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PROTOKOLL _ BODO KONTROLLUTVALG

Motedato: Mandag 6. mars 2017 kt. 09.00 - 10.30

Motested: Blisalen, Moloveien l6
Saksnr.: 07117 - l3ll7

Til stede:
Espen Rokkan. leder
Thor Ame Angelsen, nestleder
Charlotte Ringkjob
Ashild Opoyen

Varamedlemmer:
Bodil Bjomaali Brattli motte for Lars Vestnes

Forfall:
Lars Vestnes

Avrige:
Assisterende ridmann Anna Welle motte i tilknytning til sak 08117, og l0ll7
Okonomis.jef Bodo Havn KF Jon-Ame Nymo. motte i tilknytning til sak 08/l 7
Leder politisk seketariat Berit Skaug. motte i tilknytning til sak 09/17
Avdelingsleder Liv Anne Kildal. og
Ansvarlig fbrvaltningsrevisor Inger Hikestad. Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen. Salten kontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

07il7 Godkjenning av protokgll fra kontrollutvalgets mote I 9. lanuar 201 7
08il7 Oppfolgning av lorvaltningsrev i sj on Bodo Havn KF
09n7 Redegjorelse fra administrasjonen: Manglende oversen<Ielse av innkallinger

til sammenslutninger
10il7 Redegjorelse lra administrasjonen: Kommunens arbeid med eierstrategier

pi selskapsnivi
llfi7 Bestilling av selskapskontroll / lorvaltningsrevisjon Kommunale selskaper

og stiftelser i Bods kommune
t2/17 Orienteringer fia revisjon og sekretariat
l3n7 Eventuelt

07117 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 19. januar 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 19. januar 201 7 godkjennes.

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll tia kontrollutvalgets nlote 19. januar 201 7 godkjennes.

08117 Oppfolgning av forvaltningsrevisjon Bodo Havn KF

Assisterende ridmann Anna Welle motte fra administrasjonen og okonomisjel.lon-Ame
Nymo fra Bodo Havn KF mstte tbr i redegjore og svare pri sporsmil.

Kontrollutvalget fikk utdelt notatet (Orientering om hoyesteretts dom i Holship-saken>

Forslag til vedtak:
I . Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ l2 gjennomfort en

oppf'olgning av bystyrets vedtak i sak 15/159 Forvaltningsrevisjon Bodo Havn KF.

2. Ridmannen og Bodo Havn KF har redegjort for pi hvilken mite bystyrets vedtak
er lulgt opp. Kontrollutvalget registrerer folgende:

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.

Omforent lorslae:
I . Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ I 2 gjennomfort en

oppfolgning av bystyrets vedtak i sak l5l159 Forvaltningsrevisjon Bodo Havn KF.



2. Ridmannen og Bodo Havn KF har redegjort for pA hvilken mete bystyrets vedtak
er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer folgende:

o Det er utarbeidet eierskapsmelding. og rutiner for samhandling mellom
kommune og foretak. I tillegg giennomfores eiermoter to ganger i 6ret, samt at
kopi av innkallinger og saker til havnestyret sendes til ordflorer. Assisterende
radmann og varaordforer er til stede ved styremoter i Bodo Havn KF.

o Sak om endring av vedtekter for Bods Havn KF har blitt utsatt i pAvente av bl.a
kommende endringer i lowerk og eierstrategi

o NAr det gielder de vedtak byslyret pekte pa for oppfolgning. si gjaldt dette
Mathavna, et prosjekt som ikke ble giennomfort.

r Postjournal er per i dag tilgjengelig pi foresporsel, men det opplyses at det
arbeides med at postjoumal skal vare tilgjengelig pi Bodo Havn KF sin
hjemmeside, og at ovrige rutiner Innkallinger og protokoller fra styremotene i
Bodo Havn KF ligger pA kommunens hjemmeside.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I . Kontrollutvalget har i medhold av lorskrift om kontrollutvalg $ 

'12 giennomlort en
oppfolgning av bystyrets vedtak i sak l5/159 Forvaltningsrevisjon Bods Havn KF.

2. Ridmannen og Bodo Havn KF har redegjort for pfl hvilken mAte bystyrets vedtak
er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer folgende:

o Det er utarbeidet eierskapsmelding. og rutiner for samhandling mellom
kommune og foretak. I tillegg giennomfores eiermster to ganger i eret, samt at
kopi av innkallinger og saker til havnestyret sendes til ordforer. Assisterende
ridmann og varaordforer er til stede ved styremoter i Bodo Havn KF.

o Sak om endring av vedtekter for Bodo Havn KF har blitt utsatt i pivente av bl.a
kommende endringer i lolwerk og eierstrategi

o Nir det gjelder de vedtak bystyret pekte pi fbr oppfolgning. si gjaldt dette
Mathavna. et prosjekt som ikke ble gjennomfort.

o Postjoumal er per i dag tilgjengelig pi foresporsel, men det opplyses at det
arbeides med at postjoumal skal vere tilgjengelig p6 Bodo Havn KF sin
hjemmeside. og at ovrige rutiner Innkallinger og protokoller fra styremotene i
Bodo Havn KF ligger pi kommunens hjemmeside.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.



09117 Redegjorelse fra administrasjonen: Manglende oversendelse av
innkallinger til sammenslutninger

Leder av politisk sekretariat Berit Skaug motte for A redegjore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem for drofiing.

Omforent lorslaq til vedtak:
Redegj orel sen fra admini strasj onen tas ti I etterretning.

Votering:
Omforenl forslag ble enstemmig vedlatt.

Vedtak:
Redegjorelsen f'ra administrasjonen tas til etterretning.

l0ll7 Redegiorelse fra administrasjonen: Kommunens arbeid med eierstrategier
pi selskapsnivi

Assisterende ridmann Anna Welle for i redegjore og svare pA sporsmil.

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

Omforent forslag til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Utvalget ber om en orientering om fremdriften i arbeidet med eierskapsstrategier i sine
kommende moter.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Utvalget ber om en orientering om fremdriften i arbeidet med eierskapsstrategier i sine
kommende moter.

llll7 Bestilling av selskapskontroll / forvaltningsrevisjon Kommunale selskaper
og stiftelser i Bodo kommune

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av selskapskontroll / forvaltningsrevisjon slik det er
beskrevet i prosjektplan datert 09.02.201 7.



Omforent tbrslas:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av selskapskontrolt / lorvaltningsrevisjon slik det er
beskrevet i prosjektplan da:srt 09.02.2017.

lJtvalget ber om 6 bli holdt oppdatert om ansvarlige personer, samt oppdatert fremdriftsplan
si raskt som mulig.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av selskapskontroll / forvaltningsrevisjon slik det er
beskrevet i prosjektplan datert 09.02.2017.

utvalget ber om i bli holdt oppdatert om ansvarlige personer, samt oppdatert fremdriftsplan
si raskt som mulig.

12t17 Orienteringer fra rcvisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:
o Bemanning: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor planlegger i gA av i juni

2017 . Det er ansatt ny forvaltningsrevisor fra april2017 .

. Regnskap: Revisor har mottatt alle regnskapene, unntatt for Bodo Havn KF.

Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken

l3n7 Eventuelt

Ingen yttcrligere saker til behandling.

Bods den 6. mars 2

Sekreter for kontrollutvalget



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


