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Forord
Salten kommunerevisjon IKS eies av kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy.
Meløy, Saltdal, Steigen og Sørfold i Salten- regionen i Nordland fylke.
Salten kommunerevisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon innenfor en rekke områder, og med
forskjellige innfallsvinkler. Vi har 3 forvaltningsrevisorer med følgende profesjoner: Mailen
Evjen - statsviter, Kai André Blix - siviløkonom og Bjørn Vegard Gamst - jurist, alle med
bred erfaringsbakgrunn fra både offentlig- og privat virksomhet.
Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens § 77 nr. 4. Formålet
med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske undersøkelser av den kommunale
tjenesteproduksjon, myndighetsutøvelse og økonomiske forvaltning, herunder se etter
muligheter til forbedringer, eventuelt påpeke svakheter og mangler.
Vi gjennomfører oppdragene i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds standard for
forvaltningsrevisjon (RSK 001).
Denne oppfølgingen av tidligere forvaltningsrevisjon av Iris Salten IKS er gjennomført av
forvaltningsrevisor Kai André Blix og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjørn Vegard
Gamst.

Bodø 04.06.2020

_________________
Kai André Blix
Forvaltningsrevisor
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_______________________
Bjørn Vegard Gamst
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
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Sammendrag
Salten Kommunerevisjon IKS har i denne oppfølgingen gått gjennom virksomhetens
behandling av områdene selvkost og offentlig anskaffelse. Formålet har vært å undersøke om
Iris Salten med sine døtre har fulgt opp anbefalingene fra forvaltningsrevisjons rapporten fra
2019 om selvkost og offentlig anskaffelse.
Iris Salten har etter revisjonens vurdering gjort betydelige tiltak for å følge opp anbefalingene
fra 2019. Dette har også resultert i betydelige forbedringer på de fleste av de aktuelle
områdene.
Problemstillingene som rapporten bygger på med konklusjoner:
1. Har Iris Salten IKS fulgt opp revisjonens anbefalinger om forbedringer innenfor
selvkost og offentlig anskaffelse?
o Iris Salten IKS har i stor grad fulgt opp revisjonens anbefalinger om
forbedringer innenfor selvkost og offentlig anskaffelse.
2. I hvilken grad legger Iris Salten IKS til rette for et godt samarbeid med revisjonen?
o Iris Salten har i meget stor grad lagt til rette for godt samarbeid med
revisjonen.

Anbefaling:
1. Iris Salten og Iris Service må fortsette å arbeide med å gjøre anskaffelses mappene
komplette i henhold til lov og forskrift.
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1 Innledning
Rapporten er en oppfølgingsrapport og bygger på rapporten Iris Salten IKS Selvkost og
offentlige anskaffelser fra 14.02.2019.
Dette betyr at formålet med rapporten er å følge opp at virksomheten har gjort nødvendige
tiltak på bakgrunn av de anbefalingene som revisjonen gav i hovedrapporten.
Dette betyr videre at rapporten er mer kortfattet og rett på sak og bygger på de samme
utskrevne revisjonskriteriene som hovedrapporten. Disse fremgår dermed ikke i denne
rapporten. Revisor har heller ikke gjort andre vurderinger enn å følge opp anbefalingene fra
2019.

1.1 Problemstillinger
Vi har satt opp følgende problemstillinger for denne revisjonen:

1. Har Iris Salten IKS fulgt opp revisjonens anbefalinger om forbedringer innenfor
selvkost og offentlig anskaffelse?
2. I hvilken grad legger Iris Salten IKS til rette for et godt samarbeid med revisjonen?

1.2 Metode

Selvkost:
Revisjonen har fått tilsendt selvkostregnskap, resultatregnskaper fra Iris Service og Iris Salten
og vedlegg tilhørende selvkostregnskapet. Vi har foretatt stikkprøver fra selvkostregnskapet
Salten kommunerevisjon 2020
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opp imot resultatregnskapet. Revisjonen har også fått en tilbakemelding på hvordan de
praktiserer selvkostområdet i dag.
Offentlige anskaffelser:
Vi har i denne undersøkelsen plukket ut seks anskaffelsessaker fra Iris Salten og Iris Service
sine innkjøp i 2019-20. Utplukket er gjort strategisk ut fra en liste vi fikk etter forespørsel til
Iris Salten.
Vi har også gjennomført møte med innkjøpspersonell i virksomhetene og fått fremvist
metoden for lagring av dokumentasjon og mappestruktur som de benytter for lagring av
dokumenter innen offentlig anskaffelse.
I tillegg har vi bedt om og fått tilsendt redigert rutine for offentlige anskaffelser og en juridisk
begrunnelse for at de selskapene i Iris-konsernet som er unntatt fra regelverket om offentlige
anskaffelser kan være det.
Iris Salten og Iris Service har i perioden ingen anskaffelser som faller inn under forskriftens
del tre (anskaffelser over EØS-terskelverdi). Og skal følge det strengeste regimet for
utlysning. På bakgrunn av det systemet som er framvist og vår gjennomgang av dokumenter
mener vi dette i liten grad utgjør noen utfordring for å besvare den oppsatte problemstillingen.
Vi mener etter dette at de innsamlede fakta er tilstrekkelige til å svare ut problemstillingen vi
har satt opp.

1.3 Revisjonskriterier
Vi har for denne oppfølgingsrevisjonen tatt utgangspunkt i anbefalingene som ble gitt i
revisjonen fra 2019 som denne revisjonen bygger på.
For de fullstendige utskrevne revisjonskriteriene viser vi til rapporten fra 2019.
Vi har satt opp følgende kriterier.
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1. Iris Salten må oppdatere kontohenvisningene med riktige kontonummer i
selvkostregnskapet hvert år.
2. Iris Salten og Iris Service må sørge for å skrive anskaffelsesprotokoll i henhold til
anskaffelsesforskriften.
3. Iris Salten og Iris Servise må sørge for å kunne dokumentere en beregning av anslått
anskaffelsesverdi for alle sine anskaffelser i henhold til anskaffelsesforskriften.
4. Iris Salten og Iris Servise må sørge for å kunne dokumentere skatteattest før
kontraktsinngåelse i henhold til anskaffelsesforskriften.
5. Iris Salten og Iris Servise må sørge for å kunne dokumentere egenerklæring og
dokumentasjonsbevis i alle saker i henhold til anskaffelsesforskriften.
6. Iris Salten og Iris Servise bør sørge for å kunne dokumentere en begrunnelse for alle
unntak fra regelverket om offentlig anskaffelse.
7. Iris Salten og Iris Servise bør lagre dokumentene for sine anskaffelser pr. anskaffelse.
8. Iris Salten bør sørge for en gjennomgang og ajourføring av den interne rutinen slik at
den blir et godt verktøy for alle selskapene den omfatter.
9. Iris Salten bør få på plass en formell juridisk begrunnelse for at Iris Produksjon,
Retura Iris og Mivanor er unntatt fra regelverket om offentlig anskaffelse.

Salten kommunerevisjon 2020
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2 Selvkost – Fakta og vurderinger
2.1 Revisors vurdering
I revisjonsrapporten fra 2019 gav revisor én formell anbefaling til Iris Salten på
selvkostområdet. Anbefalingen som Iris Salten fikk i revisjonsrapporten, var:
«Iris Salten må oppdatere kontohenvisningene med riktige kontonummer i
selvkostregnskapet hvert år».

Dette omhandlet spesifiseringen av kontoer som beskrev de aktuelle kostnadene og inntektene
da disse var mangelfulle. Det forekom kontonummer som ikke var bruk og kontonummer som
ikke var tatt med. Dette hang sammen med at selvkostregnskapet var sammenhengende Excel
ark med regnskap over flere år, og at disse kontoene i enkelte år var med og i andre år ikke
var med. Dette bidro til en mer utfordrende selvkostkontroll og var ikke i samsvar med norsk
regnskapsstandard (NRS). Revisjonen fant det da hensiktsmessig at kontoene i
selvkostregnskapet burde oppdateres med riktige kontoer hvert år.
Kontohenvisningene som ble påpekt ved forrige revisjon er nå spesifiserte og lett
kontrollerbare opp imot resultatregnskapet.
Iris salten har foretatt en omstrukturering av forskjellige inntekt- og kostnadsområder knyttet
opp imot selvkostområdet. Slik selvkostregnskapet fremgår i dag, blir det laget to
selvkostregnskap som blir slått sammen til ett. Ett for Iris Service og ett for Iris Salten.
Revisjonens vurdering er etter dette at anbefalingen er fulgt opp og forholdet er godt ivaretatt
etter endringene.
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For å illustrere hvordan kontohenvisning var før og nå:
Før:

Nå:
KONTO KONTONAVN

REGNSKAPSTALL FRA VISMA

SELVKOSTBRØK 2018 SELVKOST

FORRETNING

Vedlegg/kommentar

INNTEKTER ISE
3006 Salg gulsekker

-

693 311

3010 MT Restavfall

-

10 556 263

0,746 -

7 874 972 -

2 681 291 Vedlegg 1

3011 MT Trevirke

-

434 081

0,746 -

323 825 -

110 257 Vedlegg 1

3012 MT Sortert avfall / landbruksplast

-

352 810

0,746 -

263 196 -

89 614 Vedlegg 1

3013 MT Matavfall

-

3 365

0,746 -

2 510 -

855 Vedlegg 1

3014 MT Farlig avfall

-

381 088

0,746 -

284 292 -

96 796 Vedlegg 1

3015 MT Papp og papir

-

59 685

0,746 -

44 525 -

15 160 Vedlegg 1

3016 MT Uorganisk (tegl,flis,båter etc.

-

308 914

0,746 -

230 450 -

78 464 Vedlegg 1

3017 MT Salg kompost

-

150

3018 MT salg EE-avfall

-

22 548

3000 Inntekter (underground)

-

865 000

3002 Salg kantine

-

315 829

-

215 306 326

23 -

187 406 869 -

0

0
0,746 -

-

-

-

-

693 311 Salg gulsekker er næring

150 Salg er næring

16 821 -

5 727 Vedlegg 1

0,43 -

371 950 -

493 050 Vedlegg 1

0,452 -

142 755 -

INNTEKTER ISA

SUM INNTEKTER ISA OG ISE

173 074 Vedlegg 2
27 899 456

VAREKOSTNADER ISE
4015 Innsamling entreprise

1 732 625

1

1 732 625

4060 Behandling restavfall

14 670 301

0,9109

13 363 177

1 307 124 Vedlegg 2 Hush - næring MT (Retura ikke)

903 285

0,9109

822 803

80 483 Vedlegg 2 Hush - næring MT (Retura ikke)

4061 Behandling papp/papir
Vedlegg 5 lønnsandel

-

Innsamling av Retur AS i jan og febr. Det Retur kjører for R

VAREKOSTNADER ISA

4015 Innsamling entreprise
4016 Innsamling Internfakt.
SUM VAREKOSTNADER ISE OG ISA

12 184 693 kr
19023004
116 929 823

1
1
23

12 184 693
19 023 004
110 448 149

-

Inngår i selvkost fra ISE
0 Inngår i selvkost fra ISE

4 008 818
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3 Offentlig anskaffelser – Fakta og vurderinger
13. juni 2019 i sak nr. 19/45 ble det gjort følgende konklusjon og vedtak i styret i Iris Salten
IKS:
Kommunerevisjonens gjennomgang har avdekket avvik og at det er behov for å skjerpe inn
følgende:
-

Oppdatering av egen rutine slik at den er i henhold til regelverket.

-

Bruk av anbudsprotokoll med angivelse av anslått verdi for alle anskaffelser.

-

Systematisk lagring av alle anskaffelser.

Som en oppfølging av kommunerevisjonen gjennomgang er det innhentet juridisk vurdering
som konkluderer med at det kun er Iris Service og Iris Salten som er underlagt regelverket
om offentlig anskaffelser. De øvrige selskapene er ikke underlagt regelverket, men skal følge
konsernets rutine.

Forslag til Vedtak:
Styret i Iris Salten IKS tar saken om kommunerevisjonens gjennomgang av innkjøp og tiltak
som iverksettes til etterretning.

3.1 Revisors vurdering
Anskaffelsesprotokoll
I sak 45/2019 ble det av styret konkludert med at bruk av «anbudsprotokoll» skulle skjerpes
inn. Siden det ikke er gitt anbefalinger om med bruken av anbudsprotokoll legger vi til grunn
at det her var ment anskaffelsesprotokoll.
Malen for å føre anskaffelsesprotokoll er utbedret fra forrige revisjon. Det viste seg nå å være
ført protokoll i alle de seks sakene vi undersøkte. Protokollenes innhold er i stor grad
proporsjonal med anskaffelsens størrelse.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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Anskaffelsesverdi
Anskaffelsens verdi framgår for alle sakene i anskaffelsesprotokollene. Det er imidlertid bare
i tre av sakene det foreligger en beskrivelse av hvordan denne beregningen er gjort.
Dette er mye bedre enn ved forrige revisjon. Revisjonen legger etter dette til grunn at det er
gjort forbedringer også på bakgrunn av denne anbefalingen.
Skatteattest
To av de seks sakene fra utplukket er under kr 500.000, -. Det er dermed krav til skatteattest i
bare fire av de seks sakene.
I to av disse fire saker mangler skatteattest. For den ene av disse sakene (Renhold mm.)
foreligger det skatteattest for virksomheten for riktig periode i en annen sak (Kantinedrift
Vikan). Denne er imidlertid ikke lagt inn i denne saken. Til tross for at det forekommer
mangler på dette området, gir det nye systemet inntrykk av at de arbeider med å forbedre
også dette. Dette bør etter revisjonens vurdering heller ikke kreve så mye få på plass.
Egenerklæring og dokumentasjonsbevis
Her som for skatteattest gjelder kriteriet bare i fire av de utplukkede sakene.
Egenerklæringsskjema og dokumentasjonsbevis var bare å finne i tre av fire saker. Dette er
også blitt bedre enn det var ved forrige revisjon, og også dette bør det være en smal sak å få
på plass i mappene.
Begrunnelse for unntak fra OA
I utplukket var det en sak som ikke var konkurranseutsatt etter regelverket om offentlige
anskaffelser. I protokollen til denne saken var det dokumentert en begrunnelse for unntaket
fra regelverket. Dette manglet i samtlige saker ved forrige revisjon. At det er på plass i en sak
etter tilfeldig utplukk gir en forståelse av forbedring også på dette området.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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Lagring pr. anskaffelse
I sak 45/2019 ble det av styret konkludert med innskjerping med tanke på Systematisk lagring
av alle anskaffelser.
Revisor har gjennomført møte på teams med innkjøpspersonell for virksomhetene. I møtet
viste de fram anskaffelsesarkivet og mappestrukturen de benyttet. De forklarte også at noen
av sakene er lagret både i eget arkiv og i Aksess.
Sakene var ryddig satt opp og lagret etter en relativt fast struktur slik at det var forholdsvis
lett å få oversikt over sakene.
Dette viste seg også ved at det tok svært kort tid å få tilsendt sakene etter å ha gjort utplukket.
Nedenfor har vi tatt med to figurer som viser den gjennomgående lagringsstrukturen.
Figur 1 (Lagring på server Vikan)

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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Figur 2 (Lagring i Aksess)

Dette viser at de har gjennomført endringer i tråd med anbefalingene som ble gitt i 2019.
Gjennomgang av intern rutine for OA
Virksomhetenes innkjøpsrutine var gjennomgått og forbedret på alle områdene vi påpekte i
forrige revisjon. Denne framstår nå som et mye bedre verktøy. Det er nå også laget egen
rutine for de av selskapene som ikke ligger under regelverket for OA.
Anbefalingen må etter dette anses å være fulgt opp.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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Formell juridisk begrunnelse for unntatte selskaper
Iris Salten har bestilt en juridisk vurdering fra Deloitte Legal 5. mars 2019. I dokumentet gis
det en vurdering av hvorvidt datterselskapene i Iris Salten-konsernet er omfattet av
anskaffelsesregelverket.
Vurderingen konkluderer med at Iris Produksjon AS, Retura Iris AS, Mivanor AS, Labora AS
og HT-Safe AS er unntatt fra regelverket for OA.

