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PROTOKOLL - BODO KONTROLLUTVALG

Mstedato: Tirsdag, 15. oktober 2019 kl. I1.00 - 12.45

Mstested: Formannskapssalen,Rfldhuset

Saksnr.: 33119 - 42119

Til stede: Forfall:
Espen Rokkan, leder Ingen

Charlotte Ringkjob, nestleder
Ashild Opoyen,
Arild Mentzoni (permisjon fra og med sak 37119),

Lars Christensen.

Varamedlemmer:
Ingen

Avrige:
o Kommunaldirektor Komelija Rasic, sak 35/19
. Innkjopssjef John-Christian Lervik, sak 35/19
r IKT- og digitaliseringssjef Frode Nilsen, sak 35/19
. Kommuneadvokat Christian Erlend Nergard Jensen, sak 34-35119

o Kommunaldirektsr Ame Myrland, sak 34119

r Forvaltningsrevisor Kai Andre Blix,
. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst, og

o Avdelingsleder Liv Anne Kildal, Salten kommunerevisjon IKS
o Sekretariatsleder Lars Hansen, Salten kontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til mstet ble godkjent.

Merknader:
Ingen



SAKSLISTE
Saksnummer Sakstittel

33fig Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mole 22. august 201 9
31fig Miliotienesten - redeqiorelse om eksteme undersokelser
3s/19 Redegjorelse fra administrasjonen: Rammeartale om kjop av IKT-

drift stienester og tilhsrende utstyr
36n9 Engasiementsbrev 2019 fra revrsor
37n9 Besti ll ing av lorvaltningsrevision Byteknikk
38/19 Revisors vurdering av egen uavhenqighet
39/19 Budsiett for kontroll oe tilsyn 2020
10n9 Kontrollutvalgets moteplan 2020
4Ul9 Orienteringer fra revision og sekretariat
12fig Eventuelt

33/19 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mste 22. august 2019

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 22. august 2019 godkjennes.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets m6te 22. atgtsl2019 godkjennes.

34119 Miljotjenesten - redegiorelse om eksterne undersskelser

Kommunaldirektor Ame Myrland og kommuneadvokat Christian Erlend NergArd Jensen
motte fra administrasjonen for i redegjore og svare pA sporsmAl. Kontrollutvalget fikk utdelt
fra administrasjonen arbeidsmiljoutvalg HO sitt vedtak fra dette utvalgets mote 4. oktober
2019.

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

Omforent forslas til vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering, herunder plan for hindtering av
henvendelser vedrorende Miljotjenesten.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.



Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering, herunder plan for hindtering av
henvendelser vedrsrende Miljotjenesten.

35119 Redegjorelse fra administrasjonen: Rammeavtale om kjop av IKT-
driftstjenester og tilhorende utstyr

Kommunaldirektor Komelija Rasic, kommuneadvokat Christian Erlend NergArd Jensen

John Christian Lervik og IKT- og digitaliseringssjef Frode Nilsen mstte fra administrasjonen
for 6 redeglore og svare pi sporsmil.

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

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

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra administrasjonen tas til orientering.

36119 Engasjementsbrev 2019 fra revisor

Forslag til vedtak:
l. Bods kontrollutvalg tar engasjementsbrev av 7 .10.2019 for revisjon av Bodo

kommune til etterretning.

2. Ved endringer i kommunen eller hos revisor, som tilsier at det er behov for nytt
engasjementsbrev, sendes nytt brev i lopet av valgperioden.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
l. Bods kontrollutvalg tar engasjementsbrev av 7.10.2019 for revisjon av Bods

kommune til etterretning.

2. Ved endringer i kommunen eller hos revisor, som tilsier at det er behov for nytt
engasjementsbrev, sendes nytt brev i lopet av valgperioden.

I

Arild Mentzoni ble innvilget permisjon for kontrollutvalgets behandling av sak 37119.



37119 BestillingavforvaltningsrevisjonByteknikk

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrorende Byteknikk slik det

er beskrevet i prosjektplan datert 04.10.2019.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formAl gir kontrollutvalget revisor fullmakt til 6
foretajustering av fastsatt problemstilling ved behov.

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om

det er giort endringer i prosjektets problemstillinger.

Omforent forslas til vedtak:
Kontrolluwalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrorende Byteknikk slik det

er beskrevet i prosjektplan datert 04.10.2019.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til A

foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Innenfor rammen av prosjektet bes revisor legge vekt pA undersokelser i forhold til okonomi og

egenkontroll i prosjektene.

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om

det er giort endringer i prosjektets problemstillinger.

Voterins:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrorende Byteknikk slik det

er beskrevet i prosjektplan datert 04.10.2019.

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formAl gir kontrollutvalget revisor fullmakt til A

foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

Innenfor rammen av prosjektet bes revisor legge vekt pi undersokelser i forhold til okonomi og

egenkontroll i prosjektene.

Kontrollutvalget ber revisor fortlopende mpportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er giort endringer i prosjektets problemstillinger.

38i19 Revisors vurdering av egen uavhengighet

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Bodo kommune tar revisors egenwrdering av sin uavhengighet datert 1.

juli 2019 til etterretning. Utvalget ber om 6 bli lopende orientert om forhold som kan endre
vurderingen av uavhengighet.



Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget i Bods kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert 1.

juli 2019 til ettenetning. Utvalget ber om 6 bli lopende orientert om forhold som kan endre

vurderingen av uavhengi ghet.

39119 Budsjett for kontroll og tilsyn 2020

Forslag til vedtak:
Bods kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg) 2020

foreslis budsjettert til kr 3 205 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevisjon, selskapskontroll Kr 2 665 000

Sekrctrrbistand Kr 475 000

Kurs og opplering, andre driftsutgifter Kr 65 000

Sum K-r 3 205 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes

formannskapet. jfr forskrift om kontrollutvalg $ 18.

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Bods kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, seketariat og kontrollutvalg) 2020

foreslis budsjettert til kr 3 205 000.

Regnskaps- og forvaltningsrevision, selskapskontroll Kr 2 665 000

Sekretrerbistand Kr 475 000

Kurs os opplrerins, andre driftsutgifter Kr 65 000

Sum Kr 3 205 000

Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet oversendes

formannskapet, jfr forskrift om kontrollutvalg $ 18.

40119 Kontrollutvalgets moteplan 2020

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 2020:

Torsdag 16. januar
Tirsdag 10. mars
Onsdag 22. april (behandling av regnskap for kommune og kommunale foretak)
Tirsdag 19. mai



Tirsdag 25. august
Torsdag 15. oktober
Tirsdag 24. november

Ytterligere mster avholdes ved behov.

Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget avholder mste folgende datoer i 2020:

Torsdag 16. januar
Tirsdag 10. mars
Onsdag 22. april (behandling av regnskap for kommune og kommunale foretak)
Tirsdag 19. mai

Tirsdag 25. august
Torsdag 15. oktober
Tirsdag 24. november

Ytterligere mster avholdes ved behov.

4lll9 Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:
o Ingenting srrskilt fl orientere om siden sist.

Sekretariatet orienterte :

. Om dokument vedlagt saken.
o Kontrollutvalget ber om kopi av kommunens svarbrev til Fylkesmannen i

Nordland vedrorende tilsyn med ettervem.
r Om konstituerende styremote i Salten kontrollutvalgservice 4. november, og at

valgbarhetssporsmil er til vurdering i Kommunaldepartementet.
o Folkevalgtopplaering for kontrollutvalg holdes pi Fauske hotell, 25. til 26. november,

med et lunsj-til-lunsj-program. Epost med pdmelding sendes ut i lopet av uken.

42119 Eventuelt

Ashild Opoyen tok opp sporsmfllet om Agenda Kaupangs rapport: Okonomianalyse Bodo
kommune. Til neste mote ber utvalget om en redegjorelse fra om hovedtrekkene i rapporten
og kommunens arbeid med denne.

Ingen ytterligere saker til behandling.



Bodo, 15. oktober 2

Sekreter for kontrollutiElget

Utskrift sendes:
Kontrollutval gets medlemmer, varamedlemmer
Bods kommune v/ ordforer og rfldmann,
Salten kommunerevisjon IKS


