Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:
09.08.2019

Jnr
19/609

ark
415– 5.1

Medlemmer i Hamarøy kommunes kontrollutvalg

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

Møtedato: Tirsdag, 20. august klokken 11.00
Møtested: Møterom Polden, kommunehuset, Oppeid

SAKSLISTE
Saksnummer
08/19
09/19
10/19
11/19
12/19
13/19
14/19

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra møte 4. april 2019
Rapport forvaltningsrevisjon: Bosetting og integrering av flyktninger
Bestilling av forvaltningsrevisjon: Ledelse og styring
Rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet 2015-2019
Innstilling til fellesnemnda for Nye Hamarøy kommune – valg av
revisjonsordning / revisor
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Eventuelt

Eventuelle forfall bes meldt leder eller sekretariat (470 37 452)

Oppeid, 9. august 2019

Ingvald Sørensen (s)
Leder kontrollutvalget

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Kopi sendes: Ordfører, rådmann, Salten kommunerevisjon IKS, varamedlemmer i kontrollutvalget til
orientering (varamedlemmer møter kun etter særskilt innkalling).

Vår dato:
09.08.2019

Postboks 54, 8138 Inndyr

SAK 08/19

Godkjenning av protokoll fra møte 4. april 2019
Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
20.08.2019

Vedlegg:
• Protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. april 2019

Bakgrunn for saken:
Protokoll fra kontrollutvalgets forrige møte legges frem for godkjenning.

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 4. april 2019 godkjennes.

Inndyr, 9. august 2019

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Jnr
19/610

ark
415– 5.3

Postboks 54, 8138 Inndyr

Vår dato:
04.04.2019

PROTOKOLL – HAMARØY KONTROLLUTVALG
Møtedato: Torsdag, 4. april 2019 klokken 11.00 – 13.45
Møtested: Møterom Polden, kommunehuset, Oppeid
Saksnr.:
01/19 – 07/19

Til stede:
Ingvald Sørensen, leder
Torild Valle Thomassen, nestleder
Anniken Rafnung Kristiansen

Forfall:
Ingen

Varamedlemmer:
Ingen

Øvrige:
Økonomisjef Ann Aashild Hansen møtte i tilknytning til sak 03/19
Helse- og omsorgssjef Grete Prestegård møtte i tilknytning til sak 04-05/19
Forvaltningsrevisor Kai Andre Blix,
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard Gamst, og
Revisjonssjef Per Asbjørn Andersen, Salten kommunerevisjon IKS
Sekretær for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenning av innkalling
sakliste
Innkalling og sakliste til møtet ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.

Jnr
19/295

ark
415– 5.4

SAKSLISTE
Saksnummer
01/19
02/19
03/19
04/19
05/19
06/19
07/19

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra møte 6. november 2018
Rapport selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS –
Selvkost og offentlige anskaffelser
Årsregnskap Hamarøy kommune 2018 – uttalelse fra kontrollutvalget
Redegjørelse fra administrasjonen: Rutiner og praksis ved registrering
og rapportering av psykisk utviklingshemmede
Redegjørelse fra administrasjonen: Rådmannens internkontroll med
fokus på pleie og omsorg
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Eventuelt

01/19 Godkjenning av protokoll fra møte 6. november 2018
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. november 2018 godkjennes.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 6. november 2018 godkjennes.

02/19 Rapport selskapskontroll / forvaltningsrevisjon IRIS Salten IKS – Selvkost og
offentlige anskaffelser
Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
1.
Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser
er forelagt kommunestyret i Hamarøy og tas til etterretning.
2.
Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
3.
Kommunestyret vil særlig trekke frem ….
Omforent forslag:
1.
Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser
er forelagt kommunestyret i Hamarøy og tas til etterretning.
2.
Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
3.
Kommunestyret vil særlig trekke frem anbefalingene som vedrører
dokumentasjonsplikt.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

1.

Vedtak (innstilling til kommunestyret):
Forvaltningsrevisjonsrapporten Iris Salten IKS – Selvkost og Offentlige anskaffelser
er forelagt kommunestyret i Hamarøy og tas til etterretning.

2.
3.

Kommunestyret ber selskapet merke seg rapportens anbefalinger.
Kommunestyret vil særlig trekke frem anbefalingene som vedrører
dokumentasjonsplikt.

03/19 Årsregnskap Hamarøy kommune 2018 – uttalelse fra kontrollutvalget
Økonomisjef Ann Aashild Hansen møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare på
spørsmål.
Forslag til vedtak:
Til kommunestyret i Hamarøy:
Kontrollutvalgets uttalelse om Hamarøy kommunes årsregnskap for 2018.
Kontrollutvalget har i møte 4. april 2019 behandlet Hamarøy kommunes årsregnskap for
2018.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert
28.03.2019, og rådmannens årsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og
rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger
Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og
noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Hamarøy kommunes aktivitet i 2018.
Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2018 viser et mindreforbruk med
9 335 588,86.
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 28.03.2019, har kontrollutvalget ikke merknader
til Hamarøy kommunes årsregnskap for 2018.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Til kommunestyret i Hamarøy:
Kontrollutvalgets uttalelse om Hamarøy kommunes årsregnskap for 2018.
Kontrollutvalget har i møte 4. april 2019 behandlet Hamarøy kommunes årsregnskap for
2018.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen datert
28.03.2019, og rådmannens årsberetning for 2018. I tillegg har ansvarlig revisor og
rådmannen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger

Kontrollutvalget mener at presentasjon av årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og
noter samt rådmannens årsberetning, tilfredsstiller brukernes informasjonsbehov og gir et
riktig inntrykk av Hamarøy kommunes aktivitet i 2018.
Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet for 2018 viser et mindreforbruk med
9 335 588,86.
Ut over ovennevnte, og det som fremgår av saksfremlegget til kontrollutvalget i
regnskapssaken og revisjonsberetningen av 28.03.2019, har kontrollutvalget ikke merknader
til Hamarøy kommunes årsregnskap for 2018.

04/19 Redegjørelse fra administrasjonen: Rutiner og praksis ved registrering og
rapportering av psykisk utviklingshemmede
Helse- og omsorgssjef Grete Prestegård møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare
på spørsmål.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Omforent forslag til vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

05/19 Redegjørelse fra administrasjonen: Rådmannens internkontroll med fokus på
pleie og omsorg
Helse- og omsorgssjef Grete Prestegård møtte fra administrasjonen for å redegjøre og svare
på spørsmål.
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak
Omforent forslag til vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Redegjørelsen fra administrasjonen tas til orientering.

06/19 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Revisor orienterte:
• Om status for henvendelse fra fylkeskommunen om å slutte seg til Salten
kommunerevisjon IKS.
Sekretariatet orienterte:
• Om dokumenter vedlagt saken, herunder status for fylkeskommunens henvendelse om
å bli deltager i Salten kontrollutvalgservice
Vedtak:
Saken tas til orientering.

07/19 Eventuelt
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Oppeid, den 4. april 2019

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Hamarøy kommune v/ ordfører og rådmann

Vår dato:
09.08.2019

Postboks 54, 8138 Inndyr

Jnr
19/611

ark
417– 5.3

SAK 09/19

Rapport forvaltningsrevisjon: Bosetting og integrering av
flyktninger
Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
20.08.2019

Vedlegg:
• Salten kommunerevisjon IKS 21.5.2019: Rapport Forvaltningsrevisjon Bosetting
og integrering av flyktninger.

Bakgrunn for saken
Forvaltningsrevisjonen har bakgrunn i vedtatt Plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2019,
vedtatt i kommunestyrets sak 55/16, som ga følgende prioriteringer:
1. Rus og psykiatri (gjennomført 2017)
2. Bosetting / integrering av flyktninger / HIS
3. Ledelse/styring
4. Elevenes psykososiale skolemiljø / mobbing
5. Kommunale bygg – eiendomsforvaltning

Formålet med revisjonen har vært å undersøke i hvilken grad kommunens integrerningsarbeid
knyttet til innvandrere er i tråd med gjeldende regelverk på området. For å belyse dette har
revisor foretatt undersøkelser i forhold til følgende 2 problemstillinger:

1. I hvilken grad er Hamarøy kommunes arbeid med integrering av flyktninger i tråd
med gjeldene lover og forskrifter?
2. Hvordan samarbeider kommunen og NAV om introduksjon og tilrettelegging for
ordinær arbeidslivsdeltakelse?

Revisjonskriterier (krav og forventinger som kan stilles til den funksjon/aktivitet som
undersøkes av revisjonen):
Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere
(introduksjonsloven) med forskrifter.
Rundskriv og lovtolkninger på området.
Forvaltningsloven.
Revisor har gjennomført sine undersøkelser ved bruk av intervjuer, innhenting og gjennomgang
av dokumentasjon. Videre har revisor valgt ut og gjennomgått informasjon om 7 av deltagerne
i programmet.
Ut fra at regelverket på området er omfattende har revisor foretatt en viss avgrensning: det er
satt fokus på kravet til helårlig- og fulltidsprogram, krav til innhold i introduksjonsordningen
og individuell tilpasning for deltagerne.

Revisors funn og vurderinger: Problemstilling 1: I hvilken grad er Hamarøy kommunes
arbeid med integrering av flyktninger i tråd med gjeldene lover og forskrifter?
Revisjonskriterier (utledet):
• Kommunen skal tilby introduksjonsprogram til nyankomne utlendinger mellom 18
og 55 år som har behov for grunnleggende kvalifisering innen tre måneder etter
bosetting i kommunen eller etter krav om deltakelse bli framsatt.
•

Alle deltakere skal ha en individuell plan og den skal fastsettes som et enkeltvedtak.
Enkeltvedtaket skal inneholde følgende:
• Begrunnelse for innholdet i planen
• Informasjon om klageadgang, klagefrist og klageinstans

•

Det skal utarbeides en individuell plan for hver enkelt deltaker og planen skal minst
inneholde følgende:
o Programmets start.
o Tidsfaser
o Angivelse av tiltakene i programmet

•

Den individuelle planen skal tas opp til ny vurdering med jevne mellom rom.

•

Introduksjonsprogrammet skal minst inneholde norsk, samfunnskunnskap og
forberedende tiltak.

•

Programmet skal være helårlig og på full tid.