Gjennomgang av dokumentasjon i utplukkede saker
Saker over kr 100.000, -.
1. Prosjektledelse Vensmoen
Anskaffelsen gjelder administrasjon av prosjekt, prosjekterende og entreprenører, herunder
planlegge, styre, rapportere og følge opp prosjektet, med hensyn til avtalte mål, omfang, tid
og kostnader med oppføring av nytt bygg på Vensmoen.
Av anskaffelsesprotokollen går det fram at anskaffelsens verdi er satt til mellom kr 220.000, og kr 300.000, -. I kontrakten er taket satt til kr 250.000, -. Det fremgår ikke hvordan beløpet
er beregnet.
Det er ført anskaffelsesprotokoll i henhold til de krav som stilles.
2. Matavfallscontainere
Det er gjort unntak fra regelverket om offentlige anskaffelser ved denne anskaffelsen. Dette
er begrunnet i mappen. Årsaken er oppgitt til å være at det bare finnes en produsent av disse
containerne.
Det foreligger ikke noen verdiberegning i mappen, men anskaffelsesverdien på to containere
er satt til kr 300.000, Etter forespørsel til tilbyder viste prisen seg å bli kr 308.290, -.
Det er ført anskaffelsesprotokoll hvor unntaket fra regelverket om offentlige anskaffelser er
begrunnet.
Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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3. Fiber infrastruktur
Anskaffelsen gjelder å utvide IT-infrastruktur til samtlige lokasjoner i IRIS
konsernet. Fibernettverket skal være tilpasset informasjonsbehovet til lokasjonene.
Anskaffelsens verdi er i henhold til anskaffelsesprotokollen beregnet til kr 1.090.000, -.
Beregningen er dokumentert. Det er ført anskaffelsesprotokoll.
Det foreligger ikke skatteattest eller egenerklæringsskjema og dokumentasjonsbevis i mappen
revisor har mottatt.
4. Driftsleverandør IKT
Anskaffelsen gjelder IKT driftstjenester for IRIS Salten konsern og datterselskaper.
Kontrakten inkluderer ikke kjøp av maskinvare, programvare eller lisenser.
Utviklingsprosjekter og anskaffelse av materiell følger egne anskaffelsesprosesser.
Anskaffelsen er i anskaffelsesprotokollen beregnet til kr 1.200.000, -. Beregningen er
dokumentert.
Det er ført anskaffelsesprotokoll.
Skatteattest egenerklæringsskjema og dokumentasjonsbevis er dokumentert.

Saker over nasjonal terskelverdi
6. Kantinedrift Vikan
Anskaffelsen gjelder personell til kantinedriften ved hovedkontor Vikan.
Anskaffelsen er i anskaffelsesprotokollen beregnet til kr 1.600.000, -. Det foreligger ingen
dokumentert beregning av anskaffelsens verdi i saken.
Det er ført anskaffelsesprotokoll.
Det foreligger skatteattest og egenerklæring og dokumentasjonsbevis.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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7. Renhold mm.
Anskaffelsen gjelder renholdstjenester m/rekvisita, vask av arbeidsklær og posttjenester
for Iris Salten med datterselskaper.
Anskaffelsen er beregnet til kr 1.796.000, - i anskaffelsesprotokollen. Det foreligger en noe
tynn dokumentasjon av beregningen. Det foreligger imidlertid en detaljert timeberegning av
alle områdene som skal inngå i avtalen.
Det er ført anskaffelsesprotokoll.
Det foreligger ikke skatteattest i saksmappen revisor har fått for denne anskaffelsen.
Skatteattest fra virksomheten foreligger imidlertid i mappen for Kantinedrift. Egenerklæring
og dokumentasjonsbevis foreligger.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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Figur 3 (Oversikt over dokumentasjon)
Tegnforklaring
M = Mangler
I = Ikke aktuelt
OK = Dokumentert
Anskaffelsesverdien er
oppgitt i tusen kr.

Over kr 100.000, -

1.Prosjektledelse Vensmoen
2.Matavfallscontainere
3.Fiberinfrastruktur
4. Driftsleverandør IKT

Over nasjonal terskel
5.Kantinedrift Vikan
6.Renhold mm.
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Gjennomgangen viser at virksomheten har tatt tak i anbefalingene fra forrige revisjon og
utbedret systemet på alle områder. Når det gjelder å dokumentere beregningen av
anskaffelsesverdien og sørge for å dokumentere skatteattest, egenerklæringsskjema og
dokumentasjonsbevis har de fortsatt litt å gå på. Forbedringen fra forrige revisjon er likevel
formidabel.
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3.2 Revisjonens samarbeid med Iris Salten IKS

Problemstilling 2:
I hvilken grad legger Iris Salten IKS til rette for et godt samarbeid med
revisjonen?
På bakgrunn av de utfordringene som dukket opp på dette området i de to foregående
revisjonene ønsket kontrollutvalgene at revisjonen skulle sette opp noen kriterier for å
vurdere virksomheten på dette området.
Revisjonen satte opp følgende kriterier for imøtekommenhet og tilgang til
dokumentasjon:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Holder de avtaler inngått med revisor
Er de tilgjengelige for revisor
Kommuniserer de godt med revisor
Holder de seg innenfor rimelige frister satt av revisor
Søker de å unngå unødig tidsspille for revisor
Er de imøtekommende for å finne tid for møter med revisor
Settes revisor i kontakt med de riktige personene i virksomheten
Får revisor alle dokumenter og opplysninger som er viktige for revisjonen med en
gang.
- Dukker det opp dokumenter etter hvert som virksomheten måtte vite ville vært
av stor nytte for revisor fra begynnelsen.

Slik revisor ser det er det ikke nødvendig å gå gjennom disse kriteriene punkt for punkt.
Revisor har i denne revisjonen ikke hatt utfordringer på dette området. Virksomheten har
vært lett å kontakte og rask med å svare, brakt til veie alle dokumenter revisor har hatt behov
for, vært behjelpelig med å sette opp teams møte og generelt gjort det mulig for revisor å
gjennomføre revisjonen på svært kort tid.
Revisor legger etter dette til grunn at vi ikke har noe å utsette på dette området.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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4 Konklusjon

1.

Har Iris Salten IKS fulgt opp revisjonens anbefalinger om forbedringer
innenfor selvkost og offentlig anskaffelse?
✓ Iris Salten IKS har i stor grad fulgt opp revisjonens anbefalinger om
forbedringer innenfor selvkost og offentlig anskaffelse.

2.

I hvilken grad legger Iris Salten IKS til rette for et godt samarbeid med
revisjonen?
✓ Iris Salten har i meget stor grad lagt til rette for godt samarbeid med
revisjonen.

Anbefaling:
1. Iris Salten og Iris Service må fortsette å arbeide med å gjøre anskaffelses mappene
komplette i henhold til lov og forskrift.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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5 Konserndirektørens kommentar
Konserndirektøren gav sin uttalelse til rapporten 04.06.2020. Han legger til grunn at
samarbeidet har vært langt bedre ved denne revisjonen.
Videre tar han med at revisjonen har gitt dem ytterligere forbedringspunkter.
Konserndirektøren har også bedt om å få ferdig rapport tilsendt når den er behandlet i
eierkommunenes kontrollutvalg.

Konserndirektørens kommentar:
Både Iris Salten og Kommunerevisjonen var godt forberedt til denne revisjonen.
Kommunikasjonen var langt bedre enn ved sist gjennomgang.
Det er gjort tydelige innskjerpinger i dokumentering av innkjøp, og vi er godt fornøyde med
at dette har gitt tydelige forbedringer. Denne gjennomgangen har i tillegg gitt oss ytterligere
noen få forbedringspunkter.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020
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INNLEDNING
Forvaltningsrevisjon er et viktig redskap for de folkevalgtes kontroll med kommunens
administrasjon og beslutningsgrunnlag. Kommuneloven (2018) pålegger kontrollutvalget å
utarbeide en plan for forvaltningsrevisjon. Planen skal sikre at det gjennomføres
forvaltningsrevisjon regelmessig i alle kommuner, i et omfang som er i samsvar med
kommunens størrelse, kompleksitet og risiko. Planen skal både dekke den virksomheten som
skjer i kommunen selv og den virksomheten som drives av selskaper som kommunen har
eierinteresser i.
For å sikre nyttig og målrettet forvaltningsrevisjon skal planen baseres på en risiko- og
vesentlighetsvurdering (ROV) for å finne ut på hvilke områder det er størst behov for
forvaltningsrevisjon. Vurderingen skal altså bidra til god og nyttig forvaltningsrevisjon av
kommunenes virksomhet. Sekretariatet har i dette arbeidet lagt til grunn NKRF sin Veileder
for utarbeidelse overordnet analyse:
https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/OA_Veileder.pdf
ROV og arbeidet med å utarbeide planen vil også bidra til at kontrollutvalget blir kjent med
kommunens virksomhetsområder. Dette kan bidra til å gi utvalgsmedlemmene et styrket
kunnskapsgrunnlaget for å ivareta sitt kontrollansvar.
Arbeidet med risiko og vesentlighetsvurderinger er viktig også utover det som gjelder valg av
forvaltningsrevisjoner. ROV identifiserer langt flere risikoområder enn det kontrollutvalget har
ressurser til å gjennomføre forvaltningsrevisjon av. ROV kan dermed brukes til å lage en
helhetlig plan for kontroll og tilsyn i Meløy kommune, og oppsummerer et bredt spekter av
kontrollaktiviteter.
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Det kan være en utfordring å sikre at risiko- og vesentlighetsvurderingen er tilstrekkelig
overordnet slik at kontrollutvalget får et oversiktsbilde av hele den kommunale virksomheten,
samtidig som den går tilstrekkelig dypt til å danne et meningsfullt grunnlag for å utarbeide
kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon. Det er ikke sekretariatets intensjon at ROV skal
være uttømmende eller altomfattende. Til det er den kommunale hverdag for kompleks og
omskiftelig.
I arbeidet med ROV er det er viktig at kontrollutvalget prioriterer tid og ressurser, slik at
utvalget får et godt grunnlag til å velge hvilke prosjekter som skal gjennomføres i perioden.
Samtidig må utvalget sørge for at analysene dekker de viktigste områdene i kommunens
virksomhet og eierskap.
Det er et mål at kontrollutvalget skal være aktivt involvert i prosessen, ikke minst når det
gjelder vurdering og prioritering av kontrollaktiviteter som skal gjennomføres i planperioden.

Risiko- og vesentlighetsvurderingens detaljeringsnivå
Kommunelovens formål inneholder en del overordnede mål og føringer, bl.a at kommuner
yter tjenester og driver samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Videre at kommuner skal
være effektive, tillitsskapende og bærekraftige. Med dette som utgangspunkt kan
kommunens virksomhet fra et overordnet perspektiv deles inn i følgende sju kategorier:
•
•
•
•
•
•
•

legge til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre
yte tjenester til beste for innbyggerne
drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne
utøve offentlig myndighet
være effektive
være tillitsskapende
være bærekraftige

Med dette som utgangspunkt kan vurdering av risiko og vesentlighet betraktes ut fra følgende
sju perspektiver:
1. Fungerer det lokale folkestyret som forutsatt i kommuneloven?
Vurderingen kan her være knyttet til spørsmålet om: I hvilken grad realiserer
administrasjonen vedtak fattet av folkevalgte organer? Er sakene som legges fram for
folkevalgte organer tilfredsstillende utredet? Er krav til saksbehandling i
forvaltningslov og offentleglov overholdt? Vurderingene kan også gjelde spørsmålet
om sakene legges fram på en måte som er tilpasset de folkevalgte som målgruppe.
2. Produserer kommunen de tjenestene innbyggerne har krav på?
3

Dette punktet innbefatter den kommunale tjenesteproduksjonen og gjelder
kommunens ytelser overfor innbyggerne. Kravet til de kommunale tjenestene finnes
nedfelt i ulike lover og forskrifter. Her vil det innenfor rammen av en risiko- og
vesentlighetsvurdering være aktuelt å vurdere om kommunens tjenestetilbud er
forsvarlig, og om innbyggerne får de tjenestene de har krav på.
3. Driver kommunen samfunnsutvikling til beste for innbyggerne?
Dette punktet gjelder kommunens planverk som kommuneplan med samfunnsdel og
arealdel og ulike delplaner. Bygger de ulike planene på et forsvarlig datagrunnlag og
ser de langt nok fram? Blir innbyggerne involvert i planprosessene?
4. Utøver kommunen sin myndighet forsvarlig og i samsvar med loven?
Dette punktet går på hvordan kommunen utøver sin myndighet overfor tredje person.
Forvalter kommunen sin myndighet på en god måte? Følges saksbehandlingsreglene
og er saksbehandlingen forsvarlig?
5. Driver kommunen effektivt?
Dette punktet handler om å utnytte kommunens ressurser på best mulig måte med
best mulig måloppnåelse.
6. Er kommunen tillitsskapende?
Her kan det være aktuelt å vurdere om kommunen har systemer for å sette i verk og
følge opp tiltak for å sikre en høy etisk standard gjennom hele organisasjonen, både
blant folkevalgte og ansatte for på den måten å skape tillit overfor kommunens
innbyggere. Har kommunen etiske retningslinjer, er de kjent og blir de fulgt? Hvordan
blir kommunens innbyggere møtt? Har kommunen satt i verk tiltak som skal motvirke
misbruk av kommunens midler og korrupsjon?
7. Er kommunens drift bærekraftig?
Her vil risiko- og vesentlighetsvurderingen fokusere på kommunens virksomhet i et
framtidsrettet utviklingsperspektiv. Et sentralt spørsmål her er om kommunen har en
beredskap i forhold til trender i befolkningsutviklingen og befolkningssammensetningen. Et annet viktig spørsmål er om kommunen oppfyller de pliktene de
er pålagt i regelverket på miljøområdet. Tar kommunen grep for å møte og motvirke
konsekvenser av varslede miljø- og klimaendringer? Viktig er også antakelser om
nærings- og konjunkturutvikling og utviklingen i andre forhold som antas å ha
betydning for kommunen.

Med utgangspunkt i en slik inndeling av kommunens virksomhet kan det gjennomføres risikoog vesentlighetsvurdering med ulik detaljeringsgrad. Vurderingen som sekretariatet
gjennomfører er svært overordnet, områdene er trukket ned til en sektor og noen ganger på
tjenestenivå. I hovedsak er risikoen identifisert i ulike kilder som f.eks.; kommunens egne
plandokumenter, ROS-analyser, folkehelseprofilen, brukerundersøkelser der hvor dette er
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publisert, tilsynsrapporter, forvaltningsrevisjonsrapporter, kommunens revisor, ordfører,
representant fra opposisjonen og ikke minst rådmann / kommunedirektør.
Sekretariatet har også lagt til grunn egne erfaringer og kunnskap om kommunen.

Hva er risiko og vesentlighet?
Det er politisk og administrativ ledelse som har ansvaret for risikostyring i kommunen.
Kontrollutvalget bør ha et inntrykk av hvordan dette fungerer i egen kommune.
Kunnskapen om hvordan risikostyringen ivaretas, vil ha betydning for prioriteringen av tilsyn
og revisjon, og er derfor relevant med tanke på risiko- og vesentlighetsvurdering og plan for
forvaltningsrevisjon.
Vi ser på risiko i forhold til kommunens målsetting om å nå sine mål, ha en effektiv drift, god
kvalitet og etterleve regelverket, og den styring og kontroll som foregår i kommunen for å
sikre dette. I risikovurderingen skal det foretas en vurdering av hvilke konsekvenser det kan
få, dersom den enkelte risikofaktor inntreffer, og sannsynligheten for at det vil skje. Når de
ulike risikofaktorene, er identifisert og vurdert og vi kjenner hvilke risikoreduserende styringsog kontrolltiltak som er iverksatt, må det foretas en vurdering av hvor vesentlig de ulike
risikofaktorene er i forhold til kommunens målsettinger.
En risikomatrise kan benyttes som hjelpemiddel til vurdering av risiko, med gradering av
konsekvens og sannsynlighet.
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Konsekvens
Med risiko menes i denne sammenheng faren for at det kan forekomme avvik fra for
eksempel regelverk, mål, vedtak og andre føringer som kommunen har satt for virksomheten.
Risiko må vurderes innenfor alle kommunens tjenesteområder.
Formålet med analysen vil derfor være å avdekke mangler og svakheter som kan føre til avvik
innenfor kommunens virksomhetsområder.
Med vesentlighet mener vi i denne sammenheng en samlet vurdering av alvorsgraden i den
trusselen som den enkelte risikofaktor representerer i forhold til kommunens måloppnåelse.
Hvilken betydning vil det få dersom risikoen innen et gitt område blir en realitet i form av et
faktisk avvik – hvor ille er det?
Dersom man har vurdert risikoen innen et gitt område til å være høy, samtidig som en vet at
ledelsen ikke har iverksatt tiltak for å redusere risiko, og at det vil få stor negativ betydning
dersom situasjonen blir en realitet, er det grunn til å vurdere området som vesentlig.
Vesentlighet, altså hva som har størst (negativ) påvirkning kan vurderes ut fra ulike
perspektiver, og vesentlighetsgraden avhenger av hvilket perspektiv den som gjør
vurderingen har. Virksomheten som drives i kommunene er omfattende og involverer mange
ulike aktører med til dels ulike interesser i kommunens virksomhet. Ulike aktører med ulike
ståsteder kan ha svært ulike oppfatninger av hva som er vesentlig – for hvem er det ille?
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Vesentlighet kan derfor vurderes fra ulike perspektiver:
• Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av et tjenesteområdes
driftsutgifter sett i forhold til kommunens totale driftsutgifter.
• Fra et politisk perspektiv, vurdert ut fra hvilke tjenesteområder som har størst
vesentlighet sett fra de folkevalgtes perspektiv. (Her vil oppfatningene av vesentlighet
trolig variere mellom de politiske grupperingene.)
• Fra brukernes perspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunale tjenester anser
som vesentligst.
• Fra et medarbeiderperspektiv, vurdert ut fra hva ulike medarbeidere innenfor et
tjenesteområde anser som mest vesentlig.
• Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er mest vesentlig ved
kommunens virksomhet sett i forhold til storsamfunnet og miljøet.
Det er ikke mulig på noe objektivt vis å måle ulike sektorers og virksomhetsområders
vesentlighet opp mot hverandre. Man måler ikke hva som er viktigst av f.eks. skole,
eldreomsorg, vann og avløp, kultur osv. Men vurderingen er ment å bidra til at
kontrollutvalget kan prioritere områder for forvaltningsrevisjon som er vesentlige, men altså
ikke nødvendigvis den mest vesentlige. Over tid bør forvaltningsrevisjonen dekke en
tilstrekkelig bred del av kommunens virksomhet.

