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Medlcmmer i Rodoy kommunes kontrollutvalg

INNKAI,LIN(; TIL MOTE I KONTROLLUTVALGET

Mntcdato: Tirsdag,23. februar 2021 kl. 09.00
Motested: Fjernmote ved bruk av Teams

SAKSLISTE
Saksnummer

0Uzt
02t21

03t2t

oil2l
05/21

06t2t
07 t21

08/2t
09t21

Sakstittcl
Godkienning av protokoll fra kontrollulvalSets !11s1929. llergqbe!2q]q
Rapport forvaltningsrevision: Saksforbered"lq rg .gdt4bqp!&!Sq!g
Bcslilline av lorvaltningsrevisjon: Innkjop
Oppfotgning av revisors etterlevelsekontroll med skonomiforvaltningen:
Otfentliee anskaf'felser
Oppfolgning av kommunestyrets vedtak 9312019 Rapport
forvaltningsrevision helse og omsorg
Redegiorelse fra administrasjonen: Sl4tus lor okonomi og r
Moteplan 2021
Orienteringer - Dialog med revisor
Eventuelt

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

Rodoy. 16. februar 2021

Sindre Stordal (s)
Leder kontrollutvalget

Sekreter for kontrollutvalget

Kopi sendes: Ordforer, ridmann, revisor: Deloitte AS. varamedlemmer i kontrollutvalget til
orientering (varamedlemmer moter kun etter srrskilt innkalling).

$

Sutt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54,

8

138 lnndyr

Var dalo:
16.02.202

t

Jnr
2t/139

ark
420- 5.3

sAK 0l/21

Godkjenning av protokol! fra kontrollutvalgets mote 20.
november 2020

Saksgang:

Mstedato:

Kontrollutvalget

23.02.2021

Vedlegg:

a)

Rodoy kontrollutvalg. 20. november 2020: Protokoll fra kontrollutvalgets mote

Bakgrunn for saken:
Protokoll fra kontrollutvalgets lorrige mote legges frem for endelig godkjenning.
Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 20. november 2020 godkiennes.

lnndl r,

16. fcbrua.r

2_

Sekreter ior kontrollutvalget

$

Sutt.n Kontrollutva lgservice

PROTOKOLL

20.1 1.2020

-

RODOY KoNTROt,LT]TVAI,(;

Motedato: Fredag, 20. november 2020 kl. 09.00
Mstested: Fjernmote ved bruk av Teams

Saksnr.:

23120

-

Sindre Stordal. leder.
Monica Karlsen. medlem
Marit }{agtvedt, medlem
Kjell Viggo Ovesen. medlem

Forfall:
Isak Vangstad. nestleder

Varamedlemmer:
Ingvild Karlsen mstte for Isak Vangstad

Avrige:
Fungerende ordforer Bjom Pedersen
RAdmann Kitt Cronningse ter. sak 24-25120
Helse og omsorgssjef Anne Skeie, sak 25120

Oppdragsansvarlig revisor Harald Halvorsen. og
Forvaltningsrevisor Iver Fiksdal. Deloitte
Seketaer lor kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste
lnnkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:

- 13.15

31120

Til stede:

Ingen.

VAr dato:
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lse fra admini

: Status

i@unens

lbr okonomi /
tiltak og hindtering av
med okonomi forvaltningen:

@troll

Otfentlige anskalfelser
med revisor
2021 lbr kontroll
2020 fra kontrollutval

23120

august 2020
Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets mote 26'

Forslag til vedtak:
ProtokJlt fra kontrollutvalgets mote 26 august 2020 godkjennes'
Votering:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt'
Vedtak:

Protokoll fra kontrollutvalgets mote 26' august 2020 godkjennes'

24120 Redeglorelse

fra administrasjonen: Status for okonomi / regnskap

Ridmann Kitt Gronningseter motte fia administrasjonen lor

i

redeglore og svare

pi

sporsm6l.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak'
Omforent forslaq til vedtak:
er lagt
K""t."ll,t'"lg.t t".,admannens redegjorelse til orientering. Utvalget registrerer at.det
ir_
siste
ir"* f"r.i"g ,;l okonomiplan hvor detityres mot underbalanse i okonomiplanens
det planlegges tiltak for
(2024). Aviensyn til kommunens okonomiske brrekraft pi sikt, bor
& oppni balanse i okonomiplanperioden'

Kontrollutvalgetanbefaleratkommunestyretfolgerdenokonomiskeutviklingennoye.slikat
det kan giores tiltak underveis.
Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt'

Vedtak:
Kontrollutvalget tar ridmannens redegjorelse til orientering. Utvalget registrerer at det er lagt
frem forslag til okonomiplan hvor det styres mot underbalanse i okonomiplanens siste ir
(2024). Av hensyn til kommunens okonomiske berekrafi pi sikt, bor det planlegges tiltak for
i oppnd balanse i okonomiplanperioden.
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret folger den skonomiske utviklingen noye, slik at
det kan giores tiltak underveis.

25120 Redegiorelse

fra administrasjonen: Kommunens tiltak og hindtering av

pandemien
RAdmann

lor

i

Kitt Gronningseter og helse og omsorgssjef Anne Skeie mstte fra administrasjonen

redegjore og svare pA sporsmil.

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Forslaq fra Sindre Stordal:
Redegjorelsen lra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget berommer
kommunens handtering av pandemisituasjonen.

Voterinq:
Forslag fra Sindre Stordal ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Redegiorelsen fra administrasjonen tas til orientering. Kontrollutvalget berommer
kommunens h6ndtering av pandemisituasjonen.

26120

Rapport fra Forenklet etterlevelseskontroll med skonomiforvaltningen: Offentlige
anskaffelser

Forslag til vedtak:
Saken legges frem for giennomgang av revisors uttalclse. og drofting av videre oppfolgning.
Forslas fra Sindre Stordal:
Kontrollutvalget setter opp oppfolgning av etterlevelseskontrollen i neste mote. og kaller inn
ridmannen. Utvalget tar deretter stilling til bestilling av eventuell forvaltningsrevisjon pd
dette omr6det. Revisor bes utarbeide prosjektplan lbr giennomf-oring av lbrvaltningsrevisjon
innen Olfentli ge anskaffelser.

Voterinq:
Forslag fra Sindre Stordal ble enstenrmig vedtatt.

Vedtak:
mote. og kaller inn
Kontrollutvalget setter opp oppf'olgning av etterlevelseskontrollen i neste
pA
iad,'.unn"n. U"tvalget tar direit.. riitting til bestilling av eventuell tirrvaltningsrevisjon
forvaltningsrevisjon
av
dette omridet. Revisor bes utarbeide prosjektplan for giennomforing
innen Offentlige anskaffelser.

Kontrollutvalgetsledertokoppsporsmilomoppnevningavsettelederiogmedathanmatte
kom enstemmig liem til at
t Z.OO. Utvatgei droftet spors,-t't6i om setteleder, og
liatre motet tI
Monica Karlsen trer inn som setteleder tbr den resterende del av motet'

27120 Diatog med

revisor

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak'
Omforent lorslaq til vedtak:

KffiI"fiIfit",

S aksfor

ttl

status for gjennomforing av bestilt forvaltningsrevisjon

".t.rtering
h er e d e I s e o g v e d t aks op pfo I gn i n g'

samt revisors
Kontrollutvalget tar til orientering revisors gjennomgang av revisjonsstrategi.
erklering om egen uavhengighet.

glennomforer forenklet
Kontrollutvalget tar til orientering at revisor for regnskapsaret 2020
etterlevelseskontroll med tema: Finansfbrvaltning'

Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget tar til orientering status fbr giennomforing av bestilt
Saksforber e tlc I se og ve tlt aks oppfolgn ing'
samt revisors
Kontrollutvalget tar til orientering revisors gjennomgang av revisjonsstrategi.
erklering om egen uavhengighet'

Kontrollutvalgettartilorienteringatrevisorforregnskapsirel2020gjennomf.orerforenklet
etterlevelseskontroll med tema: Finansforvaltning'

28/20 Virksomhetsplan 2021 for kontrollutvalget

Forslag til vedtak:
virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frcm i mstet.
Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
virksomhetsplan 2021 oversendes kommunestyret med de endringer som kom frem i mstet.

29l20 Arsrapport 2020 fra kontrollutvalget

Forslag til vedtak:
Arsrapport for kontrollutval ger 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som
fremkom i mstet.
Omforent forslag til vedtak:
Arsrapport fbr kontrollufvalget 2020 oversendes kommunestyret med de endringer sonr
fremkom i motet:
o Etterlevelseskontroll: Kontrollutvalgets vedtatte oppfolgningjfr sak 26120
r ovrig kontroll og tilsyn: Kommunens bolig- og bygningsmasse som eget kulepunkt.
Voterinq:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Arsrapport for kontrollutvalget 2020 oversendes kommunestyret med de endringer som
lremkom i motet:
o Etterlevelseskontroll: Kontrollutvalgets vedtatte opplolgningjlr sak 26120
o ovrig kontroll og tilsyn: Kommunens bolig- og bygningsmasse som eget kulepunkt.

30/20 0rienteringer
Sekretarialet orienterte:
o Om dokument vedlagt saken.
o Infbrmasjon fra styremote i Salten kontrollutvalgservicc:
o Styret har sendt over utredning og forsrag til samarbeidsa'tale til kommunene
med anbefaling om vedtak av samarbeidsavtale, inkludert opptak av Rodoy
som ny deltager.
o Styret har besluttet a sette i gang

Forslag til vedtak:
Saken legges lrem uten forslag til vedtak

Omfbrent forslag til vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.
Voterinq:
Omlorent forslag ble enstemmig vedtatt.
orienteringene tas til

etterretning.

vedtak:

31/20 Eventuelt
Ingvild Karlsen tok opp sporsmir tilknynet sak 04120
i utvargets mste 4. mars. hvor det ble
orientert om
brannordningen

Utvaleet besluttet folgende:
Utvalget viser til sin sak 04/20, og ber om en skirtlig
oppdatert status tbr kommunens
brannordning.
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Inndyr, 20. november 2020
Lars IJansen
Sekreter fbr kontrol lutvalget

Utskrilt sendes:
Kontrol I utvalgets medlemmer. varamedlemmerRodoy kommune v/ ordforer og ridmann.
Revisor Deloitte AS
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Vir daio:

16.02.2021

Postboks 54, 8138 Inndyr

.lnr
2v140

ark
420- 5.3

sAK 02/2r

Rapport forualtni n gsrevision : Saksforberedelse og
vedtaksoppfolgning

Saksgang:
Kontrollutvalget

N{otedato:
13.02.102 I

Vedlegg:
Deloitte, l'ebruar 2021: Rapport fra fbrvaltningsrevisjon: Saksfbrberedelse og
vedtaksopplolgning

o

Bakgrunn for saken:
Saken har bakgrunn i at kommunestyret i sin sak 044/20 vedtok Plan for forvaltningsrevis.ion
2020 - 2023 mcd 1-olgende prioriterte omrider for forvaltningsrevisjon vedtatt:
I

.

Oppf'olgning av kommunestyrets vedtak

2. Oft'entlige anskaffelser
3. Informasjonssikkerhet
4. Vann og avlop - internkontroll
5. Grunnskole i bibliotek
6. Sykefiaver - rutiner

og beredskap

Kontrollutvalget har deretter i sin sak l6120 bestilt giemomforing av lorvaltningsrevisjon
Saksfbrberedelse og vedtaksoppfolgning. Til grunn for bestillingen li en prosjektplan fra
revisor. der det var formulert folgende form6l med denne forvaltningsrevisjonen:
[t undersoke og vurdere om Rodoy kommune har etablert syslem og ruliner som sikrer
ut poliliske r,edtak i kommuneslyrel blir iterksatt og./illgt opp, sumt htttrdon
vedtak,roppfolgingen giennomfores og i hvilken grad udminislrusionen lykkes med u
glennomJire og./olge opp kommuneslyrels vedtak. Videre er det et Jbrmal a undersoke

IDrya^ aBtpp,on a anlua^a i,D ZutrulpyBut,tDpl^D to./'sts\Dtd
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'^attD|-wos

'gZ+Z ap\s 'uauodde.r
(Ielpe^

^u

1p 7 33a1pel r seuuu

:.reBul.rep.rna 3o uunJ srosrAoU

rauetulsuolsr,la:

,ru Surupapn 3rpua1s11n3 uE

3uru8lo1ddo lll ploqro.l r e'lq) (lrllrJ_) taOT.-6lOZ ue:3ord131e,ra11og 91
ue^oleuntUuro)

:epua31o; u{ lapelln re (ueuolst,ra: Ae se)osrepun
tuos tetr^rl)p/uols1uny uep Irl sellr]s ue1 uos :e8ur1ua,r.ro; 3o ,r.er1) rapel;nlsuoJs;,reg

illes re uos Jalsr{ allanluala ueuur 3o 3rlnu ruos llser Bs }lI}sAIpJaJ JIIq
errys p roJ raurlru 3o urels,{s uelqulo }ap re pai ua11t,rq 1 'c
.rcSurupa.rlnsqes
lE
eslepeJeqJoJ pau aslepurqJoJ r ra8utupe4nsles
6a1us alsqrlod
^e
,ru Suruuallpo8 3o 3urr4ss1a1r1en>1 rog ralurls8urular
lap JA 'q
uelq€le
;JAI€S
arlsqrlod .Le Surupa;lnTsslapeJeqJoJSIBs peu eslepurqroJ r lapptu:edlelqTauots
ruos InJq lrl apuau8rl ra11a re1sr111sis 'JolBLu 'eJapoltal ualqelo lap JE '€
oslapereqroJSles 3t1:ens:o1
i:a1us a1stlt1od
^s
rarus ruos JourIu 3o :alurlsSutular 'tusls,(s ualqela uaunuuol Jeq pe.r3 ua1lr,tq 1 'g
ue

r 1e1pa,r
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apoi paru 'uofsot1slurwpo 3o a$1ora1pl wollaut SolotpsBut ls poB ua aolqna
l28!tt[upp.ta lttayapp{q1 tog apoB atpuntattl n11ds o$lnralloJ apBo uauolsnur^rutrupn
p 8tp1rt ta rrp p llt ts!^ tap rUq '(Ultly) 'tZ0Z-6197 wnt8otdt81ol lq/ lls SX I aput
lauia ua nd allap nd ruoqtawddo punBto afiptatlloJ'tap atolS un7 n11a uDq f4r^ 'ta:!nlpa;r
tD Su ael.ta n/ Surup,Qaq ptuas nll wos pyttlttl' a8rlsttat D a aynqnJ nd wostltawddo
.nlq uafipla.upaunuwoy stl.tl n watJ'gs8o np qB ataptl ploqddo nuunt8n ualn !ps\Di!
.ll(l lDrya^ p a''pd lmls ua )p!a paunw oltowattnpq3ng ua^olaunruruu! t I-€I
;l t auaslarutuatsaq I, asl.r. uauol.snat ya. a11ap p1 &utu1{ut1l!, I ZDrya^ a as\fi^t t) l!t pt!8tpru
aptayldo 3o nstnssat suauo[snlsrutwpo 3o nButuluauof sautatlullod tuollaw tDi:rtaDS .t2 l2p
uofsn4nutwpo apoq n wat/-np fiuuo! uasplosrapu l
1
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ptl11n atpp a.ratyulod 3o

'ddo fif/ tttq
lDtpa^ p a$!8 p xU nstnssar 3o lDllll uu! auar" twD"
':\^ att.toltd lmlr^ wo'^ lDtpa^ at11$q ruo nBur l[!3 q H punts ! uap n a'^ wos Suuapoddnt
rD ou au,talutlod 1o 311t1n n op tap p,tauaw uauolntay tauolsuavt t^auoltltlod
pdu .tD^suns t sztas\ra uDtl Plt lupa^ 1o tolB wos n"lapuaq nlJa4uur tap op n11aJ11t

ua''ptldslD^t afinpold
r 1a,tfi"'aunwruot1 to/'toq,taa,sButt{1s 34t11,r p atolB1n auun! lDtpa^
^D
udp nt!'t1r,t,rtt allanvoo t:ttl ilutaltotldnt p 311tmg 'uaunwruu! ! uaBurltpNn apal n nJtlalll
tap fiu alu ltltlotl toJ'uolsnwnp1s,lu1trQs 311ttu atolBln utsl 'Totpat,tn 8u6yt/ddo .rttJ
snttrtrr Dd uauo[.tDttslu1rupo ol'Suualtoddnt Ysr1owa1s{s to od atlad 1u, uauofsnay uaunuwol
t saopDta fi(l Suualnddnt tlsrlowals{s qrls nuan uauo[nd'ay ZDPa^ o asPtns\n^t
3o 8ur81o/ddo ntltnnd wos q1u,o ta11a nBultptoltnT,tasPpual! aPualua^n a antua^a
wo ataltoddnt n r4 .tapunraq 'otru slsrtrlod

nJ'nml,tt ualqDla fiq

1t1

SutSlolddoqopat od Suuattoddnt t1n1nwa1s,{s
[opoy D uauofnd.atsBurulptttoJ- n"'t^ araptl

atpy aunwwotl

'uaropu,twwol ! gZ 'dDt nD raByl wos
ap Jl 'llotluolu.t)tut
^anl
po8 to/',taddr"^uud paw tntsruos t atan nuunt a3111/it1"^ to pol8 tyo fi nd atlad osiltt pt
^
uauol,n,tay llupat o 3u131o/dtlo l! pttfu)! u lnqsplt atasnpat So 88a1utatfb1ns t uanttlDfil
a*!lttusaouual,3 uap ar,al! '3ur3yt/ddosynpa^ 3o aspp aqro/qos paw auassasotdspr aqtn
ashtDla/b n It Drplq auuntl osSo y,r ng 'llauostad o ali4s 4anuatt pat uataqrDqtDs
a.oetpat tuns laPunw 3o 1ra/ 4 uau!$tt a.tds pat p ll otptq auuntl Surtap,un suauol);ttat
ra d l^ tzwfit a3t11/it4s m po.r8 1t1tr1 11auostad1at1you r oSuttpua 3o woptltsTam,!
pa^ IlDqfis parutap 3o .tauostadllatlua ut &SuaqtD a ap pau pptaqto tolS twnr^
'tat1ns a1u 1od ,tD asppaqnfi 3o tlolpat atlsrttlotl to SurSloJddo 3o SuuattstBat r uol.snrn,r
J l:\^uon 3o nlButlu f aJ'n|o\t'^tt t:1o ntolpaw ('tu nuunr 'Dsp^!qs'a(lr'r'aso ) laLqtlAlqs
od pBunw n nd ayd pt uauo[vtay auassasotd asslp I taqS!ilfilols Dlo ttl'a8.ns aunuwol
topoy nq Surtaptna suauolsrtat ta g i8a1wattslns tn Surttltsslalrpasl 3o aslaptaqntn
3o tlapar tn Sudylildo 3o 8uua4"^r8at nplalB pp tpu npuntaq 'aunwruot1 topoy
nssasotdspraqx) af)tuas t nq81/itt1s od pBunw ua uauoliu,atsButu n^lo/ rast,r Srprlung
r

dialog og in/brmas.ionsutveksling mellom politisk og adminislrativt nira nar det gielder
oppfolging og iverlcettelse av politiske vedtok.

