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PROTOKOLL FRA MØTET 22.11.2022 

KONTROLLUTVALGET I NESNA KOMMUNE 
 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

 

Tid:  22.11.2022 KL 0830 – 11.45. 

Sted:  Nesna rådhus, kommunestyresalen 

Tilstede: Torill Risøy   (leder) 

Thorvald Zahl   (medlem) 

Monica Strand  (medlem) 

Forfall: Ellen Mogård Larsen  (nestleder) 

Alf Magne Jacobsen  (medlem) 

Forøvrig møtte: 

Hanne Davidsen (ordfører) 

Harald Halvorsen (regnskapsrevisor),  orienterte i sak 035, 036, 037 

Karoline Aakenes (forvaltningsrevisor), orienterte i sak 038 

Iver Fiksdal  (forvaltningsrevisor), orienterte i sak 038 

Knut Soleglad  (KU-sekretær) 

 

 

 

 

 

Torill Risøy åpnet møtet og følgende status ble innhentet. 

- Innkalling: Godkjent. 

- Saksliste: Godkjent. 

- Deltakere: 3 av 5 medlemmer deltok, og møtet er beslutningsdyktig. 

 

I møtet ble følgende behandlet: 

 

 

Sak 033/22 Godkjenning av protokoll fra møte 20.09.2022. 

   

Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 20.09.2022. 

 

 

Sak 034/22 Oppfølging av 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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Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

 

 

Sak 035/22  Kommunikasjon/dialog med revisor. 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, herunder oppdragsansvarlig 

regnskapsrevisors vurdering pr. 20.09.2022 av sin uavhengighet til Nesna 

kommune. 

 

 

Sak 036/22  Revisors etterlevelseskontroll 2021, tema budsjettoppfølging 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar revisors etterlevelseskontroll for 2021 til orientering. 

 

 

Sak 037/22 Revisors plan for revisjon av regnskapet 2022 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar revisjonsplan 2022 for Nesna kommune til orientering. 

 

 

Sak 038/22 Prosjektplan for forvaltningsrevisjon innen «Kommunal åpenhet for 

publikum» 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen og bestiller med dette gjennomføring 

av forvaltningsrevisjonen.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen og bestiller med dette gjennomføring 

av forvaltningsrevisjonen 
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Sak 039/22 Utredning av et fremtidsrettet KU-sekretariat 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget vedtar å oversende 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.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget vedtar å oversende 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 040/22 Møteplan 2023 for kontrollutvalget 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent med innfasing av følgende: 

- møtedatoer:  12/1, 21/9, 23/11, 

- møtestart:    kl. 08.30, 

- tilleggstekst: «Øvrige møtedatoer første halvår 2023 avklares i møtet 12/1-23.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget fastsetter følgende møtedatoer for 2023:  12/1, 21/9, 23/11. 

Møtestart settes til kl. 08.30. 

Øvrige møtedatoer første halvår 2023 avklares i møtet 12/1-23. 

 

 

 

________________________________  _________________________________ 

Torill Risøy (leder)     Thorvald Zahl (medlem) 

 

 

________________________________  

Monica Strand (medlem) 