Kommunens overordnede mål
Samfunnsdelen av kommuneplanen ble vedtatt av kommunestyret i 2013, og gjelder for
perioden 2013 – 2025.
Det er vedtatt mål for kommunen på til samme 9 områder:
1. Befolkningsutvikling og bosettingsmønster
Mål: Meløy skal være en attraktiv og god kommune å bo i. Gjennom særlig satsing på
ungdom og familier i etableringsfasen skal Meløy framstå som et flerkulturelt samfunn
med et stabilt folketall.
2. Verdiskaping og næringsutvikling
Mål: Meløy skal være blant de beste kommuner i Norge å etablere næringsvirksomhet
i. Den økonomiske verdiskapningen og sysselsettingen skal økes gjennom et bredt og
variert næringsliv, og det skal etableres 900 nye arbeidsplasser innen 2018.
3. Barn og unges oppvekstvilkår
Mål: Barn og unge skal ha trygge, allsidige og utviklende oppvekstvilkår i sine
nærmiljø, i skoler og barnehager.
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4. Kunnskap og kompetanseutvikling
Mål: Kunnskaps‐ og kompetanseutvikling skal tilrettelegges i et livslangt
læringsperspektiv, for alle aldersgrupper og for et framtidsrettet arbeids‐ og
samfunnsliv.
5. Helse og omsorg
Mål: Uavhengig av alder, kjønn og bosted skal befolkningen ha tilgang på helse‐,
sosial‐ og omsorgstjenester av god kvalitet.
Helsefremmende og forebyggende arbeid skal styrkes.
6. Klima, miljø og arealforvaltning
Mål: Naturens produktivitet, mangfold og rekreasjonsverdi skal ivaretas. Areal‐ og
naturressurser i kommunen skal forvaltes på en langsiktig og bærekraftig måte.
7. Kultur og fritid
Mål: Meløy kommune skal være pådriver og tilrettelegger for at innbyggerne skal ha
gode og varierte fritidsaktiviteter, kunst‐ og kulturtilbud, som kan fremme trivsel og
bolyst.
8. Samferdsel og infrastruktur
Mål: Kommunen skal ha et effektivt, sikkert og miljøvennlig transportsystem på land
og sjø, tilpasset brukernes behov for kommunikasjonsløsninger.
Alle kommunale vannverk skal levere vann av tilfredsstillende kvalitet og kvantitet,
og ha godkjenning av Mattilsynet.
9. Kommuneorganisasjonen
Mål: Meløy kommune skal være en servicevennlig kommune som møter innbyggernes
behov med forbedret kvalitet og effektivitet, og utvikler nye løsninger i samarbeid
med brukere, innbyggere og samarbeidspartnere.
Meløy kommune skal sette sine innbyggere i sentrum. Forespørsler skal behandles
raskt.
Meløy kommune skal ha god evne til å beholde og utvikle medarbeidere og god
konkurranseevne i
arbeidsmarkedet.
Nærværet i kommuneorganisasjonen skal økes til 92 % fra 2015.
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Aldersfordeling og befolkningsutvikling

SSB Befolkningsprognose, MMMM-alternativet:
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Utvalgte nøkkeltall / sammenligning med KOSTRA-gruppe:
Økonomi:
Netto driftsresultat i % av driftsinntekter
Måltall:
2,0 %
7,0 %
5,8 %

6,0 %
5,0 %

4,5 %

4,0 %
3,0 %

2,0 %
1,0 %

0,9 %

0,0 %
2017
1837 Meløy

2018
EKG12

Alle kommuner

2017
0,9 %
3,2 %
3,0 %
2,0 %

1837 Meløy
EKG12
Alle kommuner
Måltall

2019

2018
5,8 %
4,7 %
2,5 %
2,0 %

Måltall

2019
4,5 %
1,4 %
0,2 %
2,0 %

DRI = driftsinntekter

Netto disp.fond i % av DRI
Måltall:

8,0 %

14,0 %
12,0 %
10,0 %
7,3 %

8,0 %
5,9 %

6,0 %
4,0 %
2,0 %

1,5 %

0,0 %
2017
1837 Meløy

2018
EKG12

2019

Alle kommuner

10

Måltall

Netto LG i % av DRI
Måltall:

75,0 %

120,0 %
100,0 %
80,0 %

90,9 %
77,9 %

70,3 %

60,0 %
40,0 %
20,0 %
0,0 %
2017
1837 Meløy

2018
EKG12

2019

Alle kommuner

Måltall

Investeringsutgifter i % av brutto driftsinntekter
30,0 %
24,5 %

25,0 %

21,2 %

20,0 %
15,0 %
10,0 %

8,6 %

5,0 %
0,0 %
2017
1837 Meløy

2018
EKG12

2019
Alle kommuner
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Nøkkeltall pensjon og premieavvik:
Netto pensjonsforpliktelse i % av driftsinntekter
30,0 %
25,0 %

23,9 %

20,0 %

16,5 %

16,3 %
15,0 %

10,0 %
5,0 %
0,0 %
2017

2018
1837 Meløy

2019

Alle kommuner

Akkumulert premieavvik i % av driftsinntekter
7,0 %
6,0 %

5,6 %

5,0 %
4,0 %

4,0 %

3,9 %

3,0 %
2,0 %
1,0 %
0,0 %
2017

2018
1837 Meløy

Alle kommuner
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2019

Nøkkeltall selvkost – vann og avløp
Dekningsgrad og selvkostgrad:
Dekningsgrad og selvkostgrad
Vann

Dekningsgrad = Gebyrinntekter/Gebyrgrunnlag
Avløp

140%

160%

120%

140%

100%

120%

Selvkostgrad =Gebyrinntekter/(Gebyrgrunnlag + Av

100%

80%

80%

60%

60%

40%

40%

20%

20%
0%

0%
2017

2018

Dekningsgrad

2017

2019

2018

Dekningsgrad

Selvkostgrad

2019

Selvkostgrad

Selvkostfond:
Selvkostfond/underskudd til fremføring
Vann
0

Avløp

0
2017

1
2018

2019

1

-500

1
-1 000

0

-1 500

0

-2 000

-1 680

0
-1 829

Selvkostfond Vann

0

0

0

2017

2018

2019

Selvkostfond Avløp
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Nøkkeltall tjenester:

Barn med barnehageplass
2019
92,6 prosent
Elever som får særskilt
norskopplæring
2019
5,2 prosent
Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon
2019

Elever i SFO/AKS
2019
35,4 prosent
Barn med plass i kommunal musikk- og
kulturskole
2019
10,4 prosent
Mottakere av hjemmetjenester over 80 år
2019

Kr 4 281
41,8 %
Netto driftsutgifter til helse og omsorg i
prosent av kommunens samlede netto
driftsutgifter
2019
45,5 %

Tidligere forvaltningsrevisjoner:
•
•
•
•
•
•

Elevens psykososiale skolemiljø (2020)
Hjemmetjenesten (2019)
IRIS Salten IKS – Selvkost og offentlige anskaffelser (2019, Plan for selskapskontroll)
Økonomistyring (2017)
Offentlige anskaffelser og rammeavtaler (2015)
Legetjenesten (2014)
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Risikovurdering med aktuelle tema for forvaltningsrevisjon
Funksjonsdyktig kommunalt folkestyre
Åpenhet og innsyn
Et fungerende demokrati forutsetter åpenhet og innsyn. Offentleglova og kommunelovens
regler om møteoffentlighet skal legge til rette for at kommunens virksomhet er åpen og
gjennomsiktig. På denne måten styrkes informasjons- og ytringsfrihet, den demokratiske
deltakelse, tilliten til kommunen og allmenhetens kontroll med forvaltningen.
Møteprinsippet er styrket i ny kommunelov ved at det er klargjort hva som skal anses som et
folkevalgt organ og at det er en begrenset adgang til å opprette folkevalgte organ. Det skal nå
fastsettes reglement for folkevalgte organers virkeområde, virksomhet og saksbehandling.
Meløy kommune har postlister som er tilgjengelig via forsiden på kommunens hjemmesider.
Hvert enkelt dokument i postlisten må bestilles. Dette kan skje via hjemmesiden.
På hjemmesidene er det i tillegg oversikt over datoer for møter i politiske utvalg, samt
oversikter over: hvem som er valgt til de ulike utvalgene, deres partitilknytning og
kontaktinformasjon. Møtedokumenter og protokoller fra møtene er også tilgjengelige.
Norsk Presseforbund offentliggjorde i 2018 en såkalt åpenhetsindeks. Indeksen bygger på tre
innfallsvinkler der en sjekker hjemmesidene, kommunene svarer på spørsmål og det blir sendt
et innsynskrav til kommunene. Maks poengsum er 30,5 mens minimum poengsum er minus
13. Meløy kommune fikk 9,0 poeng, og var dermed rangert som nummer 27 blant
kommunene i Nordland.

Det er gjennomført folkevalgtopplæring i kommunen.

Saksutredning og gjennomføring av kommunestyrets vedtak
Kommunedirektøren har etter kommuneloven ansvar for at saker til folkevalgte organer er
forsvarlig utredet, og at vedtak blir gjennomført uten ugrunnet opphold. Saksutredningen skal
gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom
på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket,
skal vedkommende si fra om det på en egnet måte.
Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon om Oppfølgning av kommunestyrets vedtak.
Denne ligger etter hvert noe tilbake i tid (2010)
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Virksomhetsstyring
Internkontroll
Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll,
jf. kommuneloven § 31-3. I kommunens årsberetning skal det redegjøres for tiltak som er
iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll med
virksomheten. Et nytt krav er at kommunedirektøren minst en gang i året skal rapportere til
kommunestyret og fylkestinget om resultater fra statlig tilsyn.
Det er krav om internkontroll på en rekke særlovsområder, både sektorovergripende og for
de ulike tjenesteområdene i kommunen, f.eks. arbeidsmiljøloven, personopplysningsloven,
opplæringsloven, barnevernloven, helse- og omsorgstjenesteloven og sosialtjenesteloven.
Rådmannens / kommunedirektørens internkontroll har i liten grad vært tema for
kontrollutvalget i Meløy, verken som forvaltningsrevisjon eller annen kontrollaktivitet.
Generelt sett er det en risiko for at ansatte ikke har fått tilstrekkelig opplæring til å ta i bruk
denne type systemer. Svikt i opplæring og / eller bruk av internkontrollsystemer kan føre til
lovbrudd og manglende måloppnåelse. Med bakgrunn i denne risikoen, og at det har vært
forholdsvis liten kontroll mot dette området, kan det være aktuelt med forvaltningsrevisjon i
løpet av planperioden (2020-2023).

Sykefravær
Kommunedirektøren rapporterer i årsberetningen om sykefraværet, mens det i
kommuneplanens samfunnsdel opereres med måltallet for tilstedeværelse på 92 %, altså et
sykefravær på maks 8 %. Kommunen hadde i 2019 et sykefravær på 9,24 %. Tilsvarende tall
for 2016-2018 var 9,45, 8,87, hhv 8,41 %. Tallene er noe høyere enn kommunens eget måltall,
men litt lavere enn landsgjennomsnittet for sykefravær i kommuner (9,8% i 2019).
Årsberetningen gir ingen informasjon om størrelsen på fravær eller tilstedeværelse i de ulike
avdelingene.
Sykefravær / Oppfølgning av sykemeldte, har vært tema i forvaltningsrevisjon tilbake i 2008.
Kommunens sykefravær er for 2019 litt lavere enn landsgjennomsnittet, og har heller ikke vist
noen generell stigende tendens slik som i andre kommuner. Kommunen er en stor
arbeidsgiver og nivået på sykefravær har dermed stor betydning. Etter en samlet vurdering av
risiko foreslås det at det gjennomføres en forvaltningsrevisjon på dette området.

Etikk og varsling
Et av formålene med kommuneloven er å bidra til at kommuner og fylkeskommuner er
tillitskapende. KS og Transparency International Norge (TI) anbefaler at kommuner og
kommunale foretak og selskap har etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte, og at
retningslinjene bør være behandlet av kommunestyret. I årsberetningen skal kommunen
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gjøre rede for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk
standard.
Arbeidstakere har rett, og til dels plikt, til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.
Kommunen som arbeidsgiver plikt til å utarbeide rutiner for varsling av kritikkverdige forhold
på arbeidsplassen.
Kommunen har etiske retningslinjer og rutiner for varsling.
Kontrollutvalget har hatt varsling som tema på generelt grunnlag både i 2013 og 2018.
På bakgrunn av annen, nylig kontrollaktivitet på området, foreslås det ikke gjennomført
forvaltningsrevisjon i planperioden.

Arkiv og dokumentasjon
Kommuner og offentlige organ har ansvar for å dokumentere sin egen aktivitet både i et
kortsiktig og et langsiktig perspektiv. I tillegg har arkivene en samfunnsmessig betydning for
åpenhet, demokratisk aktivitet, forskning og kulturell virksomhet. En velfungerende
postjournal og arkivordning er grunnleggende forutsetninger for å ivareta dette.
Alle kommuner skal utarbeide en arkivplan som skal innrettes slik at den kan brukes som et
redskap i organets internkontroll med arkivarbeidet.

En undersøkelse gjennomført av arkivverket i 2019, viser at mange kommuner ikke foretar
overføringer av arkivverdig materiale fra sine elektroniske systemer til langtidslagring, og at
mange kommuner opplever at det er knapphet på ressurser for å følge de lovkrav som
gjelder.
Kommunen har sak/arkivsystemet ESA. Her skal dokumenter journalføres og lagres i
saksmapper i saksarkiv og andre arkivdeler. I tillegg har kommunen en rekke spesialiserte
fagsystemer som ligger utenfor sak/arkivsystemet.
Det er ikke gjennomført en forvaltningsrevisjon på dette området, men kommunen hadde
tilsyn fra Riksarkivaren i 2019. Ny arkivplan er under utarbeidelse. Ut fra en vurdering av
risiko, og at det foreligger en tilsynsrapport fra statlig myndighet, anbefales det ikke
gjennomført forvaltningsrevisjon på dette området i planperioden.

Informasjonssikkerhet
Informasjonssikkerhet omfatter alle tiltak som sikrer konfidensialitet, integritet og
tilgjengelighet til informasjon og IT-systemer, det vil si alt som sørger for å gi korrekt
informasjon til de rette menneskene til rett tid.
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Personopplysningsloven gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR) i norsk rett og stiller
krav om tilfredsstillende informasjonssikkerhet ved behandling av personopplysninger. Det
kreves dokumentert internkontroll. Kommunen skal ha en komplett oversikt over alle
personopplysninger som kommunen behandler, både innenfor de ulike tjenesteområdene og
internt med kommunens ansatte og politikere. Basert på disse oversiktene skal kommunen
vurdere risiko og opprette rutiner og et aktivt system for avvikshåndtering.
Kommunen skal ha databehandleravtaler med alle som behandler personopplysninger på
vegne av kommunen, f.eks. leverandører av IT-systemer. Kommuner skal gjennomføre og
dokumentere opplæring av alle ansatte innenfor personvern og informasjonssikkerhet.
Kontrollutvalget satte personvern på dagsorden som et tema i 2018, men det er ikke
gjennomført forvaltningsrevisjon.
Det er et forholdsvis nytt og omfattende regelverk som berører alle virksomheter i
kommunen. Generelt er det risiko for mangler ved system og etterlevelse, hvilket kan
medføre risiko for tap av data, informasjon på avveie, at nødvendig informasjon ikke er
tilgjengelig for de som trenger det, tap av tillit og omdømme. Datatilsynet kan utstede store
bøter for alvorlige eller omfattende brudd på lovgivningen på området.
I og med at regelverket er såpass nytt og omfattende, er det en risiko for at kommunen ikke
har tilfredsstillende system for etterlevelse på dette området. På denne bakgrunn anbefales
gjennomføring av en forvaltningsrevisjon om dette temaet i løpet av valgperioden.

