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PROTOKOLL FRA MØTET 19.02.2014
KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE
13.02.2014 KL 0800 – 0930.
Nesna rådhus, møterom «Tomma»
Einar Gullesen
(leder)
Gunnhild Forsland (nestleder)
Pål Vinje
(medlem mens Visnes har permisjon)
Stig Storrø
(vara for Bye)
Forfall:
Gretha Bye
(medlem)
Arnt Skogsøy
(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: 4 av 5 deltok og møtet er beslutningsdyktig.

I møtet ble følgende behandlet:

Sak 002/14

Revisjonsordning for Nesna kommune
Møtebehandling:
KU-leder orienterte fra møtet mellom styret i Indre Helgeland Kommunerevisjon
og representanter for eierne. Møtet ble avholdt i Mosjøen den 18.02.2014.
Blant annet ble det i møtet uttrykt at nåværende revisjonsstyre skal fungere som
avviklingsstyre for revisjonen i tiden fremover.
For øvrig orienterte KU-leder at det er kommet frem at saksgangen ved
kommunens valg av revisjonsordning kan være i strid med kommuneloven § 78
pkt. 3 ved at kommunestyrets vedtak ikke var utredet, og heller ikke innstilt av
KU.
Dersom saksgangen kan påvises å være i strid med kommunelovens bestemmelser,
mener KU det er påkrevende å oversende sak for behandling i kommunestyrets
førstkommende møte den 3.mars.
For å rekke den ordinære utsendingen av dokumenter til kommunestyrets møte,
valgte KU å behandle saken videre pr. e-mail med sikte på å ferdigstille saken for
oversendelse senest fredag 21.02.2014.
Sekretær ble derfor anmodet om å utarbeide utkast til slik sak basert på de
drøftingene som KU foretok i møtet, samt distribuere utkastet til medlemmene for
kommentarer og videre bearbeidelse pr. e-mail.

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

Side 2 av 2

PROTOKOLL FRA MØTET 19.02.2014
KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd:
«Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide utkast til sak for behandling i
kommunestyret basert på de drøftingene og momentene som fremkom i møtet.
Utkastet oversendes til medlemmene pr. e-mail for kommentarer og videre
bearbeiding. Saken ferdigstilles skriftlig pr. e-mail når medlemmene er omforent
om endelig utforming og ordlyd i saken.
Sekretær bes oversende saken med vedlegg for behandling i førstkommende
kommunestyremøte når medlemmene bekrefter pr. e-mail at saken er ferdigstilt.»
Vedtaket var enstemmig.
Vedtak:
Kontrollutvalget ber sekretær utarbeide utkast til sak for behandling i
kommunestyret basert på de drøftingene og momentene som fremkom i møtet.
Utkastet oversendes til medlemmene pr. e-mail for kommentarer og videre
bearbeiding. Saken ferdigstilles skriftlig pr. e-mail når medlemmene er omforent
om endelig utforming og ordlyd i saken.
Sekretær bes oversende saken med vedlegg for behandling i førstkommende
kommunestyremøte når medlemmene bekrefter pr. e-mail at saken er ferdigstilt.

________________________________
Einar Gullesen (leder)

_________________________________
Gunnhild Forsland (nestleder)

________________________________
Pål Vinje (medlem)

_________________________________
Stig Storrø (vara for Bye)

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat

