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PROTOKOLL - BODO KONTROLLUTVALG

Mstedato: Onsdag 26. aprit 2017 k|.09.00 - 13.00

Motested: Formannskapssalen,Moloveien l6
Saksnr.: l4ll7 - 23117

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

Varamedlemmer:
Kari Storstrand motte for Lars Vestnes
Odd Paulsen mstte for Charlotte Ringkjob

Avrigez
Leder utvikling og innovasjon Stephan Skjelvan: sak I 5/17
Regnskapssjef Linda Johnsen, sak 16117 -20117 og fagleder regnskap Astrid Olsen sak: l611 7

- l9n7
Kommunaldirektor Komelija Rasic: sak l9l17 -20117
Okonomisjef Jon-Ame Nymo, Bods Havn KF: sak 16117 - 17/17
Okonomi- og administrasjonssjef Grete lngebrigtsen, Stormen Konserthus Bodo KF: sak
t8/17
Okonomisjef Karl Olav Hansen, avdelingsleder Tor Ove Falch og avdelingsleder Bodil
Rystad, Bodo Spektrum KF: sak l9l17
Avdelingsleder Liv Anne Kildal,
Forvaltningsrevisor Pil Strand, og
Forvaltningsrevisor Bjorn Vegard Gamst, Salten kommunerevisjon IKS
Seketariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godklent.

Merknader:
Ingen



SAKSLISTE
Saksnum mer Sakstittel

11il7
t5/r7 Status for fremdrift i kommunens arbeid med eierstrategier
l6/17 Arsregnskap 2016 Bodo Havn KF - utialelse tia kontrolhrt't alg
17fi7 Bods Havn KF Kontrollutvalgels oppfolgning a, nummire.t breu nr I
t8/17 Arsregnskap 2016 Stormen konserthffi

kontrollutvalset
Arsregnskap 2016 Bodo Spektrum KI - uttalelse fra kontrollutvalgett9n7

20fi7 Arsregnskap Bodo kommune 2ol6@
2l/17 Oversendelsesforslag fra bystyret 30. mars 201 7: Interpellasjon fra Allan

Ellingsen <Eiendomsskatt - har prosessen vert rydclig og uhildet?>>
22il7 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
23t17 Eventuelt

l4ll7 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 6. mars 2017

Sekretariatet orienterte om henvendelse pa epost fra Bodo Havn KF vedr protokollens sak
08/17 oppfolgning av forvaltningsrevisjon Bodo Havn KF. om at det ikke er dekkende at
<assisterende ridmann og varaordforer er til stede ved styremoter i Bods Havn KF>. men at
det sendes invitasjon til de nevnte to om 6 delta pa styremote.

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 6. mars 2017 godkjennes.

Omforent lorslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 6. mars 201 7 godkjennes, men justeres i tred med
tilbakemeldingen fra Bodo Havn KF.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 6. mars 201 7 godkjennes. men justeres i tr6d med
tilbakemeldingen fra Bodo Havn KF

l5ll7 Status for fremdrift i kommunens arbeid med eierstrategier

Leder utvikling og innovasjon Stephan Skjelvan mstte fra administrasjonen for i redegjore og
svare piL sporsmil.

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



Omforent forslag:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

Voterinq:
Omforent lorslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til etterretning.

16117 Arsregnskap 2016 Bodo Havn KF - uttalelse fra kontrollutvalget

Okonomisjef Jon-Ame Nymo motte for 6 redegjore og svare pi sporsmdl.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 26. april2017 behandlet Bodo havn KF sitt irsregnskap for 2016.
Sammen med irsregnskapet forelA foretakets irsberetning og revisjonsberetning for 2016.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av iLrsregnskapel med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt foretakets arsberetning tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et riktig
inntrykk av Bods havn KF sin aktivitet i 2016.

Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er lagt frem med et regnskapsmessig mindreforbruk
med kr l4 874.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 6. april2017
har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo havn KF sitt Arsregnskap for 2016.

Omforent forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 26. april2017 behandlet Bodo havn KF sitt irsregnskap for 2016.
Sammen med arsregnskapet foreli foretakets drsberetning og revisjonsberetning for 2016.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av Arsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt foretakets irsberetning tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et riktig
inntrykk av Bodo havn KF sin aktivitet i 2016. Utvalget fir opplyst at tallopplysningen i
irsberetningens tekstdel om stsrrelse pi foretakets driftsutgifter er feil, og Arsberetningen vil
bli endret innen bystyrets behandling. Feilen har ingen betydning for loretakets okonomiske
situasjon eller skonomiske resultat.

Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er lagt frem med et regnskapsmessig mindreforbruk
med kr 14 874.

Utover dette og det som fremgar av revisjonsberetningen til ersregnskapet datert 6. april2017
har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo havn KF sitt arsregnskap for 2016.



Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 26. april20l7 behandlet Bods havn KI sitt irsregnskap for 2016.
Sammen med irsregnskapet foreli foretakets Arsberetning og revisjonsberetning for 2016.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt foretakets arsberetning tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et riktig
inntrykk av Bods havn KF sin aktivitet i 2016. Utvalget fir opplyst at tatlopplysningen i
irsberetningens tekstdel om stsrrelse pA foretakets driftsutgifter er feil, og Arsberetningen vil
bli endret innen bystyrets behandling. Feilen har ingen betydning for foretakets okonomiske
situasjon eller okonomiske resultat.

Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er lagt frem med et regnskapsmessig mindreforbruk
med kr l4 874.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til ersregnskapet datert 6. april2017
har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo havn KF sifi arsregnskap for 2016.

l7ll7 Bodo Havn KF Kontrollutvalgets oppfolgning av nummerert brev nr I

Okonomisjef Jon-Ame Nymo mstte for A redegjore og svare pdL sporsmil.

Forslag til vedtak:
Kommunens revisor har i nummerert brev nummer 1 av 6. april 2017 pfrpekt mangler og leil
vedrsrende tidsriktig og noyaktig avlegging av arsregnskap med noter og irsberetning. og
avstemming, intemkontroll og intem kommunikasjon. Kontrollutvalget har fulgt opp
revisjonsmerknadene overfor foretaket, j fr forskrift om kontrollutvalg.

Kontrollutvalget registrerer at foretaket har gitt en redegjorelse om hvordan de pipekte
forholdene blir fulgt opp.

Kontrollutvalgets vedtak. vedlagt nummerert brev og foretakets svarbrev oversendes bystyret
til orientering.

Omforent forslas til vedtak:
Foretakets svarbrev etterlyses og legges ved oversendelse til bystyret.

Kommunens revisor har i nummerert brev nummer I av 6. april 2017 pipekt mangler og feil
vedrsrende tidsriktig og noyaktig avlegging av irsregnskap med noter og irsberetning, og
avstemming, intemkontroll og intem kommunikasjon. Kontrollutvalget har fulgt opp
revisjonsmerknadene overfor foretaket, jfr forskrift om kontrollutvalg.

Kontrollutvalget registrerer at foretaket har gitt en redegjorelse om hvordan de pdpekte
forholdene blir fulgt opp.



Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt nummerert brev og foretakets svarbrev oversendes bystyret
til orientering.

Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Foretakets svarbrev etterlyses og legges ved oversendelse til bystyret.

Kommunens revisor har i nummerert brev nummer 1 av 6. april 2017 pipekt mangler og feil
vedrorende tidsriktig og noyakdg avlegging av irsregnskap med noteiog &rsberetning, og
avstemming, intemkontroll og intem kommunikasjon. Kontrollutvalget har fulgt opp
revisjonsmerknadene overfbr foretaket, j1-r forskrift om kontrollutvalg.

Kontrollutvalget registrerer at foretaket har gitt en redegjorelse om hvordan de pApekte
forholdene blir fulgt opp.

Kontrollutvalgets vedtak, vedlagt nummerert brev og foretakets svarbrev oversendes bystyret
til orientering.

18/17 Arsregnskap 2016 Stormen konserthus Bods KF - uttalelse fra
kontrollutvalget

Okonomi- og administrasjonssjef Grete Ingebrigtsen motte for 6 redegjore og svare pi
sporsmfll.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 26. april 2017 behandlet Stormen Konserthus Bodo KF sitt
irsregnskap for 2016. Sammen med irsregnskapet forelA foretakets irsberetning og
revisjonsberetning for 20 1 6.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av arsregnskapet med tilhorende spesilikasjoner og
noter samt lbretakets arsberetning for ovrig tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir
et riktig inntrykk av foretakets aktivitet i 2016.

Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er lagt frem med et netto driltsresultat med kr
l0 455 486, og et regnskapsmessig mindreforbruk med kr 2 605 016.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 29.03.2017,
har kontrollutvalget ingen merknader til Stormen Konserthus Bodo KF sitt &rsregnskap for
2016.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Kontrollutvalget har i mste 26. april 2017 behandlet Stormen Konserthus Bodo KF sitt
arsregnskap for 2016. Sammen med irsregnskapet forela foretakets irsberetning og
revisjonsberetning for 20 I 6.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av Arsregnskapet med tilhsrende spesiflkasjoner og
noter samt foretakets irsberetning lor ovrig tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir
et riktig inntrykk av foretakets aktivitet i 2016.

Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er lagt frem med et netto driftsresultat med kr
l0 455 486, og et regnskapsmessig mindrefbrbruk med k 2 605 016.

lltover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 29.03.2017,
har kontrollutvalget ingen merknader til Stormen Konserthus Bodo KI sitt irsregnskap for
2016.

l9ll7 Arsregnskap 2016 Bods Spektrum KF - uttalelse fra kontrollutvalget

Okonomisjef Karl Olav Hansen, avdelingsleder Tor Ove Falch og avdelingsleder Bodil
Rystad motte fra Bodo Spektrum KF for 6 redeglore og svare p6 sporsm6l.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 26. aprrl 2017 behandlet Bodo Spektrum KF sitt Arsregnskap lor
2016. Sammen med arsregnskapet foreli tbretakets irsberetning og revisjonsberetning for
2016.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av Arsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt foretakets arsberetning tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et riktig
inntrykk av Bodo Spektrum KF sin aktivitet i 2016.

Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er lagt frem med et netto negativt driftsresultat pA
kr 863 I 77. og et regnskapsmessig merlorbruk med k 599 572.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til irsregnskapet datert 30. mars
20'17 har kontrollutvalget ingen merknader til Bodo Spektrum KF sitt irsregnskap lor 2016.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mste 26. april2017 behandlet Bodo Spektrum KF sitt irsregnskap for
2016. Sammen med irsregnskapet foreli foretakets irsberetning og revisjonsberetning for
2016.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av arsregnskapet med tilhsrende spesifikasjoner og
noter samt foretakets arsberetning tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et riktig
inntrykk av Bods Spektrum KF sin aktivitet i 2016.



Kontrollutvalget merker seg at regnskapet er lagt frem med et netto negativt driftsresultat p6
kr 863 177. og et regnskapsmessig merforbruk med kr 599 572.

Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til Srsregnskapet datert 30. mars
201 7 har kontrollutvalget ingen merknader til Bods Spektrum KF sitt flrsregnskap for 2016.

20117 Arsregnskap Bodo kommune 2016 - uttalelse fra kontrollutvalget

Kommunaldirektor Komelija Rasic, og regnskapssjef Linda Johnsen motte for i redegjore og
svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 26. april20l7 behandlet Bodo kommunes irsregnskap for 2016.
Grunnlaget for behandlingen har vaert det avlagte Arsregnskapet, revisors beretning for 2016,
og ridmannens arsberetning for 2016.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av arsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt ridmannens arsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Bodo kommunes aktivitet i 2016.

Kontrollutvalget har merket seg at irsregnskapet for 2016 er lagt frem med et
regnskapsmessig mindreforbruk pi k 89 388 000.

Utover dette og det som fremg6r av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen
merknader til Bodo kommunes &rsregnskap for 201 6.

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i mote 26. april 2017 behandlet Bodo kommunes iirsregnskap for 2016.
Grunnlaget lor behandlingen har vart det avlagte Srsregnskapet, revisors beretning for 2016,
og ridmannens irsberetning for 201 6.

Kontrollutvalget mener at presentasjon av irsregnskapet med tilhorende spesifikasjoner og
noter samt ri.dmannens arsberetning, tilfredsstiller brukemes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Bodo kommunes aktivitet i 2016.

Kontrollutvalget har merket seg at arsregnskapet for 2016 et lagt frem med et
regnskapsmessig mindreforbruk pn kr 89 388 000.

Utover dette og det som fremgflr av revisjonsberetningen, har kontrollutvalget ingen
merknader til Bodo kommunes &rsregnskap for 2016.



2lll7 Oversendelsesforslag fra bystyret 30. mars 2017: Interpellasjon fra Allan
Ellingsen <<Eiendomsskatt - har prosessen vert ryddig og uhildet?>

Vurdering:
Saken legges frem for kontrollutvalget for drofting.

Omforent forslag:
Utvalget ber sekretariatet undersske grunnlaget fbr de problemstillinger som ble tatt opp i
interpellasjonen gjennom samtaler med interpellanten og ledeme for nemdene, og deretter
rappo(ere til kontrollutvalget. Pi denne bakgrunnen beslutter kontrollutvalget hvordan
oversendelsen fra bystyret skal behandles.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Utvalget ber sekretariatet undersske grunnlaget for de problemstillinger som ble tatt opp i
interpellasjonen giennom samtaler med interpellanten og ledeme for nemdene, og deretter
rapportere til kontrollutvalget. Pi denne bakgrunnen beslutter kontrollutvalget hvordan
oversendelsen fra bystyret skal behandles.

22117 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:
o Om sitt arbeide med undersskelser i forhold til Bods kommunale boligstiftelse.
o Bemanning: Nyansatt forvaltningsrevisor begynner i neste uke.
o Bestilt selskapskontroll / forvaltningsrevisjon: Ifolge revisjonssjef blir

forvaltningsrevisor Pil Strand ansvarlig for prosjektet
. Bestilt forvaltningsrevisjon helse og omsorg: Revisor tar sikte pi i legge frem

rapport til utvalgets neste mAte.

Seketariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber sekretariatet fortlopende oversende tilsynsrapporter fra statlige instanser
til bystyrets komite innen det aktuelle fagomridet.

23117 Eventuelt

Ingen yterligere saker til behandling.



Sekretaer for kontrol lutvalget

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


