
Kontrollutvalget i Dyrøy kommune 
 
 
 
Innkalling til kontrollutvalgsmøte mandag, 14. mars 2018, kl. 10:00, kommunehuset, 
møterom 2. 
 
 
 
Sakskart 
 
Sak 01/18 Godkjenning av protokoll fra møte den 22. november 2017 
 
Sak 02/18 Varslingsrutiner – orientering fra administrasjonen 
 
Sak 03/18 Oppfølging av vedtak i kommunestyret - redegjørelse fra administrasjonen 
 
Sak 04/18 Revisjonsbrev nr. 2 – manglende svar 
 
Sak 05/18 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlig anskaffelser i Dyrøy kommune 
 2016 – 2017 
 
Sak 06/18 Selskapskontroll Dyrøy Energi AS 
 
Sak 07/18 Brev til rådmannen fra revisor - tilbakemelding etter revisjonsbesøk - 

orienteringssak 
 
Sak 08/18 Uavhengighetserklæring forvaltningsrevisor Dyrøy kommune - orienteringssak 
 
Sak 09/18 Eventuelt 
 
 
 
 
Spørsmål og melding om forfall kan rettes til sekretariatet. 
 
 
 
Dyrøy, 7. mars 2018       Narvik, 7. mars 2018 
         Hålogaland Revisjon AS 
  
Per Gunnar Cruickshank  Tore Aleksander Hanssen 
Kontrollutvalgets leder      Kontrollutvalgssekretariatet 



Dyrøy kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 01/18 
Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra møte den 22. november 2017 

 

Innstilling til vedtak: 

Protokollen fra møte i Dyrøy kontrollutvalg den 22. november godkjennes. 

 

Saksopplysninger: 

Gjennomgang av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet. 

 

Vedlegg: 

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 22. november 2017 

  



Kontrollutvalget i Dyrøy 2015 - 2019

Protokoll

FRA: MØTESTED: MØTEDATO:
KONTROLLUTVALGET Kommunehuset,

møterom 2
22.11.2017

Fra sak:
Til sak:

19/17
26/17

Fra kl.:
Til kl.:

10:25
14:15

Følgende medlemmer møtte:
Per Gunnar Cruickshank (leder)
Vigdis Sæbbe

IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL:

MELDT FORFALL:
Anne Larsen
Tom Erik Forså

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:

FRA SEKRETARIATET MØTTE:
Thomas Jensen

ANDRE:
Knut Arne Johansen (formannskapet) var tilstede i møtet i forbindelse med behandling av sak
26.1/17.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Inge Johannessen og kontaktrevisor Liv Aamnes fra
KomRev NORD IKS

2 av 3 medlemmer møtte. Kontrollutvalget var beslutningsdyktig.

Saksliste og innkalling ble enstemmig godkjent.
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Sak 19/17 Godkjenning av protokoll fra møte den 29. august 2017

Innstilling til vedtak:
Protokollen fra møte i Dyrøy kontrollutvalg den 29. august 2017 godkjennes.

Protokoll fra forrige møte ble gjennomgått.

Kontrollutvalget fattet så følgende

VEDTAK:
Protokollen fra møte i Dyrøy kontrollutvalg den 29. august 2017 godkjennes.
Enstemmig vedtak

Sak 20/17 Ny oppdragsansvarlig regnskapsrevisor – orienteringssak

Innstilling til vedtak:
Presentasjon av ny oppdragsansvarlig revisor tas til orientering.

Dyrøy kommune har fått ny oppdragsansvarlig regnskapsrevisor.

Ny oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Inge Johannessen var tilstede i møtet,
og ga en kort presentasjon av seg selv. Revisor ga også en kort presentasjon av
KomRev NORD IKS.

Kontrollutvalget fattet så følgende

VEDTAK:
Presentasjon av ny oppdragsansvarlig revisor tas til orientering.
Enstemmig vedtak

Sak 21/17 Revisjonsstrategi – orientering fra revisjonen

Innstilling til vedtak:
Revisors gjennomgang av revisjonsstrategien tas til orientering.

Kontaktrevisor Liv Aamnes og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Inge
Johannessen fra KomRev NORD IKS var tilstede i møtet og redegjorde for
KomRev NORD’s plan for revisjon av årsregnskapet til Dyrøy kommune.
Revisor beskrev en del sentrale risikoer, samt hvordan revisjonen arbeider for å
kunne konkludere på årsregnskap m.m, herunder en beskrivelse av
revisjonshandlinger tilknyttet sentrale risikoer for de vesentligste postene i
regnskapet, og de svarte tilfredsstillende på spørsmål fra kontrollutvalget.

