
 

Dyrøy kommune 

   Den lærende kommune 

Møteprotokoll 

 

Utvalg: Formannskapet 
Møtested: Kommunehuset, møterom 1 

Dato: 20.09.2017 

Tidspunkt: 08:30-12:15 

 

Følgende faste medlemmer møtte: 

Navn Funksjon Representerer 

Marit Alvig Espenes Ordfører AP 

Stig Stokkland Varaordfører AP 

Kjell-Sverre Myrvoll 

Knut Arne Johansen 

MEDL 

MEDL 

SP 

FLD 

 

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: 

Navn Funksjon Representerer 

Haavard Danielsen MEDL FRP 

 

Følgende varamedlemmer møtte: 

Navn Møtte for Representerer 

Bjørn-Inge Samuelsen Haavard Danielsen FRP 

   

 

Merknader 

Møteinnkallingen godkjennes. Enst.  

 

Til sakslisten legges sak 75/17 «Oppgaver til arbeidsgiverutvalget» til. Saken behandles i 

lukket møte.  

 

Notat lagt fram i møtet til sak 74/17 er lagt til innkallingen og protokolleres i sin helhet.  

 

 

Fra administrasjonen møtte: 

Navn Stilling 

Erla Sverdrup 

Marlin Antonsen 

rådmann 

fagleder servicetorg 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Underskrift: 

 
Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i 

samsvar med det som ble vedtatt på møtet. 

 

 

______________________ ______________________  

Marit Alvig Espenes                  Erla Sverdrup 

______________________ ______________________  

ordfører rådmann 

 

  



Saksliste 

Utvalgs-

saksnr 

Innhold Lukket Arkiv- 
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PS 74/17 Oppfølging av rapport fra Klagenemnda for offentlige 
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 2017/294 

PS 75/17 Oppgaver til arbeidsgiverutvalget   

 

 

 

Marit Alvig Espenes 

ordfører 

 

  



PS 74/17 Oppfølging av rapport fra Klagenemnda for offentlige anskaffelser 

(KOFA) 13.09.17 

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.09.2017  

Rådmannen deler ut notat til formannskapet. Notatet protokollføres i sin helhet.   

 

Til møte i FS den 20.9.2017 

Bakgrunnen for at jeg har bedt om møte: 

Avisoppslaget i Folkebladet den 16.9. 2017 

 

Redegjørelse 

1. Dyrøy ble innklaget til KOFA for brudd på regelverk vedr. anbudsrunde om riving, 

sanering, montering og levering av ny pumpestasjon.  

Klagenemdas KOFA avgjørelse ble nylig fattet. (13.9.2017)  

Vedlegg til innkalling.  

 

2. Det har blitt gjennomført en forvaltningsrevisjon på grunnlag av bestilling av 

kontrollutvalget. Den er behandlet i kontrollutvalget og den vil bli lagt frem i 

kommunestyre den 12.10.2017 

 

3. Rådmann velger å ta med forvaltningsrevisjonen da den utdyper det som omtales i 

avisoppslaget. (Sidetall henviser til Forvaltningsrevisjon KOMrev Nord den 15.8.2017) 

 

- Kjøp av bygg og anleggsarbeid for renovering av garderober ved Elvetun skole (s. 23) 

- Kjøp av prosjekteringstjenester til Dyrøy nye vannverk (s. 23 – 26) 

- Kjøp av bygge og anleggsarbeid for asfaltering av kommunale veier (s. 28) 

- Kjøp av konsulent tjenester fra Norsk Grunderutvikling (s. 31)  

 

4. Rådmannen har hatt en god og konstruktiv dialog med KOMrev Nord før ferdigstillelse 

av rapporten. Revisjon har bidratt til økt kompetanse i adm. 

 

5.  Rådmann følger opp til KOFAs og Forvaltningsrevisjonens anmerkninger. 

Rådmann erkjenner at kommunen ikke har fulgt lovverket og følgende tiltak vil bli 

iverksatt for å sikre at alle anskaffelser i Dyrøy kommune skjer iht til lover og forskrifter.  

 

6. Straks tiltak: Utarbeidelse av prosedyrer for innkjøp og offentlige anskaffelser iht 

endring i den sentrale forskriften 1.1.2017 

Tiltak som er blitt iverksatt 2017: Kurs for ansatte i Lov om offentlig anskaffelser  

7.  Forvaltningsrevisjonen har i sin revisjon i tillegg sett hvorvidt økonomireglementet er 

fulgt med hensyn til attestasjon og anvisning av innkomne fakturaer for anskaffelser. 

Rådmann kan opplyse at egen internkontrollen har avdekket at det ikke siden 2008 vært 

utarbeidet særskilt skriftlig anvisningsfullmakt fra rådmann. 

Straks tiltak: Skriftlig anvisningsfullmakt utarbeides.  

 

Oppsummering: 

Rådmann ser viktigheten av å orientere FS og ba derfor om et møte for synliggjøre for 

politikerne i Dyrøy kommune at rådmann tar dette på alvor. 

Rådmann har tidligere pekt på administrasjonens utfordringer i forhold til internkontroll. Første 

gang i Årsmeldingen for 2014.   

 



Erla Sverdrup 

Rådmann i Dyrøy 

 

 

Omforent forslag til vedtak:  

 

1. FS tar KOFA-dommen til etterretning og forventer at rådmannens forslag til tiltak følges 

opp.  

2. Ordfører bemyndiges til å følge opp entreprenør med et møte.  

3. Saken tas opp igjen i FS 27/9-17.  

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 20.09.2017 

1. FS tar KOFA-dommen til etterretning og forventer at rådmannens forslag til tiltak følges 

opp.  

2. Ordfører bemyndiges til å følge opp entreprenør med et møte.  

3. Saken tas opp igjen i FS 27/9-17.  

 

 

PS 75/17 Oppgaver til arbeidsgiverutvalget 

Saksprotokoll i Formannskapet - 20.09.2017  

Saken legges til sakslisten i møtet.  

 

Formannskapet behandler saken i lukket møte etter KL § 31.3. 

 

Enst. vedtatt.  

 

Omforent forslag til vedtak:  

 

Formannskapet ber arbeidsgiverutvalget (ordfører, varaordfører og opposisjonsleder) 

gjennomføre et møte med rådmannen.  

 

Enst. vedtatt.  

Vedtak i Formannskapet - 20.09.2017 

Formannskapet ber arbeidsgiverutvalget (ordfører, varaordfører og opposisjonsleder) 

gjennomføre et møte med rådmannen. 

 

 


