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PROTOKOLL _ BODO KONTROLLUTVALG

Motedato: Mandag 27. august 2018 kl. 09.00 - I l.l5
Motested: Formannskapssalen,Moloveien 16

Saksnr.: 25/18 - 30/18

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

Varamedlemmer:
Lars Rsed Hansen motte for Lars Vestnes

Forfall:
[-ars Vestnes

Ovrige:
o Kommunaldirektor Ingunn Lie Mosti, sak 2611 8

. Innkjopssjef Oystein Nilsen,
o IKT-sjef Frode Nilsen. og
. Senionidgiver Bjorn Inge Furunes, sak27ll8
o Forvaltningsrevisor Kai Blix,
o Ansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst,
e Avdelingsleder Liv Anne Kildal. Salten kommunerevisjon IKS
o Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittcl

25/18 Godklenning av protokoll fra kontrollutvalgets m6te I . iuni 201 8

26n8 Oppfslgning av forvaltningsrevislon Intemkontroll Helse og omsorg
27n8 Notat fra revisor vedr rammeavtale IKI -driftstienester og utstyr
28/18 Ramnrer for arbeidet i kontrollutvalget
29/L8 Orienteringer fra revision og sekretariat
30/18 Eventuelt

25118 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 1. juni 2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote I . juni 201 8 godkjennes.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote I . juni 2018 godklennes.

26118 Oppfolgning av forvaltningsrevisjon Internkontroll Helse og omsorg

Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ 12 gjennomfort en

oppfolgning av bystyrets vedtak i sak l7l136 Forvaltningsrevisjon Intemkontroll
Helse og omsorg.

2. Ridmannen har redegjort for pi hvilken mete bystyrets vedtak er fulgt opp.
Kontrollutvalget registrerer folgende:

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering.

Behandling, kontrollutvalgets mote 1. juni 2018, sak 22118:
Forslas fra Espen Rokkan:
Saken utsettes til neste mote.

Voterins:
Forslag fra Espen Rokkan ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes til neste mote.



Behandling, kontrollutvalgets mste 27. august 2018, sak 26118
Kommunaldirektor Ingunn Lie Mosti motte fra administrasjonen for 6 redeglore og svare p&
sporsmil.

Kontrollutvalget fikk tilsendt notat fra administrasjonen datert 27.08.2018: Oppfolgning av
anbefalinger - merknader.

Omforent forslag:
1. Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ 12 gjennomfort en

oppfolgning av bystyrets vedtak i sak 171136 Forvaltningsrevisjon Intemkontroll
Helse og omsorg.

2. Ridmannen har redegiort for pd hvilken mate bystyrets vedtak er fulgt opp.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering. Notat fra
administrasjonen da:srt 27 .08.2018 legges ved.

Voterine:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1 . Kontrollutvalget har i medhold av forskrift om kontrollutvalg $ 12 giennomfort en

oppfolgning av bystyrets vedtak i sak l7ll 36 Forvaltningsrevisjon Intemkontroll
Helse og omsorg.

2. Ridmannen har redeglort for pi hvilken mete bystyrets vedtak er fulgt opp.

3. Kontrollutvalgets vedtak oversendes bystyret til orientering. Notat fra
administrasjonen datert 27.08.201 8 legges ved.

27118 Notat fra revisor vedr rammeavtale lKT-driftstjenester og utstyr

IKT-sjef Frode Nilsen, seniorridgiver Bjom Inge Furunes og innkjopssjef Oystein Nilsen
motte fra administrasjonen for i redegjore og svare p& sporsmil.

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

Omforent forslae til vedtak:
Revisors notat og redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Revisors notat og redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.



28/18 Rammer for arbeidet i kontrollutvalget

Forslag til vedtak:
Saken legges frem for drofting.

Omforent forslae til vedtak:
Utvalget fortsetter drsfting av innholdet i kontrollutvalgets arbeid i lorbindelse med sak om
virksomhetsplan for kontrollutvalget i neste mste.

Voterinq:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Utvalget fortsetter drsfting av innholdet i kontrollutvalgets arbeid i lorbindelse med sak om
virksomhetsplan for kontrollutvalget i neste mote.

29118 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:
r Bemanning: Ny forvaltningsrevisor, Kai Blix. har startet opp med forvaltningsrevisjon

Selvkost IRIS

Sekretariatet orienterte :

. Om dokumenter vedlagt saken

30/18 Eventuelt

Ingen l.tterligere saker til behandling.

Utskrift sendes:

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

Bodo, den 27. august 2018

Sekretaer for kontrbl lutvalget


