
 

 
 

MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget 
 

Møtested:  Kvænangen kommune, rådhuset    
Møtedato:  Mandag 30. mai 2022  
Varighet:  10.00 – 13.00  
 
Møteleder:   Aud Tove Tømmerbukt  
Sekretær:   Bjørn H. Wikasteen 
 
 
Fra kontrollutvalget møtte:  
Aud Tove Tømmerbukt, leder       
Kai Petter Johansen, fast medlem     
Kjetil Tunset, fast medlem       
Geir Skåre, fast medlem       
Anne Gerd Jonassen, varamedlem  
 
Forfall: 
Gry Warth, fast medlem  
 
Fra politisk ledelse møtte: 
Ordfører Eirik Mevik  
 
Fra administrasjonen møtte: 
Kst. Kommunedirektør Bjørn Ellefsæter, sak 15/22 og 16/22 
Etatsleder næring, utvikling og teknisk Jan Inge Karlsen, sak 15/22  
Arealplanlegger Bernt Mathiassen, sak 15/22 
 
Fra Kom Rev NORD IKS møtte: 
Revisor Yvonne Johansen (over Teams)  
 
Fra K-Sekretariatet IKS møtte: 
Seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen (over Teams)  
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Behandlede saker: 
 
Ingen merknader til saksliste og innkalling.   
 
 
Sak nr Tittel  Unntatt 

offentlighet 
11/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 25.3.2022  
12/22 Rapportering fra revisor årsregnskapet 2021  
13/22 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet 2021  
14/22 Retningslinjer for Startlån – svar til kontrollutvalget    
15/22 Salg av næringsbygg    
16/22 Oppdatert offentlig informasjon – oppfølgning sak 10/22, pkt. 2   
17/22 Referatsaker   
18/22 Eventuelt  
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Sak 11/22 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 25.3.2022 
 
Innstilling til v e d t a k: 
 
Protokollen fra møte 25.3.2022 godkjennes. 
 
Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Protokollen fra møte 25.3.2022 godkjennes. 
 
Sak 12/22 
RAPPORTERING FRA REVISOR ÅRSREGNSKAPET 2021 
 
Innstilling til v e d t a k: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Sak 13/22 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM ÅRSREGNSKAPET 2021 
 
Innstilling til v e d t a k: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til 
Kvænangen kommunes årsregnskaper og årsberetning for 2021. 

 
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for 

fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapene og årsberetningen.  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til 
Kvænangen kommunes årsregnskaper og årsberetning for 2021. 

 
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for 

fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapene og årsberetningen.  
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Melding om vedtak sendt 1.6.2022 til:  
- Kvænangen kommune v/ ordføreren    

 
Sak 14/22 
OPPFØLGNING KOMMUNESTYRETS SAK 45/21 - RETNINGSLINJER FOR 
STARTLÅN  
 
Innstilling til v e d t a k: 
 
Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:  
 

1. Kommunestyret finner kommunedirektørens forslag til pkt. 8 i retningslinjer om 
politisk kontroll og retningslinjer for skjønnet som tilfredsstillende oppfølgning av 
kommunestyrets sak 45/21.  

 
2. Kommunestyret ber ordfører sørge for at formannskapet utnevner et fast utvalg på 

inntil 3 medlemmer som avgjør dispensasjonssaker etter retningslinjenes pkt. 8. 
Kommunedirektøren saksutreder sakene som skal behandles etter pkt. 8.  

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

1. Kommunestyret finner kommunedirektørens forslag til pkt. 8 i retningslinjer om 
politisk kontroll og retningslinjer for skjønnet som tilfredsstillende oppfølgning av 
kommunestyrets sak 45/21.  

 
2. Kommunestyret ber ordfører sørge for at formannskapet utnevner et fast utvalg på 

inntil 3 medlemmer som avgjør dispensasjonssaker etter retningslinjenes pkt. 8. 
Kommunedirektøren saksutreder sakene som skal behandles etter pkt. 8.  

 
Melding om vedtak sendt 1.6.2022 til:  

- Kvænangen kommune v/ ordfører  
 
Sak 15/22 
SALG AV NÆRINGSBYGG I BURFJORD   
 
Innstilling til v e d t a k: 
 
(Saken fremmes uten innstilling til vedtak) 
 
Behandling: 
Kommunedirektøren møtte og redegjorde for saken. Det var anledning til å stille spørsmål.  
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Felles forslag til vedtak:  
 
Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:  
 

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide forslag til retningslinjer for kjøp og 
salg av fast eiendom  

 
2. Kommunedirektøren bes oversende forslaget til nye retningslinjer til kontrollutvalget 

for gjennomgang før endelig behandling i kommunestyret 
 

3. Kommunedirektøren bes også vurdere behov for regler for salg av løsøre 
 

4. Forslag til regelverk som nevnt i pkt. 1 samt svar på pkt. 3. oversendes 
kontrollutvalget innen 1.11.2022 

 
Felles forslag enstemmig vedtatt 
 
Vedtak: 

 
Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:  
 

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren utarbeide forslag til retningslinjer for kjøp og 
salg av fast eiendom  

 
2. Kommunedirektøren bes oversende forslaget til nye retningslinjer til kontrollutvalget 

for gjennomgang før endelig behandling i kommunestyret 
 

3. Kommunedirektøren bes også vurdere behov for regler for salg av løsøre 
 

4. Forslag til regelverk som nevnt i pkt. 1 samt svar på pkt. 3. oversendes 
kontrollutvalget innen 1.11.2022 

 
Melding om vedtak sendt 1.6.2022 til:  

- Kvænangen kommune v/ ordfører  
 
Sak 16/22 
OPPDATERT OFFENTLIG INFORMASJON PÅ HJEMMESIDEN  
 
Innstilling til v e d t a k:  
 
(Saken fremmes uten innstilling til vedtak) 
 
Behandling:  
Kommunedirektøren møtte og redegjorde.  
 
Felles forslag til vedtak:  
 

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gjennomgå hjemmesiden for å se på om det er 
mulig å gjøre endringer slik at kontrollutvalget synlighet forbedres, herunder legge ut 
navn på medlemmer og varamedlemmer i utvalget.  
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Felles forslag enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:   
 
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gjennomgå hjemmesiden for å se på om det er mulig 
å gjøre endringer slik at kontrollutvalget synlighet styrkes, herunder legge ut navn på 
medlemmer og varamedlemmer i utvalget.  
 
Melding om vedtak sendt 1.6.2022 til:  

- Kvænangen kommune v/ kommunedirektøren 
 
Sak 17/22 
REFERATSAKER  
 
Innstilling til v e d t a k:  
 
Kontrollutvalget tar sakene til orientering.  
 
Behandling:  
 
Følgende saker ble referert:  
 
1. Saksliste kommunestyret 28.3 og 10.5.2022 
 
2. Kvænangen kommunes årsmelding 2021 (sendes kun elektronisk)  
 
3. Formannskapets sak 22/51 
 
Vedtak:   
 
Kontrollutvalget tar sakene til orientering.  
 
Sak 18/22 
EVENTUELT  
 
Innstilling til v e d t a k:  
(saken fremmes med åpen innstilling) 
 
Behandling:  
Ingen saker  
 

*** 
 
Rett utskrift:  
 
Tromsø, 1.6.2022 
K-Sekretariatet v/ Bjørn H. Wikasteen  
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