Revisors funn:
Tilbud om introduksjonsordning: Kommunens flyktningetjeneste har 2 ansatte
Programveiledere, og disse følger opp alle flyktninger i integreringsperioden på 5 år. Videre
kartlegger de deltagerne og utarbeider individuell plan sammen med deltager.
Voksenopplæringen er ansvarlig for skoletilbudet for deltagerne.
Enkeltvedtak om introduksjonsprogram: Her har revisor undersøkt 7 enkeltvedtak og
individuelle planer. Enkeltvedtakene inneholder de elementer som kreves for enkeltvedtak. En
av syv deltagere har fått vedtak innen fristen på 3 måneder, mens 2 av 7 ikke fikk vedtak
innen fristen. De fire øvrige deltagerne kom til kommunen som mindreårige og de har ikke
fremsatt krav om introduksjonsprogram før de fylte 18 år. Kommunen har ikke satt krav om at
dette skal søkes på. De nevnte fire fylte alle 18 år samme år de fikk vedtak om
introduksjonsprogram.
Individuell plan og dens innhold: En av 7 slike planer inneholder de elementer loven krever.
Resterende seks mangler programmets start, tidsfaser og angivelse av tiltak i programmet.
Revisor får opplyst at kommunen nå jar innført ny praksis basert på IMDI sin mal for
individuell plan. Nevnte mal tilfredsstiller lovkrav til plan.
Individuell plan – revisjon: I 6 av 7 planer fremkommer ikke dato for når planen skal
revideres.
Introduksjonsprogrammets innhold (norsk / samfunnskunnskap og forberedende tiltak):
Deltagerne i programmet er inndelt i 4 klasser med forskjellige nivå. Revisor har gjennomgått
timeplaner for de to høyeste klassenivåene, og finner at de inneholder norsk og
samfunnskunnskap, men at forberedende tiltak ikke er lagt inn i timeplanen. Det opplyses at
«voksenteamet disponerer to timer i uken, der forskjellige temaer blir tatt opp». I tillegg
nevnes at det enkelte ganger er eksterne aktører som gir informasjon til deltagerne.
Revisor opplyser at det har vært fokus på å få elever videre til videregående opplæring. De
siste årene har det vært arbeidet med å få på plass arbeidstrening og lignende i og med at ikke
alle deltagerne vil kunne klare en grunnskoleeksamen.
Det har vært vanskelig å få deltagerne ut i språkpraksis, særlig de som har hatt størst behov
for slik praksis.
Introduksjonsprogram på full tid, og helårlig: Programmet skal ha en ytre ramme på 37,5
timer per uke. En undervisningstime på 45 minutter regnes som 75 minutter – for øvrige tiltak
regnes en time som 60 minutter. Revisor har innhentet og gjennomgått timeplanene for de
ulike klassene. Basert på gjeldende omregning av undervisningstimer, har deltagerne 7,5

timer per dag, altså full tid. Når det gjelder spørsmålet om programmet er helårlig viser
revisor at det er krav om at programmet skal vare 47 uker per år (altså 5 uker årlig ferie).
For vårsemesteret 2018 ble ikke kravet om helårlig program oppfylt, men revisor får opplyst
at det først fra skoleåret 2018/19 ble laget en plan for helårlig program
Revisors vurderinger:
Vedtakene deltagerne får oppfyller lovkrav, men ikke alle vedtak fattes innen 3 måneder slik
de skal. Undersøkelse av individuell plan viser at kun 1 av 7 planer inneholdt alle lovpålagte
elementer: «Dette er ikke innenfor lovkravet».
Sett i forhold til funn vedrørende språkpraksis og arbeidstrening mener revisor at «det i større
grad bør fokuseres på forberedende tiltak til arbeidslivet, for å finne løsninger til å
etterkomme kravet i loven.»
Når det gjelder krav til fulltid, og med den fastsatte omregningen, oppfylles lovkravet om 37,5
timers uke i de fastsatte timeplanene. I perioden revisor har undersøkt har imidlertid lovkrav
om helårlig program vært tilfredsstilt. Revisor mener likevel det er «positivt at det er satt
fokus på å prøve å etablere et helårlig tilbud fra skoleåret 2018/19.»

Revisors funn: Problemstilling 2: Hvordan samarbeider kommunen og NAV om
introduksjon og tilrettelegging for ordinær arbeidslivsdeltakelse?
Problemstillingen er ikke tilknyttet normer fastsatt i lov, regelverk eller vedtak, og det er
dermed ikke utarbeidet revisjonskriterier. Revisors rapportering i forhold til problemstilling 2
er derfor kun beskrivende, og uten vurderinger i forhold til revisjonskriterier.
Revisors funn:
Det er inngått en skriftlig samarbeidsavtale mellom NAV, flyktningetjenesten og
voksenopplæringen, med det hovedmål å få deltagerne raskt i arbeid eller utdanning. I tillegg
fremgår det av avtalen hvilke ansvarsområder de nevnte tre partene har, samt at det skal være
månedlige møter mellom kontaktpersonene for utveksling av informasjon, samt planlegging av
tiltak og oppfølgning. Revisor opplyser at det ble gjennomført 5 slike møter i perioden januar
– juni 2018, og to møter i 2019 (revisors rapport ferdigstilt mai 2019).
Ut over samarbeidsmøtene kan det ved behov gjennomføres såkalte trekantsamtaler der
følgende deltar: deltageren på programmet, programrådgiver og kontaktlærer. Revisor har fått
opplyst om ett slikt møte i 2019, men har ikke fått informasjon om det har vært slike samtaler i
2018.
Samarbeidsavtalen hjemler også møte i et ledernettverk minimum 1-2 ganger per år. Revisor
har mottatt referat fra ett slikt møte som ble holdt i januar 2018. Det nevnes også at det er et
godt samarbeid med rektor på Knut Hamsun videregående skole. Ifølge leder på NAV er det
diskutert mye at det få arenaer for arbeidstrening og kommunale tiltak for arbeidstrening eller
språkpraksis.
Revisor får opplyst at NAV ikke er veldig deltagende i selve programmet, men kommer inn når
deltager er ferdig. Ifølge NAV har det skjedd at «flere deltakere har kommet til NAV etter endt
program uten at NAV hadde informasjon om at deltakerne var i sluttfasen av programmet»,, og

at dette har vært utfordrende for NAV. Leder HIS, stiller seg imidlertid uforstående til
påstanden som er sitert her.

Revisors konklusjon og anbefalinger:
Revisor konkluderer med at kommunen må forbedre flere punkter i introduksjonsprogrammet
for å tilfredsstille alle lovkrav. Så langt revisjonen kan vurdere tilbyr Hamarøy kommune et
introduksjonsprogram som i nokså stor grad er innenfor lovens krav.
Anbefaling:
Revisor gir følgende anbefalinger:
• Kommunen følger opp det arbeidet som er startet med utarbeidelse av individuell plan
som inneholder de lovpålagte krav og påser at disse jevnlig blir revidert
•

Kommunen fatter vedtak om introduksjonsprogram innenfor fristen på tre måneder

•

Kommunen følger opp at deltakere med arbeidsrettet løp får tilbud om forberedende
tiltak i introduksjonsprogrammet

•

Kommunen gjør tiltak slik at introduksjonsprogrammet blir helårlig

Rådmannens kommentar:
Rådmannens kommentar er i sin helhet lagt ved rapporten.

Vurdering:
Salten kommunerevisjon IKS har gjennomført undersøkelser og utarbeidet rapport som
samsvarer med prosjektplanen, og i samsvar med kravene i Standard for forvaltningsrevisjon.
Rapporten får frem at kommunen i nokså stor grad tilfredsstiller lovkrav til
introduksjonsprogram. Videre kommer det frem at det er en del konkrete lovkrav som ikke er
tilfredsstilt. Her har revisor gitt konkrete anbefalinger på bakgrunn av undersøkelsene.
Det har vært god fremdrift i revisors arbeid, og rapporten legges frem tidligere enn beregnet.

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
1.
Forvaltningsrevisjonsrapporten Bosetting og integrering av flyktninger er forelagt
kommunestyret i Hamarøy og tas til etterretning.
2.
Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3.
Kommunestyret vil særlig trekke frem …..

Inndyr, 9. august 2019

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Vår dato:
09.08.2019

Postboks 54, 8138 Inndyr

Jnr
19/612

ark
415– 5.3

SAK 10/19

Bestilling av forvaltningsrevisjon: Ledelse og styring

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
20.08.2019

Vedlegg:
• Salten kommunerevisjon IKS, 9. august 2019: Prosjektplan forvaltningsrevisjon
ledelse og styring.

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok følgende prioritering i sin sak 55/16 Plan for forvaltningsrevisjon
2016-2019:
1. Rus og psykiatri (gjennomført 2017)
2. Bosetting / integrering av flyktninger / HIS (gjennomført 2018/2019)
3. Ledelse/styring
4. Elevenes psykososiale skolemiljø / mobbing
5. Kommunale bygg – eiendomsforvaltning
Salten kommunerevisjon IKS har utarbeidet prosjektplan for prioritet nummer 3 Ledelse /
Styring.
I henhold til prosjektplanen er formålet med forvaltningsrevisjonen å få vurdert kvaliteten
innen styring og ledelse i kommunen. For å belyse dette foreslår revisor at følgende
problemstilling undersøkes:

1. Har Hamarøy kommune et betryggende system for styring og ledelse?
Det legges opp til vurderinger i forhold til bl.a
• Mål og strategier
• Rapportering økonomi / måloppnåelse fra rammeområdene

Revisjonskriterier for prosjektet vil være bl.a kommuneloven, men også COSO-rammeverket
(et helhetlig rammeverk for risikostyring)
Det er oppgitt et beregnet timebruk for gjennomføring av revisjonen på cirka 300 timer. Når
det gjelder fremdrift med revisors arbeid har revisor oppgitt at endelig rapport utarbeides
våren 2020.

Vurdering:
Prosjektplanen inneholder problemstillinger, revisjonskriterier, og metodebruk slik det rådes
til i Norges Kommunerevisorforbunds (NKRF) RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon.
Det legges opp til en nærmere gjennomgang og drøfting av prosjektplanene i utvalgets møte,
og at vedtatt prosjektplan med eventuelle endringer / presiseringer vedtas som
kontrollutvalgets bestilling.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjonsprosjektet Ledelse og styring,
slik det er beskrevet i prosjektplan datert 9. august 2019.
Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å
foreta justeringer av de fastsatte problemstillingene ved behov.
Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.

Inndyr, 9. august 2019

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

SALTEN
KOMMUNEREVISJON
Utført dato: 9. august 2019
Navn: Bjørn Vegard Gamst

Kommune/Etat/Institusjon:
Hamarøy kommune

Ledelse og styring

År:

2019
Bestilt KU dato:

Arkiv:
1. Planl.
av prosj
Side:
1 av 3

Sjekkpunkter
1. Bakgrunn prosjektinformasjon (Hvorfor forvaltningsrevisjon)
Kommentar: På bakgrunn av overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon for Hamarøy
kommune, vedtatt i kommunestyret i sak nr. 55/16 hvor «ledelse og styring» ble flyttet fra første til
tredje prioritet i planen, er dette prosjektet prioritert som nr. 3.

2. Formål (Målformulering) (Er revisjonens formål av interesse for kommunen og/eller
administrasjonen?)
Kommentar:
Formålet med prosjektet er å få vurdert kvaliteten innen styring og ledelse i kommunen.