Revisors anbefalinger:
Ut fra revisors lunn og vurderinger anbelaler de iverksettelse av folgende tiltak:
I.

Utarbeide skriftlige retningslinjer/rutiner for:
a) Registrering og opplolging av politiske vedtak
b) Avklaring/tolkning av uklare politiske vedtak
c) Rapportering til kommunestyret pi oppt'olging og iverksettelse av politiske vedtak
d) LJtarbeidelse og kvalitetssikring av sakslremlegg

2. Formalisere opplering blant relevante ansatte og ledere knyttet til utarbeidelse av
sakslremlegg i politiske saker.

i

identifisere egnede arenaer og mekanismer fbr dialog
og informasjonsutveksling metlom politisk og administrativt nivi nir det gielder oppfolging
og iverksettelse av politiske vedtak.
3. Vurderer i hvilken grad det er mulig

Ridmannens kommentar:
I henhold tit Standard for forvaltningsrevisjon legges rapporten frem til ridmannen for dennes
kommentar. Kommentaren er i sin helhet tatt med i eget vedlegg (l) til rapporten.

Vurdering:
Salten kommunerevisjon IKS har gjennomfort undersokelser og utarbeidet rappo( som
samsvarer med prosjektplanen, og i samsvar med kravene i Standard for forvaltningsrcvisjon.

Rapporten lir frem mangler / fbrbedringspotensial pA en del omrider, bl.a at kommuncn bor
la formaliserte rutiner for regislrering og oppfolgning av politiske vedtak. I tillegg skrilltige
rutiner for hhv, avklaring av eventuelle uklare vedtak. samt rapportering til kommunestyret
om oppt'olgning og iverksettelse. Revisor har gitt konkrete anbefalinger til forbedringer der
hvor undersskelsene har gitt grunnlag for dette.

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
l.
Forvaltningsrevisjonsrapporten Sakstbrberedelse og vedtaksoppfolgning er forelagt
kommunestyret i Rodoy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber r&dmannen merke seg rapportens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil serlig trekke frem. . ..

Sekretrr lbr kontrollutval get
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Sammendrag
I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i Rødøy kommune i sak 16/20, 26. august 2020, har Deloitte
gjennomført en forvaltningsrevisjon av saksforberedelse og vedtaksoppfølging. Formålet har vært å
undersøke og vurdere om Rødøy kommune har etablert system og rutiner som sikrer at politiske vedtak i
kommunestyret blir iverksatt og fulgt opp, samt hvordan vedtaksoppfølgingen gjennomføres og i hvilken
grad administrasjonen lykkes med å gjennomføre og følge opp kommunestyrets vedtak. Videre har det
vært et formål å undersøke og vurdere om kommunen har etablert system og rutiner som sikrer at politiske
saker som skal til behandling i kommunestyret blir forsvarlig utredet. I forbindelse med undersøkelsen har
revisjonen gått gjennom relevant dokumentasjon fra kommunen og det er gjennomført intervju med til
sammen åtte personer. Videre har revisjonen innhentet skriftlige tilbakemeldinger fra alle representanter i
formannskapet på sentrale spørsmål knyttet til saksforberedelse og vedtaksoppfølging, samt gjennomført
en stikkprøvekontroll av fem vedtak fra kommunestyret fra perioden 2017-2019 for å vurdere oppfølgingen
av disse.
Forvaltningsrevisjonen viser at Rødøy kommune har etablert en praksis som bidrar til å sikre at politiske
vedtak som fattes i kommunestyret blir registrert, og som etter revisjonens vurdering gir liten risiko for at
vedtak ikke blir fanget opp av administrasjonen og gjort gjenstand for oppfølging. Videre viser
forvaltningsrevisjonen at kommunen har etablert en fast praksis der rådmann kvalitetssikrer alle
saksfremlegg før sakene legges frem for kommunestyret for behandling, samt en fast praksis for
avklaring/tolkning av eventuelle utydelige vedtak.
Samtidig viser forvaltningsrevisjonen en mangel på skriftlighet i sentrale arbeidsprosesser i Rødøy
kommune, herunder når det gjelder registrering og oppfølging av vedtak og utarbeidelse og kvalitetssikring
av saksfremlegg. Etter revisjonens vurdering bør Rødøy kommune sørge for økt skriftlighet i disse
prosessene. Revisjonen vil peke på at mangel på skriftlighet (prosessbeskrivelser, rutiner mv.) medfører
økt risiko for feil, mangler og uønsket variasjon i registrering og oppfølging av politiske vedtak og
utarbeidelse av politiske saker, samt gjør arbeidet med dette avhengig av enkeltpersoner og dermed
sårbart ved fravær/sykdom og endringer i nøkkelpersonell. Økt grad av skriftlige rutiner vil etter
revisjonens vurdering kunne bidra til å redusere risikoen for feil og mangler, samt redusere sårbarheten
ved eventuelt skifte av personell. Det vil også kunne bidra til å effektivisere arbeidsprosessene med
saksforberedelse og vedtaksoppfølging, heve den gjennomsnittlige kvaliteten i saksfremlegg og redusere
tidsbruken knyttet til oppfølging av vedtak. Revisjonen vil også peke på at økt grad av skriftlige rutiner vil
være i samsvar med prinsipper for god internkontroll, jf. de krav som følger av kap. 25 i kommuneloven.
Videre viser forvaltningsrevisjonen at Rødøy kommune ikke har etablert rutiner for systematisk
rapportering på vedtaksoppfølging til politisk nivå, herunder for å rapportere om eventuelle uventende
hendelser/utfordringer eller avvik som påvirker oppfølging og iverksettelse av vedtak. Revisjonen mener
slik systematisk rapportering bør etableres i kommunen. Revisjonen vil peke på at systematisk rapportering
fra administrasjonen på status for oppfølging av vedtak, kan utgjøre nyttig styringsinformasjon for
politikerne når det gjelder å lede utviklingen i kommunen. Særlig vil rapportering på eventuelle avvik fra
den planlagte iverksettelsen av vedtak kunne utgjøre et viktig styringsverktøy for kommunestyret i tilfeller
der det inntreffer hendelser som gjør at vedtak ikke kan iverksettes i samsvar med politikernes intensjoner.
Revisjonen mener at det da er viktig at politikerne mottar rapportering som setter dem i stand til å gi
føringer om hvilke vedtak som skal prioriteres, samt sette inn tiltak og ressurser for å sikre at vedtak blir
fulgt opp.
I undersøkelsen kommer det frem at både administrasjon og politikere ikke alltid opplever at det er samsvar
mellom politikernes forventninger og administrasjonens ressurser og opplevde mulighet til å iverksette
vedtak. I tilknytning til dette vil revisjonen vise til bestemmelsene i § 13-1 i kommuneloven. Her går det
frem at kommunedirektøren skal påse at vedtak blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Videre går det også
frem at hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral
betydning for iverksetting av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på
dette på en egnet måte. I KS sitt folkevalgtprogram 2019-2023, «Tillit», blir det vist til at det er viktig at
administrasjonen og de folkevalgte spiller hverandre gode. For å få dette til er det nyttig å etablere en god
styringsdialog mellom folkevalgte og administrasjon, med gode styringsverktøy som synliggjør hva som
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skal leveres og gode formelle arenaer for utveksling av informasjon. Dette blant annet for at
kommunedirektøren skal kunne formidle balansert og helhetlig informasjon til de folkevalgte, som kan
være relevant å forholde seg til når kommunestyret skal treffe beslutninger.
I lys av dette vil revisjonen trekke frem at selv om kommunestyret som kommunens øverste styrende
organ har anledning til å treffe de vedtak som vurderes å være riktige, er det viktig at kommunestyret har
et best mulig saksgrunnlag for å treffe disse vedtakene. Dette vil også inkludere en vurdering av hvilke
muligheter som reelt sett finnes med tanke på når og hvordan politisk vedtak faktisk vil kunne følges opp
og iverksettes. Revisjonen vil derfor vise til KS sin oppfordring om å identifisere eller etablere egnede
arenaer og mekanismer for dialog og informasjonsutveksling mellom politisk og administrativt nivå når det
gjelder oppfølging og iverksettelse av politiske vedtak.
Basert på det som kommer frem i forvaltningsrevisjonen, kommer revisjonen med noen anbefalinger til
Rødøy kommune. Disse fremgår av kapittel 6 Konklusjon og anbefalinger.
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1.

Innledning

1.1

Bakgrunn

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av saksforberedelse og vedtaksoppfølging i Rødøy
kommune. Prosjektet ble bestilt av kontrollutvalget i Rødøy kommune i sak 16/20, 26. august 2020.
«Oppfølgning av kommunestyrets vedtak» ble prioritert som tema nr. 1 for forvaltningsrevisjon i
kontrollutvalget i Rødøy kommunes forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 2020-2023. Planen ble
vedtatt av kommunestyret i sak 044/2020, 26. juni 2020.
I risiko- og vesentlighetsvurderingen (ROV-vurdering) som lå til grunn for kontrollutvalgets prioritering av
tema for forvaltningsrevisjon, blir det stilt spørsmål ved om gjennomføring av kommunestyrets vedtak
alltid har vært tilfredsstillende. Spørsmålet settes i ROV-vurderingen i sammenheng med kontrollutvalgets
gjennomgang i 2019 av fremdrift i gjennomføring av utvalgte investeringsprosjekter. Kontrollutvalget peker
på at sett i lys av den gjennomføringen, bør oppfølging av kommunestyrets vedtak gjøres gjenstand for en
bredere gjennomgang og vurdering, med det formål å få svar på hvordan og i hvilken grad kommunestyrets
vedtak gjennomføres og følges opp.
1.2

Formål og problemstillinger

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke og vurdere om Rødøy kommune har etablert
system og rutiner som sikrer at politiske vedtak i kommunestyret blir iverksatt og fulgt opp, samt hvordan
vedtaksoppfølgingen gjennomføres og i hvilken grad administrasjonen lykkes med å gjennomføre og følge
opp kommunestyrets vedtak. Videre har det vært et formål å undersøke og vurdere om kommunen har
etablert system og rutiner som sikrer at politiske saker som skal til behandling i kommunestyret blir
forsvarlig utredet (for eksempel saker som kommunestyret har vedtatt at administrasjonen skal utrede og
føre tilbake til kommunestyret for behandling).
Med bakgrunn i formålet ble det utarbeidet følgende problemstillinger:
1. I hvilken grad er det etablert rutiner for oppfølging og iverksettelse av politiske
vedtak?
a.

Har kommunen etablert system for registrering av politiske vedtak, som også
dokumenterer status for oppfølging/iverksettelse?

b. Hvordan er arbeidet med oppfølging av politiske vedtak organisert?
i.
c.

Er ansvar og oppgaver for oppfølging av politiske vedtak tydelig fordelt?

I hvilken grad er det etablert rutiner for å avklare/tolke politiske vedtak dersom noe
fremstår som uklart?

d. Har kommunen rutiner for å rapportere på vedtaksoppfølging til politisk nivå, herunder
rutiner for å rapportere om eventuelle uventede hendelser, avvik eller kapasitets/kompetanseutfordringer som påvirker iverksettelsen/oppfølgingen av vedtakene?
2. I hvilken grad lykkes administrasjonen med å følge opp kommunestyrets vedtak i
samsvar med eventuelle forutsetninger fra kommunestyret?
3. I hvilken grad har kommunen etablert system, retningslinjer og rutiner som sikrer en
forsvarlig saksforberedelse av politiske saker?
a.

Er det etablert veiledere, maler, sjekklister eller lignende til bruk som støtte/hjelpemiddel
i forbindelse med saksforberedelse/utredning av politiske saker?

b. Er det etablert retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning av saksutredninger i
forbindelse med forberedelse av politiske saker?
c.

I hvilken grad er det etablert system og rutiner for å sikre at saksutredninger blir
ferdigstilt så raskt som mulig og innen eventuelle frister som er satt?
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1.3

Avgrensning

Forvaltningsrevisjonen har vært avgrenset til å omhandle oppfølging av politiske vedtak fattet i
kommunestyret. Oppfølging av administrative vedtak etter kommunens delegeringsreglement har ikke
vært omfattet av forvaltningsrevisjonen.
1.4

Metode

Oppdraget er utført i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og
kvalitetssikring er underlagt kravene til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM).
Oppdraget er gjennomført i tidsrommet september til desember 2020.
1.4.1

Dokumentanalyse

Rettsregler og relevante kommunale styringsdokumenter har blitt gjennomgått og benyttet som
revisjonskriterier. Videre har revisjonen samlet inn og gått gjennom dokumentasjon fra kommunen. Dette
inkluderer reglement for kommunestyret, stillingsinstrukser for ledere, håndbok i saksbehandlingsrutiner
med formkrav for utforming av saker, maler for saksfremlegg og rapportering fra administrasjon til politisk
nivå på oppfølging av vedtak.
1.4.2

Intervju

Revisjonen har gjennomført intervju med rådmann, ordfører, etatsledere for etatene helse og omsorg,
oppvekst og kultur og teknisk, førstekonsulent/politisk sekretær, samt to saksbehandlere. Totalt har det
blitt gjennomført syv intervjuer med åtte personer.
Videre har revisjonen innhentet skriftlige tilbakemeldinger fra alle representanter i formannskapet på
sentrale spørsmål knyttet til saksforberedelse og vedtaksoppfølging.
1.4.3

Stikkprøvegjennomgang

Revisjonen har gjennomført en stikkprøvekontroll av fem vedtak fra kommunestyret fra perioden 20172019 for å vurdere oppfølgingen av disse.
To av vedtakene som ble valgt ut var verbalforslag som ble fattet i forbindelse med behandling av budsjett
for henholdsvis 2018 og 2019. Videre har revisjonen valgt ut tre vedtak i enkeltstående saker fra 2019.
Følgende fem saker har blitt valgt ut for stikkprøvekontroll av oppfølging av vedtak:
•
•
•
•
•
1.4.4

Sak 070/2018 – Verbalforslag ifm. behandling av driftsbudsjett 2019 – Vurdere drift av bokbuss
opp mot utlånsstasjon
Sak 079/2018 – HAF IKS – Eierstrategi og handlingsalternativer for håndtering av
husholdningsavfall
Sak 049/2019 - Orientering om bruk av Gnr. 34 bnr 49. Jektvik, boliger funksjonshemmede
Sak 010/2019 - FV17 Storvika-Reppen: Arbeidsgruppe og finansiering av videre arbeid
Sak 076/2017 – Verbalforslag ifm. behandling av driftsbudsjett 2018 – Drift av Gjerøy skole 1-10
Verifiseringsprosesser

Oppsummering av intervju har blitt sendt til de som har blitt intervjuet for verifisering. Det er informasjon
fra de verifiserte intervjureferatene som har blitt benyttet i rapporten. Faktadelen i rapporten er sendt til
kommunen for verifisering, og påpekte faktafeil har blitt korrigert. Hele rapporten, inkludert vurderingsdel
og forslag til tiltak, har blitt sendt til rådmannen for uttalelse. Rådmannens høringsuttalelse er lagt ved den
endelige rapporten (vedlegg 1).
1.5

Revisjonskriterier

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal bli vurdert opp mot.
Kriteriene er utledet fra autoritative kilder i samsvar med kravene i gjeldende standard for
forvaltningsrevisjon. I dette prosjektet er revisjonskriteriene i hovedsak hentet fra kommuneloven og
anerkjente standarder og praksis knyttet til internkontroll og oppfølging av vedtak. Kriteriene er nærmere
presentert innledningsvis under hvert tema, og i vedlegg 2 til rapporten.
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2.

Om tjenesteområdet

Kommunestyret i Rødøy består av 17 folkevalgte representanter, og er kommunens øverste organ.
Kommunestyret treffer vedtak på vegne av kommunen hvis ikke annet følger av lov, jf. kommuneloven §
5-3 og Rødøy kommunes delegeringsreglement.1
Rødøy kommune har organisert sin virksomhet i tre etater, med følgende inndeling:
Oppvekst- og kulturetaten

Helse- og omsorgsetaten

Teknisk etat

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Kultur
Bibliotek
Skoler
Barnehager
Skolefritidsordning
Musikkskole
Voksenopplæring

Helsetjenesten
Alderstun omsorgssenter
Rødøy omsorgssenter

Landbruk
Kart/oppmåling
Bygg
Anlegg

I tillegg har kommunen skilt ut sosiale tjenester (barnevern og NAV kommune) og økonomiavdelingen
(skatt, lønn, regnskap og faktura) som egne enheter. Ledere for etatene og ledere for enhetene sosiale
tjenester (barnevern og NAV kommune) og økonomi rapporterer direkte til rådmann (to-nivå-modell).
Delegering av myndighet fra kommunestyret til rådmannen går frem av Rødøy kommunes
delegeringsreglement. I delegeringsreglementet blir det vist til bestemmelsene i kommunelovens kapittel
13, der det i § 13-1 blant annet går frem at kommunedirektøren skal påse at saker som legges frem for
folkevalgte organer er forsvarlig utredet, og at utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe
vedtak. Kommunedirektør skal også påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer blir iverksatt uten
ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har
sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet
oppmerksom på dette på en egnet måte.
Førstekonsulent ved formannskapskontoret i Rødøy kommune har funksjon som blant annet
utvalgssekretær for kommunestyret og formannskapet, og som arkivleder. Rollen som utvalgssekretær
innebærer blant annet ansvar for å forberede sakspapirer til møter i kommunestyret/formannskapet og
føre protokoll fra gjennomførte møter.

1

Vedtatt av kommunestyret i sak 22/2020, 27. april 2020.
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3.

Rutiner for å sikre oppfølging og
iverksettelse av politiske vedtak

3.1

Problemstilling

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger:
I hvilken grad er det etablert rutiner for oppfølging og iverksettelse av politiske vedtak?
a. Har kommunen etablert system for registrering av politiske vedtak, som også dokumenterer status
for oppfølging/iverksettelse?
b. Hvordan er arbeidet med oppfølging av politiske vedtak organisert?
i.

