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Saksliste: 

Sak  01/2021 Referatsaker 

Sak 02/2021 Orienteringssaker v/leder i kontrollutvalget 

Sak 03/2021 
Orienteringssak v/sekretariatet – Status på bestilling og levering av 

forvaltningsrevisjon 

Sak 04/2021 
Rapport etter forvaltningsrevisjon – Saksbehandling av søknader om 

startlån (tidligere Kvalsund kommune) 

Sak 05/2021 
Rapport etter forvaltningsrevisjon – Mobbing i grunnskolen (gamle 

Hammerfest kommune) 

Sak 06/2021 Oppstart av forvaltningsrevisjoner 

Sak 07/2021 Reglement for kontrollutvalget 

Sak 08/2021 Møteplan 2021 

Sak 09/2021 
Tilleggssak: Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors vurdering 

uavhengighet – Forvaltning av næringsfondet 

 

Kontrollutvalget skulle ha møte 23. februar, men møtet ble utsatt grunnet værforholdene. 

Det innkalles med dette til nytt møte i kontrollutvalget fredag 5. mars 2021 kl. 10.00. 

 

Tilleggssak: 

Det er satt opp en tilleggssak om oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors vurdering av 

uavhengighet – i tilknytning til «Forvaltning av næringsfondet». Denne ble mottatt av 

sekretariatet etter at innkalling til opprinnelig møte var sendt ut.  

 

Innkalling og saksliste sendes også kontrollutvalgets varamedlemmer, ordføreren, 

kommunedirektøren og kommunerevisjonen til informasjon.  

 

Saksdokumenter er tilgjengelig for nedlasting på sekretariatets hjemmeside www.kusek.no 

under siden til kontrollutvalget i Hammerfest kommune. 

Kontrollutvalget: Ellen B. Johansen, Leder 

 Gunnar Milch, Nestleder 

 Wenche Stenvold, Medlem 

 Snorre Sundquist, Medlem 

 Elin Karlsen, Medlem 

  

Tid: Fredag den 5. mars 2021 kl. 10.00 

Sted: Møterom: kommunestyresalen - rådhuset, Hammerfest  

http://www.kusek.no/
http://www.kusek.no/
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Her er link til saksdokumentene: 

https://kusek.no/hammerfest-kommune/#35-202-mote-1-den-5-mars-2021-utsatt-mote-fra-23-

februar-2021 

 

Dersom noen ønsker utskrift av møtedokumenter kan dere kontakte oss i sekretariatet slik at 

dokumentene etter nærmere avtale kan skrives ut på kommunens servicekontor.  

 

Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling. 

 

Leder av kontrollutvalget ønsker at revisjonen (Vefik IKS) deltar på møtet.  

 

 

Forfall meldes snarest til sekretariatet på telefon 918 72 937 eller pr. e-post til  

tom.oyvind.heitmann@kusek.no  

 

 

 

Hammerfest, den 23.02.2021 

 

 

 
Ellen B. Johansen/sign.  

kontrollutvalgsleder        

Tom Øyvind Heitmann/sign.  

sekretær for kontrollutvalget 
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