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PROTOKOLL _ BODO KONTROLLUTVALG

Mstedato: Fredag 6. oktober 2017 k|.09.00 - 11.45

Mstested: Formannskapssalen, Moloveien l6
Saksnr.: 44117 - 53117

Til stede: Forfall:
Espen Rokkan, leder Ashild Opoyen
Thor Ame Angelsen, nestleder
Lars Vestnes
Charlotte Ringkjob

Varamedlemmer:
Odd Paulsen motte som vara for Ashild Opoyen

Qlvrige:
Kommunaldirektsr okonomi Komelija Rasic. sak 45117
Leder utvikling og innovasjon Stephan Skjelvan, sak 46/17
Kommunikasjonssjef Tord Berthinussen og IKT-sjef Frode Nilsen, sak47/17
Avdelingsleder Liv Anne Kildal,
Forvaltningsrevisor Pil Strand, og
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

Codkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

44n7 Godkienning av protokoll lra kontrollutvalgets mote 28. august 2017
45fi7 Redeglorelse fra administrasjonen: Redeg,orelse om kommunens

okonomiske situasion
16t17 Redegjorelse fra administrasjonen: Status for fremdrift i kommunens arbeid

med eierstrategier
17n7 Redegjorelse fra administrasjonen: Sensitive dokumenter tilgjengelig via

kommunens nettsider
18n7 Unntatt lra offentlighet Off.lov $ I 3, jfr fvl d 13: Redegjorelse om

kommunens hindtering av varsling mm
19fi7 [Jnderveisrapportering og revisjonsdialog vedr bestilt selskapskontroll
30fi7 Invitasjon fra Nordland fylkeskommune til i delta i etablering av nytt

interkommunalt sekretariatselskap

51fi7 Kontrollutvalgets moteplan 201 8

52fi7 Orienteringer fra revision og sekretariat
53fi7 Eventuelt

44117 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 28. august 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 28. august 201 7 godkjennes.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 28. august 2017 godkjennes.

4sll7 Redegiorelse fra administrasjonen: Redegiorelse om kommunens
okonomiske situasjon

Kommunaldirektor Komelija Rasic mstte fra administrasjonen for 6 redegjore og svare pi
sporsmAl.

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

Omforent forslae til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til etterretning.



16/17 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for fremdrift i kommunens
arbeid med eierstrategier

Leder utvikling og innovasjon Stephan Skjelvan motte fra administrasjonen for 6 redegjore og
svare pi sporsmil.

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

Omforent forslaq til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget viser til bystyrets vedtak I 0. desember 201 5, sak l5/158 Bodo kommunes
eiersktpspolitikk - eierskapsmelding 2015, der bystyret ber om utarbeidelse av spesifikke
eierstrategier for foretak og selskap. Videre viser utvalget til bystyrets vedtak i sak 16/90
Kommunale .forelak - eierstrategier og relningslinjer./br samhandling, hvor det fremkommer
at <<Rddmannen vil.forlsette arbeid med utvikling ov ruliner.for oppfolging av kommunens
eierskap, inkludert IKS-selsktp og aksjeselskopt.lJtvalget registrerer at foretak og
administrasjon har igangsatt et arbeid med oppfolgning av bystyrets vedtak, men at arbeidet
med eierstrategier for foretakenes del ikke er ferdigstilt pa tross av tiden som har gett siden
bystyrets vedtak. Det er ikke tilfredsstillende at det gir sA lang tid for oppfolgning av
bystyrets vedtak sluttfsres. Kontrollutvalget understreker administrasjonens og foretakenes
ansvar for oppfolgning av bystyrets vedtak.

Voterins:
Omlorent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Kontrollutvalget viser til bystyrets vedtak 10. desember 2015, sak 151158 Bodo kommunes
eierskapspolitikk - eierskapsmelding 2015, der bystyret ber om utarbeidelse av spesifikke
eierstrategier for foretak og selskap. Videre viser utvalget til bystyrets vedtak i sak 16/90
Kommunale.foretak - eierstrategier og retningslinjer.fbr samhandling, hvor det fremkommer
at <<RAdmunnen vil./brtsette arbeid med unikling av rutiner.for oppfolging av kommunens
eierskap, inkludert lKS-selskap og aksjeselskopr. Utvalget registrerer at foretak og
administrasjon har igangsatt et arbeid med oppfolgning av byslyrets vedtak, men at arbeidet
med eierstrategier for foretakenes del ikke er ferdigstilt pd tross av tiden som har g6tt siden
bystyrets vedtak. Det er ikke tilfredsstillende at det gir sA lang tid for oppfolgning av
bystyrets vedtak sluttfores. Kontrollutvalget understreker administrasjonens og foretakenes
ansvar for oppfolgning av bystyrets vedtak.

