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PROTOKOLL _ BODO KONTROLLUTVALG

Motedato: Mandag 18. januar 2016 kl. 10.00 - 13.15

Motested: Msterom 4. etasje, ridhuset
Saksnr.: 01116 -07116

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

Forfall:
Lars Vestnes

Varamedlemmer:
Bodil Bjomaali Brattli mstte for Lars Vestnes

0vrige:
Undervisningssjef Tore Tverbakk og konsulent Espen Fjervoll motte i tilkn)tning til sak
04116
Avdelingsleder Liv Anne Kildal, og
Ansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt, Salten kommunerevisjon IKS
Seketariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgsewice

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

0l/16 Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 23. november 2015

02fi6 Rapport fra selskapskontroll: Bodo Energi AS
03/16 Virksomhetsplan for kontrollutvalget
04fi6 Oppfolgning av bystyrets vedtak i sak om forvaltningsrevisjon: Kvalitet

innen spesialundervisning / PPT

05/16 Redegjorelse fra administrasjonen: Om rutiner for hindtering av
taushetsbelagte opplysninger

{t6n6 Orienteringer fra revision og sekretariat

07n6 Eventuelt

01/16 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 23. november 2015

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 23. november 2015 godkjennes.

Voterin{r:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 23. november 2015 godkjennes.

02116 Rapport fra selskapskontroll: Bods Energi AS

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):
l. Gjennomfort selskapskontroll / eierskapskontroll med Bodo Energi AS er lagt frem for

bystyret.
2. Rapporten tas til etterretning.

Omforent forslae (innstilline til bvstvret):
1 . Gjennomfort selskapskontroll / eierskapskontroll med Bodo Energi AS er lagt frem for

bystyret.
2. Bystyret ber selskapets eierorgan merke seg revisors funn vedrorende kompetanse og

manglende kjonnsbalanse i styrer i Bodo Energi AS og dets datterselskaper.
3. Rapporten tas for ovrig til etterretning.

Votering:
Omforent lorslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til bystyret):
1 . Gjennomfort selskapskontroll ,/ eierskapskontroll med Bodo Energi AS er lagt frem for

bystyret.
2. Bystyret ber selskapets eierorgan merke seg revisors funn vedrsrende kompetanse og

manglende kjonnsbalanse i styrer i Bodo Energi AS og dets dafterselskaper.



3. Rapporten tas for ovrig til etterretning.

03116 Virksomhetsplanforkontrollutvalget20l6

Kontrollutvaleets behandline:
Tillegg til kontrollutvalgets irsplan 2016: <Rutiner for innkjop) settes opp til utvalgets mote
4. mars.

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):
Bystyret tar kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2016 til orientering.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Bystyret tar kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2016 til orientering.

Leder Espen Rokkan ble innvilget permisjon for resten av motet. Nestleder Thor Ame
Angelsen ledet mstet under behandling av sakene 04116 til og med 07/16.

04116 Oppfolgning av bystyrets vedtak i sak om forvaltningsrevisjon: Kvalitet
innen spesialundervisning / PPT

Undervisningssjef Tore Tverbakk og konsulent Espen Fjrrvoll motte fra administrasjonen for
6 redegjore og svare pfl sporsmAl.

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

oppfolgning av bystyrets vedtak i sak l3l134 Kvalitet innen spesialundervisning /
PPT.

2. Administrasjonen har redegjort for pA hvilken mite bystyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget registrerer folgende:

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.

Omforent forslaq til vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ 12 gjennomfort en

oppfolgning av bystyrets vedtak i sak l3l134 Kvalitet innen spesialundervisning /
PPT.



2. Administrasjonen har redegiort for pi hvilken mite bystyrets vedtak i sak I 3/134

er fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer folgende:

o Det er etablert og tatt i bruk et kvalitetssystem
. Administrasjonen har sokt i bringe saksbehandlingen innen

spesialundervisning i samsvar med relevant regelverk pA omradet, giennom

utarbeidelse av ny rutinehAndbok, nye maler, nytl tildelingsregime mv.

o Administrasjonen har fulgt opp serlige utfordringer knyttet til 6n skole.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
I . Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ l2 gjennomfort en

oppfolgning av bystyrets vedtak i sak 13/134 Kvalitet innen spesialundervisning /
PPT.

2. Administrasjonen har redegiort for p6 hvilken mAte bystyrets vedtak i sak l3/ 134

er lulgt opp. Kontrollutvalget registrerer folgende:

o Det er etablert og tatt i bruk et kvalitetssystem
o Administrasjonen har sokt i bringe saksbehandlingen innen

spesialundervisning i samsvar med relevanl regelverk pe omredet' gjennom

utarbeidelse av ny rutinehindbok. nye maler, nytt tildelingsregime mv.

o Administrasjonen har fulgt opp serlige utfordringer kny'ttet til dn skole.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.

05/16 Redegiorelse fra administrasjonen: Om rutiner for hindtering av

taushetsbelagte opplysninger

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

Omforent forslaq:
Saken utsettes.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes.



06/16 Orienteringer fra revisjon og sckretariat

Revisj onen orienterte :

. Om status for regnskapsrevisjon, bl.a nir det glelder Bodo kommunale eiendommer

KF.
o Forvaltningsrevisjon: Ingen aktive bestillinger. Forvaltningsrevisorene arbeider for

tiden med Overordnet analyse som grunnlag for ny plan for forvaltningsrevisjon.

Sekretariatet orienterte :

. Om dokument vedlagl saken

. Om notat fra Bods kommunes bamevemtjeneste datert 08.01.2016, delt ut i mste.

Kontrollutvalget ber om i fE bamevemtjenestens svar til fylkesmannens tilsynsrapport datert

16.12.2015. Til uwalgets mote i april 2016 ber utvalget om & ffi en redeglorelse lra ny

bamevemleder om status for kommunens bamevem'

o Om brev til ridmannen datert 14.01.2016: <Rutinemessig oversendelse av innkallinger

/ sakspapirer til generalforsamlinger i visse selskaper>, delt u1 i mote.

07 n6 Eventuelt

Thor Arne Angelsen tok opp sporsmilet om publisering av informasjon om kommunens

eierskap pi nett. Sekretariatet sender henvendelse til ridmannen om dette.

Ingen ytterligere saker til behandling.

Utskift sendes:

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


