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PROTOKOLL FRA MØTET 29.11.2022 

KONTROLLUTVALGET I LURØY 
 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

 

Tid:  29.11.2022 KL 09.00 – 13.00 

Sted:  Fjernmøte via Teams 

Tilstede: Carl Einar Isachsen  (leder)   

Stig Joar Krogli  (nestleder) 

Siw Moxness   (medlem) 

Anders Marstrander  (medlem) 

Forfall: Monika Kristiansen  (medlem) 

For øvrig møtte: 

Håkon Lund   (ordfører) 

Harald Halvorsen  (regnskapsrevisor), deltok t.o.m. sak 025/22 

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 022/22 Godkjenning av protokoll fra møte 16.09.2022 

 

Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

Vedtaket var enstemmig. 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 16.09.2022. 

 

 

Sak 023/22 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 024/22 Kommunikasjon/dialog med revisor 

 

  Møtebehandling: 

Regnskapsrevisor orienterte i møte. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent med følgende tillegg: 

«, herunder at 

- Lurøy har pr. i dag innleid regnskapsfører, 

- kommunen har ny rådmann fra 01.11.2022, 

- møte mellom revisor og ny rådmann gjennomføres tidlig i desember for å 

kartlegge videre arbeid med – og organisering av – årsregnskapsarbeidet for 2022, 

- revisor melder tilbake resultatet av møtet med rådmannen i neste ordinære KU-

møte.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, herunder at  

- Lurøy pr. i dag har innleid regnskapsfører, 

- ny rådmann fra 01.11.2022, 

- møte mellom revisor og ny rådmann gjennomføres tidlig i desember for å 

kartlegge videre arbeid med – og organisering av – årsregnskapsarbeidet for 2022, 

- revisor melder tilbake resultatet av møtet med rådmannen til neste ordinære KU-

møte. 

 

 

Sak 025/22 Revisors plan for regnskapsrevisjonen 2022 

 

  Møtebehandling: 

Regnskapsrevisor orienterte i møte om plan for regnskapsrevisjon 2022, herunder 

også at tema for etterlevelseskontroll 2022 vil være selvkostområdet. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar revisjonsplan 2022 for Lurøy kommune til orientering. 

 

 

Sak 026/22 Oppstart av arbeidet for ny avtale om revisjonstjenester f.o.m. 01.07.2023 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget ber sekretær forberede sak til ekstraordinært møte pr. Teams den 

05.12.2022 kl. 09.30-10.00 for behandling av konkurransens anbudskriterier.» 

  Vedtaket var enstemmig. 
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  Vedtak: 

Kontrollutvalget ber sekretær forberede sak til ekstraordinært møte pr. Teams den 

05.12.2022 kl. 09.30-10.00 for behandling av konkurransens anbudskriterier. 

 

 

Sak 027/22 Utredning av et fremtidsrettet KU-sekretariat 

 

  Møtebehandling: 

Som innstilling til vedtak ble det i møtet formulert følgende to forslag: 

Fra KU-leder Isachsen forelå følgende forslag til innstilling: 

«Kontrollutvalget vedtar å oversende saken Utredning av et fremtidsrettet KU-

sekretariat til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:  

1. Kommunestyret vedtar å få sine leveranser av KU-sekretariatstjeneste fra et 

interkommunalt samarbeid med 6 ansatte eller flere. 

2. Kommunestyret vedtar å søke tilslutning til Konsek Trøndelag IKS for 

leveranser av KU-sekretariatstjenester med virkning fra og med 01.10.2023. 

3. Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat bes oversende kommunestyrets 

vedtak til Konsek Trøndelag IKS for igangstart av prosess for tilslutning.» 

Fra medlem Moxness forelå følgende forslag til innstilling: 

«Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å bygge lokal kompetanse i valget av 

modell for kontrollutvalgssekretariat.» 

Forslag til innstiling fra KU-leder Isachsen ble tatt opp til votering og vedtatt med 3 

mot 1 stemme. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget vedtar å oversende saken Utredning av et fremtidsrettet KU-

sekretariat til kommunestyret med følgende innstilling til vedtak:  

1. Kommunestyret vedtar å få sine leveranser av KU-sekretariatstjeneste fra et 

interkommunalt samarbeid med 6 ansatte eller flere. 

2. Kommunestyret vedtar å søke tilslutning til Konsek Trøndelag IKS for 

leveranser av KU-sekretariatstjenester med virkning fra og med 01.10.2023. 

3. Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat bes oversende kommunestyrets 

vedtak til Konsek Trøndelag IKS for igangstart av prosess for tilslutning. 

 

 

Sak 028/22 Møteplan 2023 for kontrollutvalget 

 

  Møtebehandling: 

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

«Saken utsettes til ekstraordinært møte den 05.12.2022.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Saken utsettes til ekstraordinært møte den 05.12.2022 
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__________________________   __________________________ 

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

 

 

__________________________   __________________________  

Siw Moxness (medlem)    Anders Marstrander (medlem) 

 