Er ansvar og oppgaver for oppfølging av politiske vedtak tydelig fordelt?

c. I hvilken grad er det etablert rutiner for å avklare/tolke politiske vedtak dersom noe fremstår som
uklart?
d. Har kommunen rutiner for å rapportere på vedtaksoppfølging til politisk nivå, herunder rutiner for å
rapportere om eventuelle uventede hendelser, avvik eller kapasitets-/kompetanseutfordringer som
påvirker iverksettelsen/oppfølgingen av vedtakene?
3.2

Revisjonskriterier

I kommuneloven § 13-1, 3. og 4. ledd, går det frem følgende krav til kommunedirektøren:
«Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet.
Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.
Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet
opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral
betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på
dette på en egnet måte.»

I KS sitt folkevalgtprogram 2019-2023, «Tillit», står det følgende om kommunedirektørens ansvar for å
følge opp vedtak:
«Kommunedirektøren skal være både uavhengig av og lojal mot hele kommunestyret eller fylkestinget. Med
«uavhengig» menes at kommunedirektørens ansettelsesforhold skal være uberørt av endringer i
kommunestyrets og fylkestingets sammensetning. Med «lojal» menes at kommunedirektøren skal
gjennomføre alle vedtak som er fattet av folkevalgte organer, men også at kommunedirektøren melder fra
om det er faktiske eller rettslige utfordringer som har vesentlig betydning for iverksetting av et vedtak.
Dersom et vedtak i et folkevalgt organ er lovstridig, plikter kommunedirektøren å gjøre organet oppmerksom
på dette.»2

Videre står følgende om fortolkning av vedtak og informasjonsflyt mellom politisk og administrativt nivå:3
«Kommunedirektørens oppgave er å fortolke og omsette vedtakene i praksis. Det er derfor viktig at
vedtakene er tydelige, selv om det kan være utfordrende. Tydelige og klare vedtak gir administrasjonen den
beste forutsetningen for å iverksette vedtaket. […]
[…] Riktig og god informasjon om kommunens virksomhet og leveranser er en viktig betingelse for å kunne
utøve effektiv og treffsikker politisk styring. Kommunedirektøren og ordføreren må gi løpende og god
informasjon til hverandre.»

2
3

KS Folkevalgtprogram 2019-2023: Tillit, s. 91.
Ibid., s. 92.
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Om rapportering fra administrasjonen til politikerne, står videre følgende:4
«Kommunedirektøren bør jevnlig gi dere folkevalgte informasjon om tilstanden i administrasjonen og
tjenesteproduksjonen. Slik informasjon gis som regel i formaliserte, skriftlige rapporter. Spørsmålet er ofte
ikke om informasjonen skal gis til de folkevalgte, men om hvem som skal styre informasjonen. Det er derfor
viktig at kommunedirektøren tar aktive grep for å synliggjøre åpenhet og vilje til strukturert informasjonsflyt.
Kommunedirektøren bør se til at hele kommunestyret eller fylkestinget får tilgang til samme informasjon.»

I KS’ idehefte om rådmannens internkontroll5, er det gitt anbefalinger om en rekke momenter den
lovpålagte rapporteringen fra rådmannen på internkontroll bør omfatte. Her blir det blant annet vist til at
rapporteringen bør inneholde status på vedtak, samt informasjon om oppfølging og gjennomføring av
vedtakene.6
Kommunelovens kapittel 25, som trådte i kraft 1.1.2021, inneholder nye og skjerpede bestemmelser
knyttet til kommunens internkontroll:
«Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover
og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og
risikoforhold.
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren
a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.»

Se vedlegg 2 for samlede revisjonskriterier for forvaltningsrevisjonen.
3.3

Registrering og oppfølging av politiske vedtak7

3.3.1

Datagrunnlag

Revisjonen får opplyst at møteprotokoll fra kommunestyremøter blir utarbeidet av politisk sekretariat
samme dag eller påfølgende dag som kommunestyremøtet, og at særutskrifter som viser hvilke vedtak
som har blitt fattet i den enkelte sak i denne forbindelse blir registrert manuelt i sak- og arkivsystemet
Elements.8 Særutskrift med vedtak blir lagt i aktuell saksmappe i Elements. Dersom det ikke allerede er
opprettet saksmappe i Elements gjøres dette av politisk sekretær, før saken legges til fordeling til den
enkelte etat eller formannskapskontoret for fordeling. Hver enkelt sak blir videre fordelt til en
saksbehandler som har ansvaret for å holde i og iverksette/følge opp det aktuelle vedtaket. I tillegg til at
særutskriftene med vedtak vil bli synlige for den enkelte saksbehandler i Elements, er det vanlig praksis at
saksbehandlerne også får beskjed på e-post fra politisk sekretær om at de har blitt tildelt et nytt vedtak
for oppfølging. I forbindelse med oversendelse av dokumentasjon opplyser kommunen at alle nye vedtak
fra kommunestyret blir gjennomgått av rådmann i første møte i strategisk ledelse9 etter hvert
kommunestyremøte. Dette for å sikre at alle saker er fordelt til saksbehandlere, at sakene følges opp og
at det ikke foreligger noen uklarheter knyttet til hvem som har ansvar for saken.
Alle vedtak i kommunestyret blir videre ført opp i en egen oversikt av politisk sekretær. Oversikten viser
dato da vedtaket ble fattet, saksnummer, sakstittel og innhold i vedtak, samt hvilken saksbehandler som
Ibid., s. 94.
KS: Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus? 2013.
6
Ibid. s. 79
7
Dette delkapittelet omhandler både problemstilling 1a) og problemstilling 1b).
8
Rødøy kommune benytter sak- og arkivsystemet Elements fra leverandøren Sikri. Programmet er en videreutvikling
av de to systemene ESA og ePhorte, og er det mest utbredte sak- og arkivsystemet i norsk offentlig sektor.
9
Ukentlige møter der rådmann og etatsledere deltar.
4
5
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har ansvar for oppfølging av vedtaket. I intervju får revisjonen opplyst at oversikten over alle vedtak inngår
som fast punkt i de ukentlige møtene i strategisk ledelse, og at det i møtene blir foretatt gjennomgang av
status for oppfølging av alle tidligere vedtak fattet av kommunestyret. Status for oppfølging av hvert enkelt
vedtak blir imidlertid ikke dokumentert verken i oversikten eller noe annet sted, og oversikten inneholder
heller ikke opplysninger om hvorvidt det har oppstått forhold/utfordringer som har påvirket oppfølgingen
av vedtak eller om det er rapportert/planlagt rapportert til kommunestyret om status for oppfølging av
vedtak.
I intervju blir det opplyst at det etter at vedtak er fordelt for oppfølging av strategisk ledelse, er den enkelte
saksbehandler som har ansvar for å følge opp sine tildelte vedtak. Etatsledere og/eller rådmann har ansvar
for oppfølging og kvalitetssikring av alle vedtak/saker som skal føres tilbake til kommunestyret til politiske
behandling (i tillegg til ansvar for å følge opp vedtak de selv har fått tildelt). I saker som er avhengig av
samhandling mellom flere sektorer (eks. teknisk etat og oppvekst- og kulturetaten), er det etablert praksis
for at ansvar og oppgaver fordeles ut fra fagkompetanse. I for eksempel byggeprosjekter innenfor skole,
vil oppvekst- og kulturetaten typisk ha ansvar for å sørge for spesifisering av krav til utforming av bygget
innvendig, mens teknisk etat vil ha ansvar for prosjektering og oppføring av bygget. I intervjuer
fremkommer det at både ledere og ansatte i Rødøy kommune opplever det som tydelig avklart hvilket
ansvar og oppgaver de ulike involverte personene har når det kommer til vedtaksoppfølging.
I forbindelse med oversendelse av dokumentasjon blir det opplyst at kommunen ikke har skriftlige rutiner
eller prosedyrer for arbeidet med registering, iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak. Det blir vist
til at kommunen hadde planlagt å ta i bruk den elektroniske møtemodulen som hører til saks- og
arkivsystemet Elements i januar 2020, og at det i den forbindelse også var lagt planer for å utarbeide
skriftlige rutiner for arbeidet med registrering og fordeling av vedtak. På grunn av manglende
ressurser/kapasitet ble møtemodulen likevel ikke innført, og det ble heller ikke utarbeidet skriftlige rutiner
som planlagt. Rådmannen peker i intervju på at årsaken til at kommunen ikke har utarbeidet skriftlige
rutiner, er at den nye møtemodulen i Elements vil inneholde funksjonalitet som det vil være relevant å
justere dagens etablerte praksis på bakgrunn av, og som nye skriftlige rutiner må reflektere.
I intervju blir det pekt på at slik prosess og praksis er i dag, har arbeidet med registrering og fordeling av
vedtak for oppfølging god skriftlighet og høy sporbarhet. Samtidig blir det pekt på at det kunne vært nyttig
med en enkel rutine (flytskjema med kontrollpunkter e.l.) som tydeliggjorde den praksisen som er etablert
og hvordan prosessen for registrering og fordeling av politisk vedtak er organisert. Over tid har disse
prosessene blitt håndtert på ulike måter av forskjellige rådmenn og andre ledere, og den praksisen og
fremgangsmåten som til enhver tid har blitt benyttet har til dels vært personavhengig. Det blir pekt på at
kommunen ved å utarbeide mer/bedre rutiner kunne redusert risikoen for at praksis for registrering og
oppfølging av politiske vedtak blir personavhengig (og dermed sårbar ved fravær, endringer i bemanning
mv.).
3.3.2

Vurdering

Etter revisjonens vurdering har Rødøy kommune etablert et system som bidrar til å sikre at politiske vedtak
som fattes i kommunestyret blir registrert, og som gir liten risiko for at vedtak ikke blir fanget opp av
administrasjonen og gjort gjenstand for oppfølging. Videre er det etter revisjonens vurdering etablert en
hensiktsmessig praksis for selve arbeidet med oppfølging av kommunestyrets arbeid, der ansvar og
oppgaver knyttet til vedtaksoppfølging er tydelig avklart og fordelt.
Revisjonen mener samtidig at Rødøy kommune sine prosesser for registrering og oppfølging av politiske
vedtak ikke er tilstrekkelig dokumentert. Verken prosesser for registrering av vedtak eller oppfølging av
vedtak er beskrevet skriftlig (i form av flytskjema, skriftlig rutine/prosedyre e.l.), og det er heller ikke
utarbeidet skriftlige rutiner/prosedyrer eller annen støttedokumentasjon knyttet til oppfølging av vedtak
og forberedelse av saker som skal føres tilbake til kommunestyret for behandling (ytterligere beskrevet i
kapittel 5). Revisjonen vil peke på at mangel på skriftlighet (prosessbeskrivelser, rutiner mv.) medfører
økt risiko for feil, mangler og uønsket variasjon i arbeidet med registrering og oppfølging av politiske
vedtak, samt gjør arbeidet avhengig av enkeltpersoner og dermed sårbart ved fravær/sykdom og endringer
i nøkkelpersonell. Revisjonen vil også peke på at økt grad av skriftlige rutiner vil være i samsvar med
prinsipper for god internkontroll, jf. de krav som følger av kap. 25 i kommuneloven.
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Revisjonen vil også peke på at Rødøy kommune i sine oversikter over politiske vedtak, ikke dokumenterer
status for oppfølging og iverksettelse av de vedtakene kommunestyret. Selv om de prosesser for oppfølging
som er etablert (tydelig ansvarsplassering og ukentlig statusgjennomgang i strategisk ledelse) begrenser
risikoen for manglende kontroll med om oppfølging av vedtak er i rute eller ikke, er det likevel revisjonens
vurdering at kommunen bør vurdere å dokumentere skriftlig status for oppfølging og iverksettelse av det
enkelte vedtak. Dette vil etter revisjonens vurdering sikre god internkontroll på området, og gi
administrasjonen et godt grunnlag for rapportering til politikerne på status for vedtaksoppfølging (se
kapittel 3.5).
3.4

Avklaring/tolking av uklare vedtak

3.4.1

Datagrunnlag

Revisjonen får opplyst at det ikke er etablert egne skriftlige rutiner eller prosedyrer for å avklare/tolke
politiske vedtak dersom noe er uklart i vedtakene. Den etablerte praksisen på dette området er at rådmann
deltar i alle kommunestyremøter, med mulighet til å diskutere og avklare eventuelle utydelige/uklare
punkter i forslag til vedtak direkte i møtene, før vedtak blir fattet/når vedtak blir fattet.
Dersom det likevel skulle forekomme at det fattes vedtak i kommunestyret som er utydelige og behøver
ytterligere presisering/avklaring på et senere tidspunkt, er praksis i Rødøy at rådmann gjør nødvendige
avklarer direkte med ordfører. Dersom ordfører og rådmann sammen ikke skulle klare å sørge for
tilstrekkelig tydeliggjøring av det aktuelle vedtaket, blir den aktuelle saken ført tilbake til kommunestyret
for tydeliggjøring av de uavklarte forholdene.
Av intervju med administrasjon og ordfører, samt skriftlige tilbakemeldinger på e-post fra formannskapet,
går det frem at vedtak i kommunestyret i all hovedsak oppfattes som tydelige og uten særlig behov for
tolkning. I enkelte tilfeller kan det likevel forekomme at det fattes politiske vedtak som krever ytterligere
avklaring, og som må føres tilbake til kommunestyret for avklaring (noe som vil påvirke hvor hurtig vedtak
kan iverksettes/følges opp).
3.4.2

Vurdering

Rødøy kommune har ikke etablert skriftlige retningslinjer eller rutiner for å avklare/tolke utydelige vedtak
fra kommunestyret. Det er imidlertid etablert en tydelig praksis for å gå gjennom og avklare
utydelige/uklare vedtak med politisk ledelse i saker der det måtte være behov for det. Gjennom at rådmann
også er tilstede i møter i kommunestyret, har administrasjon også god anledning til å avklare eventuelle
uklarheter i en sak før et vedtak fattes, samt mulighet til å innhente signaler fra debatt i saker og dermed
forstå konteksten vedtak blir fattet i. Etter revisjonens vurdering fremstår den etablerte praksisen for
avklaring av eventuelle utydelige/uklare som god med tanke på å sikre at de vedtak som fattes i
kommunestyret lar seg omsette. Revisjonen mener likevel at kommunen bør vurdere å skriftliggjøre den
etablerte praksisen for avklaring/tolkning av uklare vedtak, som en del av rutine (flytskjema el.) for
vedtaksoppfølging.
3.5

Rapportering til politisk nivå

3.5.1

Datagrunnlag

Revisjonen får opplyst at det ikke er etablert noen fast, systematisk rapportering fra administrasjonen til
kommunestyret som viser status for oppfølging av alle politiske vedtak, herunder rapportering om
eventuelle uventede hendelser, avvik eller kapasitets-/kompetanseutfordringer som påvirker
iverksettelsen/oppfølgingen av vedtakene. I intervju blir det opplyst at administrasjonen rapporterer
skriftlig til kommunestyret på oppfølging av politiske vedtak knyttet til investeringsprosjekter, i forbindelse
med tertial- og årsrapportering. Når det gjelder øvrige politiske vedtak (som ikke gjelder
investeringsprosjekter) er det ikke etablert noen form for fast skriftlig rapportering til kommunestyret på
status for oppfølging og eventuelle utfordringer knyttet til oppfølging av vedtakene. Eventuell rapportering
på vedtak som ikke gjelder investeringsprosjekter skjer etter forespørsel fra politikerne, og kan foregå
både skriftlig og muntlig.
Rådmannen opplyser i intervju at det har vært diskutert i formannskapet hvorvidt det burde rapporteres
på vedtaksoppfølging mer generelt, gjennom for eksempel en samlet oversikt som viser status for
oppfølging av alle vedtak. Inntil videre har slik rapportering imidlertid ikke blitt etablert. I intervju med
ordfører blir det pekt på at det kunne vært nyttig med en mer fullstendig liste med oversikt over status for
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oppfølging av alle politiske vedtak, da dette ville gjort det enklere for politikere å følge opp hvordan det
ligger an med oppfølging av vedtak, gjøre prioriteringer av hvilke vedtak som skal følges opp først dersom
kapasiteten til oppfølging er presset e.l.
Av intervju med administrasjon og ordfører, samt skriftlige tilbakemeldinger på e-post fra formannskapet,
går det frem at rapporteringen til kommunestyret på gjennomføring av vedtatt investeringsprosjekter for
det meste oppleves som tilstrekkelig. Det trekkes imidlertid frem av flere respondenter at rapportering på
fremdrift i de aktuelle investeringsprosjektene i noen tilfeller er mangelfull/for lite detaljert. Flere politikere
etterlyser mer detaljert informasjon om hvorfor prosjekter er forsinket/ligger bak fremdriftsplaner vedtatt
i kommunestyret, og hva som skal til (av ressurser) for at ønsket fremdrift skal kunne opprettholdes.
3.5.2

Vurdering

Etter revisjonens vurdering har ikke Rødøy kommune etablert rutiner for systematisk rapportering på
vedtaksoppfølging til politisk nivå, herunder rutiner for å rapportere til politikerne om eventuelle uventende
hendelser, avvik eller utfordringer som påvirker oppfølging og iverksettelse av vedtak.
Revisjonen vil peke på at systematisk og kontinuerlig rapportering fra administrasjonen på status for
oppfølging av vedtak, kan utgjøre nyttig styringsinformasjon for politikerne når det gjelder å styre og lede
utviklingen i kommunen innenfor ulike saksområder. Særlig vil rapportering på eventuelle avvik og
utfordringer som påvirker oppfølging og iverksettelse av vedtak kunne utgjøre et viktig styringsverktøy for
kommunestyret i tilfeller der det inntreffer hendelser som gjør at vedtak ikke kan iverksettes i samsvar
med politikernes intensjoner. I slike tilfeller er det viktig at politikerne mottar rapportering som setter dem
i stand til å gi føringer om hvilke vedtak som skal prioriteres og hvilke vedtak som kan vente, samt eventuelt
sette inn tiltak og ressurser for å sikre at alle vedtak blir fulgt opp i samsvar med intensjonene. Også i KS’
idehefte om rådmannens internkontroll blir det anbefalt at den lovpålagte rapporteringen til politikerne
inneholder informasjon om status for oppfølging av politiske vedtak og informasjon om gjennomføring av
vedtakene.
På bakgrunn av dette er det revisjonens vurdering at Rødøy kommune bør etablere systematisk skriftlig
rapportering på status for administrasjonens oppfølging av politiske vedtak, som også omfatter
rapportering på eventuelle avvik i vedtaksoppfølgingen.
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4.