Kontrollutvalget fattet så følgende

VEDTAK:
Revisors gjennomgang av revisjonsstrategien tas til orientering.
Enstemmig vedtak
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Sak 22/17 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlig anskaffelser i Dyrøy kommune
2016-2017

Innstilling til vedtak:
Kontrollutvalget godkjente, og vil legge til grunn, overordnet prosjektskisse fra
forvaltningsrevisor datert 24. oktober 2017. 
Sekretariatet setter forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlig anskaffelser i Dyrøy
kommune 2016-2017 i bestilling.

Kontrollutvalget behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i møte 29. august
2017, og kommunestyret behandlet den i møte 12. oktober 2017.
Kommunestyret vedtok å be kontrollutvalget om å «foreta forvaltningsrevisjon
for innkjøp i årene 2016 og 2017, med bakgrunn i funnene fra
forvaltningsrevisjon for årene 2014 og 2015, samt dom i klageorganet for
offentlige anskaffelser.».

Kontrollutvalget oversendte kommunestyrets vedtak til forvaltningsrevisor 18.
oktober 2017, og ble enige med forvaltningsrevisor om at de skulle utarbeide
og oversende en Overordnet prosjektskisse, basert på kommunestyrets vedtak.

Kontrollutvalget hadde i forkant av dagens møte mottatt Overordnet
prosjektskisse fra forvaltningsrevisor, og tok en gjennomgang av denne.

Kontrollutvalget fattet så følgende

VEDTAK:
Kontrollutvalget ønsker å konkretisere prosjektskisse fra forvaltningsrevisor på
enkelte punkter. Sekretariatet kommuniserer endringer i prosjektskissen med
forvaltningsrevisor, og setter forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlig
anskaffelser i Dyrøy kommune 2016-2017 i bestilling.
Enstemmig vedtak

Sak 23/17 Svar på oppsummeringsbrev etter revisjon av årsregnskap Dyrøy
kommune 2016 – orienteringssak

Innstilling til vedtak:
Svar på oppsummeringsbrev etter revisjon av årsregnskap Dyrøy kommune
2016 tas til orientering.

Kontrollutvalget hadde i forkant av møtet mottatt kopi av svar på
oppsummeringsbrev etter revisjon av årsregnskap Dyrøy kommune 2016, som
var sendt fra økonomisjefen i Dyrøy kommune til revisor.

Revisor var tilstede i møtet og redegjorde for innholdet i svarbrevet.
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Kontrollutvalget fattet så følgende

VEDTAK:
Svar på oppsummeringsbrev etter revisjon av årsregnskap Dyrøy kommune
2016 tas til orientering.
Enstemmig vedtak

Sak 24/17 Svar på oppsummeringsbrev etter revisjon av særregnskap Nordavind
Utvikling KF 2016 - orienteringssak

Innstilling til vedtak:
Svar på oppsummeringsbrev etter revisjon av særregnskap Nordavind
Utvikling KF 2016 tas til orientering.

Kontrollutvalget hadde i forkant av møtet mottatt kopi av svar på
oppsummeringsbrev etter revisjon av særregnskap Nordavind Utvikling KF
2016, som var sendt fra daglig leder i Nordavind Utvikling KF til revisor.

Revisor var tilstede i møtet og redegjorde for innholdet i svarbrevet.

Kontrollutvalget fattet følgende

VEDTAK:
Svar på oppsummeringsbrev etter revisjon av særregnskap Nordavind
Utvikling KF 2016 tas til orientering.
Enstemmig vedtak

Sak 25/17 Møteplan 2018

Innstilling til vedtak:
Ingen

Kontrollutvalget drøftet hvilke møtedatoer som ville være mest
hensiktsmessige, med sikte på å få fastsatt en møteplan for 2018, og ble enige
om følgende datoer:
Mandag 5. mars
Torsdag 24. mai
Mandag 10. september
Mandag 19. november

Alle datoer med møtestart kl. 10:00.

VEDTAK:
Møteplanen for 2018 ble godkjent, og neste møte berammes til mandag 5. mars
2018 kl. 10:00.
Enstemmig vedtak
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Sak 26/17 Eventuelt

26.1/17 Avtale med rådmannen
Saken er unntatt offentlighet, jfr. kommuneloven §31, pkt. 3

Medlem i formannskapet Knut Arne Johansen var tilstede i møtet og
redegjorde for deler av avtalen i forbindelse med rådmannens oppsigelse av sitt
arbeidsforhold.

