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   KVÆNANGEN KOMMUNE 

 

 MØTEPROTOKOLL  
 

Kontrollutvalget 
 
 

Møtested:  Rådhuset, kommunestyresalen   

Møtedato:  6.9.2018 

Varighet:  10.00 – 14.00 

 

Møteleder:   Aud Tove Tømmerbukt 

Sekretær:   Bjørn Halvor Wikasteen 

 

Faste medlemmer     Varamedlemmer 
Aud Tove Tømmerbukt                           Oddvar Seppola        

Kai Petter Johansen                                                   Gry Warth   

Ole Even Jørgensen                                                   Trond Isaksen             

                                                                                   Ingvild Johnsen 

Liv Karin K. Olset                                                     Agnar Jacobsen  

Anne Gerd Jonassen                                                  Alf Johnny Kaino 

                                                             Ole Josefsen   

                                        Esben Nøklan 

     

Fra utvalget møtte:       
Aud Tove Tømmerbukt Fast medlem  

Kai Petter Johansen  Fast medlem  

Ole Even Jørgensen  Fast medlem  

Liv Karin K. Olset  Fast medlem 

Anne Gerd Jonassen  Fast medlem   

Oddvar Seppola  Vara medlem (sak 27/18) 

Alf J. Kaino   Vara medlem (sak 27/18)   

 

Forfall:  

 

Ikke møtt: 

             

Fra administrasjonen møtte: 

 

Fra politisk ledelse møtte: 

Ordfører Eirik Mevik  

 

Fra KomRev NORD IKS møtte: 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik  
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Fra K-Sekretariatet IKS møtte: 

Seniorrådgiver Bjørn H. Wikasteen  

 

Merknader til innkalling og sakliste: 
Innkalling og sakslista ble enstemmig godkjent.  

 

Følgende saker ble behandlet: 

 

 

   

26/18 Godkjenning av protokoll fra møtet 24.5.2018  

27/18 Kvænangen Produkter AS – eierskapskontroll      

28/18 Selskapskontroll Avfallsservice AS – prosjektskisse   

29/18 Tilleggsbevilgning for selskapskontroller   

30/18 Forvaltningsrevisjonsrapport – «Oppfølgning av politiske vedtak»  

31/18 Oppfølgning sak 13 /17 – revisjonsbrev nr 18   

32/18 Oppfølgning sak 16 /18 – revisjonsbrev nr 19  

33/18 Oppfølgning sak 17 /18 – revisjonsbrev nr 20  

34/18 Nytt revisjonsbrev nr. 21  

35/18 Oppfølgning sak 3/18 – intet svar fra administrasjonssjefen  

36/18 Budsjettramme kontroll og tilsyn 2019  

37/18 Referatsaker   

38/18 Eventuelt   

 

 

  

Sak nr Tittel U.off. 
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Sak 27/18 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 24. MAI 2018 

 

Innstilling: 

Protokollen fra møtet 24.5.2018 godkjennes. 

 

Behandling: 

Protokollen fra møtet referert. 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Protokollen fra møtet 24.5.2018 godkjennes 

 

 

Sak 28/18 

KVÆNANGEN PRODUKTER AS - EIERSKAPSKONTROLL 

 

Saksbehandling:  

 

Kontrollutvalgets leder Aud Tove Tømmerbukt jobber hos Kvænangen Produkter AS, og 

erklærte seg inhabil.  

 

Medlem Ole Even Jørgensen er medeier i Materialhandelen AS er en av flere bedrifter som har 

undertegnet klagen til kontrollutvalget og erklærte seg inhabil.  

 

Medlem Anne Gerd Jonassen er gift med medeier i Materialhandelen AS som har innsendt 

klagen. Hun erklærte seg inhabil.  

 

Habilitetsspørsmålet drøftes iht. forvaltningslovens § 6, 2. ledd. Bestemmelsen omhandler om 

det er «særegne forhold» som gir grunn til å svekke tilliten til kontrollutvalgets behandling og 

vedtak. 

 

Tømmerbukt, Jørgensen og Jonassen fratrådte møtet under utvalgets behandling av 

habilitetsspørsmålet. Varamedlem Oddvar Seppola var innkalt, og tiltrådte møtet.  

 

Kontrollutvalget behandlet deretter habilitetsspørsmålet, og kom til at det foreligger «særlige 

forhold» som er egnet til å svekke tillit utad.  

 

På denne bakgrunn fattet kontrollutvalget følgende vedtak: 

 

Aud Tove Tømmerbukt, Ole Even Jørgensen og Anne Gerd Jonassen kjennes inhabil ved 

behandling av sak 28/18. 

 

Enstemmig vedtatt. 

 

Varamedlem Oddvar Seppola og Alf J. Kaino deltok tiltrer utvalget ved behandlingen av saken.  
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Innstilling: 
 

1. Kontrollutvalget godkjenner overordnet prosjektskisse til eierskapskontroll i 

Kvænangen Produkter AS.  

 

2. Oppstart og gjennomføring av eierskapskontrollen er betinget av at kommunestyret 

bevilger ekstra midler.  

 

3. Kontrollutvalget fremmer egen sak for kommunestyret om tilleggsbevilgning. 

 

Behandling: 

 

Innstilling enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget godkjenner overordnet prosjektskisse til eierskapskontroll i 

Kvænangen Produkter AS.  

 

2. Oppstart og gjennomføring av eierskapskontrollen er betinget av at kommunestyret 

bevilger ekstra midler.  

 

3. Kontrollutvalget fremmer egen sak for kommunestyret om tilleggsbevilgning. 

 

Utskrift fra saksprotokoll sendt 10. september 2018 til:  

 

- KomRev NORD v/ forvaltningsrevisor  

- Kvænangen Produkter AS v/ styrets leder  

 

Sak 29/18 

MIDLER SELSKAPSKONTROLLER – KVÆNANGEN KOMMUNE   

 

Innstilling: 

  

Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:  

 

1. Kommunestyret i Kvænangen bevilger kr 52 000 for gjennomføring av 

eierskapskontroll i Kvænangen Produkter AS.  

 

2. Kommunestyret i Kvænangen bevilger kr 48 000 for gjennomføring av 

selskapskontroll i Avfallsservice AS i samarbeid med øvrige eierkommuner.  

 

Behandling: 

 

Felles forslag til nytt tilleggs punkt i vedtaket utover innstillingen:  

 

Kvænangen kommune har gjennom deltakelse i felles forvaltningsrevisjonsprosjekt om 

innkjøpstjenesten i Nord-Troms disponert over resterende timer til forvaltningsrevisjon 

hos KomRev NORD. For å gjennomføre vedtatte selskapskontroller fremmes sak for 

kommunestyret om ekstra midler.  
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Felles forslag enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

1. Kvænangen kommune har gjennom deltakelse i felles forvaltningsrevisjonsprosjekt om 

innkjøpstjenesten i Nord-Troms disponert over resterende timer til 

forvaltningsrevisjon hos KomRev NORD. For å gjennomføre vedtatte 

selskapskontroller fremmes sak for kommunestyret om ekstra midler.  

 

2. Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:  

 

a. Kommunestyret i Kvænangen bevilger kr 52 000 for gjennomføring av 

eierskapskontroll i Kvænangen Produkter AS.  

 

b. Kommunestyret i Kvænangen bevilger kr 48 000 for gjennomføring av 

selskapskontroll i Avfallsservice AS i samarbeid med øvrige eierkommuner.  

 

Utskrift fra saksprotokoll sendt 10. september 2018 til:  

- Kvænangen kommune v/ ordfører og administrasjonssjef 

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

 

 

Sak 30/18 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT - OPPFØLGNING AV POLITISKE 

VEDTAK 

 

Innstilling: 

 

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

 

1. Kommunestyret viser til konklusjon og anbefaling i forvaltningsrevisjonsrapporten 

«Oppfølging av politiske vedtak». Revisors konklusjon er at for flertallet av de 

undersøkte sakene har administrasjonen ikke iverksatt kommunestyrets vedtak. Videre 

er revisors konklusjon at administrasjonen i flertallet av de undersøkte vedtakene ikke 

har gitt politikerne tilbakemeldinger om iverksatte vedtak som forutsatt. 

 

2. Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å iverksette snarlige tiltak for å følge opp 

anbefalingene for å sikre at samtlige kommunestyrevedtak iverksettes i henhold til 

kravene i kommuneloven.  

 

3. Kommunestyret ber administrasjonssjefen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om 

hvilke tiltak administrasjonen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som 

er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes 

til tre uker etter dato for kommunestyrets behandling av rapporten. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 
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Vedtak:  
Kontrollutvalget rår kommunestyret å fatte slikt v e d t a k: 

 

1. Kommunestyret viser til konklusjon og anbefaling i forvaltningsrevisjonsrapporten 

«Oppfølging av politiske vedtak». Revisors konklusjon er at for flertallet av de 

undersøkte sakene har administrasjonen ikke iverksatt kommunestyrets vedtak. Videre 

er revisors konklusjon at administrasjonen i flertallet av de undersøkte vedtakene ikke 

har gitt politikerne tilbakemeldinger om iverksatte vedtak som forutsatt. 

 

2. Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å iverksette snarlige tiltak for å følge opp 

anbefalingene for å sikre at samtlige kommunestyrevedtak iverksettes i henhold til 

kravene i kommuneloven.  

 

3. Kommunestyret ber administrasjonssjefen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om 

hvilke tiltak administrasjonen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger 

som er gjort, for å imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding 

fastsettes til tre uker etter dato for kommunestyrets behandling av rapporten. 

 

 

Utskrift fra saksprotokoll sendt 10. September 2018 til:  

 

- Kvænangen kommune v/ administrasjonssjefen med frist for merknader før oversendelse 

til kommunestyret 

- Kvænangen kommune v/ ordfører 

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

 

Sak 31/18 

OPPFØLGNING AV SAK 13/17 - REVISJONSBREV NR 18 (2016) –ÅRSREGNSKAP 

2016 

 

Innstilling: 

 

1. Kontrollutvalget orienterer kommunestyret at administrasjonssjefen fortsatt ikke har 

besvart revisjonsbrev nr. 18.  Svarfrist var 30.6.2017.  

 

2. Manglende svar medfører at kontrollutvalget kan ikke utføre kontroll og tilsynsplikter 

på vegne av kommunestyret. 

 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:  
 

1. Kontrollutvalget orienterer kommunestyret at administrasjonssjefen fortsatt ikke har 

besvart revisjonsbrev nr. 18.  Svarfrist var 30.6.2017.  

 



7 

 

2. Manglende svar medfører at kontrollutvalget kan ikke utføre kontroll og tilsynsplikter 

på vegne av kommunestyret. 

 

 

Utskrift fra saksprotokoll sendt 10. september 2018 til:  

 

- Kvænangen kommune v/ administrasjonssjefen 

- Kvænangen kommune v/ ordfører 

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

 

 

Sak 32/18 

OPPFØLGNING SAK 16/18 - REVISJONSBREV NR. 19 (2017) – 

ÅRSOPPGJØRET 2017 
 

Innstilling: 

 

1. Kontrollutvalget orienterer kommunestyret at administrasjonssjefen fortsatt ikke har 

besvart revisjonsbrev nr. 19.  Svarfrist var 20.6.2018.  

 

2. Manglende svar medfører at kontrollutvalget kan ikke utføre kontroll og tilsynsplikter 

på vegne av kommunestyret.   

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak:  

 

1. Kontrollutvalget orienterer kommunestyret at administrasjonssjefen fortsatt ikke har 

besvart revisjonsbrev nr. 19.  Svarfrist var 20.6.2018.  

 

2. Manglende svar medfører at kontrollutvalget kan ikke utføre kontroll og tilsynsplikter 

på vegne av kommunestyret.   

 

Utskrift fra saksprotokoll sendt 10. september 2018 til:  

 

- Kvænangen kommune v/ administrasjonssjef og ordfører 

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

 

 

Sak 33/18 

OPPFØLGNING AV SAK 17/18 - REVISJONSBREV NR. 20 (2017) – 

ÅRSREGNSKAP 2017 
 

Innstilling til v e d t a k: 

 

1. Kontrollutvalget orienterer kommunestyret at administrasjonssjefen fortsatt ikke har 

besvart revisjonsbrev nr. 20.  Svarfrist var 20.6.2018.  
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2. Manglende svar medfører at kontrollutvalget kan ikke utføre kontroll og tilsynsplikter 

på vegne av kommunestyret.   

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget orienterer kommunestyret at administrasjonssjefen fortsatt ikke har 

besvart revisjonsbrev nr. 20.  Svarfrist var 20.6.2018.  

 

2. Manglende svar medfører at kontrollutvalget kan ikke utføre kontroll og tilsynsplikter 

på vegne av kommunestyret.   

 

 

Utskrift fra saksprotokoll sendt 10. September 2018 til:  

- Kvænangen kommune v/ administrasjonssjefen 

- Kvænangen kommune v/ ordfører 

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

 

 

Sak 34/18 

REVISJONSBREV NR. 21 (2018) – ØKONOMISK INTERNKONTROLL 
 

Innstilling: 

 

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 21, og ber administrasjonssjefen svare 

kontrollutvalget innen 1.10.2018, med gjenpart til revisjonen. Utvalget ber om en 

redegjørelse for eventuelle tiltak som er gjennomført og som bli igangsatt som følge av 

de forhold som revisor omtaler i revisjonsbrevet.  

 

2. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret 

snarest fra revisjonen. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr. 21, og ber administrasjonssjefen svare 

kontrollutvalget innen 1.10.2018, med gjenpart til revisjonen. Utvalget ber om en 

redegjørelse for eventuelle tiltak som er gjennomført og som bli igangsatt som følge av 

de forhold som revisor omtaler i revisjonsbrevet.  
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2. Når svar foreligger fra rådmannen, ber kontrollutvalget om en vurdering av svaret 

snarest fra revisjonen. 

 

Utskrift fra saksprotokoll sendt 10. September 2018 til:  

- Kvænangen kommune v/ administrasjonssjefen 

- KomRev Nord v/ oppdragsansvarlig regnskapsrevisor  

 

 

Sak 35/18 

OPPFØLGNING SAK 3/18 - MANGLENDE FREMDRIFT OG SVAR FRA 

ADMINISTRASJONSSJEFEN  
 

Aud Tove Tømmerbukt har vært medlem i utvalg som fikk i oppgave å forhandle med 

administrasjonssjefen om mulig avslutning av arbeidsforholdet. Leder erklærte seg derfor 

inhabil. Kontrollutvalget kom til at hensyn til kontrollutvalgets tillit utad veier tungt og fant at 

Tømmerbukt var inhabil. Det ble også vektlagt at leder selv erklærte seg inhabil.  

 

Innstilling: 

Kontrollutvalget meddeler kommunestyret at utvalget, som følge av administrasjonssjefens 

manglende oppfølgning av vedtak og uteblitte svar over tid, fortsatt ikke kan ivareta de 

kontroll og tilsynsoppgaver som følger som krav i lov og forskrift.  

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget meddeler kommunestyret at utvalget, som følge av administrasjonssjefens 

manglende oppfølgning av vedtak og uteblitte svar over tid, fortsatt ikke kan ivareta de 

kontroll og tilsynsoppgaver som følger som krav i lov og forskrift.  

 

Utskrift fra saksprotokoll sendt 10. september 2018 til:  

 

- Kvænangen kommune v/ administrasjonssjefen  

- Kvænangen kommune v/ ordfører 

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

- KomRev NORD v/ oppdragsansvarlig regnskapsrevisor 

 

Sak 36/18 

BUDSJETTRAMME 2019 – KONTROLL OG TILSYN – KVÆNANGEN KOMMUNE 

 

Innstilling: 

 

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2019 vedtas med netto driftsutgifter på til 

sammen kr 638 000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet 

og eventuelle andre politiske vedtak. 

 

2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og 

skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.   



10 

 

 

3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 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 2019 vedtas med netto driftsutgifter på til 

sammen kr 638 000,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet 

og eventuelle andre politiske vedtak. 

 

2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og 

skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.   

 

3. Kontrollutvalget viser til kontrollutvalgsforskriftens § 18 samt kommentarer i 

Kontrollutvalgsboken fra Kommunal- og regionaldepartementet, 2011, for behandling 

av kontrollutvalgets budsjettforslag. Utvalget forutsetter at behandlingen skjer som 

beskrevet her. 

 

Utskrift fra saksprotokoll sendt 10. september 2018 til:  

 

- Kvænangen kommune v/ administrasjonssjef 

- Kvænangen kommune v/ ordfører 

- KomRev NORD 

 

 

Sak 37/18 

REFERATSAKER  

 

Innstilling: 

 

Sakene tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Følgende saker ble referert:  

 

A. KOMMUNESTYRET 

 

a. Møte 27.6.2018 

 

B. FORMANNSSKAPET 
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a. Møte 12.6.2018 

b. Møte 10.7.2018 

 

Vedtak: 

 

Sakene tas til orientering. 

 

 

Sak 38/18 

EVENTUELT 

 

Innstilling til vedtak:  

 

Saken fremmes med åpen innstilling.  

 

Behandling: 

 

K-Sekretariatet fremmet forslag til to saker til neste møte.  

 

Felles forslag til vedtak:  

 

Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet fremme en sak til neste møte om kommunen har ivaretatt 

forpliktelser etter endringer i personvernloven og opplæringsloven.  

 

Felles forslag enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak:  

 

Kontrollutvalget ber K-Sekretariatet fremme en sak til neste møte om kommunen har ivaretatt 

forpliktelser etter endringer i personvernloven og opplæringsloven.  

 

 

 

*** 

 

 

Rett utskrift, 6.9.2018 

 

 

Bjørn Halvor Wikasteen 