Anskaffelser
Reglene om offentlige anskaffelser skal bidra til effektiv bruk av samfunnets ressurser, og at
det offentlige opptrer med integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige
anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte. Anskaffelser over en viss verdi skal kunngjøres
og gjennomføres i samsvar med regulerte prosesser, og Klagenemnda for offentlige
anskaffelser (KOFA) kan ilegge gebyr for brudd på lov og forskrift innen sitt område.
Reglene om offentlige anskaffelser skal også bidra til å motvirke arbeidslivskriminalitet og
ivareta miljøhensyn.
Kontrollutvalget fikk gjennomført en forvaltningsrevisjon med tema Offentlige anskaffelser og
rammeavtaler i 2015. Revisors anbefalinger ble fulgt opp fra administrasjonens side. I 2019
ble det gjennomført forvaltningsrevisjon der Iris Salten sitt forhold til regelverk om offentlig
anskaffelse ble undersøkt.
Meløy kommune ble sist innklaget til Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) i 2016,
men nemnda avviste behandling av klagen i og med at saken var ubegrunnet eller klart ikke
kan føre frem.
Brudd på regelverket om offentlig anskaffelse kan føre til omdømmetap og / eller økonomiske
konsekvenser for det offentlige.
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Ut fra en samlet vurdering av risiko på dette området anbefales i denne omgang ikke
gjennomføring av forvaltningsrevisjon.

Offentlig støtte
EØS-avtalen forbyr tildeling av offentlig støtte til foretak, dersom støtten kan vri eller true
med å vri konkurransen og påvirke samhandelen innen EØS-området. Kommunen kan gi lovlig
støtte innenfor de rammene og prosedyrekravene som følger av reglene om offentlig støtte.
En del kommuner tilbyr selv eller gjennom eierskap, varer og tjenester i konkurranseutsatte
markeder, f.eks. badeland, kafedrift, utleie av næringseiendom. Konkurranseutsatt aktivitet
skal være tydelig atskilt fra annen offentlig virksomhet, slik at det ikke skjer en ulovlig
kryssubsidiering. Investeringer i næringsvirksomhet og omsetning av offentlig eiendom kan
også gi risiko for ulovlig støtte.
Risiko for kryssubsidiering kan oppstå når kommunen eller dens foretak opererer i
konkurranseutsatte markeder. Håndtering av reglene om offentlig støtte er vesentlig for tillit
og omdømme.

Eiendomsskatt
Kommunestyret bestemmer om kommunen skal innføre eiendomsskatt. Meløy kommune har
ikke eiendomsskatt på boliger / fritidseiendommer, men det kreves inn eiendomsskatt for
verker og bruk. Fra og med 2020 kan maksimal skattesats for bolig og fritidseiendom være 5
promille.
Kontrollutvalget har hatt ingen henvendelser de siste 10 årene angående kommunens
saksbehandling i forbindelse med eiendomsskatt. Det har heller ikke vært vurdert
gjennomføring av forvaltningsrevisjon på dette området.

Eiendomsforvaltning og vern av verdier
Eiendomsforvaltningen
Kommunale eiendommer har betydelig verdi. Samlede kostnader for anskaffelse, forvaltning,
drift og vedlikehold utgjør om lag 15-20 prosent av en kommunes økonomi.
God eiendomsforvaltning i kommunen handler om å gi ansatte og tjenestemottakere gode og
effektive bygninger til lavest mulig kostnad. Dette innebærer å skape best mulig
bygningsmessige rammer for tjenestene som leveres. Kommunen har rollen både som eier,
forvalter og bruker av eiendom. Disse rollene er ulike og kan til tider ha motstridende
interesser. Ansvaret for de ulike rollene bør derfor organiseres på en tydelig og
hensiktsmessig måte.
Videre bør det foreligge overordnede politisk forankrede mål for bolig- og
eiendomsforvaltningen, et rasjonelt system for planlegging og styring, og rapportering som
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bidrar til god kommunikasjon mellom bolig- og eiendomsforvaltningen og politikerne, og som
kan tjene som beslutningsgrunnlag. Anbefalinger innen eiendomsforvaltning tilsier at
kommunen bør ha oversikt over teknisk, forskriftsmessig og funksjonell tilstand i kommunale
bygg og boliger.
Kontrollutvalget hadde i 2012 sak oppe angående Forvaltning og vedlikehold av kommunens
boliger. Eiendomsforvaltning som tema har også i noen grad vært berørt i forbindelse med
behandling av regnskap for det nå nedlagte Meløy Eiendom KF. Det kan være aktuelt å
gjennomføre forvaltningsrevisjon innen dette området i planperioden.

Tjenesteyting – kvalitet, rettssikkerhet og produktivitet
Barnehage
Som eier og myndighetsutøver har kommunen mange oppgaver på barnehageområdet.
Kommunen skal blant annet sørge for plass til alle barn med rett til barnehageplass, drifte
egne barnehager i samsvar med gjeldende krav, godkjenne barnehager, yte tilskudd til private
barnehager, samordne opptak, drive veiledning og føre tilsyn både etter barnehageloven og
etter forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager.
I Undervisningsdirektoratets foreldreundersøkelser for barnehager fremkommer det tall for
Meløy kommune for 2018, men ikke 2019. I undersøkelsen fremkommer tall for Trivsel,
Informasjon, Medvirkning, Ute- og innemiljø etc. Tallene for Meløy kommune skiller seg ikke
vesentlig fra tall for fylket eller for landet. Kommunen har svært høy andel barn i barnehage.
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter er 11,2 % i
Meløy (2019), mens den er 11,0 % i Kostragruppe 12.

Grunnskole
Kommunen har ansvaret for grunnskoleopplæringen. Kommunen skal sørge for at
opplæringen tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte elev, jf. opplæringsloven § 13. Dette stiller store krav til planlegging og organisering. Kommunen skal ha et system som
gjør det mulig å vurdere om kommunen ivaretar sine forpliktelser etter opplæringsloven, jf. §
13-10.
Kompetanseheving for lærere i barne- og ungdomsskolen er fortsatt et nasjonalt
satsingsområde. Det legges særlig vekt på videreføring og utvidelse av antall plasser på
lederutdanning for rektorer, og videreføring og økte økonomiske intensiver til å gjennomføre
etter- og videreutdanning for lærere.
Grunnskolepoeng (samlet poengsum beregnet ut fra alle standpunkt- og
eksamenskarakterene på vitnemålet) var 40,5 for skoleåret 2019/2020. Dette var en del
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lavere enn fylkessnittet på 43,0. Året før (2018/2019) var tilsvarende tall 39,3 mot 41,7 for
fylket. Kommunens skoler oppfyller norm for lærertetthet på alle trinn.
Antall årstimer til særskilt norskopplæring per elev med særskilt norskopplæring er rapportert
til 45 i Meløy (2019), mens snittet i Kostragruppen er 62,8. Tilsvarende tall i 2018 var 88,9 i
kommunen.
Oppvekst viste et netto merforbruk i 2019 på cirka kr 2 mill.
Det er i 2020 gjennomført en forvaltningsrevisjon om elevenes psykososiale miljø. Revisjonen
viste at det var noen mangler i kommunens forvaltning, og dette følges opp i egen sak i
utvalget. Ut fra en samlet vurdering av risiko på området, anbefales det ikke gjennomført en
ny forvaltningsrevisjon.

Barnevern
Barnevernets oppgaver er regulert i lov om barnevernstjenester. Hovedoppgaven er å sikre at
barn og unge får trygge oppvekstvilkår, og at de som lever under forhold som kan skade deres
helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barneverntjenesten skal
medvirke til at barns interesser ivaretas også av andre offentlige organer, og skal samarbeide
med andre sektorer og forvaltningsnivåer.
Det er gjort flere endringer i barnevernloven i 2018, og forslag til ny barnevernslov har vært
på høring i 2019. Lovendringene vil ytterligere styrke barnets perspektiv og bidra til økt vekt
på forebygging og tidlig innsats.
Kommunens netto driftsutgifter per år per innbygger til barnevernet er kr 2 330 (201), som er
litt lavere enn Kostragruppe 12 (kr 2 554). Kommunen har noe lavere utgifter per barn i
barnevernet enn Kostragruppen (kr 162 767 i 2019, mot kr 152 174). Dette kan tyde på at
Meløy kommune har noe mer kostbare tiltak enn andre kommuner i kostragruppen.
Barnevern har vært gjenstand for kontroll og revisjon en rekke ganger de siste 12 årene. Det
ble gjennomført en forvaltningsrevisjon i 2009. I forrige plan for forvaltningsrevisjon var det
planlagt ny forvaltningsrevisjon, men grunnet annen kontrollaktivitet på dette området, ble
dette likevel ikke prioritert. Avtroppende kontrollutvalg (2019) ga i sin rapport til
kommunestyret «oppmerksom på barnevern som fortsatt aktuelt område for tilsyn og
kontroll»
Ut fra en generell vurdering av risiko innen området barnevern, synes det aktuelt å
gjennomføre forvaltningsrevisjon.
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Sosiale tjenester
Formålet med sosialtjenesteloven er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og
økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og
fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Utsatte barn og
unge og deres familier skal få et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.
Kommunen skal ha kunnskap om innbyggernes levekår, finne forebyggende tiltak og tilby
tjenester som skal bidra til sosial trygghet og bedre levekår for økonomisk vanskeligstilte.
Antall langtids sosialhjelpsmottagere i kommunen ligger stabilt rundt 100 personer i perioden
2015-2019 (variasjon fra 96 til 104. For 2019 er det 97 personer).
Netto driftsutgifter Ytelse til livsopphold per innbygger er kr 1 665 i Meløy, men kr 1 165 i
Kostragruppe 12.
Tidligere planer for forvaltningsrevisjon har ikke satt opp sosiale tjenester som tema. Det kan
være aktuelt å vurdere forvaltningsrevisjon på dette området i løpet av perioden.

Introduksjonsordningen
Formålet med introduksjonsloven er å styrke nyankomne innvandreres mulighet for
deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.
Introduksjonsprogrammet skal bidra til at deltakerne blir kvalifisert for arbeid eller videre
utdanning.
Bare halvparten av de som hadde plikt og krav til norskopplæring i 2017 fikk det av landets
kommuner innen fristen på 3 måneder. (Kilde IMDI) Det er risiko for at mange kommuner ikke
sikrer god nok gjennomføring.
Kommunen har ifølge IMDI i 2020 stilt seg positiv til bosetting av 18 nye flyktninger, mens det
bosettes 12 personer. De siste 3 årene har det på landsbasis vært en tydelig nedgang i antall
flyktninger.
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon om flyktningetjenesten eller
introduksjonsordningen. Ut fra en samlet vurdering av risiko anbefales det ikke gjennomført
forvaltningsrevisjon i planperioden.

Helse og omsorgstjenester
Kommunene har ansvar for tjenestetilbudet til alle mennesker med behov for pleie- og
omsorgstjenester, uten hensyn til alder eller diagnose. Omfanget av pleie- og
omsorgstjenestene har økt de siste årene. Det økende behovet skyldes både at
tjenestetilbudet har blitt bygd ut i takt med at det blir stadig flere eldre, særlig i
aldersgruppen over 90 år, og at det har vært en sterk økning i antall yngre mottakere (under
67 år).
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Kommunale helse- og omsorgstjenester består i hovedsak av ulike former for
hjemmetjenester, som for eksempel hjemmesykepleie og praktisk bistand, opphold i
institusjon, herunder sykehjem, og tilbud om avlastningstiltak, støttekontakt og omsorgslønn.
Personer under 67 år med langvarig og stort behov for personlig assistanse har rett til å få
slike tjenester organisert som brukerstyrt personlig assistanse, jf. pasient og
brukerrettighetsloven § 2-1d.
Kommunen brukte omtrent 44 419 kroner per innbygger til helse- og omsorg per innbygger i
2019, mens det var kr 39 684 i gjennomsnitt i Kommunegruppe 12. Differansen utgjør cirka kr
30 mill. (2019)
Helse og omsorg har et merforbruk i 2019 på cirka kr 12 mill sammenholdt med budsjett.
Institusjonsdrift:
Per 2019 er andel innbyggere 80 år og over som er beboere på sykehjem på 13,4 %, som er
litt høyere enn Kostragruppen (11,2 %). Utgifter per oppholdsdøgn i institusjon er kr 4 281 i
Meløy, mens det er kr 4 684 i Kostragruppen (2019).
Hjemmetjeneste:
Andel innbyggere som er over 80 og som bruker hjemmetjenester er 41,8 % i Meløy i 2019,
en del høyere enn i Kostragruppen (38,4 %).
Tallene kan variere fra kommune til kommune, vanligvis ut fra hvordan balansen er mellom
insititusjonsplasser og tilbud om hjemmetjeneste. Meløy har imidlertid høyere andel enn
snittet på begge typer tjeneste.
Det er gjennomført forvaltningsrevisjon innen Pleie og omsorg, med tema Kvalitet og
ressursbruk, men dette ligger noen år tilbake i tid (2012). Videre er det nylig (2019)
gjennomført en forvaltningsrevisjon vedr kommunens Hjemmetjeneste. Revisor gjennomfører
i 2020 etterlevelseskontroll med tema Pasientregnskap. Rapport om dette leveres høsten
2020.
Etter en samlet vurdering anbefales ikke gjennomføring av forvaltningsrevisjon på dette
området i planperioden.

Beregning av selvkost og fastsettelse av gebyr
Vannforsyning, avløp, renovasjon, feiing og byggesaksbehandling finansieres gjennom gebyrer
fra innbyggerne. Regler om beregning av selvkost er hjemlet i kommuneloven § 15-1 og
forskrift om beregning av selvkost. Forskriften gir rettslig bindende regler for hvordan samlet
selvkost for et tjenesteområde skal beregnes.
Det er gjennomført forvaltningsrevisjon vedr selvkost renovasjon i 2019. Sist
forvaltningsrevisjon vedr selvkost for vann og avløp i Meløy kommune ble gjennomført i 2006.
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I sitt oppsummeringsbrev 2019 til kontrollutvalget, opplyser revisor om at det er foretatt en
del kontroller fra deres side, men at det ikke er avdekket feil i beregningene. Ut fra en samlet
vurdering av risiko anbefales det ikke forvaltningsrevisjon i den kommende perioden.

Vann og avløp
Kommunen skal sørge for en tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en miljømessig riktig
avløpshåndtering. Alle kommuner skal ha beredskapsplaner for drikkevannsforsyning.
I mange kommuner er vann- og avløpsnettet gammelt og det er store kostnader knyttet til
vedlikehold og fornying. Klimaendringer med hyppige og voldsomme nedbørsmengder kan
være en utfordring dersom lednings-nettet er gammelt og/eller underdimensjonert.
Drikkevannsforskriften §§ 6 og 7 setter krav om farekartlegging og farehåndtering og om
internkontroll for alle vannverkseiere. Det er krav om internkontroll også på avløpsområdet,
og kommunen skal blant annet ha en samlet oversikt over overløp, jf.
Forurensningsforskriften kapittel 13 og 14.
Meløy omfattes ikke av bedreVANN – Kommunenes system for benchmarking av
vannforsyning. Det er imidlertid gjort en god del investeringer innen vannforsyning de siste
årene.
Feil eller uhell knyttet til vannforsyning kan ha store konsekvenser, kostnadsmessig og i verste
fall helsemessig, for kommunen og for andre arbeidsplasser. Det anbefales gjennomføring av
en forvaltningsrevisjon på området, med vinkling f.eks i forhold til internkontroll og
beredskap.