Møte ble deretter hevet ca. kl. 14:15.

Dyrøy, 22. november 2017

Per Gunnar Cruickshank
Leder i Dyrøy kontrollutvalg



Dyrøy kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 02/18 
Sakstittel: Varslingsrutiner – redegjørelse fra administrasjonen 
 

Innstilling til vedtak: 

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget er varslet om at en ansatt i Dyrøy kommune følte seg utsatt for å ha blitt 
fratatt myndigheter og ansvar, muligens på grunn av tidligere varsling. 

Kontrollutvalget drøftet saken i møte 29. august 2017, og fattet følgende vedtak: 
«Rådmannen inviteres av kontrollutvalget til å redegjøre for kommunens varslingsrutiner i 
neste møte.» 
 
Administrasjonen er invitert til møtet for å redegjøre for kommunens varslingsrutiner.   



Dyrøy kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 03/18 
Sakstittel: Oppfølging av vedtak i kommunestyret - redegjørelse fra administrasjonen 

 

Innstilling til vedtak: 

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. 

 

Saksopplysninger: 

Forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser ble behandlet av kommunestyret i 
møte 12. oktober 2017 under sak PS 57/17. Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

«1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten Offentlige anskaffelser til orientering. 
2. Kommunestyret ber rådmannen umiddelbart iverksette tiltak og rutiner basert på 
anbefalingene i rapportens kapittel 8. 
3. Kommunestyret ber Rådmannen om tilbakemelding på iverksatte tiltak og rutiner på 
offentlige anskaffelse innen 01.2.2018. 
4. Kommunestyret ber videre Kontrollutvalget foreta forvaltningsrevisjon for innkjøp i årene 
2016 og 2017, med bakgrunn i funnene fra forvaltningsrevisjon for årene 2014 og 2015, samt 
dom i klageorganet for offentlige anskaffelser. 
5. Kommunestyret ber at evt. økte kostnader innarbeides i årsbudsjettet 2018 
6. Kommunestyret ber om at Kontrollutvalget legger frem revidert forvaltningsrevisjon til 
kommunestyret møte 07.12.17.» 

Administrasjonen er invitert til møtet for å redegjøre for hvordan kommunestyrets vedtak er 
fulgt opp. 
 

 

 

 



Dyrøy kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 04/18 
Sakstittel: Revisjonsbrev nr. 2 – manglende svar 

 

Innstilling til vedtak: 

Ingen 
 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. 

Utvalget utfører en del av sitt påse-ansvar ved å følge opp at nummererte brev fra revisor, som 
sendes til kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen, blir tilfredsstillende besvart, og 
at de forhold revisor har påpekt i nummererte brev blir fulgt opp. 

Kontrollutvalget kan ikke se å ha mottatt svar på revisjonsbrev nr. 2. 

 

Vedlegg: 

Revisjonsbrev nr. 2 

  





Dyrøy kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 05/18 
Sakstittel: Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlig anskaffelser i Dyrøy kommune 2016-2017 

 

Innstilling til vedtak: 

Status på forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlig anskaffelser i Dyrøy kommune 2016-2017 tas 
til orientering. 

 

Saksopplysninger: 

Etter forrige kontrollutvalgsmøte 22. november 2017 satte sekretariatet 
forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlig anskaffelser i Dyrøy kommune 2016-2017 i bestilling. 

Sekretariatet har innhentet status fra forvaltningsrevisor på prosjektet, og vil redegjøre i 
møtet. 

 

Vedlegg: 

Epost fra forvaltningsrevisor 21.2.18  



1

Thomas Jensen

Fra: Tone Jæger Karlstad <tjk@komrevnord.no>
Sendt: 21. februar 2018 08:05
Til: Thomas Jensen
Kopi: Knut Teppan Vik
Emne: SV: Offentlig anskaffelser i Dyrøy kommune 2016-2017

Hei,  
 
Vi avholdt oppstartsmøte med rådmannen i uke 6. Vi har fått oppnevnt kontaktperson for prosjektet, og går nå i 
gang med å gjøre et utplukk av anskaffelser for undersøkelse. Dersom kontrollutvalget har noen konkrete 
anskaffelser som de ønsker at vi undersøker i prosjektet, må vi få tilbakemelding om det. Vi vil ellers foreta et 
tilfeldig utplukk.  
 
