
SKJERVØY KOMMUNE  

 

 

 MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget 
 

Møtested:  Rådhuset i Skjervøy kommune, 

 Kommunestyresalen   

Møtedato:  23.11.2017  

Varighet:  11.00 – 14.00 

 

Møteleder:   Geir Helgesen 

Sekretær:   Bjørn H. Wikasteen  

                                     

Faste medlemmer                         Varamedlemmer 

Geir Helgesen     Paul Stabell  

Merete Robertsen  

Jørn Roar Larsen 

 

Nils Alm     Elin Johannessen  
Marius Larsen     Tommy Nilsen  

Irene Sandnes     Liv Wang  

Virginia Anette Vitler 

Rolf Edgar Johansen 

 

Vidar Brox-Antonsen    Arnfinn Pedersen 

      Ellen Reiersen 

              

Fra utvalget møtte: 
Geir Helgesen   Fast medlem 

Irene Sandnes    Fast medlem 

Nils Alm   Fast medlem 

Vidar Brox-Antonsen  Fast medlem 

Marius Larsen   Fast medlem 

 

Forfall:  

 

Fra politiske ledelse møtte: 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Rådmann Cissel Samuelsen  

Personalsjef Helene Solvang 

 

Fra KomRev NORD IKS møtte: 

Revisor Max Kaspersen 

 

Fra K-Sekretariatet IKS møtte: 

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen  

 

http://home.no.net/~thuridcs/Pins/Kommvpn/Troms/kombeskr-troms.htm#skjervoy
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Merknader til innkalling og sakliste: 

 

Behandlede saker: 

 

SAKLISTE 

   

26/17 Godkjenning av protokoll fra møtet 14.9.2017  

27/17 Oppfølgning sak 22/2016 – rådmannens internkontroll  

28/17 Oppfølgning sak 23/2017 – lukking av møter – svar fra rådmann   

29/17 Oppfølgning sak 22/2017 – offentlige anskaffelser – evaluering   

30/17 Revisjonsstrategi 2017  

31/17 Møtekalender 2018   

32/17 Referatsaker  

33/17 Eventuelt  

34/17 Uavhengighetserklæring regnskapsrevisor   

 

Saknr Tittel U.off. 



3 

 

Sak 26/17  

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 14.9.2017 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Protokollen fra møte 14.9.2017 godkjennes. 

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Protokollen fra møte 14.9.2017 godkjennes. 

 

 

Sak 27/17 

OPPFØLGNING SAK 22/2016 – RÅDMANNENS INTERNKONTROLL 

 

Innstilling til v e d t a k: 

Saken fremmes med åpen innstilling. 

 

Behandling: 

Rådmann og personalsjef møtte i kontrollutvalget og redegjorde for saken. 

Kontrollutvalget ga honnør til administrasjonen for god fremdrift i arbeidet med 

implementering av nytt avvikssystem.  

 

Felles forslag til vedtak:  

 

1. Rådmannens redegjørelse tas til orientering.  

 

2. Kontrollutvalget ønsker tilsvarende redegjørelse om internkontrollen fra 

rådmannen i siste møte 2018.  

 

Enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

1. Rådmannens redegjørelse tas til orientering.  

 

2. Kontrollutvalget ønsker ny redegjørelse fra rådmannen i siste møte 2018.  

 

 

Utskrift fra saksprotokoll sendt 4. desember 2017 til:  

- Skjervøy kommune v/ rådmann.  

 

 

Sak 28/17 

OPPFØLGNING SAK 23/2017 – LUKKING AV MØTER – SVAR FRA 

RÅDMANN 
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Innstilling til v e d t a k: 

 

1. Kontrollutvalget understreker viktigheten av prinsippet om møteoffentlighet i 

kommuneloven, og retter kritikk til administrasjonssjefen for mangelfull og 

forhastet saksutredning av spørsmålet om lukking av kommunestyrets møte i sak 

55/17.  

 

2. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra administrasjonssjefen om 

hjemmelsgrunnlag og praksis for bruk av private rettssubjekter til å utøve 

forvaltningsmyndighet, herunder treffe vedtak om innsyn etter offentlighetsloven 

i kommunale saksdokumenter. Frist settes til 20. januar 2018. 