Renovasjon
Økonomisk vekst og forbruk gjør at avfallsmengdene fortsetter å vokse i Norge. Målet er å
produsere mindre avfall, samtidig som ressursene utnyttes bedre. Avfall kan påvirke miljøet
direkte ved at dårlig avfallshåndtering eller forsøpling endrer økosystemene. Gode systemer
for innsamling av avfall og oppfølging av forsøplingssaker er viktige tiltak for å hindre
forsøpling, helse- eller luktproblemer eller andre forurensningsulemper som følge av avfall.
Kommunen skal blant annet sørge for at det er etablert et system for innsamling av
husholdningsavfall og at det gis nødvendig informasjon om avfallshåndtering til husstander og
bedrifter.
I tillegg til den lovpålagte renovasjonsordningen, er det mange kommuner eller kommunale
selskaper som driver næringsrettet renovasjonsvirksomhet. Kommunene i Salten har satt ut
renovasjonstjenesten til Iris Salten IKS. Selskapet skal ivareta eierkommunenes behov knyttet
til bestilling og forvaltning av renovasjonstjenester til husholdninger, hytter og kommunale
virksomheter, og kjøper renovasjonstjenestene i markedet. Tjenestene for
husholdningsrenovasjon skal leveres til selvkost.
Det var forvaltningsrevisjon av Iris Salten IKS i 2018/ 2019, med fokus på selvkost og offentlige
anskaffelser. Kommunestyret behandlet rapporten i 2019, og kontrollutvalget har bestilt en
forvaltningsrevisjon som skal utgreie på hvilken måte kommunestyrets vedtak er fulgt opp av
selskapet. Kontrollutvalg i de øvrige eierkommunene har gjort tilsvarende vedtak.
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Kontrollutvalg i annen eierkommune har initiert egne undersøkelser av internprising mellom
mor- og datterselskaper Iris Salten IKS. Avhengig av resultatet av denne undersøkelsen kan
det være aktuelt å vurdere gjennomføring av forvaltningsrevisjon på dette området.
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Aktuelle tema for forvaltningsrevisjon
Tema
Internkontroll og
kvalitetssystem

Vinkling
Bruk av kommunens
kvalitetssystem
Rutiner for faglig / forsvarlig
tjenesteutøvelse
Avvikshåndtering
Sykefraværsoppfølging Forebyggende tiltak –
oppfølgning av sykemeldte,
utvalgt sektor

Risiko Vesentlighet
Høy
Vesentlig av hensyn til den
enkeltes velferd og tillit til
forvaltningen

Informasjonssikkerhet

GDPR,
Generell
internkontroll

Høy

Vann og avløp

Internkontroll og beredskap

Høy

Eiendomsforvaltning

Barnevern

NAV / Sosial

-

Rasjonell, effektiv
planlegging og drift
av kommunens
bygningsmasse
Flere mulige innfallsvinkler:
Økonomistyring
Kapasitet
Tjenestekvalitet
Saksbehandling
Oppfølging av barn i
fosterhjem
Samhandling / samarbeid
Sosialtjenestens
tilrettelegging for
aktivitetsplikt og oppfølging
av brudd på aktivitetsplikt
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Høy

Vesentlig for økonomi og for
å kunne bemanne
kommunens tjenester
overfor brukerne
Vesentlig for at
personopplysninger ikke
kommer på avveie og at
ansatte har nødvendig
informasjon
Vesentlig i forhold til
økonomi og velferd.

Høy

Vesentlig for økonomi og
brukerne av kommunens
bygg

Høy

Vesentlig i og med sårbar
brukergruppe, og i forhold til
kommunal økonomi –
omdømme

Høy

Vesentlig av hensyn til den
enkeltes velferd og
kommunens økonomi

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:

Trond Skoglund
20/1064

Arkiv: PLANI 2012005

Gnr. 61/61 m.fl. - søknad om midlertidig dispensasjon for
forskjønningstiltak i Ørnes sentrum
Kommunedirektørens innstilling
1. Meløy kommune har søkt om midlertidig dispensasjon på 3 år for å etablere en
paviljong/utescene i rådhusparken på gnr. 61/65 og forskjønne utfyllingsområdet på
gnr. 61/61, 61/260 og 62/92, med park og andre tiltak. Begrunnelsen for
dispensasjonssøknaden er å gjennomføre midlertidige strakstiltak for å forskjønne
området, mens man avventer en avklaring på hvordan den permanente bruken skal
være.
2. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2, og i samsvar med uttalelse fra
Nordland fylkeskommune, avslår planutvalget søknad om dispensasjon for
etablering av fortau og kantparkering langs fylkesvei 17.
3. Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 19-2 innvilger planutvalget en midlertidig
dispensasjon på 3 år for øvrige tiltak i rådhusparken og utfyllingsområdet i Ørnes
sentrum.
I tråd med merknader fra Nordland fylkeskommune, stiller planutvalget følgende
vilkår for tillatelsen:
a. Oppbygging av voll langs fylkesvei 17, skal skje i henhold til skissen i fig. 2 i
uttalelse fra Nordland fylkeskommune, med grøft mellom fylkesveien og en
voll. Toppen av vollen må ligge ca. 10 meter fra dagens senterlinje på
fylkesveien. Sikthindrende vegetasjon er akseptert fra toppen av vollen og
videre på sjøsiden av denne. Dersom vollen blir forlenget sørover langs
eksisterende gang- og sykkelvei må avstanden fra senterlinja på fylkesvei 17
til bunnen av grøft der oppbygging av voll starter, være ca. 13 meter.
b. Dreneringen langs fylkesvei 17 må ivaretas slik at overflatevann og
snøopplag fungerer på en tilfredsstillende måte. Dersom det blir etablert
innretninger som gir vannproblemer, må dette rettes opp av Meløy
kommune.
c. Det må sikres god sikt i begge retninger langs fylkesveien, der fotgjengere og
syklister skal over fylkesvei 17 i de to eksisterende fotgjengerfeltene.
Krysningspunktene må også være belyst på tilfredsstillende måte.

4. Søknaden er begrunnet slik plan- og bygningslovens § 19-1 krever. Planutvalget
vurderer at dispensasjonen ikke strider mot naturmangfoldlovens § 7 og prinsippene
i §§ 8 til 12.
5. Dette vedtaket er en planmessig avklaring i forhold til gjeldende arealplaner i
området. Tiltakshaver må innhente byggetillatelse fra kommunen etter plan- og
bygningslovens bestemmelser. Tiltakshaver må videre søke kommunen om
dispensasjon fra veilovens bestemmelser om byggegrense på 15 meter langs
kommunal vei.
6. Administrasjonen bes om å igangsette arbeidet med søknad om nedsatt hastighet
på fylkesveien til 40 km/t og gjennomføre dialog om tilsagn gitt til stedsutvikling
med fylkeskommunen.

Oppsummering
Kommunedirektøren anbefaler at planutvalget innvilger en midlertidig dispensasjon på 3 år
med vilkår for omsøkte tiltak i rådhusparken og utfyllingsområdet på Ørnes, hensyntatt
fylkeskommunes påpekning om fortau og kantparkering langs fylkesvei 17.

Bakgrunn
Dispensasjonen gjelder to områder:
 Området av rådhusparken på Ørnes som ligger mot gammelveien
 Den sørlige delen av fyllingen på Ørnes i forlengelsen av rådhusparken og mot nord.
Rådhusparken
Ørnes grendelag og Trivselspatruljen 8150 har vært initiativtakere til utvikling av
Rådhusparken på Ørnes og har totalt skaffet finansiering for utvikling av dette området på
kr. 800.000.
I 2019 ble det igangsatt arbeid med lekeområdet, den delen av parken som ligger nærmest
fylkesveien i et samarbeid mellom Meløy kommune og grendelaget, der kommunen har stilt
området til disposisjon og bidratt i grunnarbeid, mens grendelaget og trivselspatruljen har
skaffet finansiering og lagt ned et omfattende dugnadsarbeid.
Høsten 2018 ble det arrangert folkemøte med innbyggere og møter i ungdomsrådet for å få
frem ønsker om hva som skulle skje i parken. Etablering av scene/paviljong i den delen av
parken som ligger nærmest gammelveien var et sterkt uttrykt ønske. Initiativtakerne
inngikk avtale med NTNU og arkitekt Sami Rintala om å gjennomføre dette som en «design
and build» workshop i perioden 24.8-2.9.2020. En slik workshop innebærer at tiltakets
endelige form og plassering ikke er tegnet ut på forhånd, men blir til og er en viktig del av
oppgaven til studentene ved ankomst.

Initiativtakerne ønsket at Meløy kommune skulle være tiltakshaver og tilrettelegge for
dispensasjonssøknad. Det innebærer at Meløy kommune er søker og søker dispensasjon på
vegne av og i samarbeid med Ørnes grendelag.
Meløy kommune har søkt om midlertidig dispensasjon for 3 år for å etablere en
paviljong/utescene i rådhusparken på gnr. 61/65
Fyllingen
I forbindelse med arbeidet med fyllingen er det satt av midler i kommunes budsjett, samt
gitt tilskudd fra fylkeskommunen om stedsutviklingsmidler til forskjønning av området i
forbindelse med næringsutvikling og øvrig utvikling av området.
Kommunestyret i Meløy behandlet i juni 2020 rapporten Kystbyen Ørnes- Sammen for
Meløy. Både i denne rapporten, i debatten under kommunestyrets møte og i arbeidet med
budsjett 2020 har det vært tydelige føringer på at fyllingen må forskjønnes og tas i bruk i
påvente av fremtidig varig bruk av området.
Meløy kommune har derfor søkt om å forskjønne utfyllingsområdet på gnr. 61/61, 61/260 og
62/92, med park og andre tiltak.

Saksutredning
Lovverk og bestemmelser
Gjeldende arealplan på gnr. 61/65 (rådhusparken) er kommunedelplan for Ørnes (planident
1837_2012005), der arealet er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting.
Gjeldende arealplan på gnr. 61/61, 61/260 og 62/92 (utfyllingsområdet) er reguleringsplan
for Ørnes sentrum (planident 1837_2012002), som ble vedtatt av kommunestyret 2. juli
2016. Området er regulert for kombinert bolig-, forretnings- og næringsformål med
infrastruktur, der det er åpnet for etablering av kjøpesenter på inntil 10 000 m2, med
maksimal gesimshøyde på kote +28 meter.
I enkelte tilfeller gir plan- og bygningslovens § 19-1 anledning til at kommunen kan gi
dispensasjon fra gjeldende bestemmelser og forskrifter. Det må foreligge en begrunnet
søknad, og i lovens § 19-2 heter det at «dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak
bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir
vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn
ulempene etter en samlet vurdering». Begge vilkår må være innfridd før kommunen kan
vurdere å gi dispensasjon.
Beskrivelse av tiltaket
Området sør for rådhuset fungerer i dag som park, og de siste årene er det tilrettelagt med
lekeplass og sittegrupper, som er mye benyttet av besøkende og fastboende. Den planlagte
paviljongen/utescenen i rådhusparken vil bli etablert høsten 2020, gjennom en «design and
build» workshop med arkitektstudenter.

Utfylling av det om lag 18 dekar store arealet vest for fylkesvei 17 ble foretatt i 2007.
Kommunen har siden etablering av fyllinga arbeidet for å etablere næringsvirksomhet i
området, uten at dette har lyktes. Gjennom parallelloppdrag for «Kystbyen Ørnes - sammen
for Meløy» i 2019-2020 har en vurdert alternativ bruk av arealene og en generell
forskjønning av Ørnes sentrum.

Figur 1 Tiltak i søknaden.
Meløy kommune ønsker med bakgrunn i dette å starte gjennomføringen av midlertidige
strakstiltak og søker om dispensasjon fra gjeldende arealplan og veilovens krav til byggelinje
langs fylkesvei 17.
Det er ønskelig at dispensasjonen varer i 3 år, slik at kommunen har mulighet til å høste
erfaring med midlertidige tiltak og utredningene om mulig permanent virksomhet fullføres.
Hensikten bak dispensasjonen er å igangsette positiv bruk av arealet mens vi avventer
permanent bruk for hele området. Avklaring av permanent bruk kan ta mange år, og
kommunen finner det særs viktig å sette i gang med tiltak som skaper bolyst, fører til økt
folkehelse, tilgjengeliggjør kommunesenterets ressurser og bidrar til et mer attraktivt
sentrum.
Høringsuttalelser
Søknaden ble sendt på høring til Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland,
Statens vegvesen og naboer den 21. juli 2020. Vi har mottatt uttalelser fra Statens vegvesen
og Nordland fylkeskommune. Statens vegvesen har ingen merknader til søknaden.
I sin uttalelse datert 25. august 2020 skriver Nordland fylkeskommune at de ikke tillater at
det blir etablert fortau og kantparkering langs fylkesvei 17. Fylkeskommunen begrunner
dette med at parkeringsbehovet kan dekkes innenfor arealet på fyllingen, merket

midlertidig parkering på skissen i fig. 4, utsnitt fra søknaden. Kantsteinsparkering langs
hovedveien er meget uheldig med tanke på trafikksikkerhet for de som parkerer og skal
inn/ut av parkerte biler og framkommelighet for gjennomgangstrafikken. I diskusjonene i
prosjektet «Kystbyen Ørnes» har fylkeskommunen presisert at kantparkering ikke er aktuelt
langs fylkesvei 17 i dette området.
De andre foreslåtte midlertidige tiltakene på fyllingen kan etableres, men det er en
forutsetning fra fylkeskommunen sin side at det blir etablert grøft mellom vollen og veien,
som vist på skisse i fig. 2 i fylkeskommunens brev.

Nordland fylkeskommune aksepterer at det blir gitt dispensasjon fra reguleringsplanen i 3
år, under forutsetning av at kommunen stiller følgende vilkår:
1. Oppbygging av voll langs fylkesvei 17, skal skje i henhold til skissen i fig. 2, med grøft
mellom fylkesvei 17 og en voll. Toppen av en voll, må ligge ca. 10 meter fra dagens
senterlinje. Sikthindrende vegetasjon aksepteres fra toppen av vollen og videre på
sjøsiden av denne. Dersom voll forlenges sørover langs eksisterende g/s-veg må
avstanden fra senterlinje fylkesvei 17 til bunn grøft der oppbygging av voll starter,
være ca. 13 meter.
2. Dreneringen langs fylkesvei 17 må ivaretas slik at overflatevann og snøopplag
fungerer på en tilfredsstillende måte. Dersom det etableres innretninger som gir
vannproblemer, må dette rettes opp av Meløy kommune.
3. Det må sikres god sikt i begge retninger langs fylkesvegen, der fotgjengere og
syklister skal over fylkesvei 17 i de 2 eksisterende fotgjengerfeltene.
Krysningspunktene må også være belyst på tilfredsstillende måte.
4. Vi godkjenner foreslått plassering av paviljong i Rådhusparken, i henhold til kart og
skisser i søknaden.
Fylkeskommunen anbefaler at Meløy kommune søker om nedsatt fartsgrense på fylkesvei
17, fra 50 til 40 km/t på strekningen fra rundkjøringen fram til der 40-sonen starter i dag.
Dette som et tiltak for å bedre trafikksikkerheten for de som skal krysse over fylkesvei 17.

Nordland fylkeskommune vedtok i 2018 å gå inn med delfinansiering av
stedsutviklingsprosjekt knyttet til utfyllingen i Ørnes sentrum. Fylkeskommunen ber
kommunen ta initiativ til dialog om tilsagnet.
Kommentar fra Meløy kommune: Finansieringen av stedsutviklingsprosjektet ble diskutert i
møte med fylkeskommunen 30.4.2019, i forkant av arbeidet med prosjektet Kystbyen Ørnes
– Sammen for Meløy og i samme møtet ble fylkeskommunen invitert til å delta i
vurderingskomiteen.
I påvente av endelig avklaring om bruk av området, har fylkeskommunen ingen vesentlige
merknader til at det gjennomføres midlertidige forskjønningstiltak her. Nordland
fylkeskommune mener imidlertid det er viktig at en eventuell dispensasjon gis begrenset
varighet, og at tiltak som gjennomføres er reversible. Dersom det gis dispensasjon, kan ikke
dette bli en hindring for eventuell gjennomføring av vedtatt reguleringsplan. Vi ber om at
en eventuell dispensasjon gis en varighet på maksimalt tre år, i tråd med søknaden.

Vurdering
Saken ble drøftet i et internt saksbehandlermøte i kommunen 15. juli. I møtet kom det ikke
fram noen vesentlige merknader. Naboene er varslet gjennom høringen av saken, men har
ikke kommet med merknader.
Etter kommunens vurdering er de omsøkte tiltakene av en midlertidig og reversibel
karakter. Dersom det skulle vise seg at det blir aktuelt å etablere næringsvirksomhet på
utfyllingsområdet, vil de omsøkte tiltakene ikke være til hinder for en slik etablering.
Med bakgrunn i Nordland fylkeskommunes uttalelse i brev av 25. august 2020, er det i
innstillingen foreslått at det ikke blir gitt tillatelse til etablering av fortau og kantparkering
langs fylkesvei 17. Øvrige tiltak er foreslått innvilget med vilkår, som er i samsvar med
fylkeskommunens uttalelse. Med dette som utgangspunkt vurderer kommunedirektøren at
en innvilgning av søknaden ikke vil medføre at hensynene det blir dispensert fra blir
vesentlig tilsidesatt, samt at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn de
arealmessige ulempene.
Saken skulle opprinnelig bli behandlet i planutvalgets møte 25.8.20. Fylkeskommunen ba
om en ukes utsettelse på sitt høringssvar, på grunn av ferieavvikling, derfor ble saken kun
lagt frem muntlig i dette møtet. Workshopen var allerede avtalt gjennomført mellom
NTNU, arkitekt Sami Rintala og Ørnes grendelag fra 24.8 til 2.9 og arbeidet ble igangsatt i
henhold til dispensasjonssaken.
I og med at tiltaket i rådhusparken er en «build and design» workshop vil tegninger på det
endelige tiltaket være tilgjengelig etter tiltaket er gjennomført. En del av studentoppgaven
er å dokumentere byggeprosess og lage dokumentasjon til de øvrige søknadene som må
utarbeides for tiltakene. Dette gjelder søknad om byggetillatelse og dispensasjon fra
veilovens bestemmelser om byggegrense på 15 meter langs kommunal vei.