Oppfølging av politiske vedtak i samsvar
med kommunestyrets forutsetninger

4.1

Problemstilling

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling:
I hvilken grad lykkes administrasjonen med å følge opp kommunestyrets vedtak i samsvar med eventuelle
forutsetninger fra kommunestyret?
4.2

Revisjonskriterier

Revisjonskriteriene tilhørende denne problemstillingen fremgår av kapittel 3.2.
Se vedlegg 2 for samlede revisjonskriterier for forvaltningsrevisjonen.
4.3

Oppfølging av kommunestyrets vedtak

4.3.1

Datagrunnlag

Som det fremgår av kapittel 3.3.14.3.1, føres det ikke samlede oversikter over politiske vedtak i Rødøy
som dokumenterer status for oppfølging av hvert enkelt vedtak. Som beskrevet i kapittel 3.5.1 er det heller
ikke etablert noen fast, systematisk rapportering fra administrasjonen til kommunestyret som viser status
for oppfølging av alle politiske vedtak. Det foreligger dermed ikke fullstendige oversikter/lister som
revisjonen kan ta utgangspunkt i for å vurdere i hvilken grad administrasjonen i Rødøy kommune lykkes
med å følge opp politiske vedtak i samsvar med de forutsetninger kommunestyret har gitt.
I
intervjuer
med
administrasjon
og
ordfører,
samt
i
skriftlige
tilbakemeldinger
fra
formannskapsmedlemmer, kommer det frem at politiske vedtak fra kommunestyret i Rødøy i all hovedsak
oppleves å bli fulgt opp i samsvar med de forutsetninger kommunestyret har gitt, herunder når det gjelder
innhold, frist for oppfølging/iverksettelse og ev. krav til spesifikke aktiviteter som skal
gjennomføres/forhold som skal utredes. Rådmann opplyser i intervju at kompetanse og kapasitet til
oppfølging av vedtak i utgangspunktet også oppleves å være tilstrekkelig.
I stikkprøvekontrollen revisjonen har gjennomført av fem vedtak fra kommunestyret fra perioden 20172019, kommer det frem at to vedtak10 er fulgt opp og iverksatt i samsvar med kommunestyrets
forutsetninger (med tanke på både oppfølging av innhold i vedtakene og i henhold til frist kommunestyret
hadde definert).
I to av to sakene som er under oppfølging (men som ikke er ferdig iverksatt) viser
stikkprøvegjennomgangen at administrasjonen er avhengig av at involverte tredjeparter gjennomfører
oppgaver/utfører avtalte initiativ før Rødøy kommune kan følge opp saken videre (hhv. IRIS Salten IKS og
Salten regionråd i sak 079/2018 om eierstrategi og handlingsalternativer for håndtering av
husholdningsavfall, og arbeidsgruppe som inkluderer deltakere fra Meløy kommune i sak 010/2019 om
FV17 Storvika-Reppen).
Når det gjelder det femte vedtaket11 som ble plukket ut, viser stikkprøvegjennomgangen at
administrasjonen på grunn av stort saksomfang og høyt arbeidspress innenfor helse og omsorg, ikke har
lykkes med å følge opp vedtaket om å avklare behov for tjeneste- og botilbud for funksjonshemmede i
Jektvik. Revisjonen får opplyst at mange utredningssaker med korte frister, samt endring og vakanse i
ledelsen i helse og omsorg har bidratt til at vedtak ikke har blitt fulgt opp som forventet. Det blir også pekt

Sak 070/2018 – Verbalforslag ifm. behandling av driftsbudsjett 2019 – Vurdere drift av bokbuss opp mot utlånsstasjon,
og sak 076/2017 – Verbalforslag ifm. behandling av driftsbudsjett 2018 – Drift av Gjerøy skole 1-10.
11
Sak 049/2019 - Orientering om bruk av Gnr. 34 bnr 49. Jektvik, boliger funksjonshemmede
10
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på at utfordringer knyttet til håndtering av covid-19-pandemien har forsterket problematikken med
oppfølging av vedtak innenfor helse og omsorg ytterligere.
I undersøkelsen kommer det videre frem at både politikere og administrasjon ikke alltid opplever at det er
samsvar mellom de forventningene politikerne har til administrasjonen når det gjelder oppfølging av
kommunestyrets vedtak og de ressursene og mulighetene til oppfølging av vedtak som administrasjonen
opplever å ha. Både ordfører og rådmann opplyser i intervju at det forekommer at det blir truffet vedtak i
kommunestyret som pålegger administrasjonen arbeid, uten at det nødvendigvis foreligger en konkret
saksutredning. Rådmannen viser til at dette i enkelte tilfeller fører til at blir truffet vedtak som det kan
være krevende for administrasjonen å følge opp, og at det også har forekommet at det blir vedtatt
utfordrende/urealistiske frister for når et vedtak skal være fulgt opp/iverksatt.
Videre opplyser rådmann at det tidvis oppleves som utfordrende for administrasjonen at mye av debatten
i forbindelse med behandling av saker i kommunestyret skjer i gruppemøter og ikke i plenum. Så lenge det
er lite debatt i kommunestyret og de fleste vurderinger blir foretatt i lukkede gruppemøter, blir det
utfordrende for administrasjonen både å forstå konteksten vedtak er fattet i, og å komme med innspill som
vil kunne gi vedtak som det er mer realistisk at vil kunne følges opp. Rådmann peker på at mangel på åpen
debatt i saker kan gjøre det vanskeligere for administrasjonen å bidra til at kommunestyret unngår å fatte
vedtak som er vanskelige å følge opp eller som vil kunne ha alvorlige/negative konsekvenser for
kommunen, ev. også vedtak der det legges opp til fremgangsmåter som potensielt kan være lovstridige.
Ordfører opplyser i intervju at det oppleves å være en utvikling i retning mer åpen debatt i kommunestyret
i forbindelse med behandling av saker, men peker samtidig på at mye av diskusjonen og mange av
vurderingene i saker fremdeles foregår i gruppemøter. Ordfører understreker imidlertid at administrasjonen
også i dag har god mulighet til både å få med seg kontekst/intensjon bak vedtakene og komme med innspill
i saker dersom vedtak blir vurdert å være ugunstige/umulige å gjennomføre. Samtidig blir det pekt på at
det kunne vært nyttig med flere og bedre samhandlingsarenaer/arenaer for dialog mellom administrasjonen
og kommunestyret, og at bedre samhandling potensielt vil kunne bidra til å redusere gapet mellom
politikernes forventninger til administrasjonen og de mulighetene administrasjonen opplever å ha til å følge
opp vedtak, herunder hvordan og når det er mulig å følge opp arbeidskrevende saker som er sentrale i
utviklingen av kommunen. Arbeidsmøter knyttet til budsjett (budsjettkonferanser) og at etatsledere deltar
i kommunestyret/formannskap blir trukket frem som arenaer der samhandlingen mellom administrasjon
og politikere kan styrkes.
I intervju blir det fra administrasjonen også pekt på at det tidvis oppleves som utfordrende at det ikke alltid
blir tatt hensyn til driftsoppgaver når det fattes vedtak i kommunestyret om gjennomføring av ulike
prosjekter, utredningsoppgaver, utarbeidelse av planer mv. Dersom det blir vedtatt for mye prosjekt/utviklings-/utredningsarbeid uten at dette er godt balansert mot ordinær drift, kan det medføre både svikt,
feil og mangler i det kommunale tjenestetilbudet, og/eller at administrasjonen ikke klarer å levere på
oppfølging av vedtak i henhold til de forventinger kommunestyret eller de forutsetninger det har definert
(for eksempel frister for ferdigstillelse av et prosjekt). Det blir understreket at det er viktig med god dialog
mellom politikk og administrasjon rundt denne balansen, slik at både drift av tilbud og tjenester og ønsket
utviklingsarbeid blir fulgt opp på en tilstrekkelig måte.
4.3.2

Vurdering

I intervju kommer det frem at både administrasjonen og politikere erfarer at administrasjonen i Rødøy
kommune for det meste lykkes med å følge opp de politiske vedtakene kommunestyret fatter, men med
enkelte unntak. I stikkprøvekontrollen revisjonen har gjennomført fremkommer det også eksempler på at
noen vedtak kan være vanskelig å følge opp og iverksette, slik som vedtak som krever involvering av
tredjeparter eller vedtak som er av slikt omfang at det er utfordrende å få satt av nok ressurser til det
parallelt med oppfølging av andre vedtak og utførelse av ordinære driftsoppgaver.
Basert på de opplysningene som kommer frem i undersøkelsen knyttet til gjennomføring av
vedtaksoppfølging, kan det synes å være enkelte utfordringer i Rødøy knyttet til avklaring mellom politisk
nivå og administrasjon når det gjelder politikernes forventninger og administrasjonens ressurser og
opplevde mulighet til å iverksette vedtak. I tilknytning til dette vil revisjonen vise til bestemmelsene i §
13-1 i kommuneloven. Her går det frem at kommunedirektøren skal påse at vedtak blir iverksatt uten
ugrunnet opphold. Videre går det også frem at hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller
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rettslige forhold som har sentral betydning for iverksetting av vedtaket, skal han eller hun gjøre det
folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte.
I KS sitt folkevalgtprogram 2019-2023, «Tillit», blir det vist til at det er viktig at administrasjonen og de
folkevalgte spiller hverandre gode. For å få dette til er det nyttig å etablere en god styringsdialog mellom
folkevalgte og administrasjon, med gode styringsverktøy som synliggjør hva som skal leveres og gode
formelle arenaer for utveksling av informasjon. Dette blant annet for at kommunedirektøren skal kunne
formidle balansert og helhetlig informasjon til de folkevalgte, som kan være relevant å forholde seg til når
kommunestyret skal treffe beslutninger.12
I lys av dette vil revisjonen trekke frem at selv om kommunestyret som kommunens øverste styrende
organ har anledning til å treffe de vedtak som vurderes å være riktige, er det viktig at kommunestyret har
et best mulig saksgrunnlag for å treffe disse vedtakene. Dette vil også inkludere en vurdering av hvilke
muligheter som reelt sett finnes med tanke på når og hvordan politisk vedtak faktisk vil kunne følges opp
og iverksettes. Revisjonen vil derfor vise til KS sin oppfordring om å identifisere eller etablere egnede
arenaer og mekanismer for dialog og informasjonsutveksling mellom politisk og administrativt nivå når det
gjelder oppfølging og iverksettelse av politiske vedtak.

12

KS Folkevalgtprogram 2019-2023: Tillit, s. 91-94.
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5.

Rutiner for å sikre forsvarlig
saksforberedelse av politiske saker

5.1

Problemstilling

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger:
I hvilken grad har kommunen etablert system, retningslinjer og rutiner som sikrer en forsvarlig
saksforberedelse av politiske saker?
a. Er det etablert veiledere, maler, sjekklister eller lignende til bruk som støtte/hjelpemiddel i
forbindelse med saksforberedelse/utredning av politiske saker?
b. Er det etablert retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning av saksutredninger i forbindelse med
forberedelse av politiske saker?
c. I hvilken grad er det etablert system og rutiner for å sikre at saksutredninger blir ferdigstilt så raskt
som mulig og innen eventuelle frister som er satt?
5.2

Revisjonskriterier

I kommuneloven § 13-1, 3. og 4. ledd, går det frem følgende krav til kommunedirektøren:
«Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet.
Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.
Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet
opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning
for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en
egnet måte.»

Kommunelovens kapittel 25, som trådte i kraft 1.1.2021, inneholder nye og skjerpede bestemmelser
knyttet til kommunens internkontroll:
«Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover
og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og
risikoforhold.
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren
a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.»

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier.
5.3

Veiledere, maler og sjekklister til bruk i saksforberedelse

5.3.1

Datagrunnlag

Revisjonen har fått tilsendt saksmaler som benyttes i forbindelse med forberedelse/utarbeidelse av politiske
saker til hhv. kommunestyret og formannskapet. Malene inneholder følgende hovedpunkter/-overskrifter,
som skal benyttes av saksbehandler for å bygge opp saker som skal til politisk behandling:
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•
•
•
•
•

Bakgrunn/om saken
Vurdering
Konklusjon
Vedlegg
Rådmannens innstilling

Malene inneholder ingen ytterligere veiledning eller støttetekst til den enkelte overskrift, som omtaler hva
hvert punkt skal inneholde av informasjon eller hva det er særlig viktig at saksbehandler får tydelig frem.
Revisjonen får videre opplyst at administrasjonen per i dag heller ikke har andre rutiner, prosedyrer eller
annet støttemateriell som saksbehandlere aktivt benytter som støtte/hjelpemiddel i forbindelse med
forberedelse og utredning av politiske saker, herunder for eksempel skriftlige rutiner som beskriver
prosessen med utarbeidelse av politiske saker og forslag til innstilling, veiledere eller sjekklister. I intervju
blir det opplyst at hvordan den enkelte saksbehandler går frem i forbindelse med utredning av saker i stor
grad er basert på den enkeltes erfaring og kompetanse. Det blir vist til at mange av medarbeiderne som
er involvert i utarbeidelse av saker som skal til politisk behandling har lang fartstid i kommunen, og at
dette bidrar til å sikre en forholdsvis etablert og samordnet praksis for hvordan disse sakene skal skrives.
Det eksisterer en håndbok med veiledning i standarder og formkrav til kommunal saksbehandling i Rødøy
kommune, som inneholder beskrivelse av krav til en god saksfremstilling, samt en detaljert beskrivelse av
hvordan saker som skal til politisk behandling skal bygges opp. Håndboken ble utarbeidet i 1993, og har
ikke vært oppdatert siden den ble laget. Rådmann opplyser at håndboken etter det hun er kjent med ikke
blir benyttet av saksbehandlere i kommunen i dag. Ettersom håndboken ikke har blitt oppdatert siden den
ble utarbeidet, peker rådmann også på at den har noen mangler sett opp mot dagens
standarder/forventninger til saksforberedelse i kommunen.
I forbindelse med verifisering får revisjonen opplyst at det for utvalgte sakstyper, foreligger flytskjema som
viser saksgangen i disse sakene. Flytskjemaene gjelder boligsøknader, søknader om serverings- eller
skjenkebevilling, og inneholder stegvis oversikt over de oppgaver som skal utføres ifm. behandling av
søknadene, herunder at saksfremlegg skal utarbeides. Flytskjemaene inneholder etter det revisjonen kan
se ikke ytterligere informasjon eller veiledning knyttet til hva saksfremlegg i disse sakene skal inneholde
av opplysninger, vurderinger mv. eller hvordan de skal bygges opp/struktureres.
I intervju opplyser både rådmann, etatsledere og saksbehandlere at det kunne vært nyttig med mer/bedre
støttemateriell knyttet til saksforberedelse. Dette kunne bidratt til å redusere risikoen for feil og mangler i
de sakene som blir utarbeidet, samt forenklet arbeid med opplæring og oppfølging av nye ansatte som skal
i gang med å utarbeide/skrive saker og som ikke har erfaring med dette fra tidligere. Revisjonen får opplyst
at det per i dag ikke er etablert noen formalisert opplæring i å skrive saker til politisk behandling, og at
opplæring i saksforberedelse av nye medarbeidere i hovedsak skjer i dialog med/med støtte fra
overordnede ledere.
Rådmann vurderer at et mer formalisert system som sikrer at medarbeidere som skal arbeide med
forberedelse av saker som skal til politisk behandling raskt får god oversikt over hvilke krav og
forventninger som gjelder og hvordan man skal sikre at man utarbeider politiske saker med tilstrekkelig
kvalitet, vil være nyttig for kommunen å få på plass. Også etatsledere og saksbehandlere trekker frem at
formalisering av opplæring og rutiner innen saksforberedelse kunne vært nyttig, og at dette kunne bidratt
til økt trygghet med at saker som skal til politisk behandling blir tilstrekkelig godt utredet.
5.3.2

Vurdering

Utover maler for saksfremlegg som skal for politiske saker som utarbeides av administrasjonen og håndbok
for kommunal saksbehandling som det opplyses at ikke er i aktiv bruk, er det ikke etablert egne rutiner,
veiledere, sjekklister eller lignende til bruk som støtte eller hjelpemiddel for ansatte som arbeider med
utarbeidelse av saksfremlegg og utredning av saker som skal til politisk behandling. Hvordan hver enkelt
sak utredes og legges frem, innenfor kommunens mal for saksfremlegg, er i stor grad opp til den enkelte
saksbehandler som får tildelt saken for oppfølging.
Revisjonen mener mangel på skriftlige rutiner, herunder for eksempel veiledere og sjekklister, medfører
risiko for variasjon med hensyn til hvordan saksbehandlerne utreder saker og utarbeider saksfremlegg i
politiske saker. Dette omfatter variasjon knyttet til hvilke momenter og opplysninger som blir inkludert,
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kvaliteten på opplysningene, samt hvilke vurderinger som blir gjort i det enkelte saksfremlegg med hensyn
til f.eks. økonomi, miljø, folkehelse mv. Dette kan videre medføre risiko for at politikerne ikke alltid mottar
tilstrekkelig informasjon om relevante forhold (forsvarlig saksutredning) til å kunne treffe en beslutning og
fatte vedtak. For å sikre at alle saker som legges frem for kommunestyret for behandling er av tilstrekkelig
kvalitet og har et tilstrekkelig informasjonsnivå som gir politikerne et forsvarlig grunnlag for å fatte vedtak,
er det revisjonens vurdering at Rødøy kommune bør utarbeide skriftlige rutiner som tydeliggjør hvilke
momenter, forhold og vurderinger som skal inngå i saksfremlegg som utarbeides av administrasjonen. Økt
grad av skriftlige rutiner vil være i samsvar med krav til og prinsipper for god internkontroll, og vil kunne
bidra til å redusere risikoen for feil og mangler samt redusere sårbarheten ved eventuelt skifte av
nøkkelpersonell. I tillegg mener revisjonen at økt grad av skriftlige retningslinjer, rutiner og veiledninger
vil kunne bidra til å effektivisere prosessene med utarbeidelse av saksfremlegg.
Videre er det revisjonens vurdering at Rødøy kommune bør vurdere å formalisere opplæring blant relevante
ansatte og ledere knyttet til utarbeidelse av saksfremlegg i politiske saker. I tillegg til å være i samsvar
med krav til og prinsipper for god internkontroll, vil mer formalisert opplæring etter revisjonens vurdering
være nyttig med tanke på å sikre både tilstrekkelig kvalitet i de saksfremlegg som utarbeides og en mest
mulig ensartet praksis (standardisering) blant ledere og saksbehandlere for hvordan de skriver
saksfremlegg. Dette vil igjen kunne bidra til å redusere risikoen for variasjon i innhold og kvalitet i de
saksfremlegg som legges frem for kommunestyret i ulike saker.
5.4

