
Kontrollutvalget i Dyrøy kommune 
 
 
 
Innkalling til kontrollutvalgsmøte fredag, 15. juni 2018, kl. 10:00, møterom 2 ved 
kommunehuset. 
 
 
 
Sakskart 
 
Sak 10/18 Godkjenning av protokoll fra møte den 14. mars 2018 
 
Sak 11/18 Svar på revisjonsbrev nr. 2, og revisors vurdering av svarbrevet 
 
Sak 12/18 Svar på brev fra revisor Tilbakemelding etter revisjonsbesøk den 22.11.17 
 Unntatt offentlighet 
 
Sak 13/18 Negativ beretning Dyrøy kommunes årsregnskap 2017 
 
Sak 14/18 Årsregnskap Dyrøy kommune 2017 
 
Sak 15/18 Revisjonsbrev nr. 3 
 
Sak 16/18 Negativ beretning Nordavind Utvikling Dyrøy KF`s særregnskap 2017 
 
Sak 17/18 Særregnskap Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2017 
 
Sak 18/18 Salg av UV-anlegg 
 
Sak 19/18 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser i Dyrøy kommune 
 2016 – 2017 
 
Sak 20/18 Selskapskontroll Dyrøy Energi AS 
 
Sak 21/18 Møtebok fra representantskapsmøte i KomRev NORD IKS 
 
  Eventuelt 
 
 
Spørsmål og melding om forfall kan rettes til sekretariatet. 
 
 
 
Dyrøy, 8. juni 2018       Narvik, 8. juni 2018 
         Hålogaland Revisjon AS 
  
Per Gunnar Cruickshank  Tore Aleksander Hanssen 
Kontrollutvalgets leder      Kontrollutvalgssekretariatet 



Dyrøy kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 10/18 
Sakstittel: Godkjenning av protokoll fra møte den 14. mars 2018 

 

Innstilling til vedtak: 

Protokollen fra møte i Dyrøy kontrollutvalg den 14. mars 2018 godkjennes. 

 

Saksopplysninger: 

Gjennomgang av protokoll fra kontrollutvalgsmøtet. 

 

Vedlegg: 

Protokoll fra kontrollutvalgsmøte 14. mars 2018 

  



Kontrollutvalget i Dyrøy 2015 - 2019 
 
 

 

Protokoll 
 

FRA: MØTESTED: MØTEDATO: 
KONTROLLUTVALGET Kommunehuset,  

møterom 2 
14.3.2018 

Fra sak: 
Til sak: 

01/18 
09/18 

Fra kl.:     
Til kl.: 

10:25 
12:50 

 
Følgende medlemmer møtte: 

Per Gunnar Cruickshank (leder)  
Anne Larsen  
Vigdis Sæbbe (vara)  
  

 
IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL: 
 
 
MELDT FORFALL: 
Tom Erik Forså 

 

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: 
Rådmann Tore Uthaug 

 
FRA SEKRETARIATET MØTTE: 
Thomas Jensen 

ANDRE: 
Ordfører Marit A. Espenes 
 
Kontaktrevisor Liv Aamnes fra KomRev NORD IKS 

 

3 av 3 medlemmer møtte. Kontrollutvalget var beslutningsdyktig. 

 
Saksliste og innkalling ble enstemmig godkjent. 
  



Kontrollutvalget i Dyrøy 2015 - 2019 

Protokoll kontrollutvalgsmøte Dyrøy kommune 14. mars 2018 sak 01/18 – 09/18 Side 2 av 6 
 

Sak 01/18 Godkjenning av protokoll fra møte den 22. november 2017 
 
  Innstilling til vedtak: 

Protokollen fra møte i Dyrøy kontrollutvalg den 22. november godkjennes. 
 
  Protokoll fra forrige møte ble gjennomgått. 
 

Kontrollutvalget fattet så følgende 
 
  VEDTAK: 

Protokollen fra møte i Dyrøy kontrollutvalg den 22. november 2017 
godkjennes. 