Det er og gjennomført et midlertidig tiltak på fyllingen etter samme prinsipp, «Build and
design» workshop i samarbeid mellom Meløy kommune og arkitekt Sami Rintala i august.
Det vil også bli levert tegninger og dokumentasjon på for søknader som må utarbeides.
Med unntak av fortau og kantparkering langs fylkesvei 17, anbefaler kommunedirektøren at
planutvalget innvilger en midlertidig dispensasjon på 3 år med vilkår for omsøkte tiltak i
rådhusparken og utfyllingsområdet i Ørnes sentrum.

Vedlegg
Kart og ortofoto
Kommunedelplan for Ørnes
Reguleringsplan for Ørnes sentrum med bestemmelser
Søknad med vedlegg
Høringsbrev fra Meløy kommune
Uttalelser fra Statens vegvesen og Nordland fylkeskommune
Adelheid Buschmann Kristiansen
Kommunedirektør

Søknadom midlertidig dispensasjonfor forskjønnendestrakstiltak på «Fyllinga»og
«Rådhusparken»fra byggegrenselangsfylkesvei/reguleringsplanog kommunedelplanfor
Fyllinga/Ørnessentrum

Innledning
Meløy kommuneviser til nylig gjennomførtparallelloppdrag"KystbyenØrnes- sammenfor Meløy".
Med bakgrunni kommuneplan2013-2025,og strategisknæringsplan,vedtok kommunestyreti
februar 2019 å igangsetteet parallelloppdragfor å arbeidemed videre utvikling av Ørnessom
kommunesenterog regionsenter.Parallelloppdraget,som ble gjennomførti samarbeidmed Norske
arkitekterslandsforbund(NAL),haddeoppstart i september2019 og ble fullført i våresd.å.

Enlokal og bredt sammensattvurderingskomité har fulgt parallelloppdragettett hele veien.På
bakgrunnav konsulentenesleveranserog innspill fra innbyggerne,har komiteennå utarbeidet en
egenrapport med ti anbefalingertil Meløy kommune.Rapportener ment å være et
kunnskapsgrunnlag
for videreplanarbeidog stedsutviklingi Meløy kommune.I Vurderingskomiteen
har Toril Barthelog GretaJohansendeltatt på vegneNFK.Dennerapporten ble behandletpolitisk og
vedtatt i kommunestyret11 juni d.å. at «Rapportenleggestil grunn for videre planarbeidog
stedsutviklingi Meløy kommune.»

Lenketil rapport (med særligsøkelyspå side26-29):
https://www.meloy.kommune.no/nyheter/vurderingskomiteen
-har-levert-sin-rapport/

Et av hovedmomentenemed parallelloppdraget,vurderingskomiteensrapport og ønskefra
kommunestyret– var å starte en forskjønningsprosess
rundt området som blir kalt «Fyllinga»og ta i
bruk deler av det utfylte omradet til aktivitets- og grøntområder,og lag strategierfor videre utvikling.
I påventeav en mer permanentbruk av området,anbefalesdet at det beplantesog kan brukessom
arenaerfor kunst, kultur og rekreasjoni første omgang.Å starte planleggingenav grøntområderog
en aktivitetspark vil væreet av de viktigstestrakstiltakenefor å skapeet attraktivt sentrumsområde
over tid, tilgjengeliggjørehavfronten,bidra til mer aktivitet, trivsel og økt folkehelseog byggeny
identitet. Strakstiltakeneskalsørgefor at eksisterendefotgjengerovergangerog gangstierblir tatt i
bruk og skapeen tryggereog mer innholdsrikferdsellangsfylkesveien.

Beskrivelseav dagenssituasjon
Utfyllingsområdetble etablert for mer enn ti år sidenog er et stort areal på om lag 18 dekar.
Områdetble regulert til næringsformålm.m. i 2002og 2016,men kommunenhar ikke lyktes
i å etablerenæringsvirksomhether, og pr nå er det ikke lengeraktuelt å etablere
kjøpesenterher. Per nå fremstår fyllingasom et lite attraktivt områdei Ørnessentrum og er
ikke tilgjengeligfor folk. I rådhusparkener det etablert lekeparksom har blitt en mye brukt
møteplass,og det er derfor et ønskeom å videreutvikleområdet med en paviljong/utescene.

Beskrivelseav planlagte tiltak
De planlagtetiltakene som kommunen ønskerå igangsettekan delesinn etter område:

1 – Enkelpaviljong/utescenei Rådhusparkenog 2 – forskjønningstiltakpå fyllinga som f.eks.
beplantning,stier, sittebenkerog andre småinstallasjoner.Det er ogsåønskeligå tilretteleggefor
midlertidig parkering.Figurenover viser hva kommunenønskerå få realisertsnarestd.å. Paviljongog
forskjønningstiltaker prioritert.

Under følger en skisseslik kommunenser for segforskjønningstiltakenepå fyllinga. Øvriget iltakene
er beskreveti sin helhet slik det fremstår pr nå i vedlagtedokumenter.

Begrunnelse
Meløy kommuneønskermed bakgrunni dette å starte gjennomføringenav midlertidige strakstiltak
og søkerom dispensasjonfra gjeldendearealplanog veilovenskrav til byggelinjelangsfv.17. Det er
ønskeligat dispensasjonenvarer i 3 år, slik at kommunenhar mulighet til å høsteerfaring med
midlertidige tiltak og utredningeneom mulig permanentvirksomhetfullføres.
Vi visertil dialogog veiledningfra Toril Barthel(NFK)som har inngåendekunnskapom de ønskede
strakstiltakene.Med bakgrunni dialogenhar Meløy kommunefått utarbeidet skisserog beskrivelser
av de ønskedestrakstiltakene.De leggesved som PDFtil søknaden.
Det har vært en meget grundigprosessmed hele kommunen,regionsmyndigheterog eksterne
konsulenter.Påbakgrunnav denneprosessenstår Meløy kommunebak og fremmer disseidéeneer
positivetil å gi dispensasjon
, for å igangsetteprosessenmed å realiserede midlertidige
strakstiltakene.Påvegneav kommunenvil kommunearkitektNavidNavidværeprosjektleder.
Hensiktenbak dispensasjonener å igangsettepositiv bruk av arealet mensvi avventerpermanent
bruk for hele området.Avklaringerav permanentbruk kan ta mangeår, og kommunenfinner det
særsviktig å sette i gangmed tiltak som skaperbolyst, fører til økt folkehelse,tilgjengeliggjør
kommunesenteretsressurserog bidrar til et mer attraktivt sentrum.

Med vennlighilsen

NavidNavid/// Arkitekt MNAL
Kommunearkitekt
/// Sammenfor Meløy
stab
Meløy kommune/// Kommunedirektørens
Tlf: 95807817///
Navid@meloy.kommune.no
/// meloy.kommune.no

Prosjekt:
Paviljongi rådhusparken
Beskrivelse:
En paviljong/utescene
byggetav arkitektstudenteri rådhusparkeni regi av NTNU med Sami
Rintalasom veileder.Ørnesgrendelagog Trivselspatruljenhar mottatt pengerfra Sparebanken
Nord-Norgeog Meløykommune (bygdeutviklingsmidler)til byggingav scenen.
Prosjektetblir til gjennomen ”designand build workshop”i løpetav august.Dvs at tiltakets
endeligeform og plasseringikke er tegnetut på forhånd,men blir til og er en viktig del av
oppgaventil studentenevedankomst.Plasseringvil væreinnenfor merketområdei vedlagtkart.
Tentativplan for workshopener satttil 24 aug.- 2 september.

Paviljongenvil i hovedsakværebyggetav trematerialer.
Strukturenvil ha en åpenog innbydendekarakterog væreallmenttilgjengelig.Størrelsevil
trolig væremellom 10m2-100m2.Høydevil trolig væreunder 3 m. Vedlagter referansebilderav
tidligerearbeidersom er utført av Rintala.
Til fundamentering/forankringbenyttesi hovedsakstoresteinermed søylesko(kreverminimalt
med grunnarbeid;graving/inngrepi plen).
Det trengsbyggestrømog etter ferdigstillling en permanentløsningfor strømtilkobling
(belysningog til bruk vedarrangementerosv) Plasseringav strømfastsettesetter oppstart.
Tiltaket er i tråd med- og blir en viktig del av oppfølgingtil kommunestyretsnyligevedtatte
planerom å styrkeog forskjønnesentrummed fokuspå områdetrundt rådhuset,rådhusparken
og miljøgatefra torget.

Referansebilder
fra lignendeutført workshop- TrondheimElgeseterpark Paviljong,2019

Scenenblir plassertinnenfor merketområdeog i samrådmed Meløykommunev. kommunearkitektenog
Ørnesgrendelag.

Referansebilder
som gir inntrykk av materialitetog størrelse

Fra fylling til grønn park

Strakstiltakspl an
Utarbeidet av Bjørbekk & Lindheim
landskapsarkitekter

AS

for Meløy kommue
Foreløpig

08.07.2020

Fra fylling til grønn park
strakstiltak

fase 1

Hensikt:
Første oppstart av utviklingsprossen på
Fyllingen. Teste ny bruk med enkle midler. Øke attraksjonen i området. Fasen består av midlertidige tiltak med
en kostnadsramme på 2 mill. Det søkes å gjøre tiltak
som kan forsterkes snarere enn revereseres i de påfølgende fasene
Gjennomføres:
Høst 2020

ETABLERE ØRN ESAKSEN
•
•
•
•
•
•

•

TERRENGVOLL

Peker fra Rådhuset rett mot vest, mot fjorden og
øyene
7 meter bred, opparbeides i asfalt - gir rom for
aktivitet, bevegelse og opphold
Ligger litt høyere enn øvrig terreng
Sittetrinn på sørsiden gir en n asymmetri i aksen, og
tar høydeforskjellen mot terrenget
Terrenget heves på nordsiden av aksen til samme
nivå
Paviljonger (Rintala og andre) kan legges på nordsiden av aksen, da får man sørvente solvegger som
gir ne oppholdskvaliteter
Aksen kan på enkelt utvides ut i sjøen med en
bryggepir

SLYNGENDE GANGOG SYKKELSTI

SLYNGENDE GANG- OG SYKKELSTI
•
•
•
•
•

Ferdsel i det grønne - skjermet fra Fylkesveien
Bredde 3,0 meter, asfaltert
Sittekanter langs innsiden mot terreng
Muligheter for å skape små møteplasser og
oppholds-soner underveis
Kan føres videre frem til rundkjøring i fremtidige

TERREN GVOLL

AKTIVTETSSLETTE

MIDLERTIDIG
PARKERIN G
faser

TERRENGVOLL
•
•
•
•
•
•

Etablere terrengvoll mellom Fylkesveien og slyngende
sti, samt mot parkeringsarealet
Terreng med variasjon i høyde og fallforhold
Fall utside voll mot Fylkesvei ca 1: 2,2
Fall innside voll for opphold ca 1:3 (med noen variasjoner)
Ender av terrengvollene utformes slake og
sympatiske
Det er satt av 2,5m til langsgående kantparkering,
2,5m til fortau og 1m til grøft

SAMM EN FOR MELØY
•

AKTIVITETSSLETTE
•

Det etableres en stor, grønn, åpen slette mellom
Ørnesaksen og terrengvollen i nord. Her kan det etableres sandvolleyballbaner, grillplaser, bocciabane ol.
Sletten gir også god plass til telt og større aktivteter
og arrangementer.

Langs den slyngende stien eller aksen kan det plasseres
kunst / skilt / objekter / strukturer som symboliserer de
ulike bygdene, og som skaper nysgjerrighet og interesse
blant turister, og tilhørighet hos de fastboende

MIDLERTIDIG PARKERING
•

Øvrige arealer på Fyllingen avstettes til parkering i denne
fasen
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Terrengvoll mot Fylkesvei
strakstiltak

fase 2

Fra fylling til grønn park
strakstiltak

fase 2

Hensikt:
Legge enda mer til rette for utvidet bruk av området.
Forsterke parkens tilknytning til handelssentrum i Ørnes
2. Forsterke byporten og synliggjøre sentrum, og den nye
parken. Vise frem hva Meløy har å by på.

Gjennomføres:
våren 2021?

ETABLERE EN ELVEMOLO / GJESTEBRYGGE
•
•
•

Markere utløpet av elva, starten på sentrum (byport,
og starten på Tidevannsparken
Gjestebrygge - gir nærhet til handel for de som kommer
sjøveien
Kajakkbrygge

PARKERINGSOMRÅDET FORBEDRES
•

•
•

Etablere er tydelig og funksjonell
Kan gjøres med enkle virkemidler
terreng
Organiseres med åpne siktelinjer
ser mot havet og øyene
Denne organiseringen gir plass til

parkeringsstruktur.
på eksisterende

TERRENGVOLL

øst- vest, slik at man
omtrent

100 plasser

TERRENGVOLL
•

•

Terrengvollen mot parken (etablert i fase 1) vil
skape en n grønn skjermning mellom parken og
parkeringsplassen, og vil samtidig gi de besøkende en
tydelig invitasjon til den grønne parken
Det bør etableres tilsvarende grønne voller mellom
parkeringen og Fylkesveien, for å skape en mer attraktiv
ankomstsituasjon for de som kommer til sentrum, og
dermed friste ere til å stoppe

FORLEN GE GAN G- OG SYKKELSTI
•

Den slyngende gang- og sykkelstien kan forlenges
nordover slik at den kobler seg naturlig på
fotgjengerovergangen
lengst mot nord. Det kan
også vurderes å etablere en ekstra overgang sør for
rundkjøringen, for økt funksjonalitet og et mer urbant
uttrykk

BYPORT - velkommen
•

til Ørnes / Meløy

Rundkjøringen utvikles til en byport. Dette kan gjøres
med kunst, vegetasjon, belysning, skilting osv.
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Fra fylling til grønn park
landskapsplan

fase 1+2

Fra fylling til grønn park
landskapsplan

fase 3
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SLYNGENDE GANGOG SYKKELSTI

FREMTIDIG
TIDEVANNSPARK

SANDSTRAND
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AKTIVTETSSLETTE
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Fra fylling til grønn park
landskapsplan

fase 4
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UTREDNING:
1. OMDANNING TIL KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP
2. OPPTAK AV RØDØY KOMMUNE SOM NY DELTAGER

Utkast utredning Salten kontrollutvalgservice KO 18.05. 2020

Side 1

0.0 HOVEDPUNKTER
•

Det gjennomføres en omdanning av Salten kontrollutvalgservice
fra et § 27-samarbeid til Kommunalt oppgavefelleskap (ny
kommunelov kap 19)

•

Utredningen skjer på bakgrunn av overgangsreglene i
kommunelovens § 31-2, og det utredes dermed ikke alternative
organisasjonsformer, som IKS, Samvirkeforetak etc

•

Gjeldende organisering og styring av samarbeidet har over tid
vært hensiktsmessig og effektiv.

•

Hovedtrekkene i gjeldende vedtekter videreføres derfor. Foreslåtte
endringer er særskilt begrunnet.

•

Rødøy kommune tas opp som deltager i Salten
kontrollutvalgservice KO

•

Styret sender utredningen på høring til kontrollutvalgene som i
dag får levert tjenester fra samarbeidet. En oppsummering av
høringsuttalelsene tas med i utredningen.

1.0 OMDANNING TIL KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP
Bakgrunn:
1. Salten kontrollutvalgservice er et interkommunalt samarbeid opprettet i samsvar med
kommunelovens (1992) § 27 for å ivareta funksjon som sekretariat for kontrollutvalgene i
kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og
Sørfold. Samarbeidet ble etablert 1. januar 2005.
2. Ny kommunelov (2018) innebærer at 1. organisasjonsformen § 27-samarbeid ikke
videreføres, 2. kommunene som er deltagere i § 27-samarbeid må innen utgangen av
inneværende valgperiode omdanne samarbeidet til Kommunalt oppgavefelleskap, jfr ny
kommunelov kap 19.
3. Samarbeidet er et eget rettssubjekt, og har siden opprettelsen i 2005 levert tjenester til
deltagernes kontrollutvalg. Samarbeidets øverste organ er styret. Hver deltager har en
representant i styret, etter vedtektene valgt blant deltagerkommunenes medlemmer av eget
kontrollutvalg. Gjeldende organisering og styreform har vist seg hensiktsmessig og effektiv
den tid samarbeidet har vært i funksjon.
4. Styret fikk i 2019 en henvendelse fra Nordland fylkeskommune om å bli deltager i
samarbeidet. Samarbeidets vedtekter § 2 åpner for at fylkeskommunen kan slutte seg til
samarbeidet. Utredningen av dette spørsmålet ble lagt til side høsten 2019 ettersom
fylkeskommunen besluttet å bli deltager i et annet sekretariatsselskap.
5. Utredningen gjelder utelukkende en omdanning fra interkommunalt samarbeid til kommunalt
oppgavefellesskap. Sekretariatsordning berøres ikke av utredningen i og med at både § 27samarbeidet og Kommunalt oppgavefelleskap er innenfor samme ordning: interkommunalt
samarbeid. Alternative organisasjonsformer innenfor gjeldende sekretariatsordning
Utkast utredning Salten kontrollutvalgservice KO 18.05. 2020
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(Interkommunalt selskap etter Lov om interkommunale selskaper, eller Samvirkeforetak
etter Lov om samvirkeforetak, eller Aksjeselskap) utredes ikke.

