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PROTOKOLL - BODO KONTROLLUTVALG

Motedato: Mandag 25. april 2016 kl. 10'00 - 16'30

Mstested: BYstYresalen,ridhuset

Saksnr.: 15116 - 25116

Til stede: Forfall:

ispen Rokkan. leder Ashild OPoYen

Thor Ame Angelsen. nestleder

Charlotte Ringkjob
Lars Vestnes

Varamedlemmer:
Odd Paulsen motte for Ashild Opoyen

Ovrige:
o Kommunaldirektor Komelija Rasic og regnskapssjef Linda Johnsen motte i

tilkny'tning til sak I 61 1 6 - 201 1 6

. Daglig leder Steinar Bang Hansen og okonomisjef Karl Olav Hansen fra Bods

Spektrum KF (sak l6116)
. Daglig leder Monica Ahyee, okonomi- og kommunikasjonsleder Inge Frantzen og

led-er iriftsavdeling Hege Rasmussen fra Bodo kommunale eiendommer KF (sak

17 t16)
o okonomi- og administrasjonssjef Grete Ingebrigtsen fra Bods kulturhus KF

(sakl8/16)
o Okonomisjef Jon-Ame Nymo fra Bods havn KF (sak l9l16)
o Kommunaldirektor OK Ame Ovsthus, bamevemleder Arve Rolandsen, seksjonsleder

Ketil Oyen, seksjonsleder Janne Joakimsen og jurist Maria Tessem (sak 2l /16)

o Avdelingsleder Liv Anne Kildal, og
o Ansvarlig forvaltningsrevisor Svein Erik Moholt. Salten kommunerevisjon IKS

o Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice



Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent.

Charlotte Ringkjob tok opp mulig sak til eventuelt: Kommunens hAndtering av
tilsetlingsprosess Bods Industri AS

Merknader:
Thor Ame Angelsen: Ved ettersendelse av sakspapirer bes sekretariatet om at dokumentnavn
starter med saksnummer.

Espen Rokkan: Ved ettersendelse av sakspapirer bes sekretariatet om A sende ut en felles PDF
nAr innkallingen blir komplett.



SAKSLISTE
Saksnumme r Sakstittel

oror 5/16
16fi6 Arsr"gnrkap zo t 5 god.r Spj(@r
t7 /16 Arsregnskap 2ol5 Bodo kom*unaffi

\ontrollutvalget
Arsregnskap ZO t5 godo
uttalelse fra kontrol lutvalset

Arsregnskap 201 5 Bodo Havn KF - uttalelse fra kontrollutralget

l8/16

19il6
20n6 Arsregnskap Bods kommune 2015 - uttalelse fra kontrolluwalget
2t/16 Redegisrel se fra admini strasjoffi
22fi6 Overordnet analyse lor Bodo kommune - Grunnlag for plan fbr

{orvaltningsrevisjon
Spsrsm6l om valg av eldrerid
o.ienteringer fia .euisjffi
Eventuelt

23il6
21/16
25116

15116 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 4. mars 2016

Leder bemerket at det skulle fremgi av protokollen at han fikk permisjon etter behandlingen
av sak/12/16.

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 4. mars 2016 godkjennes.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 4. mars 2016 godkiennes.

16116 Arsregnskap 20t5 Bods Spektrum KF - uttalelse fra kontrollutvalget

Daglig leder Steinar Bang Hansen og okonomisjef Karl Olav Hansen motte fra Bodo
Spektrum KF for A redegjore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 25. april 2016 behandlet Bodo Spektrum KF sitt Arsregnskap fbr
2015. Sammen med irsregnskapet forelA foretakets irsberetning og revisjonsberetning for
2015.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesilikasjoner og
noter samt foretakets drsberetning tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir er riktig
inntrykk av Bods Spektrum KF sin aktivitet i 2015.



Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er lagt frem med et regnskapsmessig mindreforbruk

med kr 263 605.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 1 april 2016

har kontrollutvilget ingen merknader til Bodo Spektrum KF sitt 6rsregnskap for 2015.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 25. april20l6 behandlet Bodo spektrum KF sitt irsregnskap for

2015. Sammen med irsregnskapet forela foretakets arsberetning og revisjonsberetning for

2015.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av Arsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og

noter samt foietakets arsbeietning tiifredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et riktig

inntrykk av Bods Spektrum KF sin aktivitet i 2015.

Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er lagt frem med et regnskapsmessig mindreforbruk

med kr 263 605.

utover dette og det som fremgar av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 1 april 2016

har kontrollutv-alget ingen merknader til Bodo Spektrum KF sitt irsregnskap for 2015.

17fi6 Arsregnskap 2015 Bods kommunale eiendommer KF - uttalelse fra
kontrollutvalget

Daglig leder Monica Ahyee, skonomi- og kommunikasjonsleder Inge Frantzen og leder

driftsavdeling Hege Rasmussen motte fra Bodo kommunale eiendommer KF for i redegiore

og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Kontroflutvalget har i mote 25. april 2016 behandtet Bods kommunale eiendommer KF sitt

drsregnskap for 2015. Sammen med irsregnskapet forela tbretakets Arsberetning og

revisjonsberetning for 201 5.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av Ersregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og

noter samt foretakets irsberetning tillredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et riktig
inntrykk av Bodo kommunale eiendommer KF sin aktivitet i 2015.

Kontrollutvalget ber foretaket ved senere irsberetninger gi en mer utfyllende redegiorelse om

de ikke-okonomiske tbrhold som etter kommunelovens I 48 nr 5 skal vaere en del av

foretakets arsberetning.

Utover dette og det som fremgar av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 15. april

2016. har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo kommunale eiendommer KF sitt

irsregnskap for 2015.



Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har imste 25. april 2016 behandlet Bods kommunale eiendommer KF sitt
arsregnskap for 2015. Sammen med arsregnskapet forela foretakets trsberetning og
revisjonsberetning for 20 I 5.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt foretakets Arsberetning tilfredsstiller brukemes inlbrmasjonsbehov og gir et riktig
inntrykk av Bodo kommunale eiendommer KF sin aktivitet i 2015.

Kontrollutvalget ber lbretaket ved senere f,rsberetninger gi en mer utfyllende redegjorelse om
de ikke-skonomiske forhold som etter kommunelovens $ 48 nr 5 skal vere en del av
foretakets irsberetning.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 15. april
2016, har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo kommunale eiendommer KF sitt
Arsregnskap for 2015.

18fi6 Arsregnskap 2015 Bodo Kulturhus KF / Stormen Konserthus Borlo KF -
uttalelse fra kontrollutvalget

Okonomi- og administrasjonssjel Grete Ingebrigtsen motte fra foretaket for i redegjore og
svare p& sporsmAl.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 25. april 2016 behandlet Bods Kulturhus KI' / Stormen
Konserthus Bodo KF sitt irsregnskap for 2015. Sammen med iLrsregnskapet lbreli foretakets
Arsberetning og revisjonsberetning for 2015.

Foretakets irsberetning inneholder ikke en redegjorelse for tiltak som er iverksatt. og tiltak
som planlegges iverksatt for i lremme likestilling og for i hindre lorskjellsbehandling i strid
med likestillingsloven. samt for 6 fremme formilet i diskrimineringsloven og i
diskriminerings- og tilgiengelighetsloven - slik det kreves i kommuneloven.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av Srsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt foretakets irsberetning for ovrig tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir
et riktig inntrykk av foretakets aktivitet i 2015.

Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er lagt frem med et regnskapsmessig mindreforbruk
med kr 3l I 549.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til &rsregnskapet datert 07.04.2016.
har kontrollutvalget ingen merknader til Bods Kulturhus KF / Stormen Konserthus Bods KF
sitt irsregnskap for 201 5.



Omfbrent forslae til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 25. april 2016 behandlet Bodo Kulturhus KF / Stormen

Konserthus Bodo KF sitt irsregnskap for 2015. Sammen med irsregnskapet foreli lbretakets

flrsberetning og revisjonsberetning for 2015.

Foretakets irsberetning inneholder ikke en redegjorelse for tiltak som er iverksatt, og tiltak

som planlegges iverksatt lor A fremme Iikestilling og for 6 hindre lorskjellsbehandling i strid

med tikestiltingsloven, samt for i fremme formilet i diskrimineringsloven og i

diskriminerings- og tilgiengelighetsloven slik det kreves i kommuneloven.

Foretakets irsberetning inneholder en overskrill som tilsier en redegjorelse for arbeidsmilioet

i virksomheten. Kontrollutvalget mener beskrivelsen av dette punktet ikke er tillredsstillende

for i fE et lullstendig bilde av driften i foretaket.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og

notcr samt tbretakets irsberetning lbr ovrig tilliedsstiller brukemes informasjonsbehov og gir

et riktig inntrykk av foretakets aktivitet i 2015.

Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er lagt frem med et regnskapsmessig mindreforbruk

med kr 3l l 549.

Utover dette og det som fremgar av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 07.04.2016.

har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo Kulturhus KF / Stormen Konserthus Bodo KF

sitt irsregnskap for 20'15.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Omforent fbrslas til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 25. april 2016 behandlet Bodo Kulturhus KF / Stormen

Konserthus Bods KF sitt irsregnskap for 2015. Sammen med irsregnskapet foreli foretakets

irsberetning og revis.ionsberetning for 201 5.

Foretakets Arsberetning inneholder ikke en redegiorelse for tiltak som er iverksatt, og tiltak
som planlegges iverksatt for A fremme likestilling og for i hindre forskjellsbehandling i strid

med likestillingsloven, samt for A fremme formilet i diskrimineringsloven og i
diskriminerings- og tilgjengelighetsloven slik det kreves i kommuneloven.

Foretakets Arsberetning inneholder en overskrili som tilsier en redegjorelse for arbeidsmilioet
i virksomheten. Kontrollutvalget mener beskrivelsen av dette punktet ikke er tillredsstillende
for A fA et fullstendig bilde av driften i foretaket.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av Arsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og
noter samt foretakets irsberetning for ovrig tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir
et riktig inntrykk av loretakets aktivitet i 2015.

Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er lagt frem med et regnskapsmessig mindreforbruk
med k 3l I 549.



Utover dette og det som flremgar av revisjonsberetningen til irsregnskapet date( 07.04.2016.
har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo Kulturhus KF / Stormen Konserthus Bodo KF
sitt Arsregnskap fbr 2015.

l9tl6 Arsregnskap 2015 Bodo Havn KF - uttalelse fra kontrollutvalget

Okonomisjef Jon-Ame Nymo mstte fra Bodo Havn KF for i redegjore og svare pi sporsmAl.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 25. april20l6 behandlet Bodo havn KF sitt Arsregnskap for 2015.
Sammen med irsregnskapet forelA loretakets 6rsberetning og revisjonsberetning for 2015.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av f,rsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og

noter samt foretakets irsberetning tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig
inntrykk av Bodo havn KF sin aktivitet i 2015.

Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er lagt lrem med et regnskapsmessig mindreforbruk
med kr 714 955.

Utover dette og det som fremgdr av revisjonsberetningen til drsregnskapet date( 12.04.2016,
har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo havn KF sitt irsregnskap for 2015.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mste 25. april 2016 behandlet Bods havn KF sitt Arsregnskap for 2015.

Sammen med irsregnskapet loreli foretakets firsberetning og revisjonsberetning for 2015.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt foretakets irsberetning tillredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig
inntrykk av Bods havn KF sin aktivitet i 2015.

Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er lagt lrem med et regnskapsmessig mindreforbruk
med kr 714 955.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til Arsregnskapet datert 12.04.2016,
har kontrollutvalget ingen merknader til Bods havn KF sitt irsregnskap for 2015.



20116 Arsregnskap Bods kommune 2015 - uttalelse fra kontrollutvalget

Kommunaldirektor Komelija Rasic og regnskapssjel Linda Johnsen motte i tilknytning til
saken for A redegjore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 25. april 2016 behandlet Bodo kommunes irsregnskap for 2015.
Grunnlaget for behandlingen har vrrt det avlagte irsregnskapet, revisors beretning lor 2015,
og ridmannens irsberetning for 2015.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av Arsregnskapet med tilhorends spesifikasjoner og
noter samt rfidmannens irsberetning. tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Bodo kommunes aktivitet i2015.

Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet for 2015 er lagt frem med et
regnskapsmessig mindreforbruk pi kr 60 598 000.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen
merknader til Bodo kommunes Srsregnskap for 2015.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 25. apil2016 behandlet Bodo kommunes irsregnskap for 2015.
Grunnlaget for behandlingen har vrrt det avlagte irsregnskapet, revisors beretning for 2015.
og ridmannens irsberetning for 2015.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av iirsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt rfldmannens irsberetning. tilfiedsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Bodo kommunes aktivitet i 2015.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2015 er lagt frem med eI
regnskapsmessig mindreforbruk pi kr 60 598 000.

Utover dette og det som fremgar av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen
merknader til Bodo kommunes irsregnskap for 201 5.

21116 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for kommunens barnevern

Kommunaldirektor Oppvekst og kultur Ame Ovsthus, bamevemleder Arve Rolandsen. jurist
Maria Tessem, seksjonsleder Janne Joakimsen og seksjonsleder Ketil Oyen motte for a
redegjore og svare pi sporsmil.

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



Omforent lbrslas:
Redeglorelsen lia administras.lonen tas til orientering.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra adminislrasjonen tas til orientering.

Representanlen Odd Paulsen ble permittert etter behandlingen av sak 2l /16.

22n6 Overordnet analyse for Bodo kommune - (irunnlag for plan for
forvaltningsrevis.jon

Forslag til vedtak:
Saken tas forelopig til orientering. Innspill tra kontrollutvalget tas med til kontrollutvalgets
behandling av plan lor lorvaltningsrevisjon.

Votering:
Forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas forelopig til orientering. Innspill fra kontrollutvalget tas med til kontrollutvalgets
behandling av plan for forvaltningsrevisjon.

Representanten Lars Vestnes ble permittert etter behandling av sak22116

23n6 Sporsmal onr valg av cldrcrad

Forslag til vedtak:
Saken tas til orienlering.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.



24116 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken
o Nordland fylkeskommune har vedtatt a utrede kontrollutvalgssekretariat og revisjon

pany.
o Svar fra ridmannen vedrsrende publisering av inlbrmasjon om kommunens eierskap

pe nett. jfr sporsmil tatt opp i kontrollutvalget I 8. januar 201 6: <<Vi .fi.emmer sok t'ctlr
eierskupi eierstrategier til politisk hehandling i bysg,ret i.iuni. Som del av dette
oppclateres nellsi.ler og annen inlb om eierskup/ -sfiotegier.>

25116 Eventuelt

Charlotte Ringkjob tok opp sporsmalet om kommunens deltagelse i hflndteringen av
tilsettingsprosess for daglig leder i Bods Industri AS.

Ingen ytterligere saker til behandling.

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

Bods den 25. april

Sekreter lbr kontrollutvalget


