
SKJERVØY KOMMUNE  

 

 

 MØTEPROTOKOLL 

 

Kontrollutvalget 

 

Møtested:  Rådhuset, Skjervøy    

Møtedato:  17.3.2021 

Varighet:  11.30 – 13.30 

 

Møteleder:   Roald Sebergsen  

Sekretær:   Bjørn H. Wikasteen  

                                     

Faste medlemmer                         Varamedlemmer 

Roald Sebergsen (H)    1. Geir Helgesen 

      2. Anne Henriksen  

 

Elin Einarsen (SP)    1. Marius Larsen   

Elisabeth Henriksen (KrF)   2. Martin Andreassen  

Nils Alm (SV)     3. Knut Are Mikalsen 

4. Ingrid Lønhaug 

5. Maria Friis  

 

Finn Konst (FrP)    1. Merete Robertsen 

      2. Anne Henriksen  

              

Fra utvalget møtte: 

Roald Sebergsen  Fast medlem / leder  

Elisabeth Henriksen  Fast medlem  

Finn Konst   Fast medlem  

Nils Alm   Fast medlem  

Elin Einarsen   Fast medlem (fra sak 3/21) 

 

Forfall:  

 

Fra politiske ledelse møtte: 

Ordfører Ørjan Albrigtsen 

 

Fra administrasjonen møtte: 

 

 

Fra KomRev NORD IKS møtte: 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven  

Forvaltningsrevisor Knut-Åge Vargren 

 

Fra K-Sekretariatet IKS møtte: 

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen  

 

 

 

 

http://home.no.net/~thuridcs/Pins/Kommvpn/Troms/kombeskr-troms.htm#skjervoy


2 

 

Merknader til innkalling og sakliste: 

Papirkopier av neste innkalling hentes på rådhuset. Postgangen fra Tromsø til Skjervøy 

tar lengere enn 7 dager som er fristen for innkalling.  

 

 

   

1/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 4.12.2020  

2/21 Kontrollutvalgets årsrapport 2020  

3/21 Kontrollutvalgets årsplan 2021  

4/21 Vertskommunesamarbeid – kontrollutvalgets tilsynsoppgaver   

5/21 Kommunens plikt til å redusere gebyr i byggesaker av eget tiltak   

6/21 Kommunen - og ansattes mottak av gaver  

7/21 Eierskapskontroll Skjervøy ASVO   

8/21 Henvendelse til kontrollutvalget  Off lov § 13  

9/21 

10/21 

Notat fra Kom Rev NORD / «kvalitet og ressursbruk i eldreomsorg» 

Referatsaker 

 

11/21 Eventuelt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saknr Tittel U.off. 
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Sak 01/21  

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 4.12.2020 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Protokollen fra møte 4.12.2020 godkjennes. 

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Protokollen fra møte 4.12.2020 godkjennes. 

 

Sak 02/21 

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT 2020 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 tas til orientering. 

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2020 tas til orientering. 

 

Melding om vedtak sendt 20.3.2021 til:  

- Skjervøy kommune ved ordfører 

 

Sak 03/21 

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN 2021 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan for 2021 

 

Behandling: 

Kommunedirektøren innkalles mot slutten av året for å redegjøre om arbeidet med 

avviksrapportering.  

 

Innstillingen enstemmig vedtatt med presisering som fremkom i møtet.  
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Vedtak: 

 

Kontrollutvalget godkjenner forslag til årsplan 2021.  

 

 

Sak 04/21 

KOMMUNENS DELTAKELSE I VERTSKOMMUNESAMABREID OG 

KONTROLLUTVALGETS TILSYNSANSVAR 
 

Innstilling til v e d t a k: 

 

1. Kontrollutvalget ber om en skriftlig svar på spørsmål om Skjervøy kommunes 

vertskommunesamarbeid som fremkommer av sak 4/2021.  

 

2. Svarfrist 15. august 2021.  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget ber om en skriftlig svar på spørsmål om Skjervøy kommunes 

vertskommunesamarbeid som fremkommer av sak 4/2021.  

 

2. Svarfrist 15. august 2021.  

 

Melding om vedtak sendt 20.3.2021 til:  

- Skjervøy kommune v/ rådmann  

 

Sak 05/21 

SAKSBEHANDLINGSTID OG GEBYR PRAKSIS I BYGGESAKER  
 

Innstilling til v e d t a k: 

 

1. Kommunedirektøren/ rådmann bes gi en skriftlig redegjørelse om kommunens 

praksis knyttet til reduksjon av gebyrer i byggesaker som fastsatt i 

byggeforskriftens § 7-6.  

 

2. Kommunedirektøren/ rådmann bes oversende en oversikt over gjennomførte 

reduksjoner i saker siste 3 år.  

 

3. Svarfrist er 10.5.2021 og kommunedirektøren innkalles til neste møte 26.5.2021  

 

Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  
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Vedtak: 

 

1. Kommunedirektøren/ rådmann bes gi en skriftlig redegjørelse om kommunens 

praksis knyttet til reduksjon av gebyrer i byggesaker som fastsatt i 

byggeforskriftens § 7-6.  

 

2. Kommunedirektøren/ rådmann bes oversende en oversikt over gjennomførte 

reduksjoner i saker siste 3 år.  

 

3. Svarfrist er 10.5.2021 og kommunedirektøren innkalles til neste møte 26.5.2021  

 

Melding om vedtak sendt 20.3.2021 til:  

- Skjervøy kommune v/ kommunedirektøren   

 

Sak 06/21 

OPPFØLGNING SAK 37/20 – GAVEREGLER I KOMMUNEN  
 

Innstilling til v e d t a k: 

 

1. Kontrollutvalget ber om en skriftlig svar på spørsmål som fremkommer av 

saksfremlegg i sak 6/2021.   

 

2. Svarfrist 10.5.2021.  

 

Behandling: 

 

Kontrollutvalget ønsket slikt tillegg i spørsmål 6:  

 

1. Hvordan registreres og forvaltes gaver som kommunen mottar i ulike 

sammenhenger? 

 

Innstilling enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget ber om en skriftlig svar på spørsmål som fremkommer av 

saksfremlegg i sak 6/2021.   

 

2. Svarfrist 10.5.2021.  

 

Melding om vedtak sendt 20.3.2021 til:  

- Skjervøy kommune v/ kommunedirektøren   

 

Sak 07/21 

BESTILLING AV EIERSKAPSKONTROLL SKJERVØY ASVO AS 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Kontrollutvalget ber Kom Rev NORD utarbeide forslag til prosjektskisse/gjennomføring 

av en eierskapskontroll i selskapet Skjervøy ASVO AS i samsvar med bestillingsskjema.  
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Behandling: 

Kontrollutvalget ønsket å utvide eierskapskontrollen til også å omfatte en 

forvaltningsrevisjon med slik problemstilling:  

 

• Er driften ved Skjervøy ASVO AS i samsvar med selskapets vedtekter, relevant 

regelverk, vedtak og målsetninger.  

 

Felles forslag til vedtak:  

 

Kontrollutvalget ber Kom Rev Nord utarbeide forslag til prosjektskisse for 

gjennomføring av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskapet Skjervøy 

ASVO AS i samsvar med bestillingskjema og drøftelser i møtet.  

 

Felles forslag enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget ber Kom Rev Nord utarbeide forslag til prosjektskisse for 

gjennomføring av eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon i selskapet Skjervøy ASVO 

AS i samsvar med bestillingskjema og drøftelser i møtet.  

 

Melding om vedtak sendt 20.3.2021 til: 

- Kom Rev NORD  

 

Sak 08/21 

HENVENDELSE TIL KONTROLLUTVALGET  

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

(Saken fremmes med åpen innstilling)  

 

Behandling: 

 

Sekretariatet redegjorde for henvendelse fra tidligere ansatt i kommunen som ble utsatt 

for en arbeidsulykke og mener at kommunen ikke har fulgt opp saken på en 

tilfredsstillende måte. Kontrollutvalget ønsket å innhente flere opplysninger i saken.  

 

Felles forslag til vedtak:  

 

Kommunedirektøren innkalles til neste møte for å gi en redegjørelse for 

kommunens håndtering av saken.  

 

Felles forslag enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:  

 

Kommunedirektøren innkalles til neste møte for å gi en redegjørelse for kommunens 

håndtering av saken.  
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Melding om vedtak sendt 20.3.2021 til:  

- Skjervøy kommune v/ Kommunedirektøren  

 

 

Sak 09/21 

NOTAT FRA KOM REV NORD - FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT – 

KVALITETEN I ELDREOMSORGEN 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

(Saken fremmes med åpen innstilling)  

 

Behandling: 

 

Kom Rev NORD redegjorde for notat.  

 

Felles forslag til vedtak:  

 

Kontrollutvalget ønsker ikke å gjøre endringer i prosjektet, og tar for øvrig notat 

fra Kom Rev NORD til orientering.  

 

Felles forslag enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:  

 

Kontrollutvalget ønsker ikke å gjøre endringer i prosjektet, og tar for øvrig notat fra 

Kom Rev NORD til orientering.  

 

Melding om vedtak sendt 20.3.2021 til:  

- Kom Rev NORD  

 

Sak 10/21 

REFERATSAKER  

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

(Saken fremmes med åpen innstilling)  

 

Behandling: 

 

Følgende saker ble referert:  

 

1. Epost til Kom Rev NORD om iverksettelse av forvaltningsrevisjon.  

 

2. Melding om vedtak fra Skjervøy kommune sak 150/2020 – plan for 

forvaltningsrevisjon 2020-2024.   

 

3. Kommunestyresak 100/20, Innkjøpstjenesten i Nord-Troms.  

 

4. Tilbud fra NKRF om abonnement på Kommunerevisoren.  
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Felles forslag til vedtak:  

 

1. Det tegnes to abonnementer på Kommunerevisoren til leder og nestleder.  

 

2. Sakene tas for øvrig til orientering.  

 

Felles forslag enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:  

 

1. Det tegnes to abonnementer på Kommunerevisoren til leder og nestleder.  

 

2. Sakene tas for øvrig til orientering.  

 

 

Sak 11/21 

EVENTUELT 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

(Saken fremmes med åpen innstilling)  

 

Behandling: 

 

Finn Konst reiste et spørsmål om status i Skjervøy ASVO AS saken, og de rettslige 

etterspill.  Ordfører ga en muntlig orientering.  

 

 

 

 

*** 

 

 

Rett utskrift:  

Tromsø, 20.3.2021 

 

 

Bjørn H. Wikasteen  