Kommunalt Oppgavefelleskap (KO)
Gjeldende kommunelov (1992) inneholder i § 27 en enkel regulering av hvordan kommuner kan
samarbeide om å løse felles oppgaver. Samarbeidsformen er lite regulert i loven, og all
reguleringen er samlet i én paragraf: To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan opprette et
eget styre til løsning av felles oppgaver. Bestemmelsen videreføres ikke i ny kommunelov (2018), men
departementet uttrykker i sin proposisjon at «det er behov for en enkel samarbeidsform for kommuner
som ønsker å løse oppgaver i fellesskap». Ny lov kapittel 19 inneholder derfor rammer og regulering
for en slik enkel samarbeidsform for kommuner (kapitelet tas med i sin helhet):
§ 19-1.Kommunalt oppgavefellesskap
To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et kommunalt
oppgavefellesskap for å løse felles oppgaver. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å
opprette et oppgavefellesskap.
Et oppgavefellesskap kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Oppgavefellesskapet
kan likevel gis myndighet til å treffe denne typen vedtak om interne forhold i samarbeidet og til
å forvalte tilskuddsordninger.
Oppgavefellesskapets navn skal inneholde ordene kommunalt oppgavefellesskap.
De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for
oppgavefellesskap.

§ 19-2.Deltakeransvar
Den enkelte deltakeren i et kommunalt oppgavefellesskap har ubegrenset økonomisk ansvar
for sin andel av oppgavefellesskapets forpliktelser. Til sammen skal andelene utgjøre
oppgavefellesskapets samlete forpliktelser.
Oppgavefellesskapets kreditorer må først gjøre sitt krav gjeldende mot oppgavefellesskapet.
Hvis kreditor ikke får dekket kravet sitt innen 14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve
den enkelte deltakeren for dennes andel av forpliktelsen. En deltaker som helt eller delvis har
dekket sin andel av en fordring på oppgavefellesskapet, kan straks kreve tilbake utlegget sitt
fra oppgavefellesskapet.
En deltaker som trer ut av oppgavefellesskapet, fortsetter å ha økonomisk ansvar for sin andel
av de forpliktelsene oppgavefellesskapet har på det tidspunktet deltakeren trer ut. Det samme
gjelder hvis oppgavefellesskapet oppløses.

§ 19-3.Representantskap
Representantskapet er det øverste organet i et kommunalt oppgavefellesskap. Samtlige
deltakere skal være representert med minst ett medlem i representantskapet. Hvert
kommunestyre eller fylkesting velger selv sine medlemmer og minst like mange
varamedlemmer. Hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen, velger
representantskapet selv sin leder og nestleder. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at
vervene som leder og nestleder skal gå på omgang mellom deltakerne.
I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret eller
fylkestinget selv fastsette at rådet skal velge kommunens eller fylkeskommunens medlemmer.
Utkast utredning Salten kontrollutvalgservice KO 18.05. 2020
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Rådet kan videredelegere denne myndigheten til enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke
kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.
Daglig leder i oppgavefellesskapet kan ikke være medlem av representantskapet.
Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år hvis ikke noe annet er
fastsatt i samarbeidsavtalen. Den enkelte deltakeren kan selv når som helst ved nyvalg skifte
ut de medlemmene og varamedlemmene som deltakeren selv har valgt. Nye medlemmer og
varamedlemmer velges for resten av valgperioden.
Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av oppgavefellesskapet.
Representantskapet velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og
varamedlemmer til slike organer.

§ 19-4.Samarbeidsavtale
Når det opprettes et oppgavefellesskap, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom
alle deltakerne i oppgavefellesskapet.
De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta
samarbeidsavtalen og avtaleendringer som gjelder noen av momentene nevnt i fjerde ledd.
Representantskapet i oppgavefellesskapet vedtar selv endringer i de delene av
samarbeidsavtalen som gjelder andre forhold enn de som er nevnt i fjerde ledd. Slike
endringer vedtas med tilslutning av minst 2/3 av de avgitte stemmene hvis ikke noe annet er
fastsatt i samarbeidsavtalen. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at slike endringer skal
vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv i samtlige deltakerkommuner.
Samarbeidsavtalen skal fastsette
a)

oppgavefellesskapets navn

b)

om oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt

c)

hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet

d)

hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet

e)

deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til oppgavefellesskapet

f)

den enkelte deltakerens eierandel i oppgavefellesskapet og ansvarsandel for
fellesskapets forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen

g)

om oppgavefellesskapet skal ha myndighet til å ta opp lån

h)

hva oppgavefellesskapet skal rapportere til deltakerne om

i)

hvordan deltakerne kan tre ut av oppgavefellesskapet

j)

hvordan oppgavefellesskapet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret
for at oppgavefellesskapets arkiver blir oppbevart etter at oppgavefellesskapet er
oppløst.

Kommuneloven (2018) fastsetter i tillegg bestemmelser om Budsjett, regnskap og årsberetning for
interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap:
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§ 14-8.Budsjett, regnskap og årsberetning for interkommunalt politisk råd og kommunalt
oppgavefellesskap
Interkommunalt politisk råd etter kapittel 18 og kommunalt oppgavefellesskap etter kapittel 19
skal utarbeide et eget årsbudsjett innenfor de rammene som er vedtatt av kommunestyret eller
fylkestinget i deltakerkommunene. Det skal også utarbeides et eget årsregnskap og en egen
årsberetning. Vedtak om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning skal treffes av
representantskapet i rådet eller oppgavefellesskapet.
Regnskapet til interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap som ikke er eget
rettssubjekt skal innarbeides i kontorkommunens samlete årsregnskap etter § 14-6 første ledd
bokstav d.
Departementet kan gi forskrift om årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen for
interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap, og om unntak fra
bestemmelsene om årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen.

Ny kommunelov inneholder i tillegg egne overgangsregler for interkommunale styrer etter § 27:
§ 31-2.Overgangsregler for interkommunale styrer etter § 27 i kommuneloven av 1992
Interkommunalt samarbeid som er organisert som et interkommunalt styre etter § 27 i lov 25.
september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, må være omdannet til et
interkommunalt politisk råd etter § 18-1 eller et kommunalt oppgavefellesskap etter § 19-1
senest fire år etter at henholdsvis kapittel 18 og 19 i loven her trer i kraft.
De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv treffe vedtak
om omdanning etter første ledd og vedta samarbeidsavtalen.
Når et interkommunalt styre blir omdannet etter paragrafen her, blir styrets eiendeler,
rettigheter og forpliktelser overført til det nye samarbeidet. Hvis det nye samarbeidet ikke er et
eget rettssubjekt, overføres eiendelene, rettighetene og forpliktelsene til én eller flere av
deltakerkommunene. Fordringshavere og andre rettighetshavere kan ikke motsette seg
overføringen. Overføringen vil i seg selv ikke være grunn til at rettsforholdet opphører.
Når et interkommunalt styre blir omdannet etter paragrafen her, skal omregistrering i grunnbok
og andre offentlige registre skje ved at styrets navn endres i registrene.

Kommunalt Oppgavefelleskap (KO): Endringer og videreføringer sett i forhold til § 27:
Som for § 27-samarbeid skal samtlige deltakerkommuner være representert i det øverste eierorganet i
et oppgavefellesskap. Det øverste organet er imidlertid representantskapet, og ikke styret. I et KO er
det kommunestyrene selv som oppnevner medlemmer og varamedlemmer til representantskapet. I et
§ 27-samarbeid er det anledning for at andre enn kommunestyret kan gis anledning til å peke ut
styremedlemmer. For Salten kontrollutvalgservice sin del er det imidlertid gjennom vedtektene bestemt
at det er kommunestyret som peker ut styrets medlemmer og dette har vært praktisert siden
opprettelsen i 2005.
Det er krav til å ha en skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne i oppgavefellesskapet med
minimum innhold som nevnt i § 19-4 punktene a) – j) over. Samarbeidsavtalen skal vedtas av
kommunestyret i deltagerkommunene.
Representantskapet i et KO kan selv opprette andre organer til styring av oppgavefellesskapet, for
eksempel og mest praktisk et eget styre. Bestemmelsen inneholder ingen plikt til å opprette et eget
styre. I så tilfelle vil representantskapet selv være det styrende organet. Salten kontrollutvalgservice
har i tillegg til styret også bestemmelser om opprettelse av et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget har 3
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medlemmer, og skal bl.a på vegne av styret påse at virksomheten drives i tråd med sine vedtekter og
med styrets vedtak. I tiårsperioden 2010-2019 ble det gjennomført 2 møter i arbeidsutvalget.
Deltakerne i KO vil hefte ubegrenset for oppgavefelleskapets forpliktelser. Dette tilsvarer gjeldende rett
for § 27-selskap.
Ved ny kommunelov er det bestemt at det i samarbeidsavtalen om oppgavefellesskapet skal
fremkomme om det er et selvstendig rettssubjekt. Utredningen av Salten kontrollutvalgservice i 2004
la til grunn at samarbeidet ikke skulle være et eget rettssubjekt, men vedtektenes innhold innebærer at
samarbeidet er å regne som eget rettssubjekt. Dette legges til grunn i forslag til samarbeidsavtale.

Videre skal det i samarbeidsavtalen fremkomme hvilke oppgaver og myndighet oppgavefellesskapet
skal ha, den enkelte deltakers eierandel og ansvarsandel, innskuddsplikt og regler for uttreden og
oppløsning av oppgavefellesskapet. Salten kontrollutvalgservice sine vedtekter inneholder
bestemmelser om de nevnte forholdene. Innholdet videreføres i samarbeidsavtalen

Overgangsbestemmelsen
Overgangsreglene inneholder praktiske regler som grunnlag for en enkel omdanning til KO. Reglene
innebærer at § 27-samarbeid må omdannes til KO innen 4 år etter at loven trer i kraft. Loven trer i kraft
ved konstituering i kommunestyrene etter kommunevalget 2019. Omdanning krever at kommunestyret
selv treffer vedtak om omdanning, og samarbeidsavtale. I og med at Salten kontrollutvalgservice er et
eget rettssubjekt vil samarbeidets eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til det nye
samarbeidet.
I utredningen av omdanning fra § 27 til KO legges det til grunn at det skal foregå en omdanning hvor
eksisterende drift og organisering tilpasses ny organisasjonsform, i motsetning til en omorganisering til
annen mulig organisasjonsform. Med mindre det er åpenbare grunner til endringer, f.eks lovkrav,
videreføres innholdet i gjeldende vedtekter.

Økonomi:
Vedtektene fordeler utgiftene de 9 deltagerne imellom på følgende vis:
1. Hver kommune dekker en fast sum som tilsvarer 1/9 av 1/3 av totalutgiftene.
2. Videre dekker hver kommune en sum som tilsvarer sin prosentvise andel av innbyggertallet i
de 9 samarbeidskommunene av 1/3 av totalutgiftene
3. I tillegg betaler hver kommune sin relative andel av antall møter som er avholdt i samtlige 9
kommuner av 1/3 av totalutgiftene.
4. I budsjettet for det enkelte år vil en ta utgangspunkt i folketallet pr 1/1 det år budsjettet vedtas
samt et estimat for antall møter i den enkelte kommune.
5. Fordelingen av de virkelige utgiftene (regnskapet) foretas med grunnlag i folketallet pr 1/1 i
regnskapsåret og virkelig avholdte møter.
Fordelingen er delvis aktivitetsbasert, og prosentvis har utgiftene hatt følgende gjennomsnittlige
fordeling deltagerne imellom de siste 3 årene:
Beiarn kommune:

6,3%

Bodø kommune:

30,8%

Fauske kommune:

12,6%

Gildeskål kommune:

8,2%

Hamarøy kommune:

7,2%

Meløy kommune:

10,3%

Saltdal kommune:

8,7%
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Steigen kommune:

7,5%

Sørfold kommune:

8,4%

(Fra og med 1.1.2018 leverer Salten kontrollutvalgservice tjenester til Rødøy kommune v/
kontrollutvalget. Dette faktureres utenom fordeling av utgifter deltagerkommunene imellom.)

Styret behandler årlig budsjett og økonomiplan for virksomheten, senest i styremøte 11. juni 2019 med
følgende vedtak:

Styret i Salten kontrollutvalgservice vedtar med dette følgende budsjett for 2020.
Totale utgifter for 2020 budsjetteres til kr 1 535 000 og totale inntekter til kr 1 535
000. De totale utgiftene finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende kommuner.
Det er i budsjettet lagt til grunn en personalressurs på 1 stilling.
Styret vedtar videre en økonomiplan for perioden 2020-2023 med følgende totale
utgifter og inntekter:
Tekst
Totalutgift
Totalinntekt
Deflator

2020
1 535 000
1 535 000
4,0%

2021
1 596 000
1 596 000
4,0%

2022
1 660 000
1 660 000
4,0%

2023
1 726 000
1 726 000
4,0%

Hovedtyngden av utgifter er direkte tilknyttet sekretariatets virksomhet: lønn, sosiale utgifter, lisenser,
kurs, styrehonorar, tjenestekjøp og andre driftsutgifter. Innenfor budsjettet gjennomføres det i tillegg
kurs / fagsamlinger for folkevalgte med særskilte tema knyttet til tilsyn og kontroll. Fagsamlingene
gjennomføres de først 3 årene i den enkelte valgperiode.

Vertskommunen Gildeskål fører regnskap for § 27-samarbeidet. Det føres ikke eget regnskap, men
samarbeidets regnskap utgjør et eget ansvar i vertskommunens regnskap. Gjennom en
tjenesteytingsavtale kompenseres Gildeskål kommune for dette arbeidet. Omdanning til KO vil føre til
noen endringer vedrørende økonomi:
For det første: I forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og
fylkeskommuner § 8-3, er det gitt bestemmelser som fra 1.1.2020 medfører at kommunale
oppgavefellesskap (og § 27-samarbeid etter gammel kommunelov) må ha eget regnskap.
For det andre må det av denne grunn påregnes utgifter til uavhengig revisjon av det kommunale
oppgavefelleskapets regnskap. I og med at § 27-samarbeidet så langt ikke har hatt eget regnskap, har
det heller ikke hatt en egen revisjon. Revisjon av vertskommunens regnskap har inkludert
samarbeidets regnskap. Utgifter til revisjon må antas å bli av et begrenset omfang.
En omdanning i seg selv har ikke store økonomiske konsekvenser, men trenden for
kontrollutvalgsekretariat er at mengden oppgaver har vært økende over tid. Dette gjelder også for
Salten kontrollutvalgservice.

Egenkapital:
Deltagerkommunene må dekke eventuelle forpliktelser dersom samarbeidet / oppgavefellesskapet
selv ikke er i stand til å dekke disse. Samarbeidet har så langt ikke hatt noen egenkapital, men bør ha
en egenkapital som er tilstrekkelig til å gi rimelig sikkerhet for at virksomheten selv skal kunne dekke
sine forpliktelser, og at deltakerne dermed ikke skal få senere tilleggskrav til å skyte inn midler.
Virksomheten kan ikke sies å være særlig risikofylt. Kostnadene er forutsigbare og preges av
oppgaver som er stabile over tid. Inntektene består for det aller meste av honorarer fra deltakerne som
fastsettes gjennom en vedtektsfestet fordelingsnøkkel. De største risikofaktorene er endringer i
Utkast utredning Salten kontrollutvalgservice KO 18.05. 2020

Side 7

pensjonsforpliktelser og eventuelt uttreden av deltakere. Ut fra dette synes det hensiktsmessig at
virksomheten kan ha en kapital tilsvarende 3 måneders drift. Med dagens driftsnivå tilsvarer dette en
samlet innskuddskapital på kr 350 000, i tillegg til avsetning til pensjonsforpliktelser. Per januar 2020
har samarbeidet avsatt kr 140 000 til et bundet fond i vertskommunen.