  Enstemmig vedtak 
 
 
Sak 02/18 Varslingsrutiner – redegjørelse fra administrasjonen 
 
  Innstilling til vedtak: 
  Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. 
 
 Kontrollutvalget drøftet en varslingssak i møte 29. august 2017, og fattet 

følgende vedtak: 
 «Rådmannen inviteres av kontrollutvalget til å redegjøre for kommunens 

varslingsrutiner i neste møte.» 
 
 Rådmann Tore Uthaug var tilstede i møtet og redegjorde for kommunens 

varslingsrutiner, og svarte tilfredsstillende på spørsmål fra kontrollutvalget. 
 
 Rutiner for varsling ble vedtatt av arbeidsmiljøutvalget høsten 2017. 
 Rådmannen orienterte om innholdet i de vedtatte varslingsrutinene. 

 
 Rådmannen sender kopi av vedtatte varslingsrutiner til sekretariatet, og 

varslingsrutinene offentliggjøres på sekretariatets nettside sammen med 
protokollen etter kontrollutvalgsmøtet. 

 
 Kontrollutvalget fattet så følgende 
 

VEDTAK: 
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. 
Varslingsrutinene offentliggjøres på sekretariatets nettside. 
Enstemmig vedtak 

 
 
  



Kontrollutvalget i Dyrøy 2015 - 2019 

Protokoll kontrollutvalgsmøte Dyrøy kommune 14. mars 2018 sak 01/18 – 09/18 Side 3 av 6 
 

Sak 03/18 Oppfølging av vedtak i kommunestyret - redegjørelse fra 
administrasjonen 

 
  Innstilling til vedtak: 

Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. 
 

 Administrasjonen er invitert til møtet for å redegjøre for hvordan 
kommunestyrets vedtak i sak PS 57/17 er blitt fulgt opp. 

 Rådmann Tore Uthaug redegjorde for saksforholdet. Vedtaket er i det alt 
vesentlige på nåværende tidspunkt ikke fulgt opp. 

 Det jobbes imidlertid med å etablere rammeavtaler på en del områder, spesielt 
på teknisk etat. 

 Det vil videre jobbes fremover med å iverksette tiltak og rutiner basert på 
anbefalingene i rapportens kapittel 8. 

 
Kontrollutvalget fattet så følgende 
 
VEDTAK:   
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering. 

 Kontrollutvalget ønsker å følge opp saken i møtet som er berammet til 10. 
september 2018. 
Enstemmig vedtak 
 
 

Sak 04/18 Revisjonsbrev nr. 2 – manglende svar 
 
  Innstilling til vedtak: 

Ingen 
 

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 kunne ikke se å ha mottatt svar på revisjonsbrev nr. 2. 

Rådmann Tore Uthaug innhentet økonomisjef Unn-Tove Bakkevoll til møtet. 
Kontaktrevisor Liv Aamnes var tilstede i møtet og redegjorde for innholdet i 
revisjonsbrev nr. 2, og konkretiserte hva revisjonen ønsket tilbakemelding på. 

Økonomisjefen opplyste at hun hadde vært i dialog med Arena, som er 
leverandør av kommunens økonomisystem. 

  Kontrollutvalget fattet så følgende 
 

VEDTAK:  
Kontrollutvalget følger opp at revisjonsbrev nr. 2 blir besvart. 
Enstemmig vedtak 

  



Kontrollutvalget i Dyrøy 2015 - 2019 

Protokoll kontrollutvalgsmøte Dyrøy kommune 14. mars 2018 sak 01/18 – 09/18 Side 4 av 6 
 

Sak 05/18 Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlig anskaffelser i Dyrøy kommune 
  2016-2017 
 
  Innstilling til vedtak: 

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

 
 Høsten 2017 ble forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlig anskaffelser i Dyrøy 

kommune 2016-2017 satt i bestilling. 
 
 Sekretariatet hadde i forkant av dagens møte innhentet status fra 

forvaltningsrevisor på prosjektet. 
 

Ordfører Marit A. Espenes var tilstede i møtet og kom med innspill. 
 
 Kontrollutvalget fattet så følgende 
 

VEDTAK: 
   Status på forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlig anskaffelser i Dyrøy kommune 

  2016-2017 tas til orientering. 
 Enstemmig vedtak 

 
 

Sak 06/18 Selskapskontroll Dyrøy Energi AS 
   

Innstilling til vedtak: 
Ingen 

 
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 redegjorde for status i møtet. 
 
 Kontrollutvalget fattet følgende 
 

VEDTAK: 
Kontrollutvalget sender ut anbudsforespørsel i henhold til tidligere vedtak. 
Det settes av inntil kr 20 000 til eierskapskontrollen. 
Enstemmig vedtak 
 
 

  



Kontrollutvalget i Dyrøy 2015 - 2019 

Protokoll kontrollutvalgsmøte Dyrøy kommune 14. mars 2018 sak 01/18 – 09/18 Side 5 av 6 
 

Sak 07/18 Brev til rådmannen fra revisor - tilbakemelding etter revisjonsbesøk - 
  orienteringssak 

 
 Innstilling til vedtak: 

Brev Tilbakemelding etter revisjonsbesøk tas til orientering. 
 
 Kontrollutvalget har mottatt kopi av et brev Tilbakemelding etter 

revisjonsbesøk som er sendt til rådmannen fra revisor. 

 Kontaktrevisor Liv Aamnes var tilstede i møtet og redegjorde for innholdet i 
brevet. 
 
Kontrollutvalget fattet så følgende 
 
VEDTAK: 
Brev Tilbakemelding etter revisjonsbesøk tas til orientering. 
Enstemmig vedtak 

 
 
Sak 08/18 Uavhengighetserklæring forvaltningsrevisor Dyrøy kommune -  
  orienteringssak 

 
Innstilling til vedtak: 
Uavhengighetserklæring forvaltningsrevisor Dyrøy kommune 2018 tas til 
orientering. 
 
Kontrollutvalget har mottatt uavhengighetserklæring fra oppdragsansvarlig 
forvaltningsrevisor. 

Sekretariatet redegjorde for innholdet i uavhengighetserklæringen. 

Kontrollutvalget fattet så følgende 
 
VEDTAK: 
Uavhengighetserklæring forvaltningsrevisor Dyrøy kommune 2018 tas til 
orientering. 
Enstemmig vedtak 
 
 

Sak 09/18 Eventuelt 
 
 09/18.1 Salg av UV-anlegg 
 
 Kontrollutvalget er informert av innbygger om at kommunen har solgt UV-

anlegg uten at det er gjort opp for dette. 
 
 Kontrollutvalget ønsker orientering om mulig salg av kommunens eiendeler 

som spesifisert ovenfor, og vil invitere rådmannen til å komme i neste møte for 
å redegjøre for saksforholdet. 



Kontrollutvalget i Dyrøy 2015 - 2019 

Protokoll kontrollutvalgsmøte Dyrøy kommune 14. mars 2018 sak 01/18 – 09/18 Side 6 av 6 
 

 
 Kontrollutvalget ønsker å innføre praksis med at bekymringsmeldinger i 

fremtiden skal varsles skriftlig til kontrollutvalget. 
 
 Kontrollutvalget fattet følgende 
 
 VEDTAK: 
 Kontrollutvalget inviterer rådmannen til å komme i neste møte for å redegjøre 

nærmere for saksforholdet. 
 Enstemmig 
  
 
    
Møte ble deretter hevet kl. 12:50. 

 

Dyrøy, 14. mars 2018 
 
 
 
Per Gunnar Cruickshank 
Leder i Dyrøy kontrollutvalg 
 



Dyrøy kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 11/18 
Sakstittel: Svar på revisjonsbrev nr. 2, og revisors vurdering av svarbrevet 
 

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. 

Økonomileder i Dyrøy kommune Unn-Tove Bakkevoll har besvart revisjonsbrev nr. 2, og 
revisor har kommet med sin vurdering av svarbrevet. 

 

Vedlegg: 

Svar på revisjonsbrev nr. 2 
Revisors vurdering av svar på revisjonsbrev nr. 2   



 

Dyrøy kommune  
   Den lærende kommune 

 

Postadresse: Besøksadresse: Telefon: Bank: 
Dyrøytunet 1 Dyrøytunet 1 77 18 92 00 4796 07 00003 
9311 Brøstadbotn  Telefaks: Org.nr.: 
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no www.dyroy.kommune.no 77 18 92 10 864 994 032 

 

 
 Komrevnord - Liv Aamnes 

 
   
 
 

Deres ref.: 
Vår ref.: 
Saksbehandler: 
Saksbeh. tlf.: 
Klassering: 
 
Dato: 

 
Unn-Tove Bakkevoll 
478 50 834 
 
 
 
20.03.18 

 
 

SVAR PÅ REVISJONSBREV NR 2 - 2017 

Det vises til mottatt brev nr 2 av 24.05.17. Revisjonen henviser til at økonomiskjema 2A er 
korrekt satt opp i årsregnskapet for 2016, men etterlyser mer detaljert innhold av økonomiskjema 
2B, gjeldende ansvar og prosjekter.  
 
Dyrøy kommune beklager den sene tilbakemeldingen, men viser til korrespondanse med Arena 
Norge AS og revisor Elsa Saghaug i tidsrommet august-september 2017, hvor spørsmålet er tatt 
opp både når det gjelder disse økonomirapportene og økonomirapport 1B. Det har rådet en del 
usikkerhet om hvordan imøtekomme forskriftens krav utover de økonomirapporter som 
fremkommer som standardrapporter i regnskapssystemet Xledger.  
 
Følgende fremkommer i avlagt og tilsendt årsregnskap 2016, skjema 2B: 
 

 
 
Ved gjennomgang av årsregnskapet 2016, i forhold til krav til innhold jfr. forskrift om 
årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner, § 6, er det beklagelig at Dyrøy kommune ikke ser 
ut til å ha overholdt dette når det gjelder skjema 2B, når det gjelder nærmere spesifisering av 
investeringene pr prosjekt i forhold til tildelt budsjett.  
  

mailto:postmottak@dyroy.kommune.no
http://www.dyroy.kommune.no


 

Dyrøy kommune vedlegger følgende oversikt for 2016 som viser nærmere pr ansvar og prosjekt, 
hva som er inkludert i skjema 2B: 
 

 
 
Dyrøy kommune har pr 2016 ikke budsjettert pr prosjekter, men har regnskapsført følgende 
summer pr prosjekter av totalt regnskapsført kr 17.601.454,-: 
 

 
 
Det vises videre til kommunale vedtak 15/17, hvor kommunestyret innvilget budsjettdekning for 
2 vannledninger tilknyttet utbygging av Dyrøy nye vannanlegg, med kr 6.811.000,-, som ble 
gjennomført høsten 2016. Beløp kr 31.710,- på ansvar 445, gjelder gebyr og kostnader tilknyttet 
kommunalt vedtak 34/14, ved opprettelse av ny eiendom til Harald Killi Hansen. Overskridelsen 
av budsjett tilknyttet 375, kjøkken og vaskeri, gjelder mva og høyere kjøpesum for 
kjøkkenmaskin/kombidamper. Merforbruket tilknyttet ansvar 437, kommunale veger, gjelder 
mva. 
 
Dyrøy kommune vil i forbindelse med årsregnskap 2017, fremlegge som eget tillegg til skjema 
2B, tilsvarende oversikt gjeldende for dette år.  
 
Dette til orientering. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Unn-Tove Bakkevoll 
økonomileder 

 
 
 
 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur. 