Retningslinjer for kvalitetssikring og godkjenning av saksutredninger

5.4.1

Datagrunnlag

I forbindelse med oversendelse av dokumentasjon, får revisjonen opplyst at det ikke er utarbeidet skriftlige
retningslinjer eller rutiner for kvalitetssikring og godkjenning av saksutredninger og forslag til vedtak som
i saker som skal legges frem for politisk behandling. Det er heller ikke etablert sjekklister eller liknende
verktøy for kvalitetssikring og godkjenning av saksutredninger, som omtaler hvilke forhold og momenter
som skal gjennomgås og kontrolleres av henholdsvis etatsledere og rådmann, herunder når det gjelder for
eksempel innhold, struktur eller språk.
Det er imidlertid etablert en fast praksis for at rådmann gjennomgår, kvalitetssikrer og godkjenner alle
saker som skal legges frem for kommunestyret for behandling. Saker som er utarbeidet av saksbehandlere
i en av etatene går i tillegg via etatsleder for en faglig kvalitetssikring og godkjenning, før sakene sendes
videre til rådmann (saker etatslederne selv utarbeider går direkte til rådmann for kvalitetssikring). I intervju
blir det opplyst at både rådmann og etatsledere gjennomfører kvalitetssikring av saksfremlegg i god
dialog/samarbeid med den aktuelle saksbehandleren som har vært involvert i utarbeidelse av saken, for å
sikre en god prosess der alle faglige spørsmål blir tilstrekkelig diskutert og gjennomgått.
I intervju fremkommer det ulike synspunkter på behov for skriftlig rutiner, herunder sjekklister eller
liknende verktøy, til bruk i forbindelse med kvalitetssikring. En av etatslederne peker på at ettersom de
fleste saksbehandlere i etaten har lang erfaring med saksbehandling og -utredning, oppleves det å være
begrenset behov for å utarbeide spesifikke rutiner for kvalitetssikring (siden kvaliteten på saksbehandling
i utgangspunktet holder høyt nivå). Samtidig peker en annen etatsleder på at bruk av sjekkliste el. i
forbindelse med kvalitetssikring av saker kunne vært nyttig for å sikre at alle relevante momenter er
inkludert i de sakene som blir utarbeidet. Det blir pekt på at dette særlig kunne vært nyttig i tilfeller der
saksbehandlere har begrenset formalkompetanse, og der det er viktig å sikre tilstrekkelig faglig kontroll
med at alle relevante hensyn og forhold er inkludert i saksutredningene.
I intervju med ordfører, samt i skriftlige tilbakemeldinger på e-post fra formannskapet, kommer det frem
at kvaliteten i saksfremlegg fra administrasjonen i de fleste saker oppleves å være god og at sakene
vurderes å være tilstrekkelig utredet. Samtidig opplever flere at det i enkelte saker forekommer at ikke
alle sider/alternativer i en sak er like godt belyst, og at politikerne i slike tilfeller opplever at de ikke alltid
har et tilstrekkelig grunnlag å treffe gode beslutninger på.
5.4.2

Vurdering

Rødøy kommune har etablert en fast praksis for kvalitetssikring av saksfremlegg, der rådmann gjennomgår
og kontrollerer alle saksfremlegg i saker som skal til politisk behandling. Praksisen for kvalitetssikring av
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saksfremlegg er ikke skriftliggjort, og det er ikke definert skriftlig hvilke forhold og momenter som skal
kvalitetssikres/kontrolleres i den enkelte sak.
Ettersom alle saksfremlegg blir kvalitetssikret av rådmannen før sakene legges frem for kommunestyret,
er risikoen for ulik praksis på dette området etter revisjonens vurdering begrenset. Revisjonen mener
likevel at Rødøy kommune kan vurdere å nedfelle den praksisen som er etablert i skriftlige
retningslinjer/rutiner, herunder også hvilke forhold og momenter som skal kontrolleres i hver enkelt sak.
Dette vil kunne bidra til å redusere sårbarheten og risikoen for feil og mangler ved ev. skifte av
nøkkelpersonell eller dersom det skulle være aktuelt at andre enn rådmannen gjennomfører kvalitetssikring
av saksfremlegg. Skriftliggjøring av hvilke forhold og momenter som skal kvalitetskontrolleres i den enkelte
sak vil også kunne bidra til å gjøre det tydeligere og mer forutsigbart for den enkelte saksbehandler hvilken
kvalitet som forventes i de saksfremleggene de utarbeider.
5.5

System og rutiner for ferdigstilling av saksutredninger

5.5.1

Datagrunnlag

Som det fremgår av kapittel 3.3.1, blir alle nye kommunestyrevedtak fordelt til en saksbehandler for
oppfølging i det første påfølgende møte (ukentlig) i strategisk ledelse etter det aktuelle
kommunestyremøtet der vedtaket ble fattet. Saksbehandlere som får tildelt saker for oppfølging av et
vedtak, har et selvstendig ansvar for å utarbeide forslag til saksutredning og fremstille dette for
kvalitetssikring så snart saksutredningen er klar. Administrasjonen i Rødøy har etablert en egen oversikt
som viser når den enkelte sak er planlagt fremlagt for politisk behandling (hvilken dato og for hvilket
organ/utvalg), slik at saksbehandler kan holde oversikt over når saksutredning må være ferdigstilt.
Som det også går frem av kapittel 3.3.1, blir alle kommunestyrevedtak ført opp i en egen oversikt som
strategisk ledelse gjennomgår som et fast punkt i ukentlige møter. På denne måten får ledelsen jevnlig
oversikt over status for ferdigstilling av saker som skal legges frem for politikerne, og over eventuelle saker
som ikke har blitt fulgt opp og tatt tak i. Strategisk ledelse har da anledning til å foreta prioriteringer knyttet
til ressursbruk mv. for å sikre at saksutredninger blir utarbeidet og ferdigstilt så raskt som mulig/til riktig
møte/dato og innenfor eventuelle frister politikerne har satt.
Som det er vist til i kapittel 4.3.1, opplever både administrasjon, ordfører og formannskap at politiske
vedtak i hovedsak blir fulgt opp innenfor gjeldende frister definert av politikerne. Det blir opplyst at dette
også gjelder for de vedtak der det skal utredes saker som skal føres til kommunestyret for politisk
behandling, og at saksutredninger i de fleste tilfeller blir ferdigstilt raskt og innenfor relevante frister.
Samtidig blir det trukket frem at administrasjonens oppfølging av vedtak og utredning av saker til politisk
behandling ikke alltid blir opplevd å være tilstrekkelig rask. Dette blir satt i sammenheng med avstanden
mellom hva politikerne ønsker/forventer av administrasjonen og hva administrasjonen vurderer at det er
realistisk å få til gitt kapasitet/ressurser (se også kapittel 4.3.1).
5.5.2

Vurdering

Utover at status for oppfølging av vedtak blir gjennomgått ukentlig i møter i strategisk ledelse, har Rødøy
kommune ikke etablert system, skriftlige rutiner eller annen fast praksis knyttet til hvordan
administrasjonen skal sikre at saksutredninger blir ferdigstilt så raskt som mulig og innen eventuelle frister
som er satt (både ev. interne frister og frister vedtatt av politikerne). Slik arbeidet med utarbeidelse av
saksfremlegg er organisert i dag, er det etter revisjonens vurdering i forholdsvis stor grad opp til den
enkelte saksbehandler å sikre at saksbehandling fullføres og saksfremlegg ferdigstilles. Revisjonen vil peke
på at den ukentlige gjennomgangen av vedtak i strategisk ledergruppe kan være hensiktsmessig som arena
for å gjøre nødvendige avklaringer med hensyn til prioritering og ferdigstillelse av saker. Som nevnt
tidligere vil det i forbindelse med denne gjennomgang være gunstig om det foreligger skriftlig oversikt over
status for oppfølging og iverksettelse av det enkelte vedtak, slik at det blir så tydelig som mulig for
ledergruppen om det er utfordringer knyttet til ferdigstilling av enkelte vedtak og om det eventuelt er
nødvendig å gjøre andre prioriteringer for å sikre at saker som skal legges frem for kommunestyret blir
ferdigstilt til riktig/ønsket tid.
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6.

Konklusjon og anbefalinger

Forvaltningsrevisjonen viser at Rødøy kommune har etablert en praksis som bidrar til å sikre at politiske
vedtak som fattes i kommunestyret blir registrert, og som gir liten risiko for at vedtak ikke blir fanget opp
av administrasjonen og gjort gjenstand for oppfølging. Videre at kommunen har etablert en fast praksis
der rådmann kvalitetssikrer alle saksfremlegg før sakene legges frem for kommunestyret for behandling,
samt en fast praksis for avklaring/tolkning av eventuelle utydelige vedtak. Undersøkelsen indikerer at
administrasjonen i Rødøy kommune for det meste lykkes med å følge opp og iverksette kommunestyrets
vedtak (med enkelte unntak).
Samtidig er det revisjonens vurdering at mangel på skriftlighet i sentrale arbeidsprosesser, herunder når
det gjelder registrering og oppfølging av vedtak og utarbeidelse og kvalitetssikring av saksfremlegg,
medfører risiko for feil, mangler og uønsket variasjon i arbeidet med saksforberedelse og vedtaksoppfølging
i Rødøy kommune. Økt grad av skriftlige rutiner vil etter revisjonens vurdering kunne bidra til å redusere
risikoen for feil og mangler i disse prosessene, samt redusere sårbarhet som oppstår ved eventuelle skifter
av nøkkelpersonell. Revisjonen vil også peke på at økt grad av skriftlige rutiner for sentrale
arbeidsprosesser vil være i samsvar med krav til og prinsipper for god internkontroll.
Videre har Rødøy kommune etter revisjonens vurdering ikke etablert rutiner for systematisk rapportering
på vedtaksoppfølging til politisk nivå, herunder for å rapportere om eventuelle uventende
hendelser/utfordringer eller avvik som påvirker oppfølging og iverksettelse av vedtak. Revisjonen vil peke
på at systematisk rapportering fra administrasjonen på status for oppfølging av vedtak, kan utgjøre nyttig
styringsinformasjon for politikerne når det gjelder å lede utviklingen i kommunen. Særlig vil rapportering
på eventuelle avvik fra den planlagte iverksettelsen av vedtak kunne utgjøre et viktig styringsverktøy for
kommunestyret i tilfeller der det inntreffer hendelser som gjør at vedtak ikke kan iverksettes i samsvar
med politikernes intensjoner. Revisjonen mener at det da er viktig at politikerne mottar rapportering som
setter dem i stand til å gi føringer om hvilke vedtak som skal prioriteres, samt sette inn tiltak og ressurser
for å sikre at vedtak blir fulgt opp.
I undersøkelsen kommer det frem at både administrasjon og politikere ikke alltid opplever at det er samsvar
mellom politikernes forventninger og administrasjonens ressurser og opplevde mulighet til å iverksette
vedtak. I samsvar med anbefalinger fra KS sitt folkevalgtprogram, vil revisjonen trekke frem at det kan
være hensiktsmessig å identifisere egnede arenaer og mekanismer for dialog og informasjonsutveksling
mellom politisk og administrativt nivå når det gjelder oppfølging og iverksettelse av politiske vedtak.
Basert på det som kommer frem i undersøkelsen anbefaler revisjonen at Rødøy kommune setter i verk
følgende tiltak:
1. Utarbeider skriftlige retningslinjer/rutiner for:
a)
b)
c)
d)

Registrering og oppfølging av politiske vedtak
Avklaring/tolkning av uklare politiske vedtak
Rapportering til kommunestyret på oppfølging og iverksettelse av politiske vedtak
Utarbeidelse og kvalitetssikring av saksfremlegg

2. Formaliserer opplæring blant relevante ansatte og ledere knyttet til utarbeidelse av saksfremlegg i
politiske saker.
3. Vurderer i hvilken grad det er mulig å identifisere egnede arenaer og mekanismer for dialog og
informasjonsutveksling mellom politisk og administrativt nivå når det gjelder oppfølging og
iverksettelse av politiske vedtak.
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: Høringsuttalelse
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: Revisjonskriterier
Kommuneloven
I kommuneloven § 13-1, 3. og 4. ledd, går det frem følgende krav til kommunedirektøren:
«Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet.
Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak.
Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet
opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral
betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på
dette på en egnet måte.»

Kommunelovens kapittel 25, som trådte i kraft 1.1.2021, inneholder nye og skjerpede bestemmelser
knyttet til kommunens internkontroll:
«Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover
og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen.
Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og
risikoforhold.
Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren
a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.»

Fram til bestemmelsene i ny kommunelov trådte i kraft ved årsskifte 2020/2021, gjaldt bestemmelsene i
gammel lov, jf. kommuneloven § 31-3:
«Fram til kapittel 25 trer i kraft gjelder følgende bestemmelser:
a) Kommunedirektøren skal sørge for at administrasjonen er gjenstand for betryggende kontroll.
b) I årsberetningen skal det redegjøres for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre
betryggende kontroll med virksomheten.
c) Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om resultater fra statlig tilsyn minst
én gang i året.»

I proposisjonen til gammel kommunelov13 står følgende kommentar til kravet om betryggende kontroll:
«Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere internkontroll,
må ansvaret for slik kontroll regnes som en nødvendig del av administrasjonssjefens ledelsesansvar. Det er i
tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at en leder av en virksomhet etablerer rutiner og systemer
som blant annet skal bidra til å sikre at organisasjonen når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er
ordnet på forsvarlig måte.»

I Ot.prp.nr.70 (2002-2003) blir det videre vist til at internkontroll først og fremst er et ledelsesverktøy, og

Ot.prp.nr.70 (2002-2003). Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner
m.m. (kommunal revisjon).
13

24

«(…) er en integrert del av ledelsens styring av organisasjonen. Internkontroll defineres i videste forstand
som en prosess, iverksatt og gjennomført av virksomhetens ledere og ansatte, med formål å sikre
måloppnåelse på følgende områder:
- Målrettet og effektiv drift
- Pålitelig ekstern rapportering
- Overholdelse av gjeldende lover og regelverk.»

Det er flere anerkjente rammeverk som beskriver grunnprinsipp for god internkontroll. Et av de mest brukte
rammeverkene for internkontroll er COSO-modellen.14
Hovedelementene i COSO-modellen er felles for flere av de ulike rammeverkene for internkontroll. De
viktigste elementene er:
•
•
•
•
•

kontrollmiljø
risikovurdering
kontrollaktiviteter
kommunikasjon og informasjon
ledelsesoppfølging

KS folkevalgtprogram 2019-2023 «Tillit»
I KS sitt folkevalgtprogram 2019-2023, «Tillit», står det følgende om kommunedirektørens ansvar for å
følge opp vedtak:
«Kommunedirektøren skal være både uavhengig av og lojal mot hele kommunestyret eller fylkestinget. Med
«uavhengig» menes at kommunedirektørens ansettelsesforhold skal være uberørt av endringer i
kommunestyrets og fylkestingets sammensetning. Med «lojal» menes at kommunedirektøren skal
gjennomføre alle vedtak som er fattet av folkevalgte organer, men også at kommunedirektøren melder fra
om det er faktiske eller rettslige utfordringer som har vesentlig betydning for iverksetting av et vedtak.
Dersom et vedtak i et folkevalgt organ er lovstridig, plikter kommunedirektøren å gjøre organet oppmerksom
på dette.»15

Videre står følgende om fortolkning av vedtak og informasjonsflyt mellom politisk og administrativt nivå:
«Kommunedirektørens oppgave er å fortolke og omsette vedtakene i praksis. Det er derfor viktig at
vedtakene er tydelige, selv om det kan være utfordrende. Tydelige og klare vedtak gir administrasjonen den
beste forutsetningen for å iverksette vedtaket. […]16
[…] Riktig og god informasjon om kommunens virksomhet og leveranser er en viktig betingelse for å kunne
utøve effektiv og treffsikker politisk styring. Kommunedirektøren og ordføreren må gi løpende og god
informasjon til hverandre.»17

Om rapportering fra administrasjonen til politikerne, står videre følgende:
«Kommunedirektøren bør jevnlig gi dere folkevalgte informasjon om tilstanden i administrasjonen og
tjenesteproduksjonen. Slik informasjon gis som regel i formaliserte, skriftlige rapporter. Spørsmålet er ofte
ikke om informasjonen skal gis til de folkevalgte, men om hvem som skal styre informasjonen. Det er derfor
viktig at kommunedirektøren tar aktive grep for å synliggjøre åpenhet og vilje til strukturert informasjonsflyt.
Kommunedirektøren bør se til at hele kommunestyret eller fylkestinget får tilgang til samme informasjon.»18

I veilederen peker KS også at føringer og instrukser som de folkevalgte gir til administrasjonen, skal skje
i vedtaks form:

14
15
16
17
18

COSO: Internal Control – Integrated Framework (2013).
KS Folkevalgtprogram 2019-2023: Tillit, s. 91.
Ibid., s. 92.
Ibid., s. 93.
Ibid., s. 94.

25

«Kommunedirektøren har en sammensatt rolle i norske kommuner og fylkeskommuner. Kjernen i dette er at
kommunedirektøren er aktivt involvert i alle faser av de lokale politiske prosessene, fra forslag, til
iverksetting og evaluering. Føringer og instrukser som dere folkevalgte gir, skal skje i kraft av vedtak, ikke
gjennom mer vage signaler, eller ordførers forventninger til kommunedirektøren, eller gjennom det
kommunedirektøren har oppfattet er flertallets syn. Dersom kommunedirektørens rolle skal begrenses eller
styres av kommunestyret, må det skje i kraft av vedtak.»19

I KS sitt folkevalgtprogram 2019-2023, «Tillit», blir det pekt på at skillet mellom politikk og administrasjon
ikke alltid er entydig. Rolleforståelsen knyttet til blant annet hvem som skal stå for utførelsen av hvilke
oppgaver/hvilket arbeid i ulike saker kan ikke avklares en gang for alle, men må drøftes kontinuerlig både
blant de folkevalgte og mellom de folkevalgte og administrasjonen. KS viser til at det for å spille hverandre
gode er nyttig å etablere en god styringsdialog mellom folkevalgte og administrasjon, med gode
styringsverktøy som synliggjør hva som skal leveres og gode formelle arenaer for utveksling av
informasjon. Dette blant annet for at kommunedirektøren skal kunne formidle balansert og helhetlig
informasjon til de folkevalgte, som kan være relevant å forholde seg til når kommunestyret skal treffe
beslutninger.20
Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus? (KS)
I KS’ idehefte om rådmannens internkontroll21, er det gitt anbefalinger om en rekke momenter den
lovpålagte rapporteringen fra rådmannen på internkontroll bør omfatte. Her blir det blant annet vist til at
rapporteringen bør inneholde status på vedtak, samt informasjon om oppfølging og gjennomføring av
vedtakene.22

19
20
21
22

Ibid., s. 91.
KS Folkevalgtprogram 2019-2023: Tillit, s. 91-94.
KS: Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i eget hus? 2013.
Ibid. s. 79
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Bakgrunn for saken
Kommunestyret vedtok i sin sak 044/20 Plan for forvaltningsrevisjon 2020 - 2023. Etter
innstilling lia kontrollutvalget ble folgende prioriterte omrAder 1br Ibrvaltningsrevis.ion
vedtatt:
I . Oppl'olgning av kommunestyrets vedtak *)
2. Offentlige anskaffelser
3. Informasjonssikkerhet
4. Vann og avlop - intemkontroll og beredskap
5. Grunnskole i bibliotek
6. Sykefraver - rutiner
t
)Gjennomf'ort
ga
planen.
Kommunestyret
kontrollutvalget fullmakt tiI A foreta endringer av

Offentlig anskalfelse ble hoyt prioritert i Plan for forvaltningsrevisjon med grunnlag i
risikovurderingen som fulgte planen. Revisor har i utvalgels sak 26120 rapportcrt funn ettcr
sin etterlevelseskontroll pi samme omride:
L'ur konUusion er at det.foreligger svakheler i Rodo1, kmntunc .rin innkjopsrutine.
spe.sielt i mangelfitll dokumentu.sion og oppbet'aring, ut' dokunvntusjon. l'ar kontroll
indikerer at bestemmelsene i lov om ollbntlige unski/'elser mcd tilhoren<le .forskriJi og
inlerne rutiner ikke elterleves i sin helhet.

