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PROTOKOLL _ BODO KONTROLLUTVALG

Motedato: Torsdag 18. januar 2018 k|.09.00 - 12.10

Motested: Bl:isalen, Moloveien l6
Saksnr.: 01/18 - 08/18

Til stede: Forfall:
Espen Rokkan, leder Lars Vestnes
Thor Ame Angelsen, nestleder Charlotte Ringkjob
Ashild Opoyen (fra og med sak 03/18)

Varamedlemmer:
Lars Rsed Hansen mstte for Lars Vestnes
Odd Paulsen motte for Charlotte Ringkjob

Ovriget
Kommunaldirektor Odd Henriksen motte i tilknyning til sak 02i l8
Ridmann Rolf Kdre Jenssen motte i tilknltning til sak 03/18
Assisterende ridmann Anna Welle, og leder politisk sekretariat Berit Skaug
motte i tilknltning til sak 04/18
Avdelingsleder Liv Anne Kildal, og
Ansvarlig forvaltningsrevisor Bjorn Vegard Gamst" Salten kommunerevisjon IKS
Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent.

Merknader:
Ingen



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

0t/18 Godkjenning av proto\oll fra kontrollutvalgets mote 17. november 2017
02fi8 Redegjorelse til kontrollutvalget: Status for fremdrift i kommunens arbeid

med eierstrategier
03/18 Redeglorelse fra administrasjonen: Oppfolgning av bystyrets vedtak sak

1 7/l 37 Etablering av n).tt interkommunalt revislonsselskap
0{/18 Redegisr4se lra administrasjonen: Demokratiprosiektet
05/t 8 Bestilling av fon altningsrevisjon: Oppfolgning av bystyrets vedtak

vedrsrendq Ijernvarmeanlegg
06/18 Bestilling selskapskontroll IRIS Salten IKS - selvkost og offentlig

anskaffelse
07il8 Qrienteringer lra revisjon og sekretariat
08/18 Eventuelt

0Ul8 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 17. november 2017

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 17. november 2017 godkjennes.

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote I 7. november 201 7 godkjennes.

02118 Redegiorelse til kontrollutvalget: Status for fremdrift i kommunens arbeid
med eierstrategier

Kommunaldirektor Odd Henriksen motte fra administrasjonen motte for 6 redeglore og svare
pi sporsmil.

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

Omforent forslag:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til ettenetning.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til ettenetning.



03/18 Redegiorelse fra administrasjonen: Oppfolgning av bystyrets vedtak sak
l7l137 Etablering av nytt interkommunalt revisjonsselskap

Ridmann Rotf Kare Jenssen motte for A redegjore og svare pi sporsmfll.

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

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

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas 1il etterretning.

04/18 Redegiorelsefraadministrasjonen:Demokratiprosjektet

Assisterende ridmann Anna Welle og leder politisk sekretariat Berit Skaug for i redegjore og
svafe pe sporsmil.

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

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

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatl.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas lil etterretning.

05/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon: Oppfolgning av bystyrets vedtak
vedrorende fjernvarmeanlegg

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfolgning av
bystyrels vedtak vedrsrende fiemvarmoanlegg, slik det er beskrevet i prosjektplan datert
07.12.2017 .

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Oppfolgning av
bystyrets vedtak vedrsrende ljernvarmeanlegg, slik det er beskrevet i prosjektplan datert
07.12.2017.

06/18 Bestilling selskapskontroll IRIS Salten IKS - selvkost og offentlig
anskaffelse

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon
selvkost og offentlig anskaffelse, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 18.12.2017.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av selskapskontroll i form av forvaltningsrevisjon
selvkost og offentlig anskaffelse, slik det er beskrevet i prosjektplan datert 18.12.2017.

07118 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:
o Ingenting serskilt i rapportere om.

Sekretariatet orienterte :

r Om Salten kontrollutvalgservice sin deltagelse i utredning av felles selskap for
seketariat for kontrollutvalg.

o Om at Salten kontrollutvalgservice har vunnet anbud for i levere
sekretariatstjenester til Rodoy kommune 2+l+l ar fremover.

Protokoll fra ekstraordinrrt styremote 3. j anuar 2018 i Salten Brann IKS er tidligere sendt ut
til utvalgets medlemmer, og ble delt ut i motet vedlagt to notater fra selskapets advokat.

08/f8 Eventuelt

Ashild Opoyen tok opp sporsm6l om informasjon status for klagebehandling av eiendomsskatt
i kommunen.

Ingen ytterligere saker til behandling.



Bodo den 18. janua.p 2018

Sekreter for kontro

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


