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PROTOKOLL - BODO KONTROLLUTVALG

Mstedato: Torsdag, 17. januar 2019 k|.09.00 - 10.00

Motested: Formannskapssalen,Moloveien l6
Saksnr.: 0l/19 - 05/19

Til stede:
Espen Rokkan, leder
Ashild Opoyen
Charlotte Ringkjob,

Forl'all:
Oystein Mathisen, nestleder
Lars Vestnes

Varamedlemmer:
Arild Mentzoni motte for Oystein Mathisen
Lars Rsed Hansen (fra og med sak 04/19) motte for Lars Vestnes

Ovrige:
o Avdelingsleder Liv Anne Kildal,
o Forvaltningsrevisor Kai Blix, og
o Ansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst, Salten kommunerevisjon IKS
. Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkatling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen



SAKSLISTE
Saksnumme r Sakstittel

0l/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 16. november 2018
02n9 Redegjorelse fra administrasjonen: Status for tiemdrift i kommunens arbeid

med eierstrategier
03/19 Orienteringer fra revisor: status for bestilt forvaltningsrevisjon og

selskapskontroll
0{/ l9 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
05/19 Eventuelt

0lll9 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 16. november 2018

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mste 16. november 2018 godkjennes.

Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 16. november 20'18 godkjennes.

02119 Redegiorelse fra administrasjonen: Status for fremdrift i kommunens
arbeid med eierstrategier

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

Omforent forslag til vedtak:
Pi tross av innkalling motte ingen fra administrasjonen.

Kontrollutvalget viser til at det ogs6 ved tidligere moter, senest I . juni 2018, har vert vansker
med i fE administrasjonen til fl stille opp i tilknyning til saker satt pA dagsorden i utvalget.
Kontrollutvalget kommer tilbake til dette sporsmalet i forstkommende mote.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Pi tross av innkalling motte ingen fra administrasjonen.

Kontrollutvalget viser til at det ogs6 ved tidligere moter, senest I . juni 2018, har vrrt vansker
med fl fE administrasjonen til A stille opp i tilknytning til saker satt pi dagsorden i utvalget.
Kontrollutvalget kommer tilbake til dette sporsmilet i fsrstkommende mste.



03/19 Orienteringer fra revisor: status for bestilt forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll

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

Omforent forslag til vedtak:
Orienteringene fra revisor tas til etterretning.

Votering:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Orienteringene fra revisor tas til etterretning.

O4ll9 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:
o Om arbeidet med utredning av fylkeskommunens soknad om i tre inn i Salten

kommunerevisjon IKS

Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken
. I tilknltning til vedlagte dokument a) ber utvalget om folgende:

o Administrasjonens kommentar til epost datert 15.9.2017 sett i forhold til
informasjon tidligere gitt fra administrasjonen til kontrollutvalget vedrorende
sporsmilet om skriftliggioring av priser

o Hvilken vurdering administrasjonen har gjort av mulig awisning grunnet
komrpsjonsproblematikk slik den fremkommer i notat fra advokat Robert
Myhre datert 4. november 2015.

Jfr kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2019, settes det neste mote opp sak vedrorende
kommunens bamevem. Kontrollutvalget ber om at dette inkluderer folgende

- Status for tjenesten
- Okonomioppfolgning
- Virkning av innforing av vertskommunesamarbeid med 3 kommuner.

05/19 Eventuelt

Ingen ltterligere saker til behandling.



Bodo, 17. januar

Sekretar for kontrollutvalget

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