Sonr en oppfolgning av kommunestyrets vedtak er revisor bedt om a utarbeide en prosjektplan
for gjennomforing av forvaltningsrevisjon tilknyttet prioritet nummer 2. I vedlagte
prosj ektplan er formilet med forvaltningsrevisj onen fol gende:

Formalel med prosiektet vil vere d undersokc om organisering av innkjopsarbeidet i Rotloy
kommune er hensiktsmessig, om $)stem og ruliner.fir innkittpsarheidet er i samsvar med
loter og regler og ev. politiske .foringer i kommunen, og om regelverket blir etlarlevtl i
innkiopsprosesscr. Videre er del et.formal a kartlegge hvilke rutiner og s1'stem.fir
kontrollhundlingcr som cr etablert nar det gielder innkiop, og a undersoke om disse er i
sumsvar mecl lover og rcgler og politiske .foringer i kommunen.
For i belyse dette legger revisor opp til undersokelser og rapportering om folgende fem sett
med problemstillinger:

innkjop i kommunen hensiktsmessig?
a) I hvilken grad er det etablert en hensiktsmessig fullmaktstruktur?
b) t hvilken grad har ansatte som er involvert i innkjop nodvendig kompetanse. og
hvilken grad er det etablert rutiner for opplering som sikrer dette?

I ) Er organiseringen av

i

2) Er det utarbeidet en hensiktsmessig innkjopsstrategi?
3) I hvilken grad har kommunen etablert hensiktsmessige system. rutiner og retningslinjer for
i sikre at innkjop av varer og tjenester er i samsvar med gieldende regelverk?
a) Er det utarbeidet tilstrekkelig med rutiner og retningslinjer for i giennomfore
innkjop i samsvar med regelverket?
b) I hvilken grad er det elablert inteme kontroller lor 6 avdekke brudd pA regelverk fbr
offentlig innkjop og for i sikre at innkjopene skjer i samsvar med krav om
konkunanse?
4) I hvilken grad blir reglene for offentlige anskaffelser fulgt i kommunens innkjop?
a) Er utvalgte innkjop lyst ut eller konkurranseeksponert i samsvar med krav i
regelverket?
b) Er kjop innentbr rammeavtaler giennomf'ort i samsvar med avtalene?
c) Har kommunen inkludert krav til lonns- og arbeidsvilkir hos leverandorer og
underleverandorer i utlysninger og kontrakter der dette er pAkrevd?
5) t hvilken grad har kommunen etablert hensiktsmessige rutiner for oppfolging av
kontrakter?
Revisjonskriterier (krav. normer og/eller standarder som den reviderte vurderes i forhold til)
vil vrre hentet fra
- Anskaffelsesregelverket
- Kommuneloven (intemkontroll med innkjopsarbeidet jfr lovens $ 25- I )
- Egne styringsdokument eller vedtak pi omridet
Revisor har utarbeidet en kortfattet beskrivelse av de fem grunnleggende prinsippene
anskaffelsesregelverket bygger p6:

Konkurransenrinsippet viser til at offentlige innkiop skal skje pA grunnlag av konkurranse.
uten hensyn til hvilken innkjopsprosedyre som blir benyttet. BAde ut fra samlunnsokonomiske
og forretningsmessige hensyn, samt forvaltningsrettslige prinsipp om likebehandling, er det
onskelig at olfentlige innkjop skjer etter konkurranse mellom potensielle leverandorer.
Likebehandlinq av leverandorene medforer at kommunen under hele prosessen skal legge
forholdene til rette for at flest mulig av de potensielle lcverandsrene fEr mulighet til i
konkurrere om leveransen pi samme grunnlag. Leverandorene mi derfor bli gitt likeverdige
tbrutsetninger lor A f& sitt tilbud valgt.
Forutberegneliqhet omhandler forutsigbarhet for leverandsrene. Prinsippet viser til at
oppdragsgiver skal sorge for at leverandorer har tilstrekkelig infbmrasjon om konkurransen og
giennomforingen av denne, til at de kan ta lorslarlige vurderinger og avgiorelser med hensyn
til tilbudets innhold.
Ettemrovbarhet handler om at anskaffelsene til kommunen skal kunne etterproves av
leverandorene. Dette betyr at kommunen mfl kunne dokumentere de ulike stegene i
anskaffelsesprosessen. Kommunen mi derfbr sorge for at de vurderingene som har blitt giort
og den dokumentasjonen som har betydning for anskaffelsen er skriftliggiort. klar og
utfyltende nok til at en tredjepart eller et klageorgan i ettertid kan ffl en god forstAelse av de
vurderingene som ble giort.
F-orholdsmessishetsprinsippet inneberer at de plikter og rettigheter som ble utledet fra dc
andre prinsippene mi tilpasses den enkelte anskafl'elsens art og omfang. Dette betyr at de krav
som blir stilt til prosedyren kommunen skal gjennomf'ore. mi sti i fbrhotd til det som skal
kjopes inn. og at de kravene kommunen stiller til leverandoren ogsi mi std i fbrhold til
anskaffelsen. Kommunen skal med andre ord ikke stille strengere krav enn det som er
nodvendig lor 6 realisere formilet med anskaffelsen. I lorarbeidet til loven blir det
understreket at etterleving av dette prinsippet er sentralt tbr fl realisere formilet med loven om
effbktiv bruk av samfunnets ressurser. srrlig nir det gjelder mindre anskaffelser.

Revisor opplyser at det beregnes brukt cirka 260 timer pA gjennomf'oring av prosjektet. Ilblge
prosjektplanerr skal endelig rapport slik at den kan sendes over til sekretariatet innen utgangen
av august 202 1.

Vurdering:
Prosjektplanen inneholder problemstillinger, revisjonskriterier. og metodebruk slik det rides
til iNorges Kommunerevisorforbunds (NKRF) RSK 001 Standard for fbrvaltningsrevisjon.
Regelverk pA omr6det, og krav til kommunal etterlevelse, er forholdsvis omiattende. Beregnet
tidsbruk pi 260 timer synes forholdsmessig for en lbrvaltningsrevisjon med anskaflelse som
tema.

Det legges opp til en nsermere gjennomgang og drofiing av prosjektplanen i utvalgets mote.
og at vedtatt prosjektplan med eventuelle endringer / presiseringer vedtas som
kontrollutvalgets bestilting.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget godkjenner beslilling av forvaltningsrevisjon Innkjop slik det er beskrevet i
prosjektplan datert januar 2021 .
Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens lbrmil gir kontrollutvalget revisor fullmakt til
fbreta justering av fastsatt problemstilling ved behov.

i

Kontrollutvalget ber revisor fortlspende rapportere til kontrollutvalget om liemdriften og om
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger.
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1 Formål og problemstillinger
1.1

Bakgrunn

Deloitte har i samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i møte den 20. november 2020, sak 26/20 utarbeidet en
prosjektplan for forvaltningsrevisjon av innkjøp i Rødøy kommune.
1.2

Formål og problemstillinger

Formålet med prosjektet vil være å undersøke om organisering av innkjøpsarbeidet i Rødøy kommune er
hensiktsmessig, om system og rutiner for innkjøpsarbeidet er i samsvar med lover og regler og ev. politiske føringer
i kommunen, og om regelverket blir etterlevd i innkjøpsprosesser. Videre er det et formål å kartlegge hvilke rutiner
og system for kontrollhandlinger som er etablert når det gjelder innkjøp, og å undersøke om disse er i samsvar
med lover og regler og politiske føringer i kommunen.
Med bakgrunn i formålet er det utarbeidet følgende problemstillinger som vil bli undersøkt:
1) Er organiseringen av innkjøp i kommunen hensiktsmessig?
a)

I hvilken grad er det etablert en hensiktsmessig fullmaktstruktur?

b) I hvilken grad har ansatte som er involvert i innkjøp nødvendig kompetanse, og i hvilken grad er det
etablert rutiner for opplæring som sikrer dette?
2) Er det utarbeidet en hensiktsmessig innkjøpsstrategi?
3)

I hvilken grad har kommunen etablert hensiktsmessige system, rutiner og retningslinjer for å sikre at innkjøp
av varer og tjenester er i samsvar med gjeldende regelverk?
a)

Er det utarbeidet tilstrekkelig med rutiner og retningslinjer for å gjennomføre innkjøp i samsvar med
regelverket?

b) I hvilken grad er det etablert interne kontroller for å avdekke brudd på regelverk for offentlig innkjøp og
for å sikre at innkjøpene skjer i samsvar med krav om konkurranse?
4)

I hvilken grad blir reglene for offentlige anskaffelser fulgt i kommunens innkjøp?
a)

Er utvalgte innkjøp lyst ut eller konkurranseeksponert i samsvar med krav i regelverket?

b) Er kjøp innenfor rammeavtaler gjennomført i samsvar med avtalene?
c)

5)

Har kommunen inkludert krav til lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører og underleverandører i
utlysninger og kontrakter der dette er påkrevd?

I hvilken grad har kommunen etablert hensiktsmessige rutiner for oppfølging av kontrakter?
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2 Revisjonskriterier
2.1

Innledning

Revisjonskriteriene vil bli hentet fra og utledet av autoritative kilder, rettsregler, politiske vedtak og fastsatte
retningslinjer. Revisjonskriteriene under er ikke uttømmende for hva som kan være relevant i
forvaltningsrevisjonen. Andre kriterium vil kunne komme til dersom det skulle være nødvendig for å få en
fullstendig undersøkelse og vurdering av problemstillingene.
For dette forvaltningsrevisjonsprosjektet vil særlig lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) med
tilhørende forskrifter være sentrale kilder for revisjonskriterium.
2.2

Regelverket om offentlige anskaffelser

Alle etater og organ i kommunen er omfattet av regelverket for offentlige anskaffelser (ref. anskaffelsesloven § 2
andre ledd punkt b). Det totale regelverket for offentlige anskaffelser bygger på ulike rettskilde-faktorer som man
må tolke og vekte for å etablere rettsregelen som gjelder for de respektive problemstillingene i denne
forvaltningsrevisjonen. Dette gjelder lov, forarbeid, forskrift, teori, domspraksis, EØS-regelverk og KOFAavgjørelser. Den aktuelle regelen går ikke alltid direkte frem av lov eller forskrift, og må derfor tolkes. Under
presenterer vi grunnprinsippene i lov og forskrift, samt noen sentrale og relevante bestemmelser fra regelverket.
2.2.1

Formålsparagraf og grunnleggende prinsipp

§ 1 i anskaffelsesloven definerer formålet med loven på følgende måte:
Loven skal fremme effektiv bruk av samfunnets ressurser. Den skal også bidra til at det offentlige opptrer med
integritet, slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.

De grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven fremgår av § 4 som sier at
Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med grunnleggende prinsipper om konkurranse, likebehandling,
forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.

Konkurranseprinsippet viser til at offentlige innkjøp skal skje på grunnlag av konkurranse, uten hensyn til hvilken
innkjøpsprosedyre som blir benyttet. Både ut fra samfunnsøkonomiske og forretningsmessige hensyn, samt
forvaltningsrettslige prinsipp om likebehandling, er det ønskelig at offentlige innkjøp skjer etter konkurranse
mellom potensielle leverandører.
Likebehandling av leverandørene medfører at kommunen under hele prosessen skal legge forholdene til rette for
at flest mulig av de potensielle leverandørene får mulighet til å konkurrere om leveransen på samme grunnlag.
Leverandørene må derfor bli gitt likeverdige forutsetninger for å få sitt tilbud valgt.1
Forutberegnelighet omhandler førutsigbarhet for leverandørene. Prinsippet viser til at oppdragsgiver skal sørge
for at leverandører har tilstrekkelig informasjon om konkurransen og gjennomføringen av denne, til at de kan ta
forsvarlige vurderinger og avgjørelser med hensyn til tilbudets innhold.
Etterprøvbarhet handler om at anskaffelsene til kommunen skal kunne etterprøves av leverandørene. Dette betyr
at kommunen må kunne dokumentere de ulike stegene i anskaffelsesprosessen. Kommunen må derfor sørge for
at de vurderingene som har blitt gjort og den dokumentasjonen som har betydning for anskaffelsen er
skriftliggjort, klar og utfyllende nok til at en tredjepart eller et klageorgan i ettertid kan få en god forståelse av de
vurderingene som ble gjort.
Forholdsmessighetsprinsippet innebærer at de plikter og rettigheter som ble utledet fra de andre prinsippene må
tilpasses den enkelte anskaffelsens art og omfang. Dette betyr at de krav som blir stilt til prosedyren kommunen
skal gjennomføre, må stå i forhold til det som skal kjøpes inn, og at de kravene kommunen stiller til leverandøren
også må stå i forhold til anskaffelsen. Kommunen skal med andre ord ikke stille strengere krav enn det som er
nødvendig for å realisere formålet med anskaffelsen. I forarbeidet til loven blir det understreket at etterleving av
dette prinsippet er sentralt for å realisere formålet med loven om effektiv bruk av samfunnets ressurser, særlig
når det gjelder mindre anskaffelser.
1

I forarbeidet til loven blir likebehandlingsprinsippet omtalt som det viktigste av alle prinsippene i paragrafen, ref. Prop. 51 L (2015-2016),
side 82.
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Ref. § 2 i anskaffelsesloven, gjelder de grunnleggende prinsippene for alle anskaffelser over NOK 100 000 eks. mva.
I Veileder til reglene om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) går det frem at kommunen også for
anskaffelser under NOK 100 000 eks. mva. bør se hen til og opptre i samsvar med disse grunnleggende
prinsippene.2
De konkrete formkravene til gjennomføring av anskaffelser varierer etter verdien på anskaffelsen og hvilken type
anskaffelse det er tale om. De konkrete kravene fremgår av forskrift for offentlige anskaffelser (FOA) § 5-1.
•
•
•
•
•

Del I av forskriften gjelder alle typer anskaffelser som er omfattet av forskriften.
Del II gjelder kontrakter lik eller over de nasjonale terskelverdiene og under EØS-terskelverdiene, jf. FOA
§ 5-1 annet ledd.
Del III gjelder kontrakter lik eller over EØS-terskelverdiene som spesifisert i FOA § 5-3 første ledd.
Del IV gjeld kontrakter for helse- og sosialtjenester med anslått verdi lik eller over EØS-terskelverdi
spesifisert i forskriften § 5-3 annet ledd.
Del V gjeld plan- og designkonkurranser med verdi over nasjonale terskel jf. § FOA 5-1 femte ledd.

FOA § 5-4 stiller krav til at kommunen som oppdragsgiver skal gjøre en forsvarlig beregning av verdien på innkjøp,
slik at det blir avgjort om innkjøpet kommer over eller under de ulike terskelverdiene.
2.2.2

Krav til føring av anskaffelsesprotokoll

FOA § 7-1, første punkt, stiller krav til oppdragiver om å oppbevare tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne grunngi
viktige avgjørelser i anskaffelsesprosessen. I samme paragraf, tredje punkt, er det stilt krav om at «vesentlige
forhold for gjennomføringen av anskaffelsen skal nedtegnes eller samles i en protokoll.» Dette gjelder alle innkjøp
med verdi over NOK 100 000 eks. mva. For innkjøp etter FOA del II (anskaffelser over nasjonale terskelverdier) og
del III (anskaffelser over EØS-terskelverdiene), er det særskilte krav til hva anskaffelsesprotokollene skal inneholde
(ref. hhv. § 10-5 annet ledd og § 25-5 annet ledd).
Formålet med dokumentasjonsplikten og plikten til å føre anskaffelsesprotokoll er å bidra til at andre leverandører
og offentligheten kan føre kontroll med at kommunen sine avgjørelser er fattet i samsvar med regelverket. Disse
pliktene gir økt etterprøvbarhet i anskaffelsesprosessen, ref. grunnprinsippet om dette i anskaffelsesloven § 4, og
kan slik motvirke kameraderi og korrupsjon.3
2.2.3

Kommunikasjon

FOA kapittel 22 omhandler kravene knyttet til kommunikasjon i anskaffelsesprosessene. Kravene i kapittelet
gjelder både for anskaffelser gjort etter del II og del III av FOA, jf. FOA §§ 8-20, 14-1 bokstav d) punkt 5. og 22-1.
Punkt (1) i FOA § 22-1 sier at «All kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom oppdragsgiveren og
leverandørene skal skje skriftlig ved bruk av elektroniske kommunikasjonsmidler etter reglene i dette kapittelet»
og punkt (2) sier at:
Muntlig kommunikasjon kan likevel brukes, unntatt i forbindelse med utveksling av anskaffelsesdokumentene,
forespørsler om å delta i konkurransen, bekreftelser av interesse og tilbud. Muntlig kommunikasjon skal
dokumenteres i tilstrekkelig grad, for eksempel i form av et skriftlig referat eller sammendrag av
hovedelementene i kommunikasjonen eller ved lydopptak. Oppdragsgiveren skal tilpasse omfanget av
dokumentasjonen til den betydningen innholdet i den muntlige kommunikasjonen kan ha for forståelsen av
anskaffelsesdokumentene.

Kapittelet stiller krav til verktøyene og løsningene som kan bli brukt til elektronisk kommunikasjon (FOA § 22-2),
hvordan henvendelser knyttet til konkurranser skal mottas og oppbevares (FOA § 22-3), hvilke unntak som gjelder
for kravet om bruk av elektronisk kommunikasjon (FOA § 22-4), samt bestemmelser knyttet til elektroniske
signaturer m.v. (FOA § 22-5).
Jf. FOA § 32-2 punkt (2) bokstav c), gjelder kravene etter FOA § 22-1 første ledd for kommuner fra 1. juli 2018.