Eierinnflytelse
Dagens organisering gir hver deltager 1 stemme i det øverste organet (styret) tilsvarende 1/9 av det
samlede stemmetallet. Vedtektene (2010 § 5) omtaler eierandel slik at hver deltager blir eier av en
forholdsvis andel av verdier anskaffet, basert på vedtektenes fordelingsnøkkel for utgifter.
Basert på en videreføring og tilpasning av gjeldende vedtekter, vil dette innebærer samme
stemmevekt ved omdanning til Kommunalt oppgavefelleskap:
Beiarn kommune:

1/9

Bodø kommune:

1/9

Fauske kommune:

1/9

Gildeskål kommune:

1/9

Hamarøy kommune:

1/9

Meløy kommune:

1/9

Saltdal kommune:

1/9

Steigen kommune:

1/9

Sørfold kommune:

1/9

Dersom Rødøy kommune tas opp som medlem, vil hver kommune ha 1/10 stemmevekt i det øverste
organet.

Uavhengighet:
Ny kommunelov § 23-7 Sekretariatet, gir bestemmelser om kontrollutvalgssekretariatets uavhengighet:
«Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den
eller dem som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen». Bestemmelsen tilsvarer krav i
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner etter kommuneloven (1992). I ny
kommunelov kap 7 Valg til folkevalgte organer, gjøres reglene for valg gjeldende for valg til
representantskap og andre styringsorganer for et kommunalt oppgavefellesskap (§ 7-2 1. ledd g)). I
lovens § 7-3 gis følgende bestemmelse om hvem som er utelukket fra valg:
Utelukket fra valg til organer nevnt i § 7-2 er
a)

fylkesmannen og assisterende fylkesmann

b)

kommunedirektøren i kommunen eller fylkeskommunen og hans eller hennes
stedfortreder

c)

kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå

d)

sekretærer for kommunestyret eller fylkestinget

e)

den som har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen

f)

de som foretar revisjon av kommunen eller fylkeskommunen

g)

ansatte i sekretariatet som utfører tjenester for kontrollutvalget i kommunen eller
fylkeskommunen
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h)

ansatte i sekretariatet til kommunerådet eller fylkesrådet som har fått delegert
myndighet fra rådet.

Første ledd bokstav b og c gjelder ikke ved valg til underordnete styringsorganer i kommunale
oppgavefellesskap.
Medlemmer og varamedlemmer av kontrollutvalget kan ikke velges som
a)

ordfører eller varaordfører

b)

medlem eller varamedlem av formannskap eller fylkesutvalg

c)
medlem eller varamedlem av kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ med
beslutningsmyndighet
d)

medlem av kommuneråd eller fylkesråd

e)

medlem eller varamedlem av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité.

Ved valg til kommunedelsutvalg kan kommunestyret selv vedta at bare de som er innført i
folkeregisteret som bosatt i kommunedelen, er valgbare.
Den som er ansvarlig for regnskapet i et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak, er ikke
valgbar til styret i foretaket. Den som er ansvarlig for regnskapet eller foretar revisjon av
interkommunalt politisk råd eller kommunalt oppgavefellesskap, er ikke valgbar til
representantskapet eller andre styringsorganer for virksomheten.

Bestemmelsene i § 7-3 alene vil ikke sikre sekretariatet den uavhengighet fra kommunens eller
fylkeskommunens administrasjon som fastsettes i kommuneloven § 23-7 (2018). Dette fordi
bestemmelsens andre ledd innebærer at kommunedirektøren og dennes stedfortreder, samt
kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå kan velges til «underordnete styringsorganer
i kommunale oppgavefellesskap», altså f.eks et styre. Et styre i et kontrollutvalgssekretariat besatt
med kommunedirektør (rådmenn) etatssjefer el.l vil ikke gi et sekretariat «uavhengig av kommunens
eller fylkeskommunens administrasjon» slik loven krever.
I dagens § 27-samarbeid ivaretas uavhengighet fra kommunenes administrasjoner ved at styret i
samarbeidet, herunder styrets arbeidsutvalg, er besatt med medlemmer fra deltagernes kontrollutvalg.
I forslag til samarbeidsavtale for KO foreslås videreføring av dette prinsippet ved at den / de som
velges til representantskapet i Salten kontrollutvalgservice skal være medlem av sin kommunes
kontrollutvalg.

Opptak av nye medlemmer i Kommunalt oppgavefelleskap:
Gjeldende vedtekter § 2 Deltagere har følgende innhold
Beiarn kommune, Saltdal kommune, Fauske kommune, Sørfold kommune, Steigen kommune,
Hamarøy kommune, Meløy kommune, Gildeskål kommune og Bodø kommune er deltakere i
samarbeidet.
Nordland fylkeskommune kan slutte seg til ordningen hvis og når de ønsker det.
Med samtykke fra alle deltakere kan andre kommuner opptas i Salten kontrollutvalgservice.
Samarbeidet skal ha det formål å sikre en robust virksomhet og et større faglig miljø.
Med bakgrunn i at fylkeskommunen nylig har valgt å slutte seg til annet sekretariat, synes det ikke
aktuelt å videreføre formuleringen om at fylkeskommunen kan slutte seg til Salten
kontrollutvalgservice. Vedtektene åpner imidlertid for at andre kommuner kan tas opp som medlemmer
med samtykke fra de øvrige deltagerne. Det foreslås videreført i samarbeidsavtalen at andre
kommuner kan tas opp som medlemmer.
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Dagens vedtekter lister opp dagens deltakerkommuner, og krever samtykke fra alle deltakere for at
andre kommuner skal kunne tas opp i samarbeidet. Dette videreføres i Samarbeidsavtale for
Kommunalt oppgavefelleskap.

2.0 OPPTAK AV RØDØY KOMMUNE SOM NY DELTAGER
Bakgrunn:
1. Rødøy kommune har 19.12.2019 sendt følgende henvendelse til Salten
kontrollutvalgservice:

Kommunestyret i Rødøy har gjort et retningsvalg gjennom å skifte fra Helgeland til
Salten regionråd. Til dette ligger også flere regionale samarbeid. Salten-kommunene
er deltagere i Salten kontrollutvalgservice som er et samarbeid etter tidligere
kommunelov § 27. Vi er kjent med at det skal startes en prosess med omdanning til
kommunalt oppgavefellesskap etter ny kommunelov. Det vil være naturlig at vi
utreder deltagelse i dette oppgavefellesskapet parallelt, slik vi unngår at alle
kommunene må behandle en ekstra sak om å ta inn Rødøy som ny kommune dersom
det skulle bli aktuelt.
Vi ber om at det settes i gang en saksutredning for å vurdere hvordan Rødøy
kommune skal organisere sekretariat for kontrollutvalget for fremtiden. Dersom
kommunestyret velger å gå inn i Salten kontrollutvalgservice bør det kunne skje i
forbindelse med omdanningen. Dersom kommunen velger å kjøpe tjenester, kan en
anbudsprosess komme på et senere tidspunkt.
2. Rødøy kommune har de siste årene vedtatt tilslutning til en rekke samarbeid med de øvrige
9 kommunene i Salten:
Dette gjelder:
- Salten regionråd (fra 1.1.2018)
- Salten kultursamarbeid (fra 1.1.2018)
- Felles ansvar i Salten (fra 1.1.2018)
- Salten friluftsråd (fra 1.1.2019)
Rødøy har i tillegg vedtatt å slutte seg til Trainee Salten, og Digital infrastruktur og
smartere Salten. Kommunen har igangsatt en utredning av deltagelse i Iris Salten IKS,
og har vedtatt å slutte seg til RKK Salten KO.
Rødøy kommune er godt integrert i store og små interkommunale samarbeid med de øvrige
Saltenkommunene. Det legges derfor til grunn at tilslutning til Salten kontrollutvalgservice er
kurant for de øvrige 9 deltagerkommunene.
Rødøy kommune har etter anbud og siden 1.1.2018 hatt Salten kontrollutvalgservice som
leverandør av tjenester til sitt kontrollutvalg. En omlegging til deltagelse i interkommunalt
samarbeid forutsetter at Rødøy gjør vedtak om å delta i interkommunal ordning for sekretariat.
Arbeidet med utredning av dette spørsmålet er igangsatt, med et settesekretariat.
3. Økonomi: Rødøy kommune betaler i dag en pris for leverte tjenester med bakgrunn i
avtalen som er inngått. For Salten kontrollutvalgservice sin del vil endring fra pris for leverte
tjenester til at Rødøy inngår i den ordinære utgiftsfordelingen gi lite utslag.
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Vedlegg 1:

Utkast samarbeidsavtale

KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP:
SAMARBEIDSAVTALE
(vedtatt dato)

(utkast – uten Rødøy)
§ 1 Navn – organisering
Salten kontrollutvalgservice Kommunalt oppgavefelleskap er et kommunalt oppgavefelleskap som er
opprettet med hjemmel i lov av 18. juni 2018 nr 83 om kommuner og fylkeskommuner kap 19.
Selskapet er et eget rettssubjekt.

§ 2 Eierandel og deltageransvar
Deltagerkommunenes eierandel i oppgavefellesskapet er fastsatt som følger:
Beiarn kommune:

1/9

Bodø kommune:

1/9

Fauske kommune:

1/9

Gildeskål kommune:

1/9

Hamarøy kommune:

1/9

Meløy kommune:

1/9

Saltdal kommune:

1/9

Steigen kommune:

1/9

Sørfold kommune:

1/9
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Deltagerkommunenes ansvarsandel i oppgavefellesskapet er fastsatt som følger:
En forholdsmessig andel av ansvaret basert på tidsrom for medlemskap, og basert på utgiftsfordeling i
§ 8.

§ 3 Representantskapet
Det øverste organ for oppgavefellesskapet er representantskapet. Representantskapet består av en
representant valgt fra hver kommune, med personlig vararepresentant. Disse velges av det respektive
kommunestyre og blant kontrollutvalgets medlemmer.
Representantskapet skal selv behandle:
•

•
•
•
•

Årsmelding og årsregnskap. I årsmeldingen skal det rapporteres følgende
o Representantskapets, eventuelt styrets sammensetning, aktivitet, og godtgjørelser
o Antall ansatte, daglig leders navn og avlønning
o Redegjørelse om de forhold som er nevnt i krav til årsberetning etter kommunelovens
§ 14-7
Overordnet plan og budsjettramme for virksomheten de påfølgende 4 år. Det forutsettes at
kommunene innarbeider dette i påfølgende årsbudsjett og økonomiplan.
Budsjettforslag for neste år. Forslaget skal ikke gå utover budsjettrammene som ligger i den
fireårige rammeplanen, med mindre samtlige eierkommuner samtykker.
Valg av representantskapets leder og nestleder
Valg av styre, styreleder og styrets nestleder, dersom det oppnevnes et styre.

§ 4 Styret
Styret velges av representantskapet. Representantskapet fastsetter antall medlemmer med personlige
varamedlemmer til styret. Representanter for de ansatte i selskapet har tilsvarende møterett som etter
kommunelovens § 13-4.
Styret skal på vegne av representantskapet påse at virksomheten drives i tråd med sine vedtekter og
med representantskapets vedtak.
Styret fører tilsyn med sekretariatsleder og har instruksjonsmyndighet overfor denne. På vegne av
representantskapet utøves løpende arbeidsgiverfunksjon i forhold til sekretariatsleder.
Styret oppretter og nedlegger stillinger innenfor gitt budsjettramme. Styret tilsetter sekretariatsleder og
øvrige faste stillinger ved Salten kontrollutvalgservice, og har ansvar for lokale lønnsforhandlinger, og
ser til at gjeldende tariff- og avtaleverk blir fulgt.
Styret kan utarbeide retningslinjer og instruksjoner til sekretariatsleder.
Dersom representantskapet ikke velger styre, skal oppgavene i § 4 ivaretas av representantskapet
selv.

§ 5 Kontorsted
Salten kontrollutvalgservice sitt kontorsted skal være lokalisert i en av de 9 kommunene nevnt i § 2.
Representantskapet fastsetter kontorsted.

§ 6 Formål og ansvarsområde
Salten kontrollutvalgservice skal utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg, jfr.
kommunelovens § 23-7 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Oppgavefellesskapet skal gi
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deltagernes kontrollutvalg effektiv og kompetent bistand og skal arbeide for å bli en foretrukket
leverandør av tjenester til andre kontrollutvalg i fylket.

§ 7 Innskuddsplikt
(Avklares etter opprettelse av eget regnskap for Salten kontrollutvalgservice)

§ 8. Økonomi - fordeling av utgifter.
1. Hver kommune dekker en fast sum som tilsvarer 1/9 av 1/3 av totalutgiftene.
2. Videre dekker hver kommune en sum som tilsvarer sin prosentvise andel av innbyggertallet i
de 9 samarbeidskommunene av 1/3 av totalutgiftene
3. I tillegg betaler hver kommune sin relative andel av antall møter som er avholdt i samtlige 9
kommuner av 1/3 av totalutgiftene.
4. I budsjettet for det enkelte år vil en ta utgangspunkt i folketallet pr 1/1 det år budsjettet vedtas
samt et estimat for antall møter i den enkelte kommune.
5. Fordelingen av de virkelige utgiftene (regnskapet) foretas med grunnlag i folketallet pr 1/1 i
regnskapsåret og virkelig avholdte møter.

§ 9 Representantskapets møter
Møtene ledes av representantskapets leder. Representantskapet er vedtaksført når minst halvparten
av representantene er til stede, og fatter vedtak med simpelt flertall. Ved votering i representantskapet
skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.
Representantskapets leder sørger for at det blir ført protokoll fra møtene.
Den enkelte kommune dekker utgifter til egen representant i representantskapet. Dersom det ikke
oppnevnes eget styre, dekker Salten kontrollutvalgservice utgifter til representantskapet som styre i
forbindelse med møter.

§ 10 Sekretariatsleder
Sekretariatet skal ha en daglig leder, benevnes sekretariatsleder, som skal forestå den daglige
ledelsen av sekretariatet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.
Sekretariatsleder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i
overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, bestemmelser og de i henhold til de vedtak som er
fattet av representantskap og styre.
Sekretariatsleder er styrets sekretær og saksbehandler, og rapporterer til styret.
Sekretariatsleder har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at
sekretariatsleder ikke skal møte.
Sekretariatsleder er de øvrige ansattes nærmeste overordnede, og utøver det daglige
arbeidsgiveransvar innenfor delegerte fullmakter. Sekretariatsleder gis anvisningsmyndighet.
Regninger som gjelder sekretariatsleder skal anvises av styreleder.

§ 11 Regnskap og revisjon

Utkast utredning Salten kontrollutvalgservice KO 18.05. 2020

Side 14

Regnskapet for Salten kontrollutvalgservice føres av kompetent regnskapsfører. Representantskapet
velger revisor.

§ 12 Endringer i samarbeidsavtalen og oppsigelse av deltagelse i
oppgavefelleskapet
Samarbeidsavtalen kan endres dersom samtlige kommuner gjør likelydende vedtak etter forslag fra
representantskapet eller en av kommunene. Dersom det ikke er enighet mellom deltagerne om
endringer, skal det umiddelbart startes forhandlinger om ny samarbeidsavtale som først kan
iverksettes når det er enighet.
En kommune kan si opp samarbeidsavtalen ved å sende skriftlig oppsigelse til styret med 1 års
oppsigelsestid, regnet fra 31.12 det året avtalen sies opp. Dersom samtlige kommuner er enige, kan
det eventuelt avtales kortere oppsigelsestid.
Eiendeler og heftelser for økonomiske forpliktelser skal fordeles mellom kommunene ut fra
bestemmelsene om generell utgiftsfordeling i § 6.

§ 13 Arkiv
Salten kontrollutvalgservice skal holde arkiv i samsvar med lov og forskrift på området. Det
skal føres egen arkivdel for hvert kontrollutvalg. Ved enkeltstående kommunes uttreden av
oppgavefellesskapet skal avsluttet arkiv for hvert kontrollutvalg sendes til den respektive
kommune. Det samme gjelder ved oppløsning av oppgavefelleskapet. Ved oppløsning skal
arkiv for selve selskapet / oppgavefelleskapets sendes til Interkommunalt Arkiv i Nordland.

§ 14 Iverksettelse
Salten kontrollutvalgservice KO er etablert og samarbeidet satt i verk fra og med 1. januar
2020. Endringer i samarbeidsavtalen iverksettes fra det tidspunkt eierkommunene
bestemmer, eventuelt på det tidspunkt alle kommunene har vedtatt endringen.

Vedtektene er gyldig fra og med dato.måned.2020, etter følgende vedtak i deltagende kommuner:
Meløy kommunestyre sak xx/20,

vedtatt dd. måned 2020.

Bodø bystyre sak PS 20/xx,

vedtatt dd. måned 2020.

Steigen kommunestyre sak xx/20,

vedtatt dd. måned 2020.

Saltdal kommunestyre sak xx/20,

vedtatt dd. måned 2020.

Fauske kommunestyre sak xx/20,

vedtatt dd. måned 2020.

Gildeskål kommunestyre sak xx/20,

vedtatt dd. måned 2020.

Sørfold kommunestyre sak xx/2020,

vedtatt dd. måned 2020.

Beiarn kommunestyre sak xx/20,

vedtatt dd. måned 2020.

Hamarøy kommunestyre sak xx/20,

vedtatt dd. måned 2020.
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