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PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE 05.12.2022 

KONTROLLUTVALGET I LURØY 
 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

 

Tid:  05.12.2022 KL 09.00 – 10.15 

Sted:  Fjernmøte via Teams 

Tilstede: Carl Einar Isachsen  (leder)  

  Monika Kristiansen  (medlem) 

Siw Moxness   (medlem) 

Torgeir Nordås  (vara for Krogli) 

Forfall: Stig Joar Krogli  (nestleder) 

Anders Marstrander  (medlem) 

For øvrig møtte: 

Håkon Lund   (ordfører) 

Knut Soleglad   (KU-sekretær) 

  

 

 

Carl Einar Isachsen åpnet møtet og innhentet følgende status: 

- Innkalling: Godkjent. 

- Saksliste: Godkjent. 

- Deltakere: 4 av 5 er til stede, og møtet er beslutningsdyktig. 

I møtet ble følgende saker behandlet: 

 

 

Sak 029/22 Vedr. ny avtale om revisjonstjenester f.o.m. 01.07.2023 

 

Møtebehandling: 

Ordfører gav uttrykk for at det er konkurransegrunnlagets endelige ordlyd, utforming 

og innhold som skal legges frem til kommunestyret for godkjenning. Videre opplyste 

ordfører at dersom det er behov for et kommunestyremøte før kommunestyrets møte i 

juni, vil det være mulig å kalle inn til ekstraordinært kommunestyremøte for å sikre 

at ny avtale om revisjon vil være inngått tidsnok. 

 

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

«Saken behandles videre i neste møte der rådmannen inviteres til å delta for å få 

avklart videre prosess frem til endelig konkurransegrunnlag.» 

Vedtaket var enstemmig. 

 

Vedtak: 

Saken behandles videre i neste møte der rådmannen inviteres til å delta for å få 

avklart videre prosess frem til endelig konkurransegrunnlag. 

 

 

Sak 030/22 Møteplan 2023 for kontrollutvalget 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende 

- møtedatoer: 24/1, 14/3, 9/6, 22/9, 24/11. 

- møtestart:  kl.09.00 ved fjernmøter og kl. 08.15 ved fysisk møte. 

  Vedtaket var enstemmig. 
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  Vedtak: 

Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for 2023:  

24/1, 14/3, 9/6, 22/9, 24/11. 

Møtestart settes til kl. 09.00 ved fjernmøter og kl. 08.15 ved fysisk møte. 

Kontrollutvalget ønsker primært å gjennomføre møtene som fjernmøte via Teams, 

men når det anses hensiktsmessig vurderes fysisk møte. 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________   __________________________ 

Carl Einar Isachsen (leder)    Monica Kristiansen (medlem) 

 

 

__________________________   __________________________  

Siw Moxness (medlem)    Torgeir Nordås (vara for Krogli) 

 


