
SKJERVØY KOMMUNE  

 

 

 MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget 
 

Møtested: Rådhuset i Skjervøy kommune, formannskapsalen   

Møtedato: 24.05.2016  

Varighet:     11.00 – 15.45 

 

Møteleder:  Geir Helgesen 

Sekretær:  Audun Haugan  

                                     

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 

Nils Alm   Fast medlem 

Marius Larsen   Fast medlem 

Irene Sandnes    Fast medlem 

Vidar Brox-Antonsen  Fast medlem 

 

Fra politiske ledelse møtte: 

Ordfører Ørjan Albrigtsen (t.o.m. sak 14/16) 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Under sak 10/16: Økonomisjef Espen Lie 

Under sak 11/2016: Formannskapssekretær Kathrine Kaasbøll Hanssen og kontor- og 

personalkonsulent Frode Schulz 

Under sak 12, 13 og 14/2016: Teknisk sjef Kjell Ove Lehne og økonomisjef Espen Lie 

 

Fra KomRev NORD IKS møtte: 

Revisor Max Kaspersen 

 

Fra K-Sekretariatet IKS møtte: 

Seniorrådgiver Audun Haugan 

 

Merknader til innkalling og sakliste: 

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

 

 

Behandlede saker: 

 

SAKLISTE 

 

08/16 Godkjenning av protokoll fra møtet 11.02.2016  

09/16 Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2015  

  10/16 Kontrollutvalgets uttalelse til regnskapene for 2015  

11/16 Kommunens postlister  

12/16 Anløpsavgift og kaileie for Hurtigruten  

13/16 Avløpsavgifter for næringsdrivende – avtale og forskrifter  

14/16 Avtale om utleie av industriområde og kai i indre havn  

15/16 Rådmannens internkontroll - implementering  

16/16 Forvaltningsrevisjonsrapport barnevern – oppfølging  

17/16 Overordnet plan for selskapskontroll – avklaringer  

18/16 Referatsaker   

19/16 Eventuelt  

   

 

Saknr Tittel U.off. 
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Sak 08/16  

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTET 11.02.2016 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Protokollen fra møte 11.02.2016 godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Dato i vedtak under sak 05/16 rettes til 01.05.2016.   

 

Innstillingen for øvrig enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Protokollen fra møte 11.02.2016 godkjennes med retting av dato i vedtak under sak 

05/16. 

 

 

Sak 09/16 

RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2015 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Sak 10/16  

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL REGNSKAPENE FOR 2015 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som 

kontrollutvalgets uttalelse til Skjervøy kommunes årsregnskap for 2015. 

 

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

for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.  

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 



4 

 

Vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget vedtar forslag til uttalelse til årsregnskapet som 

kontrollutvalgets uttalelse til Skjervøy kommunes årsregnskap for 2015. 

 

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

for fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.  

 

 

Sak 11/16 

KOMMUNENS POSTLISTER 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Saken fremmes med åpen innstilling. 

 

Behandling: 

 

Formannskapssekretær Kathrine Kaasbøll Hanssen og kontor- og personalkonsulent 

Frode Schulz møtte og redegjorde for kommunens rutiner for føring av postlistene og 

svarte på spørsmål fra utvalgets medlemmer.  

 

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak: 

 

Redegjørelsen tas til orientering 

 

Forslaget enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Sak 12/16 

ANLØPSAVGIFT OG KAILEIE FOR HURTIGRUTEN 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Saken fremmes med åpen innstilling. 

 

Behandling: 

 

Teknisk sjef Lehne og økonomisjef Lie møtte og redegjorde for saken, herunder for 

regelverket for anløpsavgift og for kaileie. Det ble også vist til et kommende møte med 

Hurtigruten den 13.05.2016.  

 

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak: 

 

Redegjørelsen tas til orientering og saken følges opp til første møte i 2017. 
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Vedtak: 

 

Redegjørelsen tas til orientering og saken følges opp til første møte i 2017. 

 

 

Sak 13/16 

AVLØPSAVGIFTER FOR NÆRINGSDRIVENDE – AVTALE OG 

FORSKRIFTER 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Saken fremmes med åpen innstilling. 

 

Behandling: 

 

Teknisk sjef Lehne og økonomisjef Lie møtte og redegjorde for saken, herunder for at 

det skulle utarbeides og vedtas nytt regelverk for avløpsavgifter. Det ble også redegjort 

for kostnadene ved etablering av renseanlegget.  

 

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak: 

 

Redegjørelsen tas til orientering og saken følges opp til første møte i 2017. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Redegjørelsen tas til orientering og saken følges opp til første møte i 2017. 

 

 

Sak 14/16 

AVTALE OM UTLEIE AV INDUSTRIOMRÅDE OG KAI I INDRE HAVN  

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Saken fremmes med åpen innstilling. 

 

Behandling: 

 

Teknisk sjef Lehne og økonomisjef Lie møtte og redegjorde for saken, herunder for at 

det var utarbeidet ny avtale om leie som skulle forelegges kommunestyret.  

 

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak: 

 

Redegjørelsen tas til orientering. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 
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Redegjørelsen tas til orientering. 

 

 

Sak 15/16 

RÅDMANNENS INTERNKONTROLL – IMPLEMENTERING 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Saken fremmes med åpen innstilling. 

 

Behandling: 

 

Rådmannen v/kontor- og personalkonsulent Frode Schulz skulle møte og redegjøre for 

saken, men møtte ikke.  

 

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

Sak 16/16 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BARNEVERN – OPPFØLGING 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.  

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Rådmannens redegjørelse tas til orientering.  

  

 

Sak 17/16 

OVERORDNET PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL – AVKLARINGER 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Saken fremmes med åpen innstilling. 

 

Behandling: 
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Det fremkom at medlemmene Alm, Sandnes og Brox-Antonsen alle satt som 

styremedlemmer i selskap som kommunen eide og at de derfor ikke kunne delta ved 

behandlingen av saken. Det var for kort tid til å innkalle varamedlemmer. 

 

Det fremkom følgende felles forslag til vedtak: 

 

Saken utsettes til neste møte. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes til neste møte. 

 

 

Sak 18/16 

REFERATSAKER 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Sakene tas til orientering.  

 

Behandling: 

 

Følgende saker ble referert: 

 

A. OPPSUMMERING AV REGNSKAPET FOR 2015 

- Brev fra KomRev NORD IKS av 2.5.2106 

B. REPRESENTANTSKAPSMØTE K-SEKRETARIATET 

- Utskrift av møteprotokoll 

C. REPRESENTANTSKAPSMØTE KOMREV NORD IKS 

- Kopi av innkalling 

D. FORMANNSKAPSSAKER 

– Utskrift av sakslister 

 

Forslaget enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Sakene tas til orientering.  

 

 

Sak 19/16 

EVENTUELT 

 

Innstilling til v e d t a k: 

Saken fremmes med åpen innstilling. 

 

Behandling: 
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Det fremkom ønske om å ha en kort orientering om veilederen fra KS om eierstyring til 

neste møte. 

 

Intet øvrig til behandling. 

 

 

 

 

Rett utskrift:  

 

Tromsø, den 18. mai 2016 

 

 

 

Audun Haugan 

 