 

 

Behandling: 

Kontrollutvalget drøftet saken.  

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget understreker viktigheten av prinsippet om møteoffentlighet i 

kommuneloven, og retter kritikk til administrasjonssjefen for mangelfull og 

forhastet saksutredning av spørsmålet om lukking av kommunestyrets møte i sak 

55/17.  

 

2. Kontrollutvalget ber om en skriftlig redegjørelse fra administrasjonssjefen om 

hjemmelsgrunnlag og praksis for bruk av private rettssubjekter til å utøve 

forvaltningsmyndighet, herunder treffe vedtak om innsyn etter 

offentlighetsloven i kommunale saksdokumenter. Frist settes til 20. januar 2018. 

 

 

Utskrift fra saksprotokoll sendt 4. desember 2017 til:  

- Skjervøy kommune v/ rådmann 

 

 

Sak 29/17 

OPPFØLGNING SAK 22/2017 – OFFENTLIGE ANSKAFFELSER – 

EVALUERING  

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

1. Kontrollutvalget i Skjervøy kommune ønsker i samarbeid med kontrollutvalgene 

i øvrige deltakerkommuner å be KomRev NORD gjennomføre en 

forvaltningsrevisjon av Innkjøpstjenesten i Nord-Troms.  

 

2. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utføre nødvendige avklaringer i øvrige 

deltakerkommuner og fremlegge forslag til bestilling av 

forvaltningsrevisjonsprosjekt til neste møte.  
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Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget i Skjervøy kommune ønsker i samarbeid med kontrollutvalgene 

i øvrige deltakerkommuner å be KomRev NORD gjennomføre en 

forvaltningsrevisjon av Innkjøpstjenesten i Nord-Troms.  

 

2. Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet utføre nødvendige avklaringer i øvrige 

deltakerkommuner og fremlegge forslag til bestilling av 

forvaltningsrevisjonsprosjekt til neste møte.  

 

 

Utskrift fra saksprotokoll sendt 4. desember 2017 til:  

- Skjervøy kommune v/ rådmann  

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

 

Sak 30/17  

REVISJONSSTRATEGI 2017 

 

Møte besluttet lukket i medhold av kommuneloven § 31 nr. 5.  

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

Behandling: 

Revisor la frem sin redegjørelse om plan for revisjonsarbeidet for 2017.  

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

Sak 31/17 

MØTEKALENDER 2018 

 

Innstilling til vedtak: 

For 2018 fastsettes følgende foreløpige møteplan for kontrollutvalget: 

 

8. mars 

3. mai 

13. september 

29. november 

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  
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Vedtak: 

 

For 2018 fastsettes følgende foreløpige møteplan for kontrollutvalget: 

 

8. mars 

3. mai 

13. september 

29. november 

 

 

Utskrift fra saksprotokoll sendt 4. desember 2017 til:  

- Skjervøy kommune v/ rådmann og ordfører  

- KomRev NORD  

 

Sak 32/17 

REFERATSAKER  

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Sakene tas til orientering. 

 

Behandling: 

Kontrollutvalget gjennomgikk fremlagte saker.  

 

Vedtak: 

 

Sakene tas til orientering. 

 

 

Sak 33/17 

EVENTUELT  

 

Innstilling til v e d t a k: 

Saken fremmes uten forslag til vedtak. 

 

Behandling: 

Ingen saker.  

 

Vedtak: 

 

 

Sak 34/17 

UAVHENGIGHETSERKLÆRING REGNSKAPSREVISOR  

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringen fra ansvarlig regnskapsrevisor til 

etterretning. 

 

Behandling: 
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Kontrollutvalget gjennomgikk fremlagte erklæring fra revisor.  

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar uavhengighetserklæringen fra ansvarlig regnskapsrevisor til 

etterretning. 

 

Utskrift fra saksprotokoll sendt 4. desember 2017 til:  

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig regnskapsrevisor  

 

 

 

** 

 

 

Ingen ytterligere saker til behandling 

 

 

 

Rett utskrift:  

Tromsø, den 24. november 2017 

 

 

Bjørn H. Wikasteen  

 


