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PROTOKOLL FRA MØTET 14.03.2023 

KONTROLLUTVALGET I LURØY 
 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

 

Tid:  14.03.2023 KL 09.00 – 11.00 

Sted:  Fjernmøte via Teams 

Tilstede: Carl Einar Isachsen  (leder)   

Stig Joar Krogli  (nestleder) 

Monica Kristiansen  (medlem) 

Siw Moxness   (medlem) 

Anders Marstrander  (medlem) 

Forfall:  

For øvrig møtte: 

Håkon Lund   (ordfører) 

Stian Skjærvik  (kommunedirektør), KU-sakene 011, 012, 013. 

Knut Soleglad   (KU-sekretær) 

  

 

 

 

 

 

Carl Einar Isachsen åpnet møtet og innhentet følgende status: 

- Innkalling: Godkjent. 

- Saksliste: Godkjent. 

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

 

I møtet ble følgende saker behandlet: 

 

 

Sak 006/23 Godkjenning av protokoll fra møte 24.01.2023 

 

Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

Vedtaket var enstemmig. 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalget godkjenner protokoll fra møte 24.01.2023. 

 

 

Sak 007/23 Referatsak 

 

Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

Vedtaket var enstemmig. 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalget tar vedlagte dokument til orientering. 

 

 

 



Side 2 av 4 

PROTOKOLL FRA MØTET 14.03.2023 

KONTROLLUTVALGET I LURØY 
 

 

 

Indre Helgeland Kontrollutvalgssekretariat 

 

 

Sak 008/23 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. 

 

 

Sak 009/23 Kommunikasjon/dialog med revisor 

 

  Møtebehandling: 

KU hadde ikke behov for nærmere kommunikasjon med revisor i møtet. 

 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering. 

 

 

Sak 010/23 Vedr. overføring til Lurøy kommune av SE-KON’s arkiv for KU-Lurøy 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget tar til orientering at tidligere arkivmateriell fra SEKON vedr. KU-

Lurøy overleveres til Lurøy kommune v/arkivleder.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar til orientering at tidligere arkivmateriell fra SEKON vedr. KU-

Lurøy overleveres til Lurøy kommune v/arkivleder 

 

 

Sak 011/23 Vedrørende ny avtale om revisjonstjenester f.o.m. 01.07.2023 

 

  Møtebehandling: 

Innstilling til vedtak ble godkjent. 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget vedtar å oversende sak til kommunestyret vedr. ny avtale om 

regnskapsrevisjonstjenester f.o.m. 01.07.2023 med følgende innstilling til vedtak: 

1. Kommunestyret godkjenner anbudskriteriene som kommer til uttrykk i 

konkurransegrunnlagets dokumenter. 
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2. Kommunestyret ber kommunedirektør kunngjøre konkurransen i henhold til 

konkurransegrunnlagets Del 1 B, kapittel 1.3. 

3. Kontrollutvalget oversender sak til kommunestyrets møte den 24.05.2023 med 

innstilling til valg av revisor. 

 

 

Sak 012/23 Orientering fra komm.dir. om arbeidet med ROS-analyse 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektør til orientering og ber 

kommunedirektør gi en oppdatert orientering i kontrollutvalgets møte 22.09.2023.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektør til orientering og ber 

kommunedirektør gi en oppdatert orientering i kontrollutvalgets møte 22.09.2023. 

 

 

Sak 013/23 Orientering fra komm.dir. om arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektør til orientering og ber 

kommunedirektør gi en oppdatert orientering i kontrollutvalgets møte 22.09.2023.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget tar informasjonen fra kommunedirektør til orientering og ber 

kommunedirektør gi en oppdatert orientering i kontrollutvalgets møte 22.09.2023. 

 

 

Eventuelt Vedr. kommunens kompetansesituasjon og kompetanseutfordringer 

 

  Møtebehandling: 

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

«Kontrollutvalget ønsker å få en orientering fra kommunedirektør i et senere møte 

om kompetansesituasjonen og kompetanseutfordringene i kommunens ulike 

forvaltningsområder. Saken drøftes videre i neste møte.» 

  Vedtaket var enstemmig. 

 

  Vedtak: 

Kontrollutvalget ønsker å få en orientering fra kommunedirektør i et senere møte om 

kompetansesituasjonen og kompetanseutfordringene i kommunens ulike 

forvaltningsområder. Saken drøftes videre i neste møte. 
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__________________________   __________________________ 

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

 

 

__________________________   __________________________  

Monica Kristiansen (medlem)   Siw Moxness (medlem) 

 

 

__________________________ 

Anders Marstrander (medlem) 

 


