
$ Srtt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54. 8138 Inndyr

Vir dato: Jnr ark
29.05.20t9 19/482 412 5.4

PROTOKOLL - BODO KONTROLLUTVALG

Mstedato: Onsdag,29. mai 2019 kl. 09.00 - I l.l5
Motested: Blisalen, Moloveien l6
Saksnr.: 2lll9 - 27119

Til stede: Forfall:
Espen Rokkan, leder Oystein Mathisen, nestleder

Ashild Opoyen,
Charlotte Ringkjob,
Lars Vestnes

Varamedlemmer:
Arild Mentzoni motte for Oystein Mathisen
Bodil Bjomaali Brattli mstte for Lars Vestnes
Odd Paulsen motte for Ashild Opoyen
Anna Cecilie Jentoft motte for Charlotte Ringkjob

Avrigel
o Ass. rAdmann Anna Welle.
r Leder flyktningkontoret Daniel Wie Sandbakk, og
o Ridgiver HR-kontoret Age Jensen, sak22119
r Kommunaldirektsr Tove Buschmann-Rise, og
o Kommunaldirektor Kornelija Rasic sak 23l19
. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst, og
o Avdelingsleder Liv Anne Kildal, Salten kommunerevisjon IKS
o SekretariatslederLars Hansen, Saltenkontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen



SAKSLISTE
Saksnummer Sxkstittel

2l ll.) Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 24. api,l2019
22/19 Kommunens internkontroll: Rutiner for oppfolgning av statlige tilsyn.

Avviksrapportering som grunnlag for egne tbrbedringer
231t9 Orientering til kontrollutvalget fra administras.ionen vedr anbudsprosess

broyterode
21/19 I{anport lirn altnin,rsrer ision: Iforvalttring av komntunale bygg

25/19 Prioritering av tema lor forvaltningsrevision.
26fig Orienterinqer fra revision og sekretariat
27fi9 Eventuelt

2lll9 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 24. april20l9

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 24. april2019 godkjennes.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokotl fra kontrollutvalgets mote 24. april2019 godkjennes.

22t19 Kommunens internkontroll: Rutiner for oppfolgning av statlige tilsyn.
Awiksrapportering som grunnlag for egne forbedringer

Ass. rfldmann Anna Welle. leder flyktningkontoret Daniel Wie Sandbakk, og

ridgiver HR-kontoret Age Jensen motte fra administrasjonen for A redegiore og svare pa

sporsmAl.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem u(en forslag til vedtak.

Omforent lorslae til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen lra adrninistrasjonen tas til orientering.



23119 Orientering til kontrollutvalget fra administrasjonen vedr anbudsprosess
broyterode

Kommunaldirektor Tove Buschmann-Rise og kommunaldirektor Komelija Rasic mstte fra
administrasjonen lor i redegjore og svare pA sporsmfll.

Forslag til vedtak:
Saken legges frern uten fbrslag til vedtak.

Omforent forslaq til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

24119 Rapport forvaltningsrevisjon: Forvaltning av kommunale bygg

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten F'orvaltning av kommunale bygg er forelagt bystyret i

Bodo og tas til etterretning.
2. Bystyret ber rAdmannen merke seg rapportens anbefalinger:

Omforent forslas til vedtak:
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Forvaltning av kommunale bygg er forelagt bystyret i

Bodo og tas til etterretning.
2. Bystyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger:

I . Bods kommune bor sette av midler til planmessig langsiktig
vedlikehold av sine bygg
2. Bods kommune bor sorge for virkemidler som kan motivere brukeme
til god arealutnyttelse
3. Llodo kommune bar sorge for en langsiktig plan for utvikling og
tilpassing ar b1 gningsmasscn

Voterins:
Omforent fbrslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak (innstilling til bystyret):
1. Forvaltningsrevis.ionsrapporten Forvaltning av kommunale bygg er forelagt bystyret i

Bodo og tas til eltcrretning.
2. Bystyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger:

I . Bodo kommune bsr sette av midler til planmessig langsiktig
vedlikehold av sine bygg
2. Bodo kommune bor sorge fbr virkemidler som kan motivere brukeme
til god arealutnyttelse
3. Bods kommune bor sorge for en langsiktig plan for utvikling og



tilpassing av bygningsmassen

25119 Prioritering av tema for forvaltningsrevisjon.

Forslag til vedtak:
Saken legges lrem for droliing.

Omforent forslae til vedtak:
Kontrollutvalget ber om prosjektplan til neste mste for bestilling av forvaltningsrevisjon med
folgende tema:

Gjennomforing av infrastrukturprosjekter i regi av Bodo Byteknikk

Votering:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber om prosjektplan til neste mote for bestilling av forvaltningsrevisjon med

lolgende tema:
Gjennomforing av infrastrukturprosjekter i regi av Bodo Byteknikk

26n9 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:
. Intet nylt fra revisor siden forrige mote

Sekretariatet orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken.

27 fig Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bo<Is,29. mai 2019

Sekreter fbr kontrollu=tval get



Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Bods kommune v/ ordt'orer og rAdmann.
Salten kommunerevisjon IKS


