
Side 1 av 3 

PROTOKOLL FRA MØTET 13.05.2022 

KONTROLLUTVALGET I LURØY 
 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

 

Tid:  13.05.2022 KL 08.30 – 11.00 

Sted:  Lurøy rådhus, kommunestyresalen 

Tilstede: Carl Einar Isachsen  (leder)   

Stig Joar Krogli  (nestleder) 

Siw Moxness   (medlem) 

Forfall:  Monika Kristiansen  (medlem) 

Anders Marstrander  (medlem) 

For øvrig møtte: 

Karl-Anton Swensen  (rådmann),  deltok via Teams 

Lone Naustbakk  (revisor), deltok via Teams 

Knut Soleglad   (KU-sekretær) 

  

 

Carl Einar Isachsen åpnet møtet og innhentet følgende status: 

- Innkalling: Godkjent. 

- Saksliste: Godkjent. 

- Deltakere: 3 av 5 er til stede, og møtet er beslutningsdyktig. 

I møtet ble følgende saker behandlet: 

 

 

Sak 006/22 Godkjenning av protokoll fra møte 11.03.2022 

 

Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

Vedtaket var enstemmig. 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 11.03.2022. 

 

 

Sak 007/22 Referatsak 

 

Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

Vedtaket var enstemmig. 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalget tar dokumentet til orientering. 

 

 

Sak 008/22 Oppfølging av tidligere KU-vedtak, ansvar og oppgaver 

 

Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

Vedtaket var enstemmig. 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalget tar til orientering at alle tidligere KU-vedtak er effektuerte eller under 

effektuering. 
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Sak 009/22 Kommunikasjon/dialog med revisor 

 

  Møtebehandling: 

Revisor orienterte om arbeidet med regnskapsrevisjonen for 2021, herunder bl.a. at det er 

avlagt revisjonsberetning for 2021 uten merknader. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 010/22 KUs uttalelse om årsregnskap og årsberetning 2021, Lurøy kommune 

 

  Møtebehandling: 

KU ber om at uttrykket «tilfreds» i KUs uttalelse endres til «meget tilfreds». 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget vedtar å oversende vedlagte uttalelse om årsregnskap og årsberetning 

2021 til kommunestyret med de endringer som fremkom i møtet. 

 

 

Sak 011/22 Orientering fra rådmann vedr. kommunens datasikkerhet 

 

  Møtebehandling: 

Rådmannen gav forespurt orientering i møtet. 

 

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd: 

«Kontrollutvalget takker rådmannen for orienteringen.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget takker rådmannen for orienteringen. 

 

 

Sak 012/22 Vedr. KUs innstillingsrett ved valg av KU-sekretariat/ 

KU-sekretariatsordning 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 
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Sak 013/22 Vedr. omdanning av KU-sekretariatet i henhold til kommunelov § 31-2 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget vedtar å oversende saken «Omdanning av Indre Helgeland 

Kontrollutvalgssekretariat i henhold til kommunelov § 31-2» til kommunestyret med 

følgende innstilling til vedtak: 

Kommunestyret gir sin tilslutning til samarbeidsavtale for Indre Helgeland 

Kontrollutvalgssekretariat kommunalt oppgavefellesskap. 

 

 

Sak 014/22 Vedr. dagens praksis for signering av protokoll 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd: 

«Kontrollutvalget tar saken til orientering.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar saken til orientering. 

 

 

Sak 015/22 KUs uttalelse til budsjettutkast 2023 for KU-Sekretariatet 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble formulert i møtet og godkjent med følgende ordlyd: 

«Kontrollutvalget har ingen merknader til budsjettutkast for 2023.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget har ingen merknader til budsjettutkast for 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________   __________________________ 

Carl Einar Isachsen (leder)    Stig Joar Krogli (nestleder) 

 

 

__________________________   

Siw Moxness (medlem) 

 