3. Problemstillinger (En spesifisering/konkretisering av formålet).
3.1. Problemstilling 1?
Har Hamarøy kommune et betryggende system for styring og ledelse?

Vurderinger i forhold til:
• Mål og strategier
• Rapportering fra tjenesteområdene (økonomi, måloppnåelse)
• Lederavtaler/medarbeidersamtaler/styringsdialog
• Oppfølging av sektorene
• Deltakelse i effektiviserings-/utviklingsnettverk

4. Revisjonskriterier (Grunnlag for vurdering). Relevante revisjonskriterier kan være utledet av
vedtak og forutsetninger, lov, forskrift, veiledere, rundskriv, resultatmål, anerkjent praksis,
fagteori og kommunale planer mv.
Kommentar:
•
•

Kommuneloven
COSO-rammeverket

SALTEN
KOMMUNEREVISJON
Utført dato: 9. august 2019
Navn: Bjørn Vegard Gamst

Kommune/Etat/Institusjon:
Hamarøy kommune

Ledelse og styring

År:

2019
Bestilt KU dato:

Arkiv:
1. Planl.
av prosj
Side:
2 av 3

5. Metodisk tilnærming og gjennomføring/revisjonshandlinger
(Datainnsamling og – analyse) Hvordan? Hensiktsmessig? Gjennomførbart? Tilstrekkelig
kompetanse? Relevant?
Kommentar:
Dokumentanalyse: Gjennomgang av kommunale retningslinjer, saker til kommunestyret og
dokumenter.
Intervjuer med ledelsen i kommunen.

6. Organisering og ressursbehov (Personell, budsjett, ansvarsfordeling) Har vi nødvendig
kompetanse? Ekstra bistand? Kritiske punkter?
Kommentar:
Ansvarlig for prosjektet er Bjørn Vegard Gamst
Utførende revisor er : Ikke avgjort

7. Milepæler (Oversikt over milepæler) Er fremdriftsplanen realistisk?
Kommentar:
- Godkjenning av prosjektplan – august 2019
- Oppstartsbrev – vinter 2020
- Dokumentanalyse– vinter 2020.
- Endelig utarbeidelse av rapport – vinter/vår 2020.

SALTEN
KOMMUNEREVISJON
Utført dato: 9. august 2019
Navn: Bjørn Vegard Gamst

Kommune/Etat/Institusjon:
Hamarøy kommune

Ledelse og styring

År:

2019
Bestilt KU dato:

Arkiv:
1. Planl.
av prosj
Side:
3 av 3

8. Revisors uavhengighet
Kommentar:
Ansvarlig revisor og utførende revisor bekrefter sin uavhengighet i henhold til forskrift om
revisjon av kommuner §15.
Sted/dato: Bodø / 09.08.2019

Ansvarlig revisor: __________________________________________________

Utførende revisor: _________________________________________________

Medvirkende revisor: _______________________________________________

Medvirkende revisor: _______________________________________________

9. Ressursbruk
Kommentar:
300 timer

Vår dato:
09.08.2019

Postboks 54, 8138 Inndyr
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19/613
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SAK 11/19

Rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet
2015-2019

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
20.08.2019

Vedlegg:
• Utkast: Rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet 2015-2019

Bakgrunn for saken:
Vedlagt saken er utkast til rapport til kommunestyret om kontrollutvalgets aktivitet 2015 til
2019. Rapporten er basert på saksfremlegg, vedtak og innstillinger til vedtak fra
kontrollutvalget i den nevnte perioden.
Vurdering:
Gjennom forskrift om kontrollutvalg har utvalget ansvar for å rapportere til kommunestyret,
bl.a med uttalelse til årsregnskapet og hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og
resultatene av disse. Slik rapportering er gjennomført løpende i valgperioden, men det kan
samtidig være aktuelt å gi en mer samlet fremstilling om kontrollutvalgets arbeid i perioden,
og eventuelt gi innspill til fremtidig kontroll og tilsyn med forvaltningen. En slik type rapport
vil dessuten gi det neste kontrollutvalget en samlet oversikt over kontrollutvalgets nære fortid.

Forslag til vedtak:
Rapport om kontrollutvalgets aktivitet i perioden 2015 – 2019 oversendes kommunestyret
med de endringer som fremkom i møtet.

Inndyr, 9. august 2019

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Kontrollutvalget Hamarøy kommune,
Rapport om utvalgets virksomhet 2015-2019
jnr 19/xxx

ark 415 1.5

1.0 Innledning
Hamarøy kontrollutvalg har i perioden 2015-2019 bestått av følgende medlemmer:
Ingvald Sørensen, Ap
Torild Valle Thomassen , Ap
Anniken Rafnung Kristiansen, V

leder
nestleder
medlem

Oppmøte på utvalgets møter har vært stabilt god. Ved et fåtall anledninger har ett av de faste
medlemmene hatt forfall, og varamedlem har heller ikke hatt anledning til å stille. Det er
gjennomført 13 møter i kontrollutvalget i perioden, hvilket er en økning fra 11 møter
foregående periode.
Kontrollutvalget er i medhold av kommunelovens § 77, oppnevnt av kommunestyret for å
forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning, på vegne av kommunestyret.
Kommunelovens kapitel 12 Internt tilsyn og kontroll. Revisjon, samt Forskrift om
kontrollutvalg i kommuner har lagt rammen for utvalgets virksomhet.
Gjennom uttalelser til kommunens årsregnskap, og innstillinger i saker om
forvaltningsrevisjon, har kontrollutvalget rapportert om sitt virke i de nevnte sakene. Utvalget
legger i tillegg frem for kommunestyret denne rapporten som en mer samlet fremstilling av
kontrollutvalgets arbeid i perioden.

2.0 Regnskap
Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens regnskaper for årene fra og med 2015 til
og med 2018. Det ble lagt frem regnskap med merforbruk kr 8,8 mill i 2015, merforbruk kr
9,2 mill i 2016 og kr 3,4 mill i 2017. For 2018 er det lagt frem et regnskap med et
mindreforbruk med kr 9,3 mill. Ut over den årlige uttalelsen til kommunens regnskap har
kontrollutvalget hatt til behandling en rekke saker vedrørende kommunens økonomiske
situasjon, samt oppfølgning av nummererte brev fra revisor. Administrasjonen har gitt
kontrollutvalget en grundig gjennomgang av det enkelte års regnskap, og har besvart utvalgets
spørsmål. Til grunn for utvalgets uttalelser ligger også revisors beretning, samt ytterligere
informasjon fra revisor.
I kommunestyrets behandling av regnskapene 2015-2018 er det ikke gjort vedtak som har
krevd særskilt oppfølgning fra kontrollutvalgets side.

3.0 Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget har i valgperioden utarbeidet en plan for forvaltningsrevisjon, slik det er
bestemt i forskriftens § 10. Planen gjelder perioden 2016-2019 og er basert på
risikovurderinger av kommunens virksomhet. Kommunestyret vedtok planen 15. desember
2016 (kommunestyrets sak 55/16) med følgende prioritering av områder for
forvaltningsrevisjon:

1. Rus og psykiatri (gjennomført 2017)
2. Bosetting / integrering av flyktninger / HIS (gjennomført 2018/2019)
3. Ledelse/styring
4. Elevenes psykososiale skolemiljø / mobbing
5. Kommunale bygg – eiendomsforvaltning
Kontrollutvalget fikk fullmakt av kommunestyret til å foreta endringer i planen der utvalget
fant dette nødvendig.
Kontrollutvalgets oppgaver med forvaltningsrevisjoner er tredelt: bestille gjennomføring av
konkrete forvaltningsrevisjonsprosjekter, saksbehandle og innstille til kommunestyret når det
legges frem en forvaltningsrevisjonsrapport, samt følge opp de vedtak kommunestyret fatter
ved behandling av forvaltningsrevisjonsrapporter. I valgperioden har kontrollutvalget
gjennomført følgende behandling og oppfølgning innen forvaltningsrevisjon:

Prosjektets navn

Behandling i kontrollutvalget

Rus og psykiatri

Forvaltningsrevisjon bestilt og behandlet av
kontrollutvalget i 2017, med innstilling til
kommunestyret. Rapporten viste flere
positive trekk ved tjenesten, men at ikke alt
av skriftlige rutiner var på plass.
Oppfølgning av kommunestyrets vedtak er
ikke gjennomført enda.
Forvaltningsrevisjon bestilt i 2018 og
behandlet av kontrollutvalget i august 2019
med innstilling til kommunestyret.
Forvaltningsrevisjon bestilt august 2019.
Forventes behandlet av nytt kontrollutvalg
første halvår 2020.
Rapport bestilt og behandlet av
kontrollutvalget som gikk av i 2011.
Inneværende periodes utvalg gjennomførte i
2016 en oppfølgning av kommunestyrets
vedtak, med rapportering tilbake til
kommunestyret.
Ikke bestilt

Bosetting og integrering av flyktninger

Ledelse / styring

Barnevern

Øvrige prosjekter i plan for
forvaltningsrevisjon 2016-2019

Forvaltningsrevisjonsrapportene har vært nyttige bidrag til kunnskap om hvordan den
kommunale forvaltningen fungerer, og har påpekt forbedringsmuligheter for kommunen.
Prosjekter i plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 er bare delvis gjennomført. Som i forrige
planperiode ble Plan for forvaltningsrevisjon vedtatt av kommunestyret cirka et år etter valget,
og det påtroppende kontrollutvalget kom dermed forholdsvis sent i gang med

forvaltningsrevisjon i sin periode. I tillegg kommer redusert kapasitet i revisjonen i deler av
valgperioden slik at det var en nedgang i antall leverte forvaltningsrevisjoner.

4.0 Selskapskontroll
Kontrollutvalget har behandlet en rapport om selskapskontroll i inneværende periode, og
saken er oversendt kommunestyret til behandling.
Rapporten gjelder IRIS Salten IKS, og var en forvaltningsrevisjon som for det første gjaltd
selvkost for husholdningsavfall, og for det andre om regelverk for offentlige anskaffelser
overholdes. Denne kontrollen / revisjonen ble bestilt i april 2018, deretter behandlet av
kontrollutvalget april 2019 med innstilling til kommunestyret. Rapporten viser at selskapet i
stor grad har en tilfredsstillende håndtering av selvkost. Samtidig er det betydelige
utfordringer når det gjelder forholdet til offentlige anskaffelser. Revisor har gitt forholdsvis
omfattende anbefalinger i rapporten.

