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PROTOKOLL FRA MØTET 17.11.2017
KONTROLLUTVALGET I LURØY
17.11.2017 KL 09.00 – 12.00
Lurøy rådhus, kommunestyresalen
Bjørnar Skjæran
(leder)
Stig Joar Krogli
(medlem)
Bodil Hansen
(vara for Kristiansen)
Forfall:
Aino Olaisen
(nestleder)
Jim Ivan Sørensen
(medlem)
Monica Kristiansen
(medlem)
For øvrig møtte:
Carl Einar Isachsen
(ordfører)
Karl-Anton Swensen
(rådmann), tilstede i sakene 026, 027, 028 og Eventuelt
Astrid Kjølstad
(revisor)
Knut Soleglad
(KU-sekretær)
Tid:
Sted:
Tilstede:

Bjørnar Skjæran åpnet møtet og innhentet følgende status:
- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 3 av 5 er til stede, og møtet er beslutningsdyktig.
I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 023/17

Godkjenning av protokoll fra møte 29.09.2017
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 29.09.2017.

Sak 024/17

Oppfølging av tidligere KU-vedtak
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble godkjent:
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er iverksatt eller under
iverksettelse.
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Sak 025/17

Kommunikasjon/dialog med revisor, inkl. plan for regnskapsrevisjon for 2017
Møtebehandling:
Revisor orienterte om momenter i regnskapsrevisjonsplanen for 2017.
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av sin
uavhengighet til orientering.
2. Kontrollutvalget tar øvrig informasjon i dialogen med revisor til orientering.

Sak 026/17

Rapport fra forvaltningsrevisjon innen selvkost
Møtebehandling:
Revisor orienterte om hovedmomentene i forvaltningsrevisjonsrapporten.
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar rapport fra «Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost, Lurøy
kommune» til orientering, og vedtar å oversende rapporten for behandling i
kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
Kommunestyret tar rapport fra «Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost, Lurøy
kommune» til orientering og ber rådmannen imøtekomme rapportens
anbefalinger.

Sak 027/17

Henvendelse til KU vedr. virksomheten til barnevernet i Lurøy
Møtebehandling:
Møtet ble lukket med hjemmel i kommunelov §31 nr. 2, jfr. forvaltningslov §13 nr.1.
På anmodning fra KU, orienterte rådmannen om ulike tiltak innen
barnevernavdelingen som er igangsatt og som er under planlegging. Videre ble det
varslet om egen sak til kommunestyrets desembermøte vedr. kommunens barnevern.
Til KUs neste behandling av saken bes KU-sekr. legge ved «Plan for gjennomføring
av forvaltningsrevisjon» samt kopi av varslet sak til kommunestyrets desembermøte.
Protokoll fra KU-sak 027/17 sendes til avsender for henvendelsen til KU.
Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Basert på informasjon fra ordfører og rådmann om Lurøy kommunes arbeid med
organisering av fremtidig barnevernstjeneste i Lurøy, avventes det til neste møte i
kontrollutvalget å vurdere om plan for forvaltningsrevisjon skal revideres.»
Vedtaket var enstemmig.
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Vedtak:
Basert på informasjon fra ordfører og rådmann om Lurøy kommunes arbeid med
organisering av fremtidig barnevernstjeneste i Lurøy, avventes det til neste møte i
kontrollutvalget å vurdere om plan for forvaltningsrevisjon skal revideres.

Sak 028/17

Vedr. ny avtale for revisjon av kommunen f.o.m. 01.07.2018.
Møtebehandling:
På anmodning forlot revisor møtet da saken ble behandlet.
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget ber sekretær snarlig innhente aksept fra revisor om at resterende
opsjon på 0,5år i nåværende rammeavtale om revisjonstjenester kan benyttes.
2. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide avtaleutkast om regnskapsrevisjon for
perioden 01.01.2019-30.06.2019 i samråd med nåværende revisor, samt søke
innkjøpsfaglig bistand fra kommunen i dette arbeidet.
3. Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide utkast til kommunestyresak som sikrer
avtale om regnskapsrevisjon frem til og med 30.06.2019. Saken legges frem i
neste ordinære møte.

Sak 029/17

Henv. fra NFK vedr. nytt interkommunalt samarbeid om revisjon og KUsekretariat.
Møtebehandling:
På anmodning forlot KU-sekretær møtet da saken ble behandlet.
Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«1. Det vises til vedtak i KU-sak 28/17. På bakgrunn av vedtaket ser KU det ikke
formålstjenlig å delta i prosess for etablering av nytt interkommunalt samarbeid
for levering av revisjonstjenester.
2. Kontrollutvalget tilrår at Lurøy kommune viderefører det interkommunale
samarbeidet IHKUS. På denne bakgrunn ser kontrollutvalget det ikke
formålstjenlig å delta i prosess for etablering av nytt interkommunalt samarbeid
for levering av KU-sekretariatstjenester.
3. KU-sekretær bes utarbeide sak til kommunestyret på bakgrunn av punktene 1 og
2 i vedtaket.»
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
1. Det vises til vedtak i KU-sak 28/17. På bakgrunn av vedtaket ser KU det ikke
formålstjenlig å delta i prosess for etablering av nytt interkommunalt samarbeid
for levering av revisjonstjenester.
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2. Kontrollutvalget tilrår at Lurøy kommune viderefører det interkommunale
samarbeidet IHKUS. På denne bakgrunn ser kontrollutvalget det ikke
formålstjenlig å delta i prosess for etablering av nytt interkommunalt samarbeid
for levering av KU-sekretariatstjenester.
3. KU-sekretær bes utarbeide sak til kommunestyret på bakgrunn av punktene 1 og 2
i vedtaket.

Eventuelt

Følgende ble behandlet:

Henvendelse til KU vedr. ansettelse i kommuneoverlegestilling.
I møtet ble følgende dokumenter delt ut:
- Email datert 05.10.2017 fra Torbjørg Nordås (KrF Lurøy) til KU-Lurøy v/sekr.
- Brev datert 17.11.2017 fra rådmann til KU v/sekr. («Svar til KU»).
I forkant av møtet var rådmannen anmodet om å gi sine reaksjoner til henvendelsen
fra Torbjørg Nordås vedr. ansettelse i kommuneoverlegestilling. I møtet
gjennomgikk rådmannen innholdet i sitt brev.
Med henvisning til rådmannens tilsvar til KU, fant KU ikke grunnlag for å foreta
nærmere undersøkelser i saken. Henvenderen informeres skriftlig om dette der brev
datert 17.11.2017 fra rådmann til KU v/sekretær vedlegges.

Dato for neste møte i KU
KU var omforent om å holde neste møte den 19.03.2018 kl. 09.00, og videre at
møteplan for de resterende møtene i 2018 behandles i neste møte.

__________________________
Bjørnar Skjæran (leder)

__________________________
Bodil Hansen (vara for Kristiansen)
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__________________________
Stig Joar Krogli (medlem)