Ansvar Regnskap 2016 Budsjett 2016 Avvik I %
231 - Elvetun skole 232 149 500 000 267 851 54 %
375 - Kjøkken og vaskeri 147 188 100 000 -47 188 -47 %
402 - Vedlikeholdstjenesten 180 000 180 000 0 0 %
410 - Administrasjonsbygg 117 770 450 000 332 230 74 %
413 - Omsorgssenteret/adm.TPU 495 294 1 000 000 504 706 50 %
419 - Diverse bygg 0 650 000 650 000 100 %
423 - Fossmoveien 9 26 100 0 -26 100
432 - Vannanlegg 13 401 713 9 400 000 -4 001 713 -43 %
433 - Avløpsanlegg 119 182 1 680 000 1 560 818 93 %
437 - Kommunale veger 2 850 348 2 300 000 -550 348 -24 %
445 - Grunneiendommer 31 710 0 -31 710

17 601 454 16 260 000 -1 341 454 -8 %

Ansvar Prosjekt Hittil i år
413 - Omsorgssenteret/adm.TPU 16413 - Ombygging omsorgssenteret 495 294
423 - Fossmoveien 9 15423 - Ombygging Fossmoveien 9 25 953
432 - Vannanlegg 15402 - Prosjektering 463 793
432 - Vannanlegg 15403 - Utbygging 11 154 305
432 - Vannanlegg 15404 - Utbygging SD-anlegg 69 293
432 - Vannanlegg 15499 - Vannanlegg  -Tillegsarbeid utarbeidelse av prosjekt 1 197 948
437 - Kommunale veger 16437 - Vegvedlikehold 2016 2 280 278

Sum regnskapsført på ulike prosjekter uten budsjett 15 686 864





Dyrøy kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 12/18 
Sakstittel: Svar på brev fra revisor Tilbakemelding etter revisjonsbesøk den 22.11.17 

         Unntatt offentlighet 

 

Innstilling til vedtak: 

Svar på brev fra revisor Tilbakemelding etter revisjonsbesøk den 22.11.17 tas til orientering. 

 

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 brev fra revisor, som sendes til 
administrasjonssjefen med kopi til kontrollutvalget, blir tilfredsstillende besvart. 

Kontrollutvalget behandlet i forrige møte i sak 07/18 Brev til rådmannen fra revisor - 
tilbakemelding etter revisjonsbesøk - orienteringssak. 

Revisor har mottatt svarbrev datert 13.3.18. Svarbrevet er unntatt offentlighet. 

Svarbrevet gjennomgås i møtet. 

 

 

  



Dyrøy kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 13/18 
Sakstittel: Negativ beretning Dyrøy kommunes årsregnskap 2017 

 

Innstilling til vedtak: 

Negativ revisjonsberetning Dyrøy kommune 2017 tas til orientering. 

 

Saksopplysninger: 

I henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) 
§10, skal årsregnskapet være avlagt innen 15. februar i året etter regnskapsåret. 

Ettersom administrasjonssjefen ikke har avgitt et årsregnskap og årsberetning for Dyrøy 
kommune for regnskapsåret 2017 innen fristene som følger av forskrift om årsregnskap og 
årsberetning, har ikke revisor vært i stand til å utføre revisjonen i samsvar med lov, forskrift 
og god kommunal revisjonsskikk innen fristen for å avgi revisjonsberetning 15. april. 

Revisor har følgelig avgitt ei negativ revisjonsberetning på årsregnskapet til Dyrøy kommune 
for 2017. 

Negativ revisjonsberetning datert 16. april 2018 er stilet til kommunestyret i Dyrøy kommune, 
og kontrollutvalget har mottatt kopi. 

Revisor vil være tilstede i møtet å redegjøre for innholdet i negativ revisjonsberetning. 

 

Vedlegg: 

Negativ beretning Dyrøy kommune 16. april 2018 

  





Dyrøy kommune 
Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 14/18 
Sakstittel: Årsregnskap Dyrøy kommune 2017 

 

Innstilling til vedtak: 

1. Kontrollutvalget vedtar kontrollutvalgets uttalelse til Dyrøy kommunes årsregnskap 
for 2017. 

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

Saksopplysninger: 

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg § 7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til 
årsregnskapet til kommunestyret. Bestemmelsen fastsetter kontrollutvalgets rett til å knytte 
kommentarer til årsregnskapet med revisjonsberetning før årsregnskapet behandles i 
kommunestyret. Uttalelsen stiles til kommunestyret med kopi til formannskapet. 