5.0 Øvrig kontroll og tilsyn
Med bakgrunn i kontrollutvalgets generelle mandat om å foreta løpende tilsyn og kontroll
med forvaltningen, er det i utvalgets møter satt på dagsorden en rekke saker. Sakene har
bakgrunn i innspill fremmet av publikum, utvalgets medlemmer, andre politikere i
kommunen, saker som er tatt opp i media etc.
I disse sakene har utvalget kalt inn administrasjonen, og bedt denne redegjøre for saksforhold,
regelverk, forvaltningspraksis etc. I perioden 2015 til 2019 gjelder dette bl.a følgende
områder:
-

Status for kommunens økonomi
Gjennomføring av prosjekter
Kommunens oppfølgning av tilsyn med legemiddelhåndtering
Beregningsgrunnlag for feieavgift
Praktisering av sosialtjenesteloven
Rutiner og praksis ved registrering og rapportering av psykisk utviklingshemmede
Rådmannens internkontroll med fokus på pleie og omsorg

Kontrollutvalget vil generelt bemerke at rådmannen og dennes administrasjon har bidratt med
gode redegjørelser og besvart utvalgets spørsmål i de sakene som er tatt opp.

6.0 Øvrige saker som vedrører utvalget
Kontrollutvalget har årlig avgitt uttalelse til formannskapet om behov for ressurser til kontroll
og tilsyn (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg). Utvalget vurderer ressurssituasjonen som
tilfredsstillende.
Utvalget har i 2017 avgitt innstilling om valg av revisor til Fellesnemnda, og har i 2019 avgitt
innstilling til Fellesnemnda om valg av revisor fra og med 1.1.2020 for den sammenslåtte
kommunen.
Utvalgets medlemmer har deltatt i ulike konferanser og fagsamlinger for å øke kompetansen
og bygge nettverk i forhold til andre kontrollutvalg. Utvalget er fornøyd med dette fordi det
har vært viktig og nødvendig for å gjøre utvalget i stand til å ivareta sine pålagte oppgaver.
I medhold av forskrift om kontrollutvalg har kontrollutvalget et ”påse”-ansvar i forhold til
revisors arbeid med regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Årlig legger revisor frem en
erklæring om uavhengighet i forhold til Hamarøy kommune. Denne behandles i
kontrollutvalget. Kvalitetskontroll av revisjonen gjennomføres i regi av Norsk
kommunerevisorforbund.
Det gjennomføres en løpende vurdering av revisors arbeid, særlig ved behandling av
forvaltningsrevisjonsrapporter.

Oppeid, 20. august 2019

Ingvald Sørensen
leder

Torild Valle Thomassen
nestleder

Anniken Rafnung Kristiansen
medlem

Vår dato:
09.08.2019

Postboks 54, 8138 Inndyr
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Innstilling til fellesnemnda for Nye Hamarøy kommune –
valg av revisjonsordning / revisor

Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
20.08.2019

Vedlegg:
• Prosjektleder Nye Hamarøy kommune, 12. juni 2019, epost: Valg av revisjonsordning
• Tysfjord kontrollutvalg sak: Innstilling til fellesnemnda for Nye Hamarøy kommune –
valg av revisjonsordning.

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget har fått vedlagte epost fra prosjektleder for Nye Hamarøy kommune. I felles
kommunestyremøte mellom Hamarøy og Tysfjord kommuner 17.8.2017 ble Fellesnemnda
gitt mandat på en rekke områder, inkludert «Fellesnemnda tar stilling til revisjonsordning for
den nye kommunen etter innstilling fra kontrollutvalget i Hamarøy». I eposten fra
prosjektleder vises det til at det må velges revisjonsordning og revisor til kommunen. Det bes
om en rask behandling av saken.
Etter initiativ fra prosjektleder har Tysfjord kontrollutvalg behandlet spørsmålet om revisjon i
sitt møte 4. juli 2019. Saksfremlegget fra denne behandlingen er vedlagt inneværende sak, og
det ble gjort følgende vedtak:
Kontrollutvalget oversender saken til fellesnemnda for Nye Hamarøy kommune med
følgende innstilling til vedtak:
1. Nye Hamarøy kommune viderefører dagens revisjonsordning ved samarbeid med
andre kommuner, såkalt egenregi, med deltakelse i IKS.

2. Fellesnemnda viderefører engasjement med Salten kommunerevisjon IKS som revisor i
Nye Hamarøy kommune.

Kommuneloven har bestemmelser for det første om valg av revisjonsordning:
Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal
ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med
annen revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. (§ 78 nr 3).
Loven har for det andre bestemmelser om valg av revisor:
Kommunestyret eller fylkestinget velger selv revisor. Vedtaket treffes på grunnlag av
innstilling fra kontrollutvalget. (§ 78 nr 4).
Valg av revisjonsordning er en overordnet beslutning om valg mellom tre ulike prinsipper for
en kommunes tilknytning til revisjon: 1. ansette egne revisorer, 2. interkommunalt samarbeid,
eler 3. konkurranseutsetting av revisjon. Valg av revisor er den påfølgende beslutning om
ansettelse eller valg av en konkret revisor som skal utføre revisjon i en kommune.
Mandatet vedtatt av det felles kommunestyremøtet gir Fellesnemnda fullmakt til valg av
revisjonsordning for den nye kommunen, men nevner ikke fullmakt til valg av revisor.
Sekretariatet har i en telefonsamtale 17. juni 2019 nevnt denne «mangelen» for rådmannen i
Hamarøy. Sekretariatet oppfattet denne slik at dette skyldes en forglemmelse og ikke et
bevisst valg. Det kan nevnes at felles kommunestyremøte for Ballangen, Narvik og Tysfjord
ga sin fellesnemnd mandat til begge beslutningene. I det følgende legges det til grunn av
Fellesnemnda for Nye Hamarøy også skal vedta valg av revisor.
Saken er godt utredet fra Tysfjord kontrollutvalgs sekretariat, og utredningen tas med i sin
helhet:
Saksopplysninger:
Kommunene Hamarøy og Tysfjord (øst) har vedtatt å slå seg sammen til Nye Hamarøy
kommune.
I forbindelse med opprettelsen av Nye Hamarøy kommune må det velges revisjonsordning
og revisor til den nye kommunen.
Framgangsmåte ved valg av revisor, eller revisjonsordning i forbindelse med
kommunesammenslåing, er regulert av inndelingsloven, som i §26, 5. ledd sier:
«Nemnda (les: Fellesnemnda) kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga.
Dette
omfattar også tilsetjing av administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på
bakgrunn av innstilling frå kontrollutvala. Nemnda kan òg få fullmakt til å vidareføre
deltaking i interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan
revisor...»
I kommunestyremøte den 17. august 2017 ble det i sak 50/17 Fellesnemnda – Kriterier og
mandat for sammensetning og funksjoner jf. Inndelingsloven §26 vedtatt å gi Fellesnemnda
følgende mandat tilknyttet revisjonsordning for Nye Hamarøy kommune:
«Fellesnemnda tar stilling til revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra
kontrollutvalget i Hamarøy kommune.»

Tysfjord kommune har i dag organisert sin revisjon gjennom deltakelse i revisjonsselskapet
KomRev NORD IKS, som er organisert som et interkommunalt selskap. Selskapet har 38
deltakerkommuner. KomRev NORD IKS utfører både regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon for samtlige eierkommuner.
Hamarøy kommune har i dag organisert sin revisjon gjennom deltakelse i
revisjonsselskapet
Salten kommunerevisjon IKS, som er organisert som et interkommunalt selskap. Selskapet
har 9 deltakerkommuner. Salten kommunerevisjon IKS utfører både regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon for samtlige eierkommuner.
Kommuneloven §78 nr. 3 åpner for at kommunestyret – i dette tilfelle fellesnemnda etter
delegasjonen – kan velge mellom tre alternative revisjonsordninger;
• Ansette egen revisor
• Delta i interkommunalt samarbeid/selskap
• Kjøpe hele eller deler av revisjonstjenestene i markedet
Egen ansatt revisor var en vanlig ordning i tidligere tider. Bortsett fra Oslo og Trondheim,
er
det imidlertid svært få kommuner som har en slik ordning i dag. Størsteparten av
kommunene i Norge er deltakere i interkommunale revisjonssamarbeid eller
interkommunale
revisjonsselskap.
Om lag 10-12 % av kommunene har konkurranseutsatt revisjonen og kjøper disse
tjenestene i
markedet.
Uavhengig av hvilken ordning for revisjon som velges, vil revisjonsarbeidet være styrt av
detaljerte forskrifter, metoder og standarder, med konkrete krav til utdanning og praksis hos
revisorene.
Kontrollutvalgets rolle
Etter kommuneloven skal kontrollutvalget på kommunestyrets/bystyrets vegne stå for det
løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen og påse at kommunene har en
forsvarlig
revisjonsordning.
Etter kommuneloven § 78 nr. 3 og nr. 4 er det kommunestyret/bystyret som avgjør både
hvilken revisjonsordning og hvilken revisor kommunene skal ha. Kommunene har i
fellesskap delegert denne oppgaven til fellesnemnda. Fellesnemndas oppgave er å
forberede,
samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge Nye Hamarøy kommune. I den
forbindelse er fellesnemnda også gitt myndighet til å ta stilling til revisjonsordning for den
nye kommunen. Fellesnemnda baserer sin beslutning på innstilling fra kontrollutvalgene i
de
respektive kommunene.
Etter innstillinger fra kontrollutvalgene er det fellesnemnda selv som avgjør hvilken
revisjonsordning kommunen skal ha.

Beskrivelse av dagens revisjonsordning
Dagens revisjonsordning for Tysfjord og Hamarøy kommuner, med henholdsvis KomRev
NORD IKS og Salten kommunerevisjon IKS som revisor, innebærer at kommunene
samarbeider med andre kommuner om revisjonsordning.
Dette alternativet faller inn under begrepet egenregi og er per i dag den mest benyttede
ordningen blant kommunene i Norge.

Uttreden av et interkommunalt selskap
Minimumsbestemmelsen i IKS-loven angir at uttreden må varsles skriftlig ett år i forveien.
Valg av revisjonsordning
Valg av revisjonsordning og valg av revisor er regulert i kommuneloven § 78 nr. 3 og er
utdypet i forskrift om kontrollutvalg § 16.
§16. Valg av revisjonsordning. Valg av revisor
«Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne
revisorer,
delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter
innstilling fra kontrollutvalget.
Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, foretar
kommunestyret eller fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget.
Valgt revisor tjenestegjør inntil ny revisor er valgt av kommunestyret eller fylkestinget.»

I forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv § 2, 2. ledd fremgår det videre
at
«Revisjon av kommunale eller fylkeskommunale foretaks (KF eller FKF) årsregnskap kan
foretas av annen revisor enn den som er valgt for revisjon av kommunens eller
fylkeskommunens årsregnskap.»
Den nye kommunen, ved fellesnemnda, kan da etter loven fritt velge mellom følgende
revisjonsordninger:
- Egen kommunal revisjon (egne ansatte)
- Ulike typer interkommunale revisjonsordninger
- Kjøp av revisjonstjenester i markedet
- Kombinasjonsløsninger
Kortfattet beskrivelse av de forskjellige alternativene til revisjonsordninger:
1. Ansette egne revisorer
Kommunen kan ansette egne revisorer til å dekke kommunens behov for revisjonstjenester.
Revisorene blir da ansatt i kommunen, men revisjonens uavhengighet er likevel sikret ved
at
de bare er underlagt kontrollutvalget og kommunestyret. Rådmannen har ingen
instruksjonsmyndighet overfor revisorene.
Dette kan være en sårbar ordning dersom man ikke har mulighet til å etablere et faglig
miljø
av en viss størrelse. Det må derfor antas at det bare er kommuner av en viss størrelse som
har
mulighet til å innrette revisjonen på en slik måte. For små kommuner vil en slik ordning
trolig
være et urealistisk alternativ og det er svært få kommuner som har etablert en slik praksis i

dag.
2. Etablering av interkommunalt selskap/samarbeid – egenregi
De aller fleste kommunene har valgt å samarbeide med andre kommuner om en
revisjonsordning, og det finnes et godt omfang av slike samarbeid om revisjon rundt om i
landet. Disse er vanligvis enten organisert etter § 27 i kommuneloven eller som et
interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper.
§ 27 - samarbeid
Interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 er en løs form for organisering som
er
lite regulert gjennom selve lovbestemmelsen. Dette innebærer et behov for en grundig
gjennomtenking av hvordan vedtektene bør utformes. Av den grunn anbefales det at man
ved
utformingen av vedtekter for et slikt samarbeid bygger på IKS-lovens bestemmelser.
Det bør fastslås i vedtektene at § 27-samarbeidet skal ha status som eget juridisk
rettssubjekt.
I tillegg bør virksomheten gis eget budsjett- og regnskapsansvar, og styret bør være tillagt
ansettelsesmyndighet og ha myndighet til å inngå avtaler med leverandører. Samarbeidet
bør
være registrert i offentlige registre med eget organisasjonsnummer og fremstå med eget
navn.
Virksomheten vil være prinsipalt ansvarlig for sine økonomiske forpliktelser, mens
kommunene vil være subsidiært ansvarlige, - det vil si at de kan saksøkes hvis
virksomheten
ikke kan dekke forpliktelsene.
Siden et interkommunalt samarbeid om revisjon bør være organisert som et eget
rettssubjekt,
vil organisering etter IKS-loven gi en mer robust og ryddig organisering av samarbeidet enn
etter koml. § 27.
Interkommunalt selskap
Denne selskapsformen er utviklet for samarbeidsområder av mer forretningsmessig preg og
er regulert i IKS-loven som trådte i kraft 1. januar 2000. Den har mye til felles med
aksjeloven (noe som markeres ved bruken av uttrykket selskap), men bare kommuner,
fylkeskommuner og andre IKS'er kan være medlemmer. Denne selskapsformen er
harmonisert med kommunelovens bestemmelser og kan derfor beskrives som en
mellomting mellom offentligrettslig og privatrettslig. Loven stiller krav til at deltakerne må
inngå en
selskapsavtale. Den er det rettslige grunnlaget for samarbeidet mellom kommunene. En slik
avtale skal opprettes når samarbeidet blir etablert, og gjelder både som stiftelsesdokument
og
vedtekt for selskapet.
Et IKS er et eget juridisk rettssubjekt med et representantskap som øverste myndighet
(tilsvarende generalforsamlingen i et aksjeselskap), jf. § 6 flg., og et styre, jf. § 10 flg.
Eierne
utøver sin myndighet gjennom representantskapet. Alle eierne skal være representert i

representantskapet med minst én representant, og det skal fastsettes i selskapsavtalen hvor
mange representanter de forskjellige eierne skal ha. Det enkelte kommunestyre har
instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Dette innebærer at flertallet i
kommunestyret kan gi representanten(e) sin(e) instruks om hvordan de skal stemme i
representantskapet. Etter loven skal saker som regnskap, budsjett og økonomiplan
behandles
av representantskapet.
Når et interkommunalt samarbeid er opprettet for å tilgodese eiernes behov, anses dette å
falle inn under begrepet egenregi, og regelverket for offentlige anskaffelser kommer ikke til
anvendelse. Det er i så fall to vilkår som må være oppfylt – kontrollvilkåret og
omsetningsvilkåret. Kontrollvilkåret innebærer et krav om at den enkelte deltakerkommune
må utøve en tilsvarende kontroll over samarbeidet som over sine egne interne organer.
Vilkåret anses oppfylt om eierkommunene samlet har slik kontroll. I omsetningsvilkåret
ligger at hoveddelen av samarbeidets omsetning må være mot eierne. Annen kommersiell
aktivitet i selskapet må ha marginal karakter. Denne grensen antas å ligge rundt 10 % av
omsetningen.
3. Kjøp av revisjonstjenester i markedet
Som det går fram av kommuneloven § 78 nr. 3, kan kommunen velge om den vil kjøpe hele
eller deler av revisjonstjenesten i markedet. Kommunestyret kan altså velge å
konkurranseutsette hele eller deler av de revisjonstjenestene som kommunen har behov for.
Det betyr at man for eksempel kan velge kun å konkurranseutsette regnskapsrevisjonen og
beholde forvaltningsrevisjonen i den ordningen man allerede har, eller motsatt. Videre kan
man eksempelvis velge en annen revisor for et kommunalt foretak enn den man har som
revisor for kommunen.
Når en kommune ønsker å kjøpe revisjonstjenestene i markedet, gjelder regelverket for
offentlige anskaffelser. Anskaffelsesregelverket skal sikre at alle offentlige anskaffelser
skjer
på en måte som sikrer konkurranse, god forretningsskikk, forholdsmessighet,
likebehandling
av leverandører, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Ved kjøp i
markedet påløper transaksjonskostnader knyttet til anskaffelse, kontraktstyring og
oppfølging.
Kommunestyret er etter innstilling fra kontrollutvalget forpliktet til å velge den tilbyder
som i
størst grad tilfredsstiller tildelingskriteriene. Tildelingskriteriene kan gå bare på pris, eller
man kan i tillegg velge å trekke inn faktorer som kvalitet, leveringstid, miljøkrav m.m.
Lov om offentlige anskaffelser har noen terskelverdier i kronebeløp som vil være
avgjørende
for hvor omfattende en prosess rundt anskaffelse av revisjonstjenester vil være.
Velger kommunen å kjøpe revisjonstjenester i markedet, innebærer dette at kommunen
velge
en allerede etablert revisjonsenhet slik som den er, og det vil si at kommunen ikke har noen
direkte innflytelse på den nærmere organiseringen av eller bemanningen i enheten. Det er
da
viktig å sikre gode avtaler som ivaretar kommunens interesser i tilstrekkelig grad.

Etter våre opplysninger er det ca. 10-12% av landets kommuner som i dag kjøper
revisjonstjenester fra markedet.
Konkurranse i markedet kan ofte gi lavere pris på kjerneleveransen. Man kan risikere
tilleggsregninger dersom enheten som er gjenstand for revisjon har for svak intern kontroll
eller ikke oppfyller forutsetningene for prisingen fra revisjonsselskapet.
Dersom kommunen skal konkurranseutsette revisjonen (eller deler av den) er det nødvendig
å behandle saken i to omganger: Først treffe en prinsippavgjørelse om konkurranseutsetting
og deretter foreta valg av revisor. I begge omgangene er det kontrollutvalget som innstiller
til
kommunestyret (fellesnemnda). Hvis det blir truffet en prinsippavgjørelse om
konkurranseutsetting av revisjonen for Nye Hamarøy kommune, vil det være
kontrollutvalgets oppgave å sette revisjonen ut på anbud, og legge innstilling frem for
kommunestyret/fellesnemnda om valg av revisor.
4. Kombinasjonsløsninger
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 2 åpner for at en kommune kan
velge forskjellige revisorer til å forestå regnskapsrevisjonen av hhv. kommunens
årsregnskap og de respektive årsregnskapene for kommunens foretak organisert etter koml.
kapittel 11.
Forskrift om revisjon § 6 åpner videre for kombinasjonsløsninger også når det gjelder
forvaltningsrevisjon. I teorien kan kontrollutvalget velge forskjellig leverandør for hvert
enkelt forvaltningsrevisjonsprosjekt det bestiller. Siden det er kommunestyret selv som skal
velge revisor, vil dette også gjelde ved valg av revisor på prosjektbasis. Kommunestyret må
da selv for hvert enkelt forvaltningsrevisjonsprosjekt velge revisor.
I matrisen nedenfor er det satt opp noen momenter tilknyttet de enkelte revisjonsordningene
(med utgangspunkt i veileder fra NKRF):

Ansette egne revisorer
Nærhet

Høy grad av nærhet i
egenskap av å være
kommunens egen
revisjon

Service

God kundeoppfølging
og
tilgjengelighet. Stor
fleksibilitet, kan møte
kommunens behov på
kort varsel. Kontinuitet i
revisjonsarbeidet.

Interkommunalt
samarbeid
Lokal forankring og
sterk tilknytning til
kontrollutvalgene og
kommunestyrene i
eierkommunene.

God kundeoppfølging
og
tilgjengelighet.
Kontinuitet i
revisjonsarbeidet

Kjøpe i markedet
Lokale tilbydere
tilfredsstiller
krav til geografisk
nærhet. I
tilfeller med få,
sentraliserte
tilbydere kan dette
redusere
geografisk nærhet og
tilstedeværelse.
God kundeoppfølging
og fokus på god service
for å beholde kunden.
Fare for manglende
kontinuitet i
revisjonsarbeidet
dersom det ansettes ny
revisor for hver
kontraktsperiode.

Innsyn

Innsynsrett i revisors
arbeidspapirer. Direkte
underlagt
kontrollutvalget
Uavhengighet sikret
gjennom organisering
under kontrollutvalget.
Sterk lojalitet mot
kontrollutvalget og
kommunestyret som
oppdragsgiver.

Innsynsrett i revisors
arbeidspapirer.
Deltakelse i
styrende organer.
Uavhengighet sikret
gjennom
kontrollutvalget
som bestiller og
ytterligere ved at
tjenesten er organisert
utenfor kommunen.

Leveringsdyktighet

Små enheter kan ha
kapasitetsproblemer.
Sårbare ved sykdom og
avgang.

Større enheter sikrer
leveringsdyktighet,
Sårbare dersom
kommuner ønsker å
gå ut av samarbeidet.
Kan hovedsakelig bare
ha eierne som kunder.

Kompetanse

Inngående kjennskap til
egen kommunes
virksomhet. Små
enheter
kan ha for liten bredde i
sin kompetanse.

Enhetens størrelse sikrer
god kompetanse.
Kommunal
spesialkompetanse.
Overføringsverdi
mellom kommunene.

Økonomi

Bestemmes av de
ansattes lønnsnivå.
Kommunal sektor er
ikke lønnsledende.
Ingen
profittmotiv.

Bestemmes av de
ansattes
lønnsnivå som
bestemmes
av de styrende organer
hvor eierne er
representert.
Muligheter til å utnytte
stordriftsfordeler. Ingen
profittmotiv.