Med vennlig hilsen, 
 
Tone Jæger Karlstad 
Forvaltningsrevisor 
KomRev NORD IKS  
____________________ 
E-post: tjk@komrevnord.no 
Tlf: 77 60 05 15 
Besøksadresse: Vestregt. 33 
9008 TROMSØ 
www.komrevnord.no 

 
 
 
 
 
 
Fra: Thomas Jensen [mailto:tje@halogalandrevisjon.no]  
Sendt: 20. februar 2018 13:12 
Til: Tone Jæger Karlstad <tjk@komrevnord.no> 
Emne: Offentlig anskaffelser i Dyrøy kommune 2016-2017 
 
Hei Tone   
  
Kan du sende meg en oppdatert status på dette prosjektet i forkant av at innkalling til møtet sendes ut 
førstkommende mandag 26. februar? 
  
Med vennlig hilsen 
Hålogaland Revisjon AS 
  
Thomas Jensen 
revisor 
  
Telefon: 76 96 55 61 
Mobil:    907 906 77 

mailto:<tjk@komrevnord.no>
mailto:tjk@komrevnord.no
http://www.komrevnord.no
mailto:tje@halogalandrevisjon.no
mailto:<tjk@komrevnord.no>
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Fax:       76 96 55 56 
Epost: tje@halogalandrevisjon.no 
  

mailto:tje@halogalandrevisjon.no


Dyrøy kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 06/18 
Sakstittel: Selskapskontroll Dyrøy Energi AS 

 

Innstilling til vedtak: 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget vedtok i sak 25/16 den 6. desember 2016 Plan for selskapskontroll 2016 – 
2019. 
I planen fremstår Dyrøy Energi AS som det første selskapet hvor det skal gjennomføres en 
selskapskontroll. 

I kontrollutvalgsmøte 29. august 2017 ble det i sak 17/17 Selskapskontroll Dyrøy Energi AS 
fattet følgende enstemmige vedtak: 
«Kontrollutvalgets leder sender ut en anbudsforespørsel i henhold til tidligere vedtak. Det 
settes av inntil kr 20 000 til eierskapskontrollen.» 

Kontrollutvalgets leder vil redegjøre for status i møtet.  



Dyrøy kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 07/18 
Sakstittel: Brev til rådmannen fra revisor - tilbakemelding etter revisjonsbesøk -  
  orienteringssak 

 

Innstilling til vedtak: 

Brev Tilbakemelding etter revisjonsbesøk tas til orientering. 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget har mottatt kopi av et brev Tilbakemelding etter revisjonsbesøk som er sendt 
til rådmannen fra revisor. 

Sekretariatet redegjør for innholdet i brevet. 

 

Vedlegg: 

Brev til rådmannen fra revisor - tilbakemelding etter revisjonsbesøk den 22.11.17 

  







Dyrøy kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 08/18 
Sakstittel: Uavhengighetserklæring forvaltningsrevisor Dyrøy kommune - orienteringssak 

 

Innstilling til vedtak: 

Uavhengighetserklæring forvaltningsrevisor Dyrøy kommune 2018 tas til orientering. 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget skal påse at kommunen blir revidert på en betryggende måte. 
Revisor skal gi trygghet for at man kan stole på den informasjonen kommunen gir om sin 
økonomi. Revisor skal være en uavhengig og objektiv tredjeperson, som gjennom sine 
kontroller kan avdekke og forebygge feil og mangler i den økonomiske rapporteringen. 
I den forbindelse skal revisor avgi en årlig uavhengighetserklæring. 

 Kontrollutvalget har mottatt uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisor. 

Sekretariatet redegjør for innholdet i uavhengighetserklæringen. 

 

Vedlegg: 

Uavhengighetserklæring forvaltningsrevisor Dyrøy kommune 2018 

  



KomRev NORD 
Interkommunalt selskap   

 

Besøks- og postadresse:  Avdelingskontor:  Telefon: Organisasjonsnummer: 
9405 Sjøgt 3 
HARSTAD 
post@komrevnord.no 

 Tromsø, Finnsnes, Narvik, Sortland, Sjøvegan 
 
www.komrevnord.no 

77 04 14 00 
 

986 574 689 
 

 

 
 
 
 
 
Kontrollutvalget i Dyrøy kommune  
v/ Hålogaland Revisjon AS 
Postboks 444 
8506 NARVIK 
 
 
Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato: 
 /ktv Knut Teppan Vik 77 60 05 25 3.1.2018 
  ktv@komrevnord.no 98 81 91 14  

 
 
 
Vurdering av oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighet i forhold 
til Dyrøy kommune  
 
Innledning 
I henhold til forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (revisjonsforskriften) § 12 
skal oppdragsansvarlig revisor ha ført en hederlig vandel. Oppfølging av dette kravet tilligger 
kontrollutvalget. 
 
