonen for fl redegjore og svare pA sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslaq til vedtak:
Redegjorelsen tas til etterretning.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen tas til etterretning.

llll6 Redegiorelse fra administrasjonen: Om rutiner for hindtering av
taushetsbelagte opplysninger

Leder av politisk seketariat Berit Skaug, og leder for serviceseksjon Kjersti Rongved motte
fra administrasjonen for fl redegjore og svare pi sporsmfll.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

Omforent forslae til vedtak:
Redegjorelsen tas til etterretning.

Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen tas til etterretning.

12116 Redegiorelsefraadministrasjonen:Erfaringeretter
organisasjonsutvalgets sak l5/2- Endringer i arbeidsreglementet -
ytringsrett, Iojalitetsplikt og varsling

Fungerende HR-sjef Stephan Skjelvan og kommunikasjonsr&dgiver Tord Berthinussen mstte
lra administrasjonen for 6 redegjore og svare pA sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.



Omforent forslag:
Redegjorelsen tas til etterretning.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Redegjorelsen tas til etterretning.
Vedtak:

13fi6 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:
. Regnskapsrevisjon: Revisor har mottatt regnskap fra alle unntatt Bods Havn KF

Kirkelig fellesrAd.

Sekretariatel orienterte :

. Om dokumenter vedlagt saken
o Om henvendelse fra og svar til administrasjonen vedr innstilling til bystyret om

budsjett / regnskap for kommunale foretak. E-post av 27.01.2016 vedrsrende dette ble
delt ut i motet.

o Om tidligere irs praksis ved behandling av regnskap for kommunale foretak. Samt
sporsmAl om innkalling av kommunale foretak til kontrollutvalgets mote 25. april
2016. Utvalget ga uttrykk for at de onsket hvert av foretakene representert ved
uwalgets behandling av regnskap.

o Om telefonisk henvendelse fra nestleder med sporsmAl om valg av eldrerfrd.
Kontrollutvalget ber om sak til neste mote.

. Om henvendelse fra media med krav om innsyn i notat forelagt kontrollutvalget i
tilknltning til sak 04/16: Oppfolgving uv bvstyrets vedtuk i sak om forvaltningsrevisjon;
Kvalitet innen spesialunderuisning / PPT.

. Om overordnet analyse. Arbeidet med denne er pibegynt og beregnes ferdig til neste
mote i kontrollutvalget

t1/L6 Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Seketer for kontrollutvalget



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