Uavhengighet

Innsyn basert på
frivillighet eller avtale.

Uavhengighet sikret
gjennom
kontrollutvalget som
bestiller og ytterligere
ved at tjenesten er
organisert utenfor
kommunen.
Ingen kommunal
eiertilknytning.
Store enheter kan gi
sikre og
rettidige leveranser.
Mindre
sårbare ved tap av
kontrakter
pga. privat sektor som
marked.
Kompetansenivå
varierer med
organisatorisk nivå i
selskapet.
Høy generell
kompetanse på
partner og managernivå.
Virksomhet med
hovedfokus på
privat
næringsvirksomhet kan
gi
alternative
innfallsvinkler.
Erfaring med revisjon i
kommuner og
kommunale
foretak kan variere.
Risiko for
manglende erfaring med
kommuner som politisk
styrte
organisasjoner.
Konkurranse i markedet
kan gi lavere pris på
kjerneleveransen.
Kan risikere
tilleggsregninger
Dersom kommunen/
kommunale
foretaket har for svak
intern kontroll Økte
transaksjonskostnader.
Private tilbydere har ofte
høyere lønnsnivå og er
profittmotiverte
organisasjoner.

Andre momenter som kan ha betydning for valg av revisjonsordning
- Økonomi: Det bør gjøres en vurdering av økonomi tilknyttet de respektive
alternativene for revisjonsordning.
- Kontinuitet: Salten kommunerevisjon IKS er p.t. revisor for Hamarøy kommune. Det
er administrasjonen i Hamarøy kommune som i stor grad vil utføre
økonomifunksjonen i den nye kommunen. Sittende revisor har inngående kunnskap
om systemene og rutinene i den «overtakende» kommunen, noe som kan være en
fordel i forbindelse med kommende konsolidering. Kontinuitet i forhold til revisor kan
følgelig være en fordel så lenge denne prosessen pågår.
Kontrollutvalget inviteres til å drøfte saken om valg av revisjonsordning og gi sin
innstilling
til fellesnemnda som deretter fatter det endelige vedtaket for valg av revisjonsordning for
Nye Hamarøy kommune.

Vurdering:

Forslag til vedtak (innstilling til Fellesnemnda):
1. Nye Hamarøy kommune viderefører dagens revisjonsordning ved samarbeid
med andre kommuner, såkalt egenregi, med deltakelse i IKS.
2. Fellesnemnda viderefører engasjement med Salten kommunerevisjon IKS som
revisor i Nye Hamarøy kommune.

Inndyr, 9. august 2019

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Kontrollutvalget i Tysfjord kommune
Innkalling til kontrollutvalgsmøte torsdag 4. juli 2019, kl. 12:00, ved rådhuset i Tysfjord,
formannskapssalen.

Sakskart
Sak 18/19

Protokoll fra møte den 3. mai 2019

Sak 19/19

Innstilling til fellesnemnda for Nye Hamarøy kommune – valg av
revisjonsordning
Eventuelt

Spørsmål og melding om forfall kan rettes til sekretariatet.

Tysfjord, 26. juni 2019

Narvik, 26. juni 2019
Hålogaland Revisjon AS

Ann-Aashild Hansen
Kontrollutvalgets leder

Tore Aleksander Hanssen
Kontrollutvalgssekretariatet

Tysfjord kommune
Kontrollutvalget

Saksframlegg

Saksnr.: 18/19
Sakstittel: Protokoll fra møte den 3. mai 2019

Innstilling til vedtak:
Kontrollutvalget vedtar protokoll fra møte i Tysfjord kontrollutvalg den 3. mai 2019.

Saksopplysninger:
Protokoll fra forrige kontrollutvalgsmøte har blitt sendt ut som epost til kontrollutvalgets
medlemmer for gjennomgang, og sekretariatet har mottatt tilbakemelding fra 2 av 3
medlemmer på at protokollen er godkjent.
Protokollen ansees således som godkjent, og er offentliggjort på kontrollutvalgets nettside.

Vedlegg:
Protokoll kontrollutvalgsmøte Tysfjord kommune 3. mai 2019

Kontrollutvalget i Tysfjord 2015 - 2019

Protokoll
FRA:
KONTROLLUTVALGET
Fra sak:
Til sak:

15/19
17/19

MØTESTED:
Narvik rådhus,
Møterom 204 Mestring
Fra kl.:
12:00
Til kl.:
13:00

MØTEDATO:
3.5.2019

Følgende medlemmer møtte:
Ann Aashild Hansen (leder)
Lars-Olle Gerhardsen (nestleder)
Øystein Eide

IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL:

MELDT FORFALL:

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:

FRA SEKRETARIATET MØTTE:
Tore Aleksander Hanssen
ANDRE:

3 av 3 ordinære medlemmer møtte.
Kontrollutvalget var beslutningsdyktig.

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Protokoll kontrollutvalgsmøte Tysfjord kommune 3. mai 2019 sak 15/19 – 17/19

Side 1

Kontrollutvalget i Tysfjord 2015 - 2019
Sak 15/19

Protokoll fra møte den 7. mars 2019
Innstilling til vedtak:
Kontrollutvalget vedtar protokoll fra møte i Tysfjord kontrollutvalg den 7.
mars 2019.
Protokoll fra forrige kontrollutvalgsmøte hadde blitt sendt ut som epost til
kontrollutvalgets medlemmer for gjennomgang.
Kontrollutvalget fattet følgende
VEDTAK:
Kontrollutvalget vedtar protokoll fra møte i Tysfjord kontrollutvalg den 7.
mars 2019.
Enstemmig vedtak

Sak 16/19

Innstilling til fellesnemnda for Nye Narvik kommune – valg av
revisjonsordning
Innstilling til vedtak:
Ingen
Kontrollutvalget drøftet saken om valg av revisjonsordning for Nye Narvik
kommune, og fattet følgende
VEDTAK:
Kontrollutvalget oversender saken til fellesnemnda for Nye Narvik kommune
med følgende innstilling til vedtak:

1. Nye Narvik kommune viderefører dagens revisjonsordning ved
samarbeid med andre kommuner, såkalt egenregi, med deltakelse i IKS.
2. Fellesnemnda viderefører dagens engasjement med KomRev NORD
IKS som revisor for Nye Narvik kommune.
Enstemmig vedtak
Sak 17/19

Eventuelt
17/19.1 Kommunestyremøter
Kontrollutvalget registrerer at det ikke har vært avholdt noen
kommunestyremøter etter 12. desember 2018.
Kontrollutvalget fattet følgende
VEDTAK:
Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse for hvorfor de planlagte
kommunestyremøtene, berammet til 27. februar og 11. april 2019, ikke har blitt
avholdt i henhold til planen.
Enstemmig vedtak

Protokoll kontrollutvalgsmøte Tysfjord kommune 3. mai 2019 sak 15/19 – 17/19

Side 2

Kontrollutvalget i Tysfjord 2015 - 2019
17/19.2 Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget
Avtale med dagens sekretariat utløp 03. mai 2019. Kontrollutvalget må derfor
undersøke og ta stilling til ordning og avtale om Sekretariat videre fremover.
Tysfjord kommune vil opphøre 31.12.19 ved gjennomføring av
kommunesammenslåing.
Deretter vil det kun være aktuelt for kontrollutvalget i Nye Narvik kommune å
sørge for avtale med Sekretariat.
Kontrollutvalget fattet følgende
VEDTAK:
Kontrollutvalgets leder avklarer sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget i
Tysfjord kommune for gjenværende periode.
Sekretariatet undersøker status for valg av sekretariat for den nye kommunen.
Enstemmig vedtak

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til tirsdag 10. september 2019.

Møtet ble hevet kl. 13:00.
Narvik, 3. mai 2019.

Ann-Aashild Hansen
Leder i Tysfjord kontrollutvalg

Protokoll kontrollutvalgsmøte Tysfjord kommune 3. mai 2019 sak 15/19 – 17/19

Side 3

Tysfjord kommune
Kontrollutvalget

Saksframlegg

Saksnr.: 19/19
Sakstittel: Innstilling til fellesnemnda for Nye Hamarøy kommune – valg av revisjonsordning

Innstilling til vedtak:
Ingen

Saksopplysninger:
Kommunene Hamarøy og Tysfjord (øst) har vedtatt å slå seg sammen til Nye Hamarøy
kommune.
I forbindelse med opprettelsen av Nye Hamarøy kommune må det velges revisjonsordning og
revisor til den nye kommunen.
Framgangsmåte ved valg av revisor, eller revisjonsordning i forbindelse med
kommunesammenslåing, er regulert av inndelingsloven, som i §26, 5. ledd sier:
«Nemnda (les: Fellesnemnda) kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette
omfattar også tilsetjing av administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på
bakgrunn av innstilling frå kontrollutvala. Nemnda kan òg få fullmakt til å vidareføre
deltaking i interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan
revisor...»
I kommunestyremøte den 17. august 2017 ble det i sak 50/17 Fellesnemnda – Kriterier og
mandat for sammensetning og funksjoner jf. Inndelingsloven §26 vedtatt å gi Fellesnemnda
følgende mandat tilknyttet revisjonsordning for Nye Hamarøy kommune:
«Fellesnemnda tar stilling til revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra
kontrollutvalget i Hamarøy kommune.»
Tysfjord kommune har i dag organisert sin revisjon gjennom deltakelse i revisjonsselskapet
KomRev NORD IKS, som er organisert som et interkommunalt selskap. Selskapet har 38
deltakerkommuner. KomRev NORD IKS utfører både regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon for samtlige eierkommuner.
Hamarøy kommune har i dag organisert sin revisjon gjennom deltakelse i revisjonsselskapet
Salten kommunerevisjon IKS, som er organisert som et interkommunalt selskap. Selskapet
har 9 deltakerkommuner. Salten kommunerevisjon IKS utfører både regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon for samtlige eierkommuner.

Kommuneloven §78 nr. 3 åpner for at kommunestyret – i dette tilfelle fellesnemnda etter
delegasjonen – kan velge mellom tre alternative revisjonsordninger;
•
•
•

Ansette egen revisor
Delta i interkommunalt samarbeid/selskap
Kjøpe hele eller deler av revisjonstjenestene i markedet

Egen ansatt revisor var en vanlig ordning i tidligere tider. Bortsett fra Oslo og Trondheim, er
det imidlertid svært få kommuner som har en slik ordning i dag. Størsteparten av kommunene
i Norge er deltakere i interkommunale revisjonssamarbeid eller interkommunale
revisjonsselskap.
Om lag 10-12 % av kommunene har konkurranseutsatt revisjonen og kjøper disse tjenestene i
markedet.
Uavhengig av hvilken ordning for revisjon som velges, vil revisjonsarbeidet være styrt av
detaljerte forskrifter, metoder og standarder, med konkrete krav til utdanning og praksis hos
revisorene.

