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PROTOKOLL FRA MØTET 19.03.2018
KONTROLLUTVALGET I LURØY
19.03.2018 KL 09.00 – 10.10
Lurøy rådhus, kommunestyresalen
Stig Joar Krogli
(medlem)
Jim Ivan Sørensen
(medlem)
Monica Kristiansen
(medlem)
Jeanette Pedersen
(vara for Olaisen), sakene 001/18 til og med 008/18
Forfall:
Bjørnar Skjæran
(leder), vara var forhindret fra å møte.
Aino Olaisen
(nestleder)
For øvrig møtte:
Carl Einar Isachsen
(ordfører)
Knut Soleglad
(KU-sekretær)
Tid:
Sted:
Tilstede:

KUs leder og nestleder har måttet melde forfall til møtet.
Stig Joar Krogli ble enstemmig valgt til å lede møtet.
Krogli åpnet møtet og innhentet følgende status:
- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 4 av 5 er til stede, og møtet er beslutningsdyktig.
KUs medlem Jeanette Pedersen ble innvilget permisjon fra kl. 10.00.
I møtet ble følgende saker behandlet:

Sak 001/18

Godkjenning av protokoll fra møte 17.11.2017
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 17.11.2017.

Sak 002/18

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.

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

Side 2 av 5

PROTOKOLL FRA MØTET 19.03.2018
KONTROLLUTVALGET I LURØY

Sak 003/18

Kommunikasjon/dialog med revisor.
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 004/18

Oppfølging av KST-vedtak 1/17; SK-rapport vedr. ansettelse av dgl.leder
BraPro AS
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar brev datert 05.03.2018 fra ordfører til orientering og imøteser
BraPro-styrets rapport som dokument i forbindelse med kommunestyrets møte den
27.06.2018.
Kontrollutvalget ber sekretær lage utkast til en oppfølgingsrapport til første møte
høst 2018.

Sak 005/18

Oppfølging av KST-vedtak 2/17; SK-rapport vedr. BraPro AS
Møtebehandling:
Innstillingens første setning ble omformulert og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar brev datert 05.03.2018 fra rådmann til orientering og imøteser
eierskapsmelding senest september 2018.»
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar brev datert 05.03.2018 fra rådmann til orientering og imøteser
eierskapsmelding senest september 2018.
Kontrollutvalget ber sekretær lage utkast til en oppfølgingsrapport når vedtatt
eierskapsmelding foreligger.

Sak 006/18

Kontrollrapport 2017 fra Skatteetaten vedr. skatteoppkreverfunksjonen.
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
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Vedtak:
Kontrollutvalget tar kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen til
orientering, og imøteser kontrollrapport for 2018.

Sak 007/18

Vedr. virksomheten til barnevernet i Lurøy, eventuell endring i plan for
forv.revisjon.
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«1. Kontrollutvalget viser til kommunestyresak 68/17 den 13.12.2017 der
kommunestyret fattet følgende vedtak:
 Kommunestyret slutter seg til hovedtrekkene i rådmannens vurderinger
og iverksatte tiltak innenfor barneverntjenesten.
 Det vedtas ny delegasjonsbestemmelse for Lurøy kommunes håndhevelse
av Lov om barneverntjeneste av 1992- 07-17-100.
o Kommunestyrets myndighet
Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller
som loven selv legger til andre organer.
o Delegering til rådmannen
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre
prinsipielle
administrative spørsmål til rådmannen.
Kommunestyret delegerer rådmannen myndighet til å utpeke leder for
barnevernet etter § 2-1 4. ledd.
o Delegering til leder for barnevernet
Kommunestyret delegerer til leder for barnevernet myndighet til å
behandle
og avgjøre alle faglige saker.
Barnevernleder rapporterer til rådmannen.
2. Kontrollutvalget mener at ovennevnte vil bidra til å gi bedre trygghet ved
behandling av barnevernsaker. På denne bakgrunn finner kontrollutvalget ikke
behov for å gjennomføre forvaltningsrevisjon innen barnevern på nåværende
tidspunkt.»
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
1. Kontrollutvalget viser til kommunestyresak 68/17 den 13.12.2017 der
kommunestyret fattet følgende vedtak:
 Kommunestyret slutter seg til hovedtrekkene i rådmannens vurderinger og
iverksatte tiltak innenfor barneverntjenesten.
 Det vedtas ny delegasjonsbestemmelse for Lurøy kommunes håndhevelse
av Lov om barneverntjeneste av 1992- 07-17-100.
o Kommunestyrets myndighet
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Kommunestyret utøver den myndighet som ikke er delegert til andre, eller
som loven selv legger til andre organer.
o Delegering til rådmannen
Kommunestyret delegerer all myndighet til å behandle og avgjøre
prinsipielle
administrative spørsmål til rådmannen.
Kommunestyret delegerer rådmannen myndighet til å utpeke leder for
barnevernet etter § 2-1 4. ledd.
o Delegering til leder for barnevernet
Kommunestyret delegerer til leder for barnevernet myndighet til å
behandle
og avgjøre alle faglige saker.
Barnevernleder rapporterer til rådmannen.
2. Kontrollutvalget mener at ovennevnte vil bidra til å gi bedre trygghet ved
behandling av barnevernsaker. På denne bakgrunn finner kontrollutvalget ikke
behov for å gjennomføre forvaltningsrevisjon innen barnevern på nåværende
tidspunkt.

Sak 008/18

Vedr. ny avtale for revisjon av kommunen
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar å oversende behandlingssak til kommunestyret med følgende
innstilling til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar å benytte resterende opsjon på 0,5 år slik at eksisterende
rammeavtale kan benyttes hele avtaleperioden, dvs. frem til og med 31.12.2018.
2. Kommunestyret vedtar å inngå avtale med BDO AS om forlengelse av
eksisterende rammeavtale for perioden 01.01.2019 – 30.06.2019. Ordfører gis
fullmakt til å signere avtalen.

Sak 009/18

Vedr. informasjon om kontrollutvalgets møter og saksdokumenter
Møtebehandling:
Brukere av kommunens hjemmeside får i dag tilgang til KUs dokumenter/protokoller
ved å klikke inn i boksen «Politikk», deretter «Råd og utvalg», deretter
«Kontrollutvalg», deretter «Saksdokumenter».
For kommunens øvrige utvalg får man tilgang til dokumenter/protokoller ved å
klikke inn i boksen «Politikk», deretter «Møtekalender med saksdokumenter».
KUs
dokumenter produseres
utenfor kommunens
eget
elektroniske
saksbehandlingssystem, og dette gjør at tilgang til KUs dokumenter ikke automatisk
skjer på samme måte som for kommunens egenproduserte dokumenter.
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KU-sekretær vil i samråd med teamleder Karin Olufsen i kommunens
fellessekretariat se om tilgangen på KUs dokumenter via kommunens hjemmeside
kan forenkles.
Innstilling til vedtak ble godkjent ved å fjerne innstillingens siste setning.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar å offentligjøre sine møteprotokoller når minst tre av de
deltakende medlemmene har akseptert protokollen pr. email.

Sak 010/18

Møteplan 2018 for KU
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av datoene 8.juni, 5.okt. og 7.des.
samt møtestart kl. 09.00.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for 2018: 8.juni, 5.okt, 7.des.
Møtestart settes til kl. 09.00.
Møtedatoene kan endres dersom behovet tilsier dette.

__________________________
Stig Joar Krogli (medlem)

__________________________
Jim Ivan Sørensen (medlem)

__________________________
Monica Kristiansen (medlem)

__________________________
Jeanette Pedersen (vara for Olaisen)
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