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Postboks 5.1.
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PROTOKOLL

-

BODO KONTROLLUTVALG

Motedato: Tirsdag, 25. august 2020 kl. 09.00 Motested: Formannskapssalen, Bods riidhus

Saksnr.:

31120

dato:
25.08.2020
VAr

138 lnndl r

-

I I '30

11120

Til stede:

Forfall:

Espen Rokkan, leder
Charlotte Ringkjob. nestleder

Ingen

Ashild Opoyen, medlem
Arild Mentzoni. medlem
l.ars Christensen. medlem

Varamedlemmer:
Ingen

Avrigez
r Daglig leder Liv Anne Kildal.
. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjorn Vegard Gamst, og
o Forvaltningsrevisor Kai Blix, Salten kommunerevision IKS
o SekretariatslederLars Hansen. Salten kontrollutvalgservice

Godkjenning

av

innkalling

sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Ingen

Jnr
20/805

ark
412- 5.4

SAKSLISTE
Saksnummcr
31/20
-i5/20
36t20

37t20
38t211

39t20
10t20
1l/20

34120

Sakstittcl
Godkjenning av protokoll lra kontrollurvalgets mote 18. iuni 2020
Bestilling av forvaltdlgsrevisjon: Helse og omsorg institusionsdrift
Unntatt lra offentlighel Ofl'.lov g 13, jlrf'vl g l3: Henvendelse til
kontrollutvalget om kommunens forvaltning av inngAtt avtale om
bedriftshelsetjeneste. saml om kommunens hindtering av varsling
Revidering ay reglement for Bodo kontrollutvalg
Horing - utredning av omdanning og utvidelse av Salten
kontrollutvalgservice
Sak til 4rofting - utvikling av skriftlig avtale med revisor
Orienteringer lia revisjon og sekretariat
Eventuelt

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 18. juni 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll lra kontrollutvalgets mote

18.

juni 2020 godkjennes.

Voterins:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 18. juni 2020 godkjennes.

35120

Bestilling av forvaltningsrevisjon: Helse og omsorg

- institusjonsdrift

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrorende Helse og omsorg institusjonsdrift slik det er beskrevet i prosjektplan date( 13.08.2020.
Innenfor rammen av lorvaltningsrevisjonens formil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til
foretajustering av fastsatt problemstilling ved behov.

i

Kontrollutvalget ber revisor fortlspende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er giort endringer i prosjektets problemstillinger.
Votering:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrorende Helse og omsorg institusjonsdrift slik det er beskrevet i prosjektplan datert 13.08.2020.
Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens lorm&l gir kontrollutvalget revisor fullmakt til

i

I

foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

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

36120

Unntatt fra offentlighet Off.lov g 13, jfr fvl g 13: Henvendelse til
kontrollutvalget om kommunens forvaltning av inngitt avtale om
bedriftshelsetjeneste, samt om kommunens hindtering av varsling

Lukkins av mstet:
Kontrollutvalget tok opp sporsmAlet om lukking av dorer.
Vedtak:
Med hjemmel i kommunelovens { I l-5 beslutte kontrollutvalget enstemmig i behandle sak
36120 for lukkede dorer. Begrunnelsen er at det foreligger lovbestemt taushetsplikt j fr. off.l
$
13, samt fvl. $ 13.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem for drofting.
Omforent forslas til vedtak:
Kontrollutvalget ber revisor loreta undersskelser tilknyttet saken, og rapportere sine funn
tilbake til kontrollutvalget.
Voterins:
Omforent lorslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalget ber revisor foreta undersokelser tilknyttet saken. og rapportere sine funn
tilbake til kontrollutvalget.

Apninq av dorene: Deretter ble dorene ipnet.

37120

Revidering av reglement for Bods kontrollutvalg

Forslag til vedtak:
Bodo kontrollutvalg oversender forslag til reglement fbr kontrollutvalg til bystyret, med de
endringer som fremkom i motet.
Voterinq:
Forslag tiI vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Bodo kontrollutvalg oversender forslag til reglement lor kontrollutvalg til bystyret. med de
endringer som fremkom i motet.