2

Se punkt 7.1.3 i veilederen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-offentlige-anskaffelser/id2581234/
Se https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/dokumentasjonsplikten-oganskaffelsesprotokoll/
.
3
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2.2.4

Kunngjøringsplikt

Anskaffelser over de nasjonale terskelverdiene eller EØS-terskelverdiene skal kunngjøres.4 For anskaffelser etter
del II i FOA, skal anskaffelser kunngjøres på Doffin (database for offentlige innkjøp).5 Anskaffelser etter FOA del III,
skal i tillegg kunngjøres på TED (Tender Electronic Daily).6
Dersom særlige vilkår er oppfylt, er det anledning til å gjøre anskaffelser over terskelverdiene, uten kunngjøring.
Unntakene for kunngjøringsplikten for del II-anskaffelser fremgår av FOA § 5-2, og for del-III-anskaffelser i FOA §§
13-3 og 13-4. Unntakene skal tolkes restriktivt.7
Anskaffelser under terskelverdiene er ikke kunngjøringspliktige, men det kan være hensiktsmessig å gjøre det også
for disse, både slik at de blir konkurranseeksponert, og for å sikre forutsigbarhet og likebehandling for
leverandørene.
2.2.5

Anskaffelsesprosedyrene

FOA § 8-3 omtaler at det for del II i forskriften (over de nasjonale terskelverdiene), er to tillatte
anskaffelsesprosedyrer; enten åpen tilbudskonkurranse, der alle interesserte leverandører kan gi tilbud (FOA § 92 første punkt), eller avgrenset tilbudskonkurranse der alle interesserte leverandører kan levere forespørsel om å
delta i konkurransen, men bare de som blir invitert til dette kan gi tilbud (FOA § 9-2 andre punkt). I begge
anskaffelsesprosedyrene kan kommunen, etter tilbudsfristen, avgjøre om det skal være dialog med
leverandørene.8 Reglene for dialog med leverandører går frem av FOA § 9-3.
Det er kommunen som bestemmer hvor omfattende den eventuelle dialogen med tilbyderne skal være;
likebehandlingsprinsippet vil likevel stille krav til hvordan slik dialog blir gjennomført.9
For del III-anskaffelser (over EØS-terskelverdiene), er det jf. forskriften § 13-1 flere tillatte anskaffelsesprosedyrer,
men foruten åpen og avgrenset tilbudskonkurranse, er det strenge vilkårskrav som må oppfylles. Blant annet er
det stilt særlige vilkår for å kunne gjøre anskaffelser med forhandlinger med kunngjøring (FOA § 13-2) og uten
kunngjøring (FOA § 13-3), og i FOA § 13-4 går det frem hvilke vilkår som må være oppfylt for at det skal være lovlig
å gjøre direkteanskaffelser uten konkurranse.
2.2.6

Rammeavtaler

Rammeavtaler er avtaler som gir oppdragsgiver anledning til å gjennomføre flere enkeltinnkjøp over en
avtaleperiode. Enkeltinnkjøpene i en rammeavtale blir gjennomført som avrop/uttak innenfor vilkårene som er
fastsatt i rammeavtalen.
Rammeavtaler kan innføres med en eller flere oppdragstakere. FOA gir anledning til tre typer rammeavtaler:10
•
•
•

rammeavtale med én leverandør
rammeavtale med flere leverandører, der alle vilkår er fastlagt i rammeavtalen
rammeavtale med flere leverandører, der ikke alle vilkår er fastlagt i rammeavtalen

Rammeavtaler med flere leverandører innen samme område blir også omtalt som «parallelle rammeavtaler».
Dersom ikke alle vilkår er fastlagt i parallelle rammeavtaler skal tildeling av kontrakter gjennomføres som
minikonkurranser mellom partene i rammeavtalene. For rammeavtaler der alle vilkårene er fastlagt i avtalene, er
det ikke anledning til å åpne konkurransen for å endre vilkårene. Det er ikke spesifisert i FOA hvordan avropene
skal gjennomføres. Kravet til at konkurranseforholdene skal være forutsigbare og gjennomsiktige tilsier likevel at
alle forhold som er relevante for tildeling av de enkelte kontraktene fremgår av konkurransegrunnlaget i
rammeavtalen, og at fremgangsmåten for valg av leverandør er fastlagt i selve avtalen, slik at det objektivt kan
konstateres hvilke av leverandørene som skal få oppdraget/kontrakten.
2.2.7

Arbeidsvilkår og sosial dumping

Alle anskaffelser i offentlig regi er pliktet til å legge til grunn en klausul i kontrakten som skal sikre at arbeidstakerne
sine lønns- og arbeidsvilkår ikke vil presses i et konkurranseutsatt marked. Bakgrunnen kommer av ratifiseringen
4

Se FOA § 8-17 for del II og § 21-1 for del III.
Se www.doffin.no
6
Se http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do
7 Ref. https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/kunngjoringer/.
8 De to konkurranseformene erstatter anbudskonkurranse med forbud om forhandlinger og konkurranse med forhandlinger i den gamle
loven.
9
Ref. Prop. 51 L (2015-2016), kap. 8.
10 Se FOA § 11-1 og kapittel 26.
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av ILO-konvensjon nr. 94 av 1949. I 2005 ble det innført et krav om at tjeneste- og bygg- og anleggskontrakter
inngått av statlige styresmakter skulle inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår for oppdragstaker sine ansatte.
Som en del av den daværende regjeringens handlingsplan mot sosial dumping, ble konvensjonen gjort gjeldende
for kommuner, fylkeskommuner og offentligrettslige organ fra 2008, gjennom forskrift om lønns- og arbeidsvilkår
i offentlige kontrakter. Forskriften er hjemlet i anskaffelsesloven § 6, og slår fast at oppdragsgiver skal stille
kontraktmessige krav om at ansatte hos leverandører og eventuelle underleverandører som direkte medvirker til
å oppfylle kontrakter, har lønn- og arbeidsvilkår i samsvar med allmenngjort tariffavtale, eller en landsomfattende
tariffavtale for den aktuelle bransjen (jf. § 5).11 Oppdragsgiver skal også gjennomføre nødvendige kontroller av om
kravene til lønns- og arbeidsvilkår blir overholdt (jf. § 7).
Også FOA inneholder bestemmelser som skal motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. FOA §§ 8-13
første ledd og 19-3 første ledd, forplikter kommunen til å stille krav om at leverandører maksimalt kan ha to ledd
leverandørkjede under seg i kontrakter for utføring av bygge- og anleggsarbeid, og for kontrakter for
renholdstjenester med verdi på minst NOK 2 millioner eks. mva. Etter FOA § 19-3 annet ledd, er det lov å fravike
maksimumskravet for antall underleverandører enten om det er påkrevd for å sikre tilstrekkelig konkurranse, eller
på grunn av upåregnet henvendelser. Det er understreket i veiledningsmaterialet fra departementet at disse
unntakene skal tolkes strengt.12
2.2.8

Kontraktsoppfølging

Kontraktsoppfølging kan ses på som en selvstendig prosess som kommer etter innkjøpsprosessen.
Kontraktsoppfølgingen omfatter oppdragsgivers håndtering av kontraktsforholdet fra det tidspunktet kontrakten
er underskrevet til kontrakten er avsluttet og partene ikke har rettigheter og plikter etter denne.
En sentral del av kontraktsoppfølging er kontrollrutiner for å sikre at varer eller tjenester blir levert i samsvar med
kravene i den fremforhandlede kontrakten. Dette gjelder både kvalitet/innhold i varen eller tjenesten, og at delog totalpriser er i samsvar med kontrakt. Videre hører det til kontraktsoppfølgingen å reklamere på eventuelle
mangler og å vurdere bruk av sanksjoner overfor leverandører dersom dette er nødvendig. Et viktig hjelpemiddel
i kontraktsoppfølging kan være et manuelt eller elektronisk register over kontrakter som viser en totaloversikt
over gjeldende kontrakter. Uavhengig av om kommunen har et slikt register eller om man velger å benytte et
vanlig saks-/arkivsystem, er det en fordel at det er klare rutiner for å registrere kontrakter og nøkkelinformasjon
knyttet til kontraktene.
2.3

Kontroll av innkjøpsarbeidet

Som del av sitt internkontrollansvar (jf. kommuneloven § 25-113) skal kommunedirektøren sikre at lover og
forskrifter følges. Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter
og risikoforhold. Som del av internkontrollen skal kommunedirektøren:
a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering
b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer
c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik
d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig
e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll

I stortingsmeldingen Det gode innkjøp blir det lagt vekt på at innkjøp er et lederansvar. Det øverste ansvaret for
innkjøpsansvaret ligger hos toppledelsen, mens ledere på lavere nivå har ansvar innenfor sine områder. I
stortingsmeldingen blir det presisert at lederansvaret for innkjøp ikke kan delegeres. Lederansvaret innebærer at
innkjøpsarbeidet må settes inn i en strategisk sammenheng, og følgende virkemidler blir omtalt særskilt:
•
•
•
•

Utarbeide mål og strategier for innkjøpsarbeidet.
Avklare hvem som skal ha ansvar for hvilke typer innkjøp på hvilket nivå.
Sørge for en robust organisering av ressursene med effektive rutiner.
Se til at rutinene blir fulgt.

11

Følgende bransjer har i dag allmenngjorde tariffavtaler: byggeplasser (for de som utfører bygningsarbeid), elektro, skips- og
verftsindustrien, godstransport på veg, jordbruks- og gartnernæringene, persontransport med turbil, renhold og fiskeindustribedrifter. (se
http://www.arbeidstilsynet.no/fakta.html?tid=90849/).
12 Se https://www.regjeringen.no/no/tema/naringsliv/konkurransepolitikk/offentlige-anskaffelser-/andre-kolonne/begrensninger-i-antallledd-i-leverandorkjeden/.
13 Denne paragrafen trer i kraft frå 01.01.2021.
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•
•
2.4

Sørge for at virksomheten har den nødvendige merkantile, tekniske og juridiske kompetansen.
Skape et miljø der det er høy bevissthet og fokus på risiko og risikohåndtering innen innkjøpsområdet.
Kompetanse

For at anskaffelser skal kunne gjennomføres effektivt, og riktig i forhold til regelverket, er det sentralt at de ansatte
som er involvert i innkjøp har tilstrekkelig kompetanse. I stortingsmeldingen Det gode innkjøp blir det blant annet
påpekt sammenhengen mellom organisering av innkjøpsvirksomheten og behovet for kompetanse. Hvilken
kompetanse som er nødvendig vil avhenge av hvordan den enkelte ansatte er involvert i anskaffelsene. I
stortingsmeldingen står det blant annet:
Tilstrekkeleg kompetanse er ein føresetnad for å gjere gode og riktige offentlege innkjøp. Verksemda må ha
tilstrekkeleg bestillarkompetanse for å kunne definere kva ein treng og for å vurdere kva for innkjøpsmetode
som er mest formålstenleg. Vidare er det nødvendig med kunnskap om innkjøpsfaget, leverandørmarknaden
og regelverket om offentlege innkjøp.
Behovet for kompetanse heng nøye saman med organisering av innkjøpsverksemda. Er ansvaret for innkjøp
desentralisert i organisasjonen, kan det vere behov for kompetanse hos mange personar i verksemda. …
Det vil òg vere ulike behov for dei forskjellige innkjøpsfunksjonane i verksemda. Behovet hos personar som
berre gjennomfører bestillingar under inngåtte rammeavtalar, er eit anna enn hos personar som gjennomfører
heile konkurransar og inngår kontraktar med leverandørar. Leiarar vil ha behov for meir overordna kompetanse
om organisering av innkjøpsverksemda, kontroll mv.

2.5

Kommunale styringsdokument og vedtak

Relevante retningslinjer eller vedtak om innkjøp i Rødøy kommune vil også kunne legges til grunn som
revisjonskriterium.
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3 Metode
Deloitte utfører forvaltningsrevisjon i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Alle
prosjekt blir kvalitetssikret i samsvar med kravene til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM).
3.1.1

Dokumentanalyse

Rettsregler og kommunale vedtak vil bli gjennomgått og benyttet som revisjonskriterium. Videre vil informasjon
om Rødøy kommune og dokumentasjon på etterlevelse av interne rutiner, regelverk mm. bli samlet inn og
analysert. Innsamlet dokumentasjon vil bli vurdert opp mot revisjonskriteriene.
3.1.2

Intervju

For å få supplerende informasjon til skriftlige kilder vil Deloitte intervjue utvalgte personer fra Rødøy kommune
som er involvert i innkjøp, både i rådmannens stab og enhetene som gjør innkjøp. Vi tar sikte på å gjennomføre
omtrent fire intervju, der vi vil fokusere på rutiner og prosesser knyttet til innkjøp i kommunen.
3.1.3

Stikkprøvegjennomgang

Basert på informasjon fra økonomisystem vil vi velge ut et utvalg utbetalinger til leverandører innen ulike
kontoarter. Vi vil velge ut 2-4 av utbetalingene (avhengig av omfanget av de ulike innkjøpene) der det er
gjennomført avrop på rammeavtaler, og undersøke om dette er gjort på riktig måte.
I tillegg vil vi velge ut 6-8 innkjøp der vi vil vi be om dokumentasjon knyttet til anskaffelsesprosessen som ligger
bak utbetalingene, og vurdere dette materialet opp mot revisjonskriteriene. Revisjonen vil velge ut stikkprøver
som både omfatter tjenestekontrakter og varekontrakter. Vi vil også velge innkjøp som hhv. er gjort gjennom bruk
av rammeavtaler, egne anbud og direktekjøp.
3.1.4

Verifisering og høring

Oppsummering av intervju vil bli sendt til de intervjuede for verifisering, og det er informasjon fra de verifiserte
intervjureferatene som vil bli benyttet i rapporten. Datadelen av rapporten vil bli sendt til rådmannen for
verifisering, og eventuelle faktafeil vil bli rettet opp i den endelige versjonen. Deretter vil hele rapporten, inkludert
vurderingsdeler og eventuelle forslag til tiltak, bli sendt til rådmannen for uttale. Rådmannens høringsuttale vil bli
vedlagt den endelige rapporten som blir sendt til kontrollutvalget.
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4 Tid og ressursbruk
4.1

Nøkkelpersonell

Birte Bjørkelo er oppdragsansvarlig partner på oppdraget. I tillegg vil teamet bestå av prosjektleder Kjersti
Gjuvsland og prosjektmedarbeider Frida Ur. Deloitte har satt sammen et team som sikrer at prosjektet blir
gjennomført i samsvar med gjeldende retningslinjer, samt med nødvendig kompetanse og erfaring innenfor
kommunal revisjon.
4.2

Ressursbruk

Med utgangspunkt i prosjektet sin karakter og planen som er lagt for hvordan prosjektet skal bli gjennomført vil
det ta totalt 260 timer å gjennomføre prosjektet. Dette inkluderer forberedelse av prosjektet, utarbeidelse av
problemstillinger og prosjektplan, forberedelse og gjennomføring av datainnsamling, analyse av data og
utarbeidelse og kvalitetssikring av rapport. Timetallet omfatter også presentasjon av ferdig rapport for
kontrollutvalget.
Timeestimatet inkluderer ikke forberedelse og gjennomføring av presentasjon i kommunestyret. En eventuell
presentasjon av rapporten i kommunestyret vil bli fakturert etter medgått tid, inntil 6 timer i tillegg til det totale
timetallet som er presentert over.
Se vedlegg for oversikt over timefordeling.
4.3

Gjennomføringsplan

Oppstart av prosjektet vil være slutten av februar 2021 og rapporten vil være klar for oversendelse til
kontrollutvalget ved sekretariatet innen utgangen av august 2021. For å kunne gjennomføre prosjektet innen
denne fristen og med stipulert timebruk er det nødvendig at kommunen sender over etterspurt dokumentasjon
innen de frister som blir satt, og at utvalgte personer stiller til og verifiserer intervju.

Fakturering av kostnadene ved prosjektet vil skje i samsvar med avtale mellom Rødøy kommune og Deloitte.

Bergen, 28. januar 2021

_________________________________
Birte Bjørkelo
Oppdragsansvarlig partner
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Oppfolgning av revasors etterlevelsekontroll med
okonom iforvaltningen : Offentl i ge anskaffelser

Saksgang:

Kontrollutvalget

Mntedato:
23.02.).021

Vedlegg:
o Kontrollutvalgets sak 26120 Rapport.fra Forenklet etterlevelseskontroll med
okonomiforvaltningen: Oflbntlige an,skaffelser. vedlagt notat lia Deloitte l3.l I .2020:
o Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om eltcrlcvclse av bestemmelser og
vedtak lbr okonomiforvaltningen

Bakgrunn for saken
Utvalget behandlet i sin sak 26120 Rapprtrt.fra l-orenklel elterlevelseskontroll med
okonomiJbrvallningen: OLfentlige anskafJilser. Vedlagt saken er kopi av saksfremlegget samt
revisors notat / attestasjonsuttalelse datert 13.l1.2020. Revisors konklusjon var som folger:
Vir konklusjon er ot det.foreligger svakheter i Rocloy kommune sin innkjopsrutine,
spesielt i mangelfull dokumenlasion og oppbevaring av dokumenlasjon. Vdr kontroll
indikerer at bestemmelsene i lov ont olJbntlige anskollblser med tilhorende ./brskrift og
inlerne ruliner ikke etterleves i sin helhet.
lJtvalget vedtok folgende i saken:
Kontrollulvalget setter opp oppfolgning av etterlevelseskonlrollen i neste mote, og
kaller inn rddmannen. Utvalget tar deretter stilling til bestilling av eventuell
.forvaltningsrevisjon pi dette omrodet. Revisor bes utorbeide prosiektplan for
gj ennomforing av.forvaltningsret,isj on innen Olfentlige anskafJb lser.

I lorbindelse med at saken er satt pa dagsorden er ridmannen. eller den ridmannen
bemyndiger. bedt om a delta i motet kl 09.45 for i redegjore om administrasjonens
opp[olgning ar revisors pipekninger.

Forslag til vcdtak:
Saken legges fiern uten fbrslag til vedtak.

Inndyr,

16.

februar

2;

Sekreter for kontrollutvalgel

Deloitte

Deloitte AS
Dyre Halses qate 1A
NO-7042 Trondheim

Tel: +47 73 87 69 00

Til kontrollutval8et i ROdOy kommune

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for Okonomiforvaltningen.
Vi har utfort et attestasjonsoppdrag som skalgi moderat sikkerhet, i forbindelse med Rodoy kommunes etterlevelse
av bestemmelser og vedtak for okonomiforvaltningen pA folSende omreder:
Kontroll av etterlevelse av lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens interne regelverk hvor vi
kontrollerer:

1.

