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Srtt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54.

8|

dato:
24.r.2020
Ver

38 lnndyr

PROTOKOLL _ BODO KONTROLLUTVALG
Motedato: Tirsdag, 2,1. november 2020 kl. 09.00
Mstested: Pormannskapssalen,Bodo ridhus

Saksnr.:

12120

- 12.00

- 59120

Til stede:
Espen Roklan. leder
Charlotte Ringkjob. nestleder

Forfall:
Ashild Opoyen. medlem

Lars Christensen. medlem

Arild Mentzoni. medlem

Varamedlemmer:
Bodil Bjomaali Brattli mstte som vara for Ashild Opoyen.

Avngel

o
o
.
o
.
.
o
o
o

Styreleder Ragnar Pettersen, og
Direktor Bjsm Ove Moum, Iris Salten IKS. sak 52120
Ridmann Rolf KAre Jenssen, sak 53/20
Daglig leder Liv Anne Kildal.
Regnskapsrevisor Svein Borre Olsen,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst,
Fon'altningsrevisor Kai Blix.
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen. Salten kommunerevisjon IKS
SekretariatslederLarsHansen, Saltenkontrollutvalgservice

Godkjenningav innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
lngen

Jnr
ark
201236 4t2

5.4

SAKSLISTE
Saksnummer
51t20
52t20

53/20
51120

55/20
56t20
57t20
58/20
59t20

51t20

Sakstittel
Godkienning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 15. oktober 2020
Redegjorelse fra lris Salten IKS: Tiltak iverksatt fbr i skille pi selvkost
(husholdningsavlall) og nering for 6 ivareta den ofTentlige rollen Iris Salten
IKS har i forhold til kommersielle aktorer i markedet nir det gjelder
konkurranseutsetting, likebehandling og anbudsprosesser.
Rapport forvaltningsrevision: HR-kontoret
Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med
skonomiforvaltningen: Pasientregnskap
Dialog med revisor: Etterlevelseskontroll regnskapsAret 2020
Virksomhetsplan 2021 for kontrollutvalget
Arsrapport 2020 lra kontrollutvalget
Orienteringer fra revision og sekretariat
Eventuelt

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 15. oktober 2020

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mste 15. oktober 2020 godkjennes.
Voterins:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokotl fra kontrollutvalgets mote 15. oktober 2020 godkjennes.

52120

Redeglorelse fra lris Salten IKS: Tiltak iverksatt for i skille pi selvkost
(husholdningsavfall) og nering for i ivareta den offentlige rollen Iris
Salten IKS har i forhold til kommersielle aktsrer i markedet nir det
gjelder konkurranseutsetting, likebehandling og anbudsprosesser.

Styreleder Ragnar Pettersen og direktor Bjom Ove Moum motte fra lris Salten IKS for 6
redegiore og svare pi sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslag til vedtak:
Redegjorelsen fra Iris Salten IKS tas til etterretning.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
til
etterretning.
fra
lris
Salten
IKS
tas
Redegjorelsen

53120

Rapport forvaltningsrevisjon: HR-kontoret

Ridmann Rolf KAre Jenssen motte fra administrasjonen for

i

redegjore og svare pA sporsmAl.

Forslag til vedtak (innstilling til bystyret):
Forvaltningsrevisjonsrapporten HR-kontoret er lbrelagt bystyret i Bodo og tas til
etterretning.
2. Bystyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Bystyret vil serlig trekke frem folgende forhold lor serskilt oppfolgning

L

Omforent iorslag til vedtak:
Forvaltningsrevisjonsrapporten HR-kontoret er forelagt bystyret i Bodo og tas til
I
etterretning.
2. Bystyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.

.

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

I

.

2.

Vedtak (innstilling til bystyret):
Forvaltningsrevisjonsrapporten HR-kontoret er forelagt bystyret i Bodo og tas til
etterretning.
Bystyret ber ridmannen merke seg rapportens anbefalinger.

54120

Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med
okonomiforvaltningen: Pasientregnskap

Forslag til vedtak:
Bodo kontrollutvalg har mottatt notal datert 04.09.20lia revisor etter at denne i samsvar med
kommunelovens { 24-9 har gjennomfort en forenklet etterlevelseskontroll angiende
skonomiforvaltning: Pasientregnskap.
Kontrollutvalget tar revisors notat til orientering. Utvalget ber revisor gjennomfore en
kortlattet oppfolgningskontroll for 5 se til at pipekningene i notatet er rettet / fulgt opp.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Bodo kontrollutvalg har mottatt notat datert 04.09.20 fra revisor etter at denne i samsvar med
kommunelovens $ 24-9 har glennomfort en forenklet etterlevelseskontroll angAende
akonomiforvaltning: Pasientregnskap.
Kontrollutvalget tar revisors notat til orientering. Utvalget ber revisor giennomfsre en
kortfattet oppfolgningskontroll for 6 se til at pipekningene i notatet er rettet / fulgt opp.