Ifølge revisjonsforskriften § 15 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved behov, avgi 
en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Krav til uavhengighet og 
objektivitet gjelder også for revisors medarbeidere, men det er kun oppdragsansvarlige revisorer 
som plikter å legge fram en skriftlig vurdering for kontrollutvalget. 
 
Lovkrav til revisors uavhengighet 
Følgende framgår av kommuneloven § 79: 
 
Den som foretar revisjon for en kommune eller fylkeskommune kan ikke ivareta revisjons- og 

kontrolloppdrag for kommunen eller fylkeskommunen dersom revisor eller dennes nærstående 
har en slik tilknytning til revidert eller kontrollert virksomhet, dens ansatte eller tillitsmenn, at 
dette kan svekke revisors uavhengighet og objektivitet. Det samme gjelder dersom det foreligger 
særegne forhold som er egnet til å svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet ved 
gjennomføring av oppgavene. Ansettelse som revisor i kommunen eller fylkeskommunen, eller i 
en interkommunal samarbeidsordning, medfører ikke i seg selv at revisoren mangler nødvendig 
uavhengighet og objektivitet. 
 
Som nærstående regnes 
a) ektefelle og en person som vedkommende bor sammen med i ekteskapsliknende 

forhold 
b) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken, og deres 

ektefeller eller personer som de bor sammen med i ekteskapsliknende forhold og 
c) slektninger i rett oppstigende eller nedstigende linje og søsken til en person som 

 
 
 

mailto:post@komrevnord.no
http://www.komrevnord.no
mailto:ktv@komrevnord.no
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Krav til kommunerevisors uavhengighet er nærmere spesifisert i revisjonsforskriften § 13, som 
slår fast at revisor ikke kan inneha andre stillinger hos kommunen eller fylkeskommunen eller i 
virksomhet som den kommunen eller fylkeskommunen deltar i ved siden av revisoroppdraget. 
Revisor kan heller ikke være medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen eller 
fylkeskommunen deltar i. Og videre framgår det av § 13 i revisjonsforskriften at revisor ikke kan 
delta i, eller ha funksjoner i annen virksomhet når dette kan føre til at vedkommendes interesser 
kommer i konflikt med interessene til oppdragsgiverne eller på annen måte er egnet til å svekke 
tilliten til den som foretar revisjon.  
 
I tillegg til ovenstående gjelder følgende begrensninger for den som foretar revisjon for en 
kommune/fylkeskommune, jf. revisjonsforskriften § 14: 
 

 revisor kan ikke utføre rådgivnings- eller andre tjenester der dette er egnet til å påvirke 
eller reise tvil om revisors uavhengighet og objektivitet 

 revisor kan ikke yte tjenester som hører inn under den revisjonspliktiges (dvs 
kommunens) egne ledelses- og kontrolloppgaver 

 revisor kan ikke opptre som fullmektig for den revisjonspliktige, unntatt ved bistand i 
skattesaker etter domstolloven. 

 
 
 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors vurdering av uavhengighet 
 
Pkt 1: 
Ansettelsesforhold 

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i KomRev 
NORD IKS. 
 

Pkt 2: 
Medlem i styrende 
organer 
 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organ i noen virksomhet som Dyrøy 
kommune deltar i. 
 

Pkt 3:  
Funksjoner i annen 
virksomhet  
 

Undertegnede deltar ikke i og innehar heller ikke funksjoner i annen 
virksomhet på måter som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til 
rollen som revisor. 

Pkt 4:  
Nærstående 

Undertegnede har ikke nærstående som har tilknytning til Dyrøy kommune 
som har betydning for uavhengighet og objektivitet. 
 

Pkt 5:  
Rådgivnings- eller 
andre tjenester som er 
egnet til å påvirke 
revisors habilitet 

Før slike tjenester utføres, gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens 
eller tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom 
vurderingen konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt 
med bestemmelsen i forskriften § 14, utfører vi ikke tjenesten. Revisor 
vurderer hvert enkelt tilfelle særskilt. 
 
Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som 
veiledning og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også 
slike veiledninger skjer med varsomhet og på en måte som ikke binder opp 
revisors senere revisjons- og kontrollvurderinger.  
 
Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Dyrøy 
kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 
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Pkt 6:  
Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Dyrøy kommune som hører inn 
under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Pkt 7:  
Fullmektig  
 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Dyrøy kommune. 

Pkt 8:  
Andre særegne 
forhold 

Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å svekke 
tilliten til uavhengighet og objektivitet. 
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