At det forelig8er et innkjopsreglement i kommunen som er i tr6d lov om offentliSe anskaffelser og
tilhorende forskrift

2.
3.

At det foreligger anskaffelsesprotokoller for alle utvalgte innkjop over kr IOO.OOO eks MVA

At det for utvalgte rammeavtaler foreligger bekreftelse pe anskaffelser inkludert overholdelse av

innkiop

:

tilknvttet rammeavtale
'ti

Doffin

4.
5.

At det for utvalgte anskatfelser over kr 1,3 MNoK er foretatt offentliS utlysning i

6.

At det foreligger skriftlig vurdering ved eventuelle direkte anskaffelser. Vi har forespurt innkjopsgruppen
det har blitt gjennomfort noen direkte anskaffelser de siste tolv minedene og om hvorvidt direktekjopet
berettiget etter unntakene ilov og forskrift

At det foreligger dokumentasjon p5 viktige beslutninger i prosessen, serskilt valg av leverandor for

anskaffelser.

Vi har kontrollert perioden fra 1.1.2020 til

Kriterier er hentet

1.
2.

uwalgte

i:
i:

:
om
er

!

i
i
?
i

fr.,
forskrift
innkjopsreglement

Lov om offentlige anskaffelser og tilhorende

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak

y-:

:.

1.8.2020.

Kommunens interne rutiner, herunder

,.:

':

for ,konomiforvaltningen

(ommunedirektoren er ansvarlag for e etablere administrative rutiner som sorger for at Okonomiforvaltningen ut6ves
i trid med bestemmelser og vedtak, og at okonomiforvaltnin8en er gjenstand for betryggende kontroll.
Var uavhengighet og kvalitetskontroll
Vi har utfOrt oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder uavhengiEhetskrav
og andre krav basert pe Srunnleggende prinsipper om inte8ritet, objektivitet, faglig kompetanse og tilborlig
aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden.
tsamsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer som utforer
revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdra8 og beslektede tjenester) har
[revislonsselskapets navn] et talstrekkelig kvalitetskontrollsystem, herunder dokumenterte retningslinjer og rutiner
for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende lov8ivning og annen regulering.

o.lotr. As.nd o.l6ln. Advokattirm. A5 ar.the Notuegran .ffili.t.s of Delortt. NurE LLP, a memb6 f'fm ol DelottQ ToudE
Tohm.tsu Limrt.d roTTL'), rts network of m.mber flrms,.nd thelr.elat.d enntie!, DTTLand each ot rts memb* 665.re
l.gally sep.r.t..nd ind.p.ndent entlti6. OTII (.lso reasr.d to.s'D.loitte Global") des not pr@'des.Nic6 to clEnts.
Pl.ase se w*w,d.loitt..no tora mor.dA.il.d daoiptlo. oi OrYl a.d its mehb.r nras,

Registrert I toreirks.eqisteret

o5.oBk.

M.dl.hm.r.v

Rel3orlor.n,no

orqantesloBnumm.r

gs_o

2rr

2e2

Deloitte

Side 2

Vlre oppgaver og plikter
Var oppgave er e av8i en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 6konomiforvaltningen pi grunnlag
av bevisene vi har hentet inn. Vi har utfort v6rt attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet i samsvar med
kommunelovens regler og RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med okonomiforvaltningen. Standarden krever at
vi planlegger og gjennomforer oppdraget for 5 oppn6 moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil
eller mangler ved etterlevelse av bestemmelser og vedtak i kommunens okonomiforvaltning pa det omradet vi har

foretatt forenklet etterlevelse5kontroll
Vi baserer oppgaven pe en risiko- og vesentlighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvalget.
UtfOring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, inneberer 5 utfore
handlinger for i innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for okonomiforvaltningen etterleves. Typen,
tidspunktet for oB omfanget av de valgte handlingene er genstand for revisors skjonn. Moderat sikkerhet har klart
lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor ikke uttrykk for samme niva av sikkerhet som i en
revisjonsberetning.
Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlaB for var konklusjon.
Konklusjon
Basert p6 utfOrte handlinger og innhentede bevis, samt erfaringer fra ordinar revisjon, ser vi at det foreligger
svakheter ikommunens innkjOpsrutine. lnnkjopsre8lementet er,kke oppdatert med nye satser, men vier kjent med
at kommunen er iferd med i oppdatere 6konomireBlementet, herunder innkjopsreglementet.
Vi har etterspurt dokumentasjon for innkjop fra fem utvalgte leverandorer ikontrollperioden.

Antallfaktura

3

Sum kioo i kr
619 744
192 610
1 786 356

4

1,72

906

44

5

148 425

1

Leverand0r
1
2

183
111
31

t:

a
Det er ikke fremlagt anskaffelsesprotokoller eller annen dokumentasjon tilknyttet disse anskaffelsene. Kommunens
5y5temforoppbevaringogdokUmentasjonavproseS5eriinnkjop5rUtinenoppfatte5perida8somUorganisert,ogder

utarbeides ikke anskaffelsesprotokoller for samtlige kjop over kr 100.000 eks MVA. Vere kontroller vaser at det
foreligger direktekjop hvor vurderinger av lovligheten ikke er skriftlig dokumentert i protokoller. Vir oppfatning er at
det gjores vurderinger knyttet til lovligheten av kommunens innk;6p, men at det ikke dokumenteres i trAd med lov og
forskrift.
Ver konklusjon er at det foreligger svakheter i ROdOy kommune sin innkjOpsrutine, spesielt i mangelfull
dokumentasjon og oppbevaring av dokumentasjon. Ver kontroll indikerer at bestemmelsene i lov om offentlige
anskaffelser med tilhOrende forskrift 08 interne rutiner ikke etterleves i sin helhet.
Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for 5 gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for 5 ivareta sitt pAse ansvar
med okonomiforvaltningen og til Rodoy kommunes informasjon, oB er ikke nodvendigvis e8net til andre form6l.

Trondheim, 13.11.2020
Harald Halvorsen
Stat5autorisert reviSor
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Oppfolgning av kommunestyrets vedtak 93/2019 Rapport
forvaltningsrevisjon helse og omsorg

Motcdato:

Saksgang:
Kontrollutvalget

li.0l. tol

I

Vedlegg:
. Deloitte. oktober 2019: Rapport lbrvaltningsrevisjon: Helse og omsorg (utdrag)

Bakgrunn for saken:
Saken er satt

pi

dagsorden

i samsvar med kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2021

.

Jfr Forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 5 skal kontrollutvalget pflse at kommunestyrets
vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon folges opp.
Rapporten ble behandlet av kommunestyret i sak 93/2019. med folgende vedtak:

l.
2.
3.

Forvaltningsrevisjonsrapporten Helse og omsorg er .fbrelagt ktmmunestyrel i Rodo!og las til etterretning.
Kommunestyrel ber ridmonnen merke seq: rupporlens anbqfalinger.
Kommuneslyret vil serlig trekke.frem al det md utarbeides skri/ilige rutiner .for
b uds i e t t e r i ngs a r be id og.fbr o konomiruppor I e ri ng.

Vedlagt saken er utdrag fra forvaltningsrevisjonsrapporten, der anbefalingene var som folger:

at buds.iett og arsrapporter har tydelige og lilstrekkelige oversikter over
kostnadsdrivere. innsparingstiltak og risikoomrider knyttet til disse innen helse- og

l. Sikre

omsorgsomrfldet.
Utarbeider skriftlige rutiner for:

-).

.1.

a.

budsjetteringsarbeidet innen helse og omsorg for 6 sikre at det er tydelig hvilke
oppgaver og analyser som skal gjennomfores. hvilke grunnlagsdata som skal
vurderes, hvem som har hvilke oppgaver og nAr disse skal gjennomfbres' og

b.

okonomirapportering med tilhorende mal.

Vurderer okt grad av tjenester i hjemmet som kan sikre at kommunen tilbyr tjenester
pri alle niv6 i omsorgstrappen.
Sikrer at alle vesentlige kostnader og andre konsekvenser som f'olger av politiske
vedtak som ikke er saksutredet. blir tydeligglort for politikeme i etterkant.

5.

Utarbeider kompetanseplan som redegjor for fremtidige kompetansebehov

6.

Evaluerer iverksatte tiltak og vurderer andre mulige tiltak som kan bidra til d sikre
legedekning i kommunen.

7.

Vurderer A inkludere kjoretid i omfangsberegningene til hjemmetjenestene for
bedre totalbilde av tiden som blir brukt i tjenestene.

i fi et

fra at saken er satt pA dagsorden er radmannen, eller den redmannen bemyndiger. bedt om
i delta i kontrollutvalget kl 10.00 for i redegjore om den oppfolgning vedtaket har fitt lra
adminislrasjonens side. Det er itillegg bedt om at en skriftlig versjon av rcdegiorelscn deles
ut til utvalgets medlemmer i motet. Videre er det glort oppmerksom pi at utvalget kan ha
sporsmAl til saken.

I-Jt

Forslag til vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av Irorskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 5
gjennomlort en oppf-olgning av kommunestyrets vedtak i sak 93/2019 Rappotl
lorvaltningsrevisjon: Helse og omsorg.

2.

Administrasjonen har redegiort for pi hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Sekretaer for kontrollutvalget

Forvaltningsrevisjon | Rødøy kommune
Helse og omsorg
Oktober 2019

«Forvaltningsrevisjon av helse og
omsorg»
Oktober 2019
Rapporten er utarbeidet for Rødøy
kommune av Deloitte AS.
Deloitte AS
Postboks 6013 Postterminalen,
5892 Bergen
tlf: 55 21 81 00
www.deloitte.no
forvaltningsrevisjon@deloitte.no

Sammendrag
Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av helse og omsorg i Rødøy kommune. Prosjektet ble
bestilt av kontrollutvalget i Rødøy kommune i sak 3/19 16. januar 2019.
Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke årsakene til utviklingen i ressursbruken innen
helse og omsorg. Videre har det vært et formål å undersøke om kommunen har systemer som sikrer
tilstrekkelig planlegging, styring, rapportering og kontroll for å sikre effektiv ressursbruk og realistisk
budsjettering. Kontrollutvalget ba revisor om å «(…) prioritere undersøkelser og tilbakemeldinger knyttet
til problemstilling 1 c): «Hvilke områder er det som har ført til økt ressursbruk og hva forklarer
utviklingen?» Revisjonen har benyttet intervju, dokumentanalyse og analyse av statistikk i arbeidet med
forvaltningsrevisjonen.
Rødøy kommune har i flere år hatt utfordringer med budsjettoverskridelser innen helse- og
omsorgsområdet, og tall fra KOSTRA viser at kommunen har hatt relativt høy ressursbruk innen helse- og
omsorgsområdet sammenlignet med andre kommuner. Dette er særlig knyttet til omsorgssentrene og
legetjenesten.
Bakgrunnen for den høye ressursbruken er etter revisjonens vurdering i stor grad knyttet til vedtak om
utbygging av omsorgstilbud uten å ta høyde for økte personalkostnader og driftsrammer, samt at
kommunen tidligere ikke har hatt tilstrekkelig oppmerksomhet rettet mot å sikre kommunen gode avtaler
ved innleie av leger.
Basert på det som kommer frem i undersøkelsen stiller revisjonen spørsmål ved om systemet for
økonomiske rapportering i helse- og omsorgsetaten har vært og er tilstrekkelig for å holde løpende oversikt
og kontroll med økonomien underveis gjennom året. Det foreligger ikke dokument som beskriver system
for rapportering og utarbeiding av prognoser i Rødøy kommune, og revisjonen mener et slikt system, samt
en mal for økonomirapportering, bør utarbeides. Revisjonen mener videre at Rødøy bør utarbeide skriftlige
rutiner for budsjettering innenfor helse og omsorg.
De siste årene er det lagt frem ulike forslag til og gjennomført strukturelle endringer i helse- og
omsorgsetaten. I forbindelse med disse saksutredningene er det gjennomført analyser av daværende og
fremtidig drift av tjenestene. Det har vært tydelig i rapporteringen at det er utfordringer knyttet til å sikre
en drift innenfor de økonomiske rammer som er vedtatt. Revisjonen savner likevel en mer tydelig
fremstilling og analyse av tidligere og fremtidig forventede driftskostnader innen helse- og
omsorgstjenestene, og hvilke faktorer som inngår i disse kostnadene.
Revisjonen vil peke på at kommunens årsmeldinger og budsjetter er viktige dokumenter for å synliggjøre
analyser av tidligere og forventet fremtidig ressursbruk. Etter revisjonens vurdering gir teksten som blir
presentert i årsmeldinger og budsjetter i Rødøy, mange detaljer om status og planlagte innsparingstiltak.
Dokumentene gir likevel ikke tilstrekkelig og tydelig oversikt over innsparingstiltak, kostnadsdrivere og
risikoområder knyttet til disse. En samlet oversikt over dette vil kunne bidra til å tydeliggjøre kostnadene
for politikerne som skal fatte vedtak, og dermed at politikerne får et bedre grunnlag for sine beslutninger.
Selv om årsrapportene viser bedring knyttet til resultatene innen helse og omsorgsområdet de siste årene,
mener revisjonen at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har satt i verk kostnadsreduserende tiltak.
Revisjonene mener det er hensiktsmessig at kommunen nå har etablert egen lederstilling for
helsetjenestene som bl.a. skal følge opp legedekningen i kommunen og kostnadene knyttet til dette, siden
det har vært store kostnader og overskridelser knyttet til legedekningen i kommunen. Revisjonen vil
samtidig peke på at det er uheldig at kommunen har planlagt og vedtatt utbygging av omsorgstilbud uten
å ta høyde for økte personalkostnader og driftsrammer. Revisjonen vil understreke at det er viktig at
investeringer blir basert på grundige analyser av behov og økonomi, og sett i sammenheng med langsiktige
planer. Revisjonen mener det er viktig å sikre tilstrekkelig saksutredning av politiske saker for blant annet
å få belyst kostnadsaspekter på en tilstrekkelig måte. Dersom kommunestyret ønsker å vedta andre
alternativ enn de administrasjonen legger frem, står kommunestyret fritt til å gjøre dette. Revisjonen vil
imidlertid peke på at det vil være hensiktsmessig om alternative forslag saksutredes av administrasjonen
før endelig vedtak. Slik vil politikerne få oversikt over kostnader, muligheter, risiko og konsekvenser knyttet
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til de alternative løsningene før endelig vedtak fattes. Alternativt bør rådmannen utrede saker i etterkant
av vedtak, med tilhørende risiko for at en slik saksutredning i etterkant avdekker både økonomiske og
andre konsekvenser og risikoer som kommunestyret ikke var klar over i forkant av vedtaket.
Revisjonen merker seg ellers at kommunen har gjennomført kompetansekartlegging ved omsorgssentrene
i 2017 og mener kommunen bør utarbeide en kompetanseplan og arbeide videre for å få iverksatt tiltak
som kan bidra til å sikre kompetanse både innen omsorgstjenestene og innen helsetjenesten.
Det er revisjonens vurdering at det jobbes systematisk med å sikre et høyt nærvær/lavt sykefravær ved
de enhetene som har vært omfattet av revisjonen, og at sykefraværet er relativt lavt. Revisjonen mener
at det er positivt at det jevnlig gjøres evalueringer av turnus og at det tas hensyn til ansattes ønsker og
tilbakemeldinger.
Kommunen har gjort en omfangsberegning av tjenester som ytes til brukere innen pleie og omsorg, og
revisjonen mener dette er viktig. Revisjonen stiller likevel spørsmål ved at kjøretid ikke er omfattet av
omfangsberegningen for hjemmetjenesten og mener dette bør inkluderes for å gi et bedre bilde av den
totale tids- og ressursbruken.
Kommunen har etter revisjonens vurdering ikke i tilstrekkelig grad lagt til rette for at det kan tilbys tjenester
innenfor flere nivå i omsorgstrappen i samsvar med BEON-prinsippet. Revisjonen stiller spørsmål ved om
kommunens serviceerklæring for hjemmesykepleie, som har begrensninger i antall hjemmebesøk per døgn
og dermed begrensninger i forhold til individuelle løsninger basert på ønsker og faglige vurderinger, er
hensiktsmessig. Undersøkelsen viser at ansatte i tjenestene ser hensiktsmessige og effektiviserende tiltak
som er mulige å gjennomføre, men som per i dag ikke er aktuelle på grunn av politiske prioriteringer.
Revisjonen mener også det er hensiktsmessig at kommunen gjennomfører planlagt kartlegging av
innbyggere som fyller 75 år. En slik kartlegging kan bidra til å gi forebyggende hjelp i hjemmet slik at eldre
kan bo lengst mulig hjemme og få støtte til å meste hverdagen, på tross av sykdom og funksjonssvikt, i
tråd med nasjonale mål for eldreomsorgen (jf. Meld. St. 15, 2017-2018). Samtidig vil kommunen få
oversikt over helsetilstand, ønsker og behov slik at tjenestetilbudet kan tilpasses dette.
Revisjonen mener det er viktig at kommunen nå arbeider med å ta i bruk ulike typer velferdsteknologi.
Utbygging av nettet som er igangsatt er en viktig og nødvendig forutsetning for dette. Velferdsteknologi
kan forhindre unødig opphold på institusjon, noe som kommer brukerne til gode ved at de kan få bo hjemme
lenger og samtidig bidra til sparte kostnader for kommunen.
Basert på de funn og vurderinger som er gjort i undersøkelsen har revisjonene noen anbefalinger til
kommunen som går frem av kapittel 7.
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1.

Innledning

1.1

Bakgrunn

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av helse og omsorg i Rødøy kommune. Prosjektet ble
bestilt av kontrollutvalget i Rødøy kommune i sak 3/19 16. januar 2019. Kontrollutvalget ba i dette vedtaket
revisor om å «(…) prioritere undersøkelser og tilbakemeldinger knyttet til problemstilling 1 c): «Hvilke
områder er det som har ført til økt ressursbruk og hva forklarer utviklingen?»
1.2

Formål og problemstillinger

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å undersøke årsakene til utviklingen i ressursbruken innen
helse og omsorg. Videre har det vært et formål å undersøke om kommunen har systemer som sikrer
tilstrekkelig planlegging, styring, rapportering og kontroll for å sikre effektiv ressursbruk og realistisk
budsjettering.
Med bakgrunn i formålet er det utarbeidet følgende problemstillinger som er undersøkt:
1. Hva er årsakene til økt ressursbruk innen helse- og omsorgsetaten i Rødøy kommune?
a) Har kommunen gjennomført systematiske analyser av tidligere og fremtidig forventet ressursbruk
innen helse- og omsorgstjenestