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PROTOKOLL FRA MØTET 20.09.2016
KONTROLLUTVALGET I LURØY
Tid:
Sted:
Tilstede:

20.09.2016, kl.10.00 – 10.15
Fjernmøte pr. telefon der «alle hørte alle».
Bjørnar Skjæran
(leder)
Aino Olaisen
(nestleder)
Jim Ivan Sørensen
(medlem)
Stig Joar Krogli
(medlem)
Monica Kristiansen
(medlem)

Forfall:
For øvrig møtte:
Knut Soleglad

(KU-sekretær)

Møtet ble avholdt etter reglene i kommuneloven § 30 pkt. lydende:
«Når en sak skal avgjøres av annet organ enn kommunestyret eller fylkestinget, kan lederen for organet
beslutte saken tatt opp til behandling ved fjernmøte eller ved skriftlig saksbehandling. Dette kan likevel
bare gjøres når det er påkrevd å få avgjort saken før neste møte, og det enten ikke er tid til å kalle sammen
til ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at dette må anses nødvendig.»

Det viktige og prinsipielle grunnlaget for sak 026/16 i dagens møte er allerede avklart ved vedtak i
tidligere sak 023/16. – dvs. vedtaket om å bestille selskapskontroll.
KU har i sitt vedtak 023/16 fremhevet behovet for fremdrift i bestillingen av selskapskontrollen, og
det er derfor behov for å få avgjort saken før neste møte som er den 09.12.2016.
Sammen med innkallingen til dette møte, forelå også et utkast til sak fra kontrollutvalget til
kommunestyret vedr. «Forlengelse av rammeavtale om revisjonstjenester».
Saken ble behandlet av KU i sak 024/16 i forrige møte, og KU vedtok da å oversende sak til
kommunestyret, men at saken først skal godkjennes av KU før den oversendes til kommunestyret.
Bjørnar Skjæran åpnet møtet og innhentet følgende status:
- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent ved at også utkast til sak fra KU til kommunestyret («Forlengelse av
rammeavtale om revisjonstjenester») tas opp for godkjennelse.
- Deltakere: 5 av 5 er til stede, og møtet er beslutningsdyktig.

Til behandling forelå følgende saker:

Godkjennelse av sak fra KU til kommunestyret («Forlengelse av rammeavtale om
revisjonstjenester») – jfr. tidligere KU-sak 024/16.
Kontrollutvalget godkjente utkastet til sak fra kontrollutvalget til kommunestyret.

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat
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PROTOKOLL FRA MØTET 20.09.2016
KONTROLLUTVALGET I LURØY
Sak 026/16

Oppdragsavtale for to selskapskontroller.
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar å oversende saken til kommunestyret med følgende
innstilling til vedtak:
Kommunestyret vedtar å inngå oppdragsavtale med BDO AS for
gjennomføring av to selskapskontroller, og gir ordfører fullmakt til å signere
avtalen.

__________________________
Bjørnar Skjæran (leder)

__________________________
Aino Olaisen (nestleder)

__________________________
Jim Ivan Sørensen (medlem)

__________________________
Stig Joar Krogli (medlem)

__________________________
Monica Kristiansen (medlem)

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

