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PROTOKOLL FRA MØTET 01.03.2018
KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE
Tid:
Sted:
Tilstede:

01.03.2018 KL 0830 – 12.00.
Nesna rådhus, kommunestyresalen.
Gunnhild Forsland (leder)
Gretha Bye
(nestleder)
Torill Risøy
(medlem)
Magne Elstad
(medlem)
Knut Lyng Hansen (medlem)

Forfall:
For øvrig møtte:
Leif Myrvold
Knut Soleglad

(rådgiver, helse/omsorg), orienterte i sak 004/18
(KU-sekretær)

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 001/18

Godkjenning av protokoll fra møte 30.11.2017.
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble godkjent.
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 30.11.2017.

Sak 002/18

Oppfølging av tidligere KU-vedtak.
Møtebehandling:
Vedr. Langsetvågen Industriområde:
I møtet ble KU gjort kjent med email datert 22.01.2018 fra dgl. leder Arnt
Skogsøy i Westcon Helgeland til ordfører Hanne Davidsen vedr. dialogmøte.
Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende ordlyd for vedtakspunkt 3:
«Kontrollutvalget drøftet henvendelsen vedr. Langsetvågen Industriområde og
finner det lite hensiktsmessig med videre oppfølging av saken.»
Vedtaket var enstemmig.
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Vedtak:
1. Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte
eller under effektuering.
2. Kontrollutvalget tar statusrapport fra rådmannen pr. 31.12.2017 vedr. MTT til
foreløpig orientering i påvente av egen oppfølgingssak høsten 2018.
3. Kontrollutvalget drøftet henvendelsen vedr. Langsetvågen Industriområde og
finner det lite hensiktsmessig med videre oppfølging av saken.

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

Oppf. av KST-vedtak 55/16, forvaltningsrevisjon innen samhandlingsreformen
Møtebehandling:
Ettersendt dokument til saken:
- Email datert 28.02.2018 fra KU-sekretær til KU vedr. KU-sak 004/18.
På anmodning fra KU-leder/KU-sekr. ga rådgiver Leif Myrvoll (avd. helse og
omsorg) en orientering om kommunens helse- og omsorgsplan, tjenesteavtalene
mellom Nesna kommune og Helgelandssykehuset HF samt enkelte momenter i
forhold til kommunens videre arbeid med ovennevnte plan og avtaler.
Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget tar opp saken til videre oppfølging høsten 2018.»
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar opp saken til videre oppfølging høsten 2018.

Sak 005/18

Vedr. ny avtale om revisjon f.o.m. 01.01.2019
Møtebehandling:
Innstilling til vedtak ble godkjent ved at første setning gis følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget vedtar å oversende sak til kommunestyret.»,
og at årstallene i innstillingen endres fra «2019-2011» til «2019-2022».
Vedtaket var enstemmig.
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Vedtak:
Kontrollutvalget vedtar å oversende sak til kommunestyret. Saken oversendes
med følgende innstilling til vedtak:
Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomføre konkurranse for anskaffelse
av revisjonstjenester for perioden 2019-2022. Når konkurransen er avsluttet,
legger kontrollutvalget frem egen sak til kommunestyret for valg av leverandør
av revisjonstjenestene.

________________________________
Gunnhild Forsland (leder)

_________________________________
Gretha Bye (nestleder)

________________________________
Torill Risøy (medlem)

_________________________________
Magne Elstad (medlem)

________________________________
Knut Lyng Hansen (medlem)
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