
SKJERVØY KOMMUNE  

 

 
MØTEPROTOKOLL 

 
Kontrollutvalget 

 
Møtested:  Rådhuset, Skjervøy    
Møtedato:  16.9.2021 
Varighet:  12.15 – 13.35 
 
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  
Merete Robertsen  Vara medlem  
Nils Alm   Fast medlem  
Knut Are Mikalsen  Vara medlem  
 
Forfall:  
Elin Einarsen   Fast medlem  
Finn Konst    Fast medlem  
 
Fra politiske ledelse møtte: 
 
Fra administrasjonen møtte: 
 
Fra KomRev NORD IKS møtte: 
 
Fra K-Sekretariatet IKS møtte: 
Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen  
 
 
 
 
 
 

http://home.no.net/%7Ethuridcs/Pins/Kommvpn/Troms/kombeskr-troms.htm#skjervoy
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Merknader til innkalling og sakliste: 
Ingen merknader.  
 
  
Sak nr  Tittel   Unntatt  

offentlighet  
22/21  Godkjenning av protokoll fra møtet 26.5.2021    
23/21  Uavhengighetserklæring fra forvaltningsrevisor     
24/21  Oppfølgning sak 15/21 – revisjonsbrev nr. 11 (Nor IKT)    
25/21  Oppfølgning sak 18/21 – arbeidsulykke     
26/21  Oppfølgning sak 5/21 – gebyr og byggesak     
27/21  Budsjett for kontroll – og tilsyn 2022    
28/21  Referatsaker    
29/21  Eventuelt    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 
 

Sak 22/21  
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 26.5.2021 
 
Innstilling til vedtak: 
 
Protokollen fra møte 26.5.2021 godkjennes. 
 
Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
 
Protokollen fra møte 26.5.2021 godkjennes. 
 
Sak 23/21 
UAVHENGIGHETSERKLÆRING FRA FORVALTNINGSREVISOR   
 
Innstilling til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors vurdering av egen 
uavhengighet til etterretning.  
 
Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors vurdering av egen 
uavhengighet til etterretning.  
 
Melding om vedtak sendt 30.9.2021 til:  

• Kom Rev NORD  
 
Sak 24/21 
OPPFØLGNING SAK 15/21 – REVISJONSBREV NR. 11 (NOR IKT)  
 
Innstilling til v e d t a k: 
 

1. Kontrollutvalget finner kommunedirektørens svar av 25.6.2021 som 
tilfredsstillende oppfølgning av revisjonsbrev nr 11.  

 
Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget finner kommunedirektørens svar av 25.6.2021 som 
tilfredsstillende oppfølgning av revisjonsbrev nr 11.  
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Melding om vedtak sendt 30.9.2021 til:  
- Skjervøy kommune v/ kommunedirektøren  

 
Sak 25/21 
OPPFØLGNING SAK 18/21 - ARBEIDSULYKKE  
 
Innstilling til v e d t a k: 
 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.  
 

2. Kontrollutvalget følger opp arbeidet med internkontroll – og avviksmeldinger i 
siste møte i 2021 hvor kommunedirektøren innkalles for å redegjøre for det 
løpende arbeid.  

 
Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar saken til orientering.  
 

2. Kontrollutvalget følger opp arbeidet med internkontroll – og avviksmeldinger i 
siste møte i 2021 hvor kommunedirektøren innkalles for å redegjøre for det 
løpende arbeid.  

 
Melding om vedtak sendt 30.9.2021 til:  

- Skjervøy kommune v/ kommunedirektøren   
 
Sak 26/21 
OPPFØLGNING SAK 5/21 - SAKSBEHANDLINGSTID OG GEBYR 
PRAKSIS I BYGGESAKER  
 
Innstilling til v e d t a k: 
 
Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:  
 

Kommunestyret ber kommunedirektøren snarest sørge for at byggeforskriftens 
regler om kommunens plikt til å redusere gebyrer av eget tiltak etterleves og 
innarbeides i gjeldende rutiner.  

 
Behandling: 
Innstilling enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
 
Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:  
 

Kommunestyret ber kommunedirektøren snarest sørge for at byggeforskriftens 
regler om kommunens plikt til å redusere gebyrer av eget tiltak etterleves og 
innarbeides i gjeldende rutiner.  
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Melding om vedtak sendt 30.9.2021 til:  

- Skjervøy kommune v/ ordfører og kommunedirektøren  
 
Sak 27/21 
BUDSJETTRAMME 2022 – KONTROLL OG TILSYN  
 
Innstilling til v e d t a k: 
 

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2022 vedtas med netto driftsutgifter på 
til sammen kr 984 500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen 
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak. 

 
2. Budsjettforslaget for 2021 skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter 

kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.  
 

3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontroll og revisjon § 2 samt kommentarer 
i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for 
behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at 
behandlingen skjer som beskrevet her. 

 
Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
 

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2022 vedtas med netto driftsutgifter på 
til sammen kr 984 500,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen 
virksomhet og eventuelle andre politiske vedtak. 

 
2. Budsjettforslaget for 2021 skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter 

kommuneloven § 14-3 tredje ledd til kommunestyret.  
 

3. Kontrollutvalget viser til forskrift om kontroll og revisjon § 2 samt kommentarer 
i Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for 
behandling av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at 
behandlingen skjer som beskrevet her. 

 
Melding om vedtak sendt 30.9.2021 til:  

- Skjervøy kommune v/ ordfører og kommunedirektøren  
 
 
Sak 28/21 
REFERATSAKER 
 
Innstilling til v e d t a k: 
 
(Saken fremmes med åpen innstilling)  
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Behandling: 
Følgende saker ble referert:  
 
1. Invitasjon til kontrollutvalgsseminar Tromsø / Lofoten, arr: K-Sekretariatet IKS  
2. Invitasjon til kontrollutvalgslederskolen, arr: FKT 
3. Kommunestyret 8.6.2021 
4. Kommunestyret 9.8.2021 
5. Formannskapet 24.6.2021 
 
Felles forslag til vedtak:  
 

1. Kontrollutvalget i Skjervøy kommune deltar på kontrollutvalgsseminar i Tromsø. 
Tilbud om deltakelse går til både faste medlemmer og varamedlemmer.  
 

2. Faste medlemmer kan delta digitalt kurs med FKT.  
 
Felles forslag enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:  
 

1. Kontrollutvalget i Skjervøy kommune deltar på kontrollutvalgsseminar i 
Tromsø. Tilbud om deltakelse går til både faste medlemmer og varamedlemmer.  
 

2. Faste medlemmer kan delta digitalt kurs med FKT.  
 
Sak 29/21 
EVENTUELT 
 
Innstilling til v e d t a k: 
 
(Saken fremmes med åpen innstilling)  
 
Behandling: 
K-Sekretariatet IKS redegjorde for ulik praksis og nivå på møtehonorar for medlemmer 
av kontrollutvalg i eierkommunene.  
 
Felles forslag til vedtak:  
 

Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet fremme en sak som viser nivå på 
møtehonorar for medlemmer av kontrollutvalg i Nord-Troms regionen.  

 
Felles forslag til vedtak enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:  

 
Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet fremme en sak som viser nivå på møtehonorar for 
medlemmer av kontrollutvalg i Nord-Troms regionen.  
 

*** 
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Rett utskrift:  
Tromsø, 30.9.2021 
 
 
Bjørn H. Wikasteen  
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