Kommunens regnskap skal avlegges i henhold til Forskrift om årsregnskap og årsberetning 
(for kommuner og fylkeskommuner). 

Forskriften inneholder bestemmelser om at det skal utarbeides årsregnskap og årsberetning for 
kommunen. Nærmere krav til innhold i regnskapet samt noteopplysninger fremkommer i 
forskriftens §§ 3 og 5.  

Regnskapsfrister og behandling av årsregnskapet og årsberetningen fremkommer i 
forskriftens § 10; 

- Regnskapet skal være avlagt innen 15. februar 
- Rådmannens årsberetning skal være avlagt innen 31. mars 
- Regnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret selv senest 30. juni 

Det fremkommer av samme paragraf at årsberetningen skal oversendes kontrollutvalget før 
kontrollutvalget avgir uttalelse til kommunens regnskap. 

Årsberetningen skal utarbeides i henhold til kravene i kommuneloven § 48 nr. 5 og god 
kommunal regnskapsskikk. 

Revisjonsberetningen skal avlegges senest 15. april, jf. revisjonsforskriften § 5. 

Årsregnskapet for Dyrøy kommune 2017 med tilhørende revisjonsberetning er ferdig og skal 
behandles av kontrollutvalget. 



Kontrollutvalget har ikke mottatt regnskap og revisjonsberetning ved utsendelse av innkalling. 

Følgende dokumentasjonen ettersendes så snart sekretariatet mottar dette: 
Årsmelding Dyrøy kommune 2017 
Årsregnskap Dyrøy kommune 2017 
Revisjonsberetning Dyrøy kommune 2017 
Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for Dyrøy kommune 2017 

Administrasjonen og kommunens revisor er invitert til å orientere i møtet.  



Dyrøy kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 15/18 
Sakstittel: Revisjonsbrev nr. 3 

 

Innstilling til vedtak: 

Redegjørelsen fra revisor og revisjonsbrev nr. 3 tas til orientering. Kontrollutvalget ber om 
skriftlig tilbakemelding fra administrasjonssjefen på revisjonsbrev nr. 3 innen 1. september 
2018. 

 

Saksopplysninger: 

Kommuneloven § 78 nr. 5 har bestemmelse om at revisor skal rapportere resultatene av sin 
revisjon og kontroll til kontrollutvalget. 

Formelle revisorbrev, jf. revisjonsforskriften § 4, som omhandler vesentlige regnskaps- og 
internkontrollspørsmål skal adresseres til kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen. 

Revisor KomRev NORD IKS vil sende kommunen et nummerert brev nr. 3 i forbindelse med 
regnskapsavleggelsen 2017. 

Revisor vil være tilstede i møtet å redegjøre for innholdet i revisjonsbrev nr. 3. 
Revisjonsbrevet ettersendes når sekretariatet mottar dette. 

  



Dyrøy kommune 
Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 16/18  
 

Sakstittel: Negativ beretning Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2017 

 

Innstilling til vedtak: 

Negativ beretning Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2017 tas til orientering. 

 

Saksopplysninger: 

I henhold til Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og 
fylkeskommunale foretak §16, skal særregnskapet være avlagt innen 15. februar i året etter 
regnskapsåret. 

Ettersom foretakets styre ikke har avgitt et særregnskap og årsberetning for Nordavind 
Utvikling Dyrøy KF for regnskapsåret 2017 innen fristene som følger av forskrift om 
særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak, har 
ikke revisor vært i stand til å utføre revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god kommunal 
revisjonsskikk innen fristen for å avgi revisjonsberetning 15. april. 

Revisor har følgelig avgitt ei negativ revisjonsberetning på særregnskapet til Nordavind 
Utvikling Dyrøy KF for 2017. 

Negativ revisjonsberetning datert 16. april 2018 er stilet til kommunestyret i Dyrøy kommune, 
og kontrollutvalget har mottatt kopi. 

Revisor vil være tilstede i møtet å redegjøre for innholdet i negativ revisjonsberetning. 

 

Vedlegg: 

Negativ beretning Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2017 

  





Dyrøy kommune 
Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 17/18 
Sakstittel: Særregnskap Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2017 

 

Innstilling til uttalelse: 

1. Kontrollutvalget vedtar uttalelse til Nordavind Utvikling Dyrøy KF’s særregnskap for 
2017. 

2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret. 

 

Saksopplysninger: 

I henhold til Forskrift om kontrollutvalg § 7 skal kontrollutvalget gi en uttalelse til 
særregnskapet til kommunestyret. Bestemmelsen fastsetter kontrollutvalgets rett til å knytte 
kommentarer til særregnskapet med revisjonsberetning før særregnskapet behandles i 
kommunestyret. Uttalelsen stiles til kommunestyret. 

Det kommunale foretakets regnskap skal avlegges i henhold til Forskrift om særbudsjett, 
særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak. 

Forskriften § 7 inneholder bestemmelser om at det skal utarbeides særregnskap og 
årsberetning for det kommunale foretaket. Nærmere krav til innhold i særregnskapet samt 
noteopplysninger fremkommer i forskriftens §§ 9 og 10. 

Regnskapsfrister og behandling av særregnskapet og årsberetningen fremkommer i 
forskriftens § 16; 

- Regnskapet skal være avlagt innen 15. februar 
- Styrets årsberetning skal være avlagt innen 31. mars 
- Regnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret selv senest 30. juni 

 
Det fremkommer av samme paragraf at årsberetningen skal oversendes kontrollutvalget før 
kontrollutvalget avgir uttalelse til det kommunale foretakets regnskap. 

Årsberetningen skal utarbeides i henhold til kravene i kommuneloven § 48 nr. 5 og god 
kommunal regnskapsskikk. 

Revisjonsberetningen skal avlegges senest 15. april, jf. revisjonsforskriftens § 5. 



Særregnskapet for Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2017 med tilhørende revisjonsberetning er 
ferdig og skal behandles av kontrollutvalget. 

Særregnskapet og årsberetningen for 2017 er avlagt. 

Revisjonsberetning er avlagt 8. juni 2018. 

Særregnskapet til Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2017 viser et (negativt) netto driftsresultat 
på kr 547 757 og et regnskapsmessig merforbruk på kr 223 566. 

Administrasjonen og kommunens revisor er invitert til å orientere i møtet. 

 

Vedlegg: 

Særregnskap Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2017 
Årsberetning Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2017 
Revisjonsberetning Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2017 
Forslag til kontrollutvalgets uttalelse til særregnskap Nordavind Utvikling Dyrøy KF 2017 

  







   

Til 

Kommunestyret i Dyrøy kommune 

Kontrollutvalgets uttalelse om Nordavind Utvikling Dyrøy KF’s særregnskap 
for 2017 

Kontrollutvalget har i møte 15.6.2018 behandlet Nordavind Utvikling Dyrøy KF’s 
særregnskap for 2017. 

Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte særregnskapet, styrets årsmelding og 
revisjonsberetning datert 8.6.2018. I tillegg har revisor og økonomisjef supplert 
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger. 

Kontrollutvalget har merket seg at Nordavind Utvikling Dyrøy KF’s særregnskap viser et 
negativt netto driftsresultat på kr 547.757, og et regnskapsmessig merforbruk (underskudd) 
på kr 223.566. 

Kontrollutvalget har videre merket seg at revisor har tatt inn følgende presisering under 
Andre forhold i revisjonsberetningen: 
«Denne beretning erstatter tidligere avgitt beretning, datert 16.04.2018, som ble avgitt ved 
utløpet av forskriftens frist for å avlegge revisjonsberetning. Fullstendig særregnskap var på 
dette tidspunkt ikke avgitt av styret, og årsberetning var ikke utarbeidet. Særregnskap og 
årsberetning ble første gang avlagt 26.4.18, men dette måtte korrigeres og nytt avlagt 
særregnskap og årsberetning ble avlagt 7.6.18.» 

Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ingen merknader til Nordavind Utvikling Dyrøy KF’s 
særregnskap for 2017. 

 

Brøstadbotn, den 15. juni 2018 

 

 

Per Gunnar Cruickshank 
Kontrollutvalgets leder 

Dyrøy kommune 

Kontrollutvalget 



Dyrøy kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 18/18 
Sakstittel: Salg av UV-anlegg 

 

Innstilling til vedtak: 

Ingen 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget er informert av innbygger om at kommunen har solgt UV-anlegg uten at det 
er gjort opp for dette. 

Kontrollutvalget ønsker orientering om mulig salg av kommunens eiendeler som spesifisert 
ovenfor, og vedtok i forrige møte å invitere rådmannen til å komme i dagens 
kontrollutvalgsmøte å redegjøre nærmere for saksforholdet. 

Rådmannen er invitert til møtet for å redegjøre for saksforholdet. 

  



Dyrøy kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 19/18 
Sakstittel: Forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige anskaffelser i Dyrøy kommune 2016-2017 

 

Innstilling til vedtak: 

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

 

Saksopplysninger: 

Høsten 2017 ble forvaltningsrevisjonsprosjekt Offentlige 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 31.5.18  



1

Thomas Jensen

Fra: Tone Jæger Karlstad <tjk@komrevnord.no>
Sendt: 31. mai 2018 14:36
Til: Thomas Jensen
Emne: SV: Forvaltningsrevisjonsprosjekt Dyrøy kommune

Hei

Vi avholdt oppstartsmøte med administrasjonssjefen per telefon i februar, og har også etablert kontakt med Geir
Fjellberg som er oppnevnt som kontaktperson for prosjektet. Status i forvaltningsrevisjonsprosjektet nå er at vi har
gjort et utvalg av anskaffelser basert på kommunens regnskapstall for 2016 og 2017. Vi sendte den 15.5. forespørsel
om dokumentasjon for den enkelte anskaffelse til vår kontaktperson i kommunen. Per 31.5. har vi ikke mottatt
dokumentasjon fra kommunen. Følgende anskaffelser inngår per nå i vårt undersøkelsesutvalg:

• Vegvedlikehold 2016
• Vegvedlikehold 2017
• Vannanlegg (tilleggsarbeid)
• Bygge- og anleggsarbeider Espenesbogen Industrikai
• Avfallsanlegget
• Renseanlegg basseng
• Utbygging av SD-anlegg
• Ombygging omsorgssenter

Vi gjør oppmerksom på at enkelte anskaffelser kan utgå fra utvalget dersom det viser seg at de er gjennomført før
den perioden som kontrollutvalget ønsker undersøkt (2016-2017).

Den videre fremdriften i prosjektet avhenger av at vi får tilsendt dokumentasjon fra kommunen. Fordi vi ikke vet når
slik dokumentasjon kommer til å foreligge, er det utfordrende per nå å si noe konkret om forventet
ferdigstillelsestidspunkt.

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

mailto:<tjk@komrevnord.no>
mailto:E-post:tjk@komrevnord.no
http://www.komrevnord.no


Dyrøy kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 20/18 
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 14. mars 2018 ble det i sak 06/18 Selskapskontroll Dyrøy Energi AS 
fattet følgende enstemmige vedtak: 
«Kontrollutvalget sender ut anbudsforespørsel i henhold til tidligere vedtak. 
Det settes av inntil kr 20 000 til eierskapskontrollen.» 

Kontrollutvalgets leder vil redegjøre for saksforholdet i møtet. 
  



Dyrøy kommune 

Kontrollutvalget       Saksframlegg 
 

Saksnr.: 21/18 
Sakstittel: Møtebok fra representantskapsmøte i KomRev NORD IKS 

 

Innstilling til vedtak: 

Møtebok fra representantskapsmøte i KomRev NORD IKS tast til orientering. 

 

Saksopplysninger: 

Kontrollutvalget har mottatt protokoll etter representantskapsmøte i KomRev NORD IKS 
avholdt 16. april 2018. 

 

Vedlegg: 

Møtebok fra representantskapsmøte i KomRev NORD IKS 