17 /17 Redegiorelse fra administrasjonen: Sensitive dokumenter tilgiengelig via
kommunens nettsider

Kommunikasjonssjef Tord Berthinussen og IKT-sjef Frode Nilsen motte fra administrasjonen
for 6 redegjore og svare pi sporsmdl.



Forslag til vedtak:
Saken legges lrem uten fbrslag til vedtak.

Omforent forslag til vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

48117 Unntatt fra offentlighet Off.lov $ 13, jfr fvl $ 13: Redegiorelse om
kommunens hindtering av varsling mm

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

Omforent forslag til vedtak:
Saken utsettes til neste mote. Det var sendt innkalling til ridmannen, men det motte ingen fra
administrasjonen for 5 redegjore om saken.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes til neste mote. Det var sendt innkalling lil riidmannen. men det motte ingen fra
administrasjonen for A redegjore om saken.

49117 Underveisrapportering og revisjonsdialog vedr bestilt selskapskontroll

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

Omforent forslas til vedtak:
Rapportering / dialog med revisor tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Rapportering / dialog med revisor tas til orientering.



50/17 Invitasjon fra Nordland fylkeskommune til i delta i etablering av nytt
interkommunalt sekretariatsselskap

Forslag til vedtak (innstilling til vedtak):
Bods kommune stiller seg positiv til Nordland fylkeskommunes invitasjon til 6 delta i
arbeidet med 6 etablere et nytt interkommunalt sekretariatsselskap i Nordland.

Bodo kommune forutsetter at kvalitet og tilgiengelighet for tjenesten kan opprettholdes i nytt
selskap, og at utgiftene kan reduseres som folge av stordriftsfordelen ved 6 inngi i et storre

selskap.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til vedtak):
Bods kommune stiller seg positiv til Nordland fylkeskommunes invitasjon til i delta i
arbeidet med i etablere et nytt interkommunalt sekretariatsselskap i Nordland.

Bods kommune forutsetter at kvalitet og tilgjengelighet for tjenesten kan opprettholdes i nytt
selskap, og at utgiftene kan reduseres som folge av stordriftsfordelen ved i inngi i et storre

selskap.

5lll7 Kontrollutvalgets moteplan 2018

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i 2018:

Torsdag 18. januar
Mandag 5. mars
Onsdag 18. april (behandling av regnskap for kommune og kommunale foretak)
Fredag 1. juni

Mandag 27. august
Fredag 5. oktober
Fredag 16. november

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Torsdag 18. januar
Mandag 5. mars
Onsdag 18. april (behandling av regnskap for kommune og kommunale foretak)
Fredag 1. juni

Mandag 27. august



Fredag 5. oktober
Fredag 16. november

52t17 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:
o Ingenting serskilt i orientere om.

Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken.

. Om vedtatt plan for forvaltningsrevisjon, og de prioriteringer som er vedtatt av

bystyret.
Kontrollutvalget ber om prosjektplan for planens prioritet nummer 2:

Oppfolgning av bystyrets vedtak vedrorende Ijemvarmeanlegg, til neste mote.
Utvalget ber om sak til neste mote vedrsrende ytterligere prioritering av
forvaltn ingsrevisj on

o Om bystyrets vedtak vedrorende Plan for selskapskontroll, hvor det ble forutsatt at

kontrollutvalget skulle komme tilbake til bystyret med Plan for selskapskontroll
for 2017 -2019 pi selskapsnivi.

Kontrollutvalget ber om sak til neste mote med Plan for selskapskontroll.

53fi7 Eventuelt

Ingen yterligere saker til behandling.

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Bodo kommune v/ ordforer og r6dmann.
Salten kommunerevisjon IKS

Bods den 6.oktober 2017

Sekreter for kontrollutvalget


