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PROTOKOLL FRA MØTET 13.02.2014
KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE
13.02.2014 KL 0800 – 0915.
Nesna rådhus, møterom «Tomma»
Einar Gullesen
(leder)
Gunnhild Forsland (nestleder)
Arnt Skogsøy
(medlem)
Pål Vinje
(medlem mens Visnes har permisjon)
Stig Storrø
(vara for Bye)
Forfall:
Gretha Bye
(medlem)
For øvrig møtte:
Aillin Flynn Jensen (revisjonen)
Knut Soleglad
(KU-sekretær)
Tid:
Sted:
Tilstede:

Einar Gullesen åpnet møtet og innhentet følgende status:
- Innkalling: Godkjent.
- Saksliste: Godkjent.
- Deltakere: 5 av 5 deltok og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende behandlet:

Sak 001/14

Revisjonsordning for Nesna kommune
Bakgrunn for dette KU-møte:
KU-leder og sekretær mottok mandag kveld (10.02.2014 kl. 1830) kopi av et
dokument fra kommuneadvokat i Rana til økonomisjef i Rana med temaet
«Spørsmål vedrørende habilitet blant kontrollutvalgets medlemmer i sak knyttet
til konkurranseutsetting av revisjonen».
I ovennevnte dokument er følgende uttrykt:
«Det forhold at kontrollutvalgets medlemmer er styremedlemmer i et selskap som
leverer de samme tjenester som nå skal etterspørres i en eventuell
anbudskonkurranse, er etter min mening et særegent forhold som kan være egnet
til å svekke tilliten til at kontrollutvalgets medlemmer kan gjennomføre denne
anbudsprosessen på en objektiv og uhildet måte.»
Dokumentet var ment for KU-Rana der tre av utvalgets ordinære medlemmer også
sitter i styret i Indre Helgeland Kommunerevisjon.
KU-leder Nesna mente – etter å ha lest innholdet – at dokumentet er relevant også
for KU-Nesna, der saken vedr. ny revisjonsordning er identisk og i samme fase
som i Rana.
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Dokumentet ble mottatt ved starten av et arbeidsmøte som hadde til hensikt å
komme i gang med utarbeidelse av et konkurransegrunnlag for kjøp av
revisjonstjenester til Rana, Nesna og Lurøy kommune.
KU-leder Nesna fratrådte arbeidsmøtet i påvente av en rask avklaring av hans
habilitet i forhold til det videre arbeidet med utarbeidelse av et
konkurransegrunnlag.
På denne bakgrunn innkalte KU-leder pr. telefon den 11.02.2014 til dagens KUmøte. Sekretær distribuerte pr. e-mail den 12.02.2014 følgende dokumenter til
KU’s medlemmer:
- Protokoll fra kommunestyresak 40/13 («Ny revisjonsordning for Nesna
kommune).
- Ovennevnte dokument fra kommuneadvokat Rana datert 09.02.2014.
Møtebehandling:
KU-leder orienterte at hensikten med møtet er å få avklart sin habilitet i forhold til
å delta i det videre arbeidet med utarbeidelse av konkurransegrunnlag for Nesna
kommunes kjøp av revisjonstjenester.
Etter dette deltok ikke KU-leder i drøftingen av spørsmålet slik forvaltningsloven
§8, 2.ledd krever. KU-leders vara – Hilmar Johansen - var kalt inn den 12.02.2014
for å ta hans plass i drøftingen, men han kunne ikke møte.
KU-medlem Gunnhild Forsland opplyste at hun er varamedlem for Gullesen i
revisjonsstyret. På samme måte som for Gullesen, tilkjennega hun å ha en uavklart
stilling i spørsmål om habilitet i forhold til videre behandlinger av saken vedr.
konkurranseutsettingen. Etter dette valgte også hun å ikke delta i drøftingen av
KU-leders habilitet.
I drøftingen av KU-leders habilitet deltok derfor medlemmene Skogsøy, Vinje og
Storrø og møtet var fortsatt beslutningsdyktig med 3 av 5 medlemmer tilstede.
Medlemmene sluttet seg til kommuneadvokatens redegjørelse av at Indre
Helgeland Kommunerevisjon ikke er part i sak vedrørende konkurranseutsetting
av revisjonstjenestene og at det dermed ikke foreligger vilkår for automatisk
inhabilitet.
Videre sluttet medlemmene seg til kommuneadvokatens orientering om at det kan
være et særegent forhold når KU-leder også sitter i styret i kommunens nåværende
revisjonsselskap. Medlemmene drøftet dette, men fant ingen knytninger som
kunne være egnet til å svekke tilliten til KU-leders upartiskhet i det videre arbeid
med utarbeidelsen av et konkurransegrunnlag - i og med at det er avklart at
nåværende revisjonsselskap som han er styremedlem i verken vil eller kan delta i
den konkurransen som planlegges.
I kommuneadvokatens notat er det anført at det er hensyn som taler for at KU’s
medlemmer er ekstra varsom i forhold til de habilitetsmessige utfordringer som
denne saken reiser.
Til dette kunne KU-sekretær supplere at det ikke foreligger strengere
habilitetsvilkår i forvaltningsloven for KU enn for andre organ, men at det er
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tillitsvekkende at KU-leder responderte raskt når notatet fra kommuneadvokaten
ble kjent.
For øvrig gav medlemmene uttrykk for at det vil være en styrke for det videre
arbeid med utarbeidelse av konkurransegrunnlaget at deltakere i arbeidsgruppen
også innehar kunnskaper fra revisjonsvirksomhet.
Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«KU-leder Gullesen vurderes av kontrollutvalget å være habil til å delta i
arbeidsgruppen for utarbeidelse av Nesna kommunes konkurransegrunnlag for
kjøp av revisjonstjenester.»
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
KU-leder Gullesen vurderes av kontrollutvalget å være habil til å delta i
arbeidsgruppen for utarbeidelse av Nesna kommunes konkurransegrunnlag for
kjøp av revisjonstjenester.

________________________________
Arnt Skogsøy (medlem)

_________________________________
Pål Vinje (medlem)

________________________________
Stig Storrø (vara for Bye)

________________________________
Sett: Einar Gullesen (leder)
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_________________________________
Sett: Gunnhild Forsland (nestleder)