I

38120

Horing - utredning av omdanning og utvidelse av Salten
kontrollutvalgservice

Forslag til vedtak:
1. Bods kontrollutvalg viser til oversendt horingsdokument lia styret i Salten
kontrollutvalgservice: Utredning: Omdanning til kommunalt oppgavefelleskap opptak av Rodoy kommune som ny deltager

2.

Bodo kontrollutvalg sier seg tilfreds med styrets fbrslag til omdanning av Salten
kontrollutvalgservice til Kommunalt oppgavet'elleskap, jlr kommunelovens kapitel
19. Styrets forslag ivaretar i stor grad kontrollutvalgets behov for et effektivt og
uavhengig seketariat.

3.

Bodo kontrollutvalg viser til at utredningen legger opp til at status for Rodoy
kommune endres fra et tidsavgrenset tjenestekjop til 6 bli fullverdig deltager i
Salten kontrollutvalgservice. Kontrollutvalget mener det vil vere en styrke lbr
samarbeidet med flere langsiktige deltagere / eiere i sekretariatet, og stotter derfor
opptak av Rodoy som ny deltager.

Voterinq:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

1.

Vedtak:
Bods kontrollutvalg viser til oversendt horingsdokument fra styret i Salten
kontrollutvalgservice: Utredning: Omdanning til kommunalt oppgavet'elleskap opptak av Rodoy kommune som ny deltager

2.

Bodo kontrollutvalg sier seg tilfreds med styrets forslag til omdanning av Salten
kontrollutvalgservice til Kommunalt oppgavef'elleskap, jfr kommunelovens kapitel
19. Styrets forslag ivaretar i stor grad kontrollutvalgets behov for et effektilt og
uavhengig sekretariat.

3.

Bodo kontrollutvalg viser til at utredningen legger opp til at status for Rodoy
kommune endres fra et tidsavgrenset tjenestekjop til 6 bli fullverdig deltager i
Salten kontrollutvalgservice. Kontrollutvalget mener det vil vrere en styrke lor
samarbeidet med flere langsiktige deltagere / eiere i sekretariatet, og stotter derfor
opptak av Rodoy som ny deltager.

39t20

Sak

til drofting - utvikling av skriftlig avtale med revisor

Forslag til vedtak:
Saken legges

liem lbr drolting.

Omforent tbrslag til vedtak:
Saken og droRingen tcs til orienterinS.
Votering:
Omfbrent forslag ble enstemmig vedtatt.

I

Vedtak:
Saken og droftingen tas

40120

til orientering.

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:
o Regnskapsrevisjon: Holder pi med momskompensasjon og andre atlestasioner fbr
tiden. Nyansatt regnskapsrevisor har tiltrAdt l. juli.
. Forvaltningsrevisjon: Fullt bemannet.
r Forvaltningsrevisjon Byteknikk: Problemstillingene endres som folger:
I . Hvilken prosjektmodell bruker Bodo Byteknik*? Endres til: Hvordan har Bodo
kommune i praksis gjennomlort prosjektet Bertnes del I ?
2. I ht,ilken grud./blges prosiektplanene opp i praksis'? Endres til: Er det
tilfredsstillende grunnlag for okonomisk styring i prosjektet Bertnes del. I ?
3. Hvordan kalkulerer Bodo Byteknikk sine inlernpriser? Endres til: Er
okonomistyringen i Bertnes pros.iektet del I tilfredsstillende?
Sekretariatel orienterte:
o Om dokumenter vedlagt saken

41120

Eventuelt

Ingen ytterligere saker til behandling.

Bodo,25. utgust2020

2
-'oi4*
T_Lais'Hansen \Sekreter for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer
Bodo kommune v/ ordforer og ridmann.
Salten kommunerevisjon IKS