55120

Dialog med revisor: Etterlevelseskontroll regnskapsiret 2020

Forslag til vedtak:
Redegjorelsen lra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for
regnskapsAret 2020 vil bli gjennomfort etterlevelseskontroll med folgende tema:. . . . . .
Omforent forslag til vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for
regnskapsiret 2020 vil bli gjennomfort etterlevelseskontroll med folgende tema OlTentlige
anskaffelser under terskelverdi kr 1.3 mill.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegjorelsen fra revisor tas til orientering. Kontrollutvalget registrerer at det for
regnskapsAret 2020 vil bli giennomfo( etterlevelseskontroll med folgende tema Offentlige
anskaffelser under terskelverdi kr I,3 mill.

56120

Virksomhetsplan202lforkontrollutvalget

Forslag til vedtak:
Virksomhetsplan 2021 oversendes bystyret med de endringer som kom frem imotet.
Voterins:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Virksomhetsplan 2021 oversendes bystyret med de endringer som kom frem i mstet.

57/20 Arsrapp orl2020 fra kontrollutvalget
Forslag til vedtak:
Arsrapport for kontrollutval get 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som
liemkom i motet.
Votering:
F-orslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Arsrapport for kontrollutval get 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som
fremkom i motet.

s8/20

Orienteringer fra revisjon og sekretariat

Revisjonen orienterte:
Det er gjennomfort oppstartsmote i Bodo kommune med ridmann og
kommunaldirektor okonomi. Det er klart at okonomireglement og finansreglement
ikte blir ferdig for til neste ar. Revisor kommer tilbake til dette forholdet i revisors
beretning.
Revisor opplyser at hun har tatt opp med ridmannen at det er forsinkelser nar det
gjelder investeringer sett opp imot den vedtatte okonomiplan. Revisor har etterspurt
om det giores analyser pA hva som er vedtatt i okonomiplan opp mot status
regnskapsmessi g qg fremdriftsmessi g
Revisor opplever en storre ettersporsel etter ridgivning fra innkjopskontoret enn disse
kan levere.
Bemanning: Mailen Evjen slutter som lorvaltningsrevisor, intervjuprosesser er i gang
med sikte pA nyrekruttering. Det vil ta tid med rekruttering, deretter opplering, sA noe
vakanse mi paregnes.
Revisor tok ogsa opp til drofting offentlighet ved overlevering / oversending av
rapporter.
Sekretariatet orienterte:
a
Om dokumenter vedlagt saken
a
Om mottatte eposter fra Andreas Tymi 22. og 23. november 2020. vedlagt avtale
datert november 2007 mellom Bodo kommune og Bodo kommunale pensjonskasse:
Forsikringsavtale om kommunul pensionsordning melktm Bodo kommune og Bodo
kommunale pensjonskasse. Kontrollutvalget ble i sak 32i20 ( I 8. juni 2020) orientert
om henvendelse i form av brev fia ADI advokater AS, 3. juni 2020: Unntatt fra
offentlighet, Off.tov $ 13. jlr lvl $ I 3 Brev til Bodo kommunale pensjonskasse v/
styreleder - kopi til kontrollutvalget: xxxxxxxx xxxxxxxx varslingssak og
arbeidsforhold. Tymi skriver i epost at <nar avlalen eksisterer, sa gir den
konlrollutrulgel og kommunerevision myndighet etler den nye kommuneloven lil i
undersoke virksomheten som omlatles uv ovlalen.> Utvalget ber om sak til neste mote.
Til neste mote bes det om en sak vedrorende forvaltningsrevisjon.
a
Mottatt henvendelse datert 19. juni 2020 fra Rsst kommune vedr forvaltningsrevisjon
innen bamevem.

Vedtak:
Saken tas

59t20

til orientering.

Eventuelt

Ingen ytterligerc saker

til behandling.

Bods, 2{. november 2020

Sekreter for kontrollutvalget

[J1skrift sendes:
Konlrollutvalgets medlemmer. varamedlemmer
Bodo kommune v/ ordforer og r6dmann,
Salten kommunerevisjon IKS

