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PROTOKOLL FRA MØTET 30.11.2017
KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE
30.11.2017 KL 0830 – 12.00.
Nesna rådhus, møterom «Tomma».
Gunnhild Forsland (leder)
Gretha Bye
(nestleder)
Magne Elstad
(medlem)
Knut Lyng Hansen (medlem)
Finn Olav Konow
(vara for Risøy)
Forfall:
Torill Risøy
(medlem)
For øvrig møtte:
Leif Myrvold
(leder helse/omsorg),
deltok i temaorienteringen
Rune Lyngås
(leder hjemmesykepleie), deltok i temaorienteringen
Torill Myrbostad
(personalsjef),
deltok i temaorienteringen
Knut Soleglad
(KU-sekretær)
Tid:
Sted:
Tilstede:

Før sakslisten ble påbegynt, ble det gitt følgende temaorienteringer fra administrasjonen:
- Leif Myrvold og Rune Lyngås orienterte om utfordringer i hjemmesykepleie/hjemmehjelp.
- Torill Myrbostad orienterte om prosessen med nedtrekk etter at Mottaket ble besluttet nedlagt.

Gunnhild Forsland åpnet møtet og innhentet følgende status:
- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 5 medlemmer av 5 deltok og møtet er beslutningsdyktig.
I møtet ble følgende behandlet:

Sak 033/17

Godkjenning av protokoll fra møte 21.09.2017.
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 21.09.2017.

Sak 034/17

Oppfølging av tidligere KU-vedtak.
Møtebehandling:
KU-sekretær orienterer i neste møte om eventuelle forhold som fortsatt kan være
aktuelle for KU å behandle vedr. tidligere KU-sak 007/15 (Langsetvågen
Industriområde).
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
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Vedtak:
Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller
under effektuering.

Sak 035/17

Referatsaker.
Møtebehandling:
KU ble i møtet kjent med følgende dokumenter:
- Brev datert 27.06.2017 fra Sivilombudsmannen til Truls Dahl («Klage over
flere forhold i byggesak»).
- Brev datert 21.07.2017 fra Sivilombudsmannen til Truls Dahl («Manglende
saksbehandling i byggesak»).
- Brev datert 01.11.2017 fra Fylkesmannen i Nordland til Truls Dahl («Svar på
henvendelse vedrørende habilitet og klage på saksbehandling i byggesak –
Nesna»).
- Brev datert 31.10.2017 fra Nesna kommune til Truls Dahl
(«Byggesak/enebolig i Refsnesveien 42 – gnr 57/261 Truls Dahl»).
KU ble også kjent med at Truls Dahl – i mail (der denne sakens dokument var
vedlagt) datert 13.10.2017 til ordfører, rådmann og KU-leder – uttaler bl.a. at
«Dette er også å betrakte som en varsling til kontrollutvalget, og ber om at saken
underlegges gransking.»
Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tilleggssetning:
«Kontrollutvalget viser til brev datert 31.10.2017 fra Nesna kommune til Truls
Dahl og finner det på nåværende tidspunkt ikke hensiktsmessig å vurdere
eventuelle undersøkelser i saken.»
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar fremlagte dokument til orientering.
Kontrollutvalget viser til brev datert 31.10.2017 fra Nesna kommune til Truls
Dahl og finner det på nåværende tidspunkt ikke hensiktsmessig å vurdere
eventuelle undersøkelser i saken.

Sak 036/17

Kommunikasjon/dialog med revisor.
Møtebehandling:
Det forelå ingen informasjoner fra revisor, og det var heller ingen behov fra KU til
å kontakte revisor i møtet.
Vedlagte uavhengighetserklæring var behandlet og vedtatt i KUs forrige møte og
utgår dermed fra dagens sak
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Innstilling til vedtak ble endret til å lyde:
«Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

Sak 037/17

Utkast, samlesak til kommunestyret vedr. oppf. av KST-vedtakene 1/15 og 6/07
Møtebehandling:
KU hadde ingen ønsker om å endre vedlagte utkast til kommunestyresak.
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Med de endringer som fremkom i møtet, vedtar kontrollutvalget å oversende
vedlagte sak til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:
- Kommunestyret tar til orientering at kontrollutvalget har avsluttet oppfølgingen
av administrasjonens iverksettelse av vedtakene i kommunestyresakene 01/15
og 06/07.
- Kommunestyret ber administrasjonen legge revisjon av delegasjonsreglementet
inn i sitt plansystem slik at kommunen senere kan overholde lovpålagt frist for
revisjon av reglementet.
- Kommunestyret ber administrasjonen ta initiativ til at det utarbeides
styringsdokumenter som i tilstrekkelig grad setter kommunen i stand til å
forvalte sine eierinteresser på forsvarlig måte.

Eventuelt

Møteplan 2018 for kontrollutvalget.
KU var omforent om følgende møtedatoer for 2018: 1/3, 3/5, 20/9, 29/11.
Møtestart settes til kl. 08.30.

________________________________
Gunnhild Forsland (leder)

_________________________________
Gretha Bye (nestleder)

________________________________
Magne Elstad (medlem)

_________________________________
Knut Lyng Hansen (medlem)

________________________________
Finn Olav Konow (vara for Risøy)
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