Kontrollutvalgets rolle
Etter kommuneloven skal kontrollutvalget på kommunestyrets/bystyrets vegne stå for det
løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen og påse at kommunene har en forsvarlig
revisjonsordning.
Etter kommuneloven § 78 nr. 3 og nr. 4 er det kommunestyret/bystyret som avgjør både
hvilken revisjonsordning og hvilken revisor kommunene skal ha. Kommunene har i
fellesskap delegert denne oppgaven til fellesnemnda. Fellesnemndas oppgave er å forberede,
samordne og gjennomføre arbeidet med å etablere og bygge Nye Hamarøy kommune. I den
forbindelse er fellesnemnda også gitt myndighet til å ta stilling til revisjonsordning for den
nye kommunen. Fellesnemnda baserer sin beslutning på innstilling fra kontrollutvalgene i de
respektive kommunene.
Etter innstillinger fra kontrollutvalgene er det fellesnemnda selv som avgjør hvilken
revisjonsordning kommunen skal ha.

Beskrivelse av dagens revisjonsordning
Dagens revisjonsordning for Tysfjord og Hamarøy kommuner, med henholdsvis KomRev
NORD IKS og Salten kommunerevisjon IKS som revisor, innebærer at kommunene
samarbeider med andre kommuner om revisjonsordning.
Dette alternativet faller inn under begrepet egenregi og er per i dag den mest benyttede
ordningen blant kommunene i Norge.
Uttreden av et interkommunalt selskap
Minimumsbestemmelsen i IKS-loven angir at uttreden må varsles skriftlig ett år i forveien.

Valg av revisjonsordning
Valg av revisjonsordning og valg av revisor er regulert i kommuneloven § 78 nr. 3 og er
utdypet i forskrift om kontrollutvalg § 16.

§16. Valg av revisjonsordning. Valg av revisor
«Kommunestyret eller fylkestinget avgjør selv om kommunen eller fylkeskommunen skal ansette egne revisorer,
delta i interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter
innstilling fra kontrollutvalget.
Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar å konkurranseutsette hele eller deler av revisjonen, foretar
kommunestyret eller fylkestinget selv valg av revisor etter innstilling fra kontrollutvalget.
Valgt revisor tjenestegjør inntil ny revisor er valgt av kommunestyret eller fylkestinget.»

I forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv § 2, 2. ledd fremgår det videre at
«Revisjon av kommunale eller fylkeskommunale foretaks (KF eller FKF) årsregnskap kan
foretas av annen revisor enn den som er valgt for revisjon av kommunens eller
fylkeskommunens årsregnskap.»
Den nye kommunen, ved fellesnemnda, kan da etter loven fritt velge mellom følgende
revisjonsordninger:
-

Egen kommunal revisjon (egne ansatte)
Ulike typer interkommunale revisjonsordninger
Kjøp av revisjonstjenester i markedet
Kombinasjonsløsninger

Kortfattet beskrivelse av de forskjellige alternativene til revisjonsordninger:
1. Ansette egne revisorer
Kommunen kan ansette egne revisorer til å dekke kommunens behov for revisjonstjenester.
Revisorene blir da ansatt i kommunen, men revisjonens uavhengighet er likevel sikret ved at
de bare er underlagt kontrollutvalget og kommunestyret. Rådmannen har ingen
instruksjonsmyndighet overfor revisorene.
Dette kan være en sårbar ordning dersom man ikke har mulighet til å etablere et faglig miljø
av en viss størrelse. Det må derfor antas at det bare er kommuner av en viss størrelse som har
mulighet til å innrette revisjonen på en slik måte. For små kommuner vil en slik ordning trolig
være et urealistisk alternativ og det er svært få kommuner som har etablert en slik praksis i
dag.

2. Etablering av interkommunalt selskap/samarbeid – egenregi
De aller fleste kommunene har valgt å samarbeide med andre kommuner om en
revisjonsordning, og det finnes et godt omfang av slike samarbeid om revisjon rundt om i
landet. Disse er vanligvis enten organisert etter § 27 i kommuneloven eller som et
interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper.

§ 27 - samarbeid
Interkommunale samarbeid etter kommuneloven § 27 er en løs form for organisering som er
lite regulert gjennom selve lovbestemmelsen. Dette innebærer et behov for en grundig
gjennomtenking av hvordan vedtektene bør utformes. Av den grunn anbefales det at man ved
utformingen av vedtekter for et slikt samarbeid bygger på IKS-lovens bestemmelser.
Det bør fastslås i vedtektene at § 27-samarbeidet skal ha status som eget juridisk rettssubjekt.
I tillegg bør virksomheten gis eget budsjett- og regnskapsansvar, og styret bør være tillagt
ansettelsesmyndighet og ha myndighet til å inngå avtaler med leverandører. Samarbeidet bør
være registrert i offentlige registre med eget organisasjonsnummer og fremstå med eget navn.
Virksomheten vil være prinsipalt ansvarlig for sine økonomiske forpliktelser, mens
kommunene vil være subsidiært ansvarlige, - det vil si at de kan saksøkes hvis virksomheten
ikke kan dekke forpliktelsene.
Siden et interkommunalt samarbeid om revisjon bør være organisert som et eget rettssubjekt,
vil organisering etter IKS-loven gi en mer robust og ryddig organisering av samarbeidet enn
etter koml. § 27.

Interkommunalt selskap
Denne selskapsformen er utviklet for samarbeidsområder av mer forretningsmessig preg og er
regulert i IKS-loven som trådte i kraft 1. januar 2000. Den har mye til felles med aksjeloven
(noe som markeres ved bruken av uttrykket selskap), men bare kommuner, fylkeskommuner
og andre IKS'er kan være medlemmer. Denne selskapsformen er harmonisert med
kommunelovens bestemmelser og kan derfor beskrives som en mellomting mellom
offentligrettslig og privatrettslig. Loven stiller krav til at deltakerne må inngå en
selskapsavtale. Den er det rettslige grunnlaget for samarbeidet mellom kommunene. En slik
avtale skal opprettes når samarbeidet blir etablert, og gjelder både som stiftelsesdokument og
vedtekt for selskapet.
Et IKS er et eget juridisk rettssubjekt med et representantskap som øverste myndighet
(tilsvarende generalforsamlingen i et aksjeselskap), jf. § 6 flg., og et styre, jf. § 10 flg. Eierne
utøver sin myndighet gjennom representantskapet. Alle eierne skal være representert i
representantskapet med minst én representant, og det skal fastsettes i selskapsavtalen hvor

mange representanter de forskjellige eierne skal ha. Det enkelte kommunestyre har
instruksjonsrett overfor sine medlemmer i representantskapet. Dette innebærer at flertallet i
kommunestyret kan gi representanten(e) sin(e) instruks om hvordan de skal stemme i
representantskapet. Etter loven skal saker som regnskap, budsjett og økonomiplan behandles
av representantskapet.
Når et interkommunalt samarbeid er opprettet for å tilgodese eiernes behov, anses dette å falle
inn under begrepet egenregi, og regelverket for offentlige anskaffelser kommer ikke til
anvendelse. Det er i så fall to vilkår som må være oppfylt – kontrollvilkåret og
omsetningsvilkåret. Kontrollvilkåret innebærer et krav om at den enkelte deltakerkommune
må utøve en tilsvarende kontroll over samarbeidet som over sine egne interne organer.
Vilkåret anses oppfylt om eierkommunene samlet har slik kontroll. I omsetningsvilkåret
ligger at hoveddelen av samarbeidets omsetning må være mot eierne. Annen kommersiell
aktivitet i selskapet må ha marginal karakter. Denne grensen antas å ligge rundt 10 % av
omsetningen.
3. Kjøp av revisjonstjenester i markedet
Som det går fram av kommuneloven § 78 nr. 3, kan kommunen velge om den vil kjøpe hele
eller deler av revisjonstjenesten i markedet. Kommunestyret kan altså velge å
konkurranseutsette hele eller deler av de revisjonstjenestene som kommunen har behov for.
Det betyr at man for eksempel kan velge kun å konkurranseutsette regnskapsrevisjonen og
beholde forvaltningsrevisjonen i den ordningen man allerede har, eller motsatt. Videre kan
man eksempelvis velge en annen revisor for et kommunalt foretak enn den man har som
revisor for kommunen.
Når en kommune ønsker å kjøpe revisjonstjenestene i markedet, gjelder regelverket for
offentlige anskaffelser. Anskaffelsesregelverket skal sikre at alle offentlige anskaffelser skjer
på en måte som sikrer konkurranse, god forretningsskikk, forholdsmessighet, likebehandling
av leverandører, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Ved kjøp i
markedet påløper transaksjonskostnader knyttet til anskaffelse, kontraktstyring og oppfølging.
Kommunestyret er etter innstilling fra kontrollutvalget forpliktet til å velge den tilbyder som i
størst grad tilfredsstiller tildelingskriteriene. Tildelingskriteriene kan gå bare på pris, eller man
kan i tillegg velge å trekke inn faktorer som kvalitet, leveringstid, miljøkrav m.m.
Lov om offentlige anskaffelser har noen terskelverdier i kronebeløp som vil være avgjørende
for hvor omfattende en prosess rundt anskaffelse av revisjonstjenester vil være.
Velger kommunen å kjøpe revisjonstjenester i markedet, innebærer dette at kommunen velger
en allerede etablert revisjonsenhet slik som den er, og det vil si at kommunen ikke har noen
direkte innflytelse på den nærmere organiseringen av eller bemanningen i enheten. Det er da
viktig å sikre gode avtaler som ivaretar kommunens interesser i tilstrekkelig grad.
Etter våre opplysninger er det ca. 10-12% av landets kommuner som i dag kjøper
revisjonstjenester fra markedet.

Konkurranse i markedet kan ofte gi lavere pris på kjerneleveransen. Man kan risikere
tilleggsregninger dersom enheten som er gjenstand for revisjon har for svak intern kontroll
eller ikke oppfyller forutsetningene for prisingen fra revisjonsselskapet.
Dersom kommunen skal konkurranseutsette revisjonen (eller deler av den) er det nødvendig å
behandle saken i to omganger: Først treffe en prinsippavgjørelse om konkurranseutsetting og
deretter foreta valg av revisor. I begge omgangene er det kontrollutvalget som innstiller til
kommunestyret (fellesnemnda). Hvis det blir truffet en prinsippavgjørelse om
konkurranseutsetting av revisjonen for Nye Hamarøy kommune, vil det være kontrollutvalgets
oppgave å sette revisjonen ut på anbud, og legge innstilling frem for
kommunestyret/fellesnemnda om valg av revisor.

4. Kombinasjonsløsninger
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner § 2 åpner for at en kommune kan velge
forskjellige revisorer til å forestå regnskapsrevisjonen av hhv. kommunens årsregnskap og de
respektive årsregnskapene for kommunens foretak organisert etter koml. kapittel 11.
Forskrift om revisjon § 6 åpner videre for kombinasjonsløsninger også når det gjelder
forvaltningsrevisjon. I teorien kan kontrollutvalget velge forskjellig leverandør for hvert
enkelt forvaltningsrevisjonsprosjekt det bestiller. Siden det er kommunestyret selv som skal
velge revisor, vil dette også gjelde ved valg av revisor på prosjektbasis. Kommunestyret må
da selv for hvert enkelt forvaltningsrevisjonsprosjekt velge revisor.
I matrisen nedenfor er det satt opp noen momenter tilknyttet de enkelte revisjonsordningene
(med utgangspunkt i veileder fra NKRF):
Ansette egne revisorer

Interkommunalt
samarbeid

Kjøpe i markedet

Nærhet

Høy grad av nærhet i
egenskap av å være
kommunens egen revisjon.

Lokal forankring og sterk
tilknytning til
kontrollutvalgene og
kommunestyrene i
eierkommunene.

Lokale tilbydere tilfredsstiller
krav til geografisk nærhet. I
tilfeller med få, sentraliserte
tilbydere kan dette redusere
geografisk nærhet og
tilstedeværelse.

Service

God kundeoppfølging og
tilgjengelighet. Stor
fleksibilitet, kan møte
kommunens behov på kort
varsel. Kontinuitet i
revisjonsarbeidet.

God kundeoppfølging og
tilgjengelighet. Kontinuitet i
revisjonsarbeidet.

God kundeoppfølging og fokus
på god service for å beholde
kunden. Fare for manglende
kontinuitet i revisjonsarbeidet
dersom det ansettes ny revisor
for hver kontraktsperiode.

Innsyn

Innsynsrett i revisors
arbeidspapirer. Direkte
underlagt kontrollutvalget.

Innsynsrett i revisors
arbeidspapirer. Deltakelse i
styrende organer.

Innsyn basert på frivillighet
eller avtale.

Uavhengighet

Uavhengighet sikret
gjennom organisering
under kontrollutvalget.
Sterk lojalitet mot
kontrollutvalget og
kommunestyret som
oppdragsgiver.

Uavhengighet sikret
gjennom kontrollutvalget
som bestiller og ytterligere
ved at tjenesten er organisert
utenfor kommunen.

Uavhengighet sikret gjennom
kontrollutvalget som bestiller og
ytterligere ved at tjenesten er
organisert utenfor kommunen.
Ingen kommunal
eiertilknytning.

Leveringsdyktighet

Små enheter kan ha
kapasitetsproblemer.
Sårbare ved sykdom og
avgang.

Større enheter sikrer
leveringsdyktighet, Sårbare
dersom kommuner ønsker å
gå ut av samarbeidet. Kan
hovedsakelig bare ha eierne
som kunder.

Store enheter kan gi sikre og
rettidige leveranser. Mindre
sårbare ved tap av kontrakter
pga. privat sektor som marked.

Kompetanse

Inngående kjennskap til
egen kommunes
virksomhet. Små enheter
kan ha for liten bredde i
sin kompetanse.

Enhetens størrelse sikrer god
kompetanse. Kommunal
spesialkompetanse.
Overføringsverdi mellom
kommunene.

Kompetansenivå varierer med
organisatorisk nivå i selskapet.
Høy generell kompetanse på
partner og managernivå.
Virksomhet med hovedfokus på
privat næringsvirksomhet kan gi
alternative innfallsvinkler.
Erfaring med revisjon i
kommuner og kommunale
foretak kan variere. Risiko for
manglende erfaring med
kommuner som politisk styrte
organisasjoner.

Økonomi

Bestemmes av de ansattes
lønnsnivå. Kommunal
sektor er ikke
lønnsledende. Ingen
profittmotiv.

Bestemmes av de ansattes
lønnsnivå som bestemmes
av de styrende organer hvor
eierne er representert.
Muligheter til å utnytte
stordriftsfordeler. Ingen
profittmotiv.

Konkurranse i markedet kan gi
lavere pris på kjerneleveransen.
Kan risikere tilleggsregninger
dersom kommunen/kommunale
foretaket har for svak intern
kontroll Økte
transaksjonskostnader. Private
tilbydere har ofte høyere
lønnsnivå og er profittmotiverte
organisasjoner.

Andre momenter som kan ha betydning for valg av revisjonsordning
-

Økonomi: Det bør gjøres en vurdering av økonomi tilknyttet de respektive
alternativene for revisjonsordning.
Kontinuitet: Salten kommunerevisjon IKS er p.t. revisor for Hamarøy kommune. Det
er administrasjonen i Hamarøy kommune som i stor grad vil utføre
økonomifunksjonen i den nye kommunen. Sittende revisor har inngående kunnskap
om systemene og rutinene i den «overtakende» kommunen, noe som kan være en
fordel i forbindelse med kommende konsolidering. Kontinuitet i forhold til revisor kan
følgelig være en fordel så lenge denne prosessen pågår.

Kontrollutvalget inviteres til å drøfte saken om valg av revisjonsordning og gi sin innstilling
til fellesnemnda som deretter fatter det endelige vedtaket for valg av revisjonsordning for Nye
Hamarøy kommune.

Vedlegg:
Utredning om valg av revisjonstjenester m.m (NKRF)
Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv.

Kontrollutvalget i Tysfjord 2015 - 2019

Protokoll
FRA:
KONTROLLUTVALGET
Fra sak:
Til sak:

18/19
19/19

MØTESTED:
Tysfjord rådhus,
formannskapssalen
Fra kl.:
12:00
Til kl.:
12:30

MØTEDATO:
4.7.2019

Følgende medlemmer møtte:
Lars-Olle Gerhardsen (nestleder)
Øystein Eide

IKKE MØTT /IKKE MELDT FORFALL:

MELDT FORFALL:
Ann Aashild Hansen (leder)

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE:

FRA SEKRETARIATET MØTTE:
Thomas Jensen
ANDRE:

2 av 3 ordinære medlemmer møtte. Kontrollutvalgets leder hadde på forhånd meldt forfall til
møtet som følge av inhabilitet i sak 19/19.
Kontrollutvalget var beslutningsdyktig.

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Protokoll kontrollutvalgsmøte Tysfjord kommune 4. juli 2019 sak 18/19 – 19/19

Side 1

Kontrollutvalget i Tysfjord 2015 - 2019
Sak 18/19

Protokoll fra møte den 3. mai 2019
Innstilling til vedtak:
Kontrollutvalget vedtar protokoll fra møte i Tysfjord kontrollutvalg den 3. mai
2019.

Kontrollutvalget fattet følgende
VEDTAK:
Kontrollutvalget vedtar protokoll fra møte i Tysfjord kontrollutvalg den 3. mai
2019.
Enstemmig vedtak

Sak 19/19

Innstilling til fellesnemnda for Nye Hamarøy kommune – valg av
revisjonsordning
Innstilling til vedtak:
Ingen
Kontrollutvalget drøftet saken om valg av revisjonsordning for Nye Hamarøy
kommune, og fattet følgende
VEDTAK:
Kontrollutvalget oversender saken til fellesnemnda for Nye Hamarøy
kommune med følgende innstilling til vedtak:

1. Nye Hamarøy kommune viderefører dagens revisjonsordning ved
samarbeid med andre kommuner, såkalt egenregi, med deltakelse i IKS.
2. Fellesnemnda viderefører engasjement med Salten kommunerevisjon
IKS som revisor i Nye Hamarøy kommune.
Enstemmig vedtak

Neste møte i kontrollutvalget er berammet til tirsdag 10. september 2019.

Møtet ble hevet kl. 12:30.
Tysfjord, 4. juli 2019.

Lars-Olle Gerhardsen
Møteleder

Protokoll kontrollutvalgsmøte Tysfjord kommune 4. juli 2019 sak 18/19 – 19/19

Side 2

Saksframlegg fellesnemnda

Innstilling til fellesnemnda for Nye Hamarøy kommune – valg av
revisjonsordning
Innstilling til fellesnemnda fra kontrollutvalget:
1. Nye Hamarøy kommune viderefører dagens revisjonsordning ved samarbeid med andre
kommuner, såkalt egenregi, med deltakelse i IKS.
2. Fellesnemnda viderefører engasjement med Salten kommunerevisjon IKS som revisor i
Nye Hamarøy kommune.

Saksutredning:
Kommunene Hamarøy og Tysfjord (øst) har vedtatt å slå seg sammen til Nye Hamarøy
kommune.
I forbindelse med opprettelsen av Nye Hamarøy kommune må det velges revisjonsordning og
revisor til den nye kommunen.
Framgangsmåte ved valg av revisor, eller revisjonsordning i forbindelse med
kommunesammenslåing, er regulert av inndelingsloven, som i §26, 5. ledd sier:
«Nemnda (les: Fellesnemnda) kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette
omfattar også tilsetjing av administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på
bakgrunn av innstilling frå kontrollutvala. Nemnda kan òg få fullmakt til å vidareføre
deltaking i interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan
revisor...»
I kommunestyremøte den 17. august 2017 ble det i sak 50/17 Fellesnemnda – Kriterier og
mandat for sammensetning og funksjoner jf. Inndelingsloven §26 vedtatt å gi Fellesnemnda
følgende mandat tilknyttet revisjonsordning for Nye Hamarøy kommune:
«Fellesnemnda tar stilling til revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra
kontrollutvalget i Hamarøy kommune.»
Behandling i kontrollutvalget 4. juli 2019
Kontrollutvalget drøftet saken om valg av revisjonsordning for Nye Hamarøy kommune, og
vedtok å oversende saken til fellesnemnda for Nye Hamarøy kommune med følgende
innstilling til vedtak:
1. Nye Hamarøy kommune viderefører dagens revisjonsordning ved samarbeid med andre
kommuner, såkalt egenregi, med deltakelse i IKS.
2. Fellesnemnda viderefører engasjement med Salten kommunerevisjon IKS som revisor i
Nye Hamarøy kommune.

Vedlegg:
Særutskrift sak 19_19 kontrollutvalgsmøte Tysfjord kommune 4.7.19

Vår dato:
09.08.2019

Postboks 54, 8138 Inndyr

Jnr
19/615

ark
415– 5.3

SAK 13/19

Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Saksgang:
Kontrollutvalget

Møtedato:
20.08.2019

Vedlegg:
a)

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget gis orienteringer fra revisjon og sekretariat om status når det gjelder arbeidet
med kontroll og tilsyn.

Inndyr, 9. august 2019

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Vår dato:
09.08.2019

Postboks 54, 8138 Inndyr

SAK 14/19

Eventuelt
Saksgang:
Kontrollutvalget

Vedlegg:
•

Forslag til vedtak:

Inndyr, 9. august 2019

Lars Hansen
Sekretær for kontrollutvalget

Møtedato:
20.08.2019

Jnr
19/616

ark
415– 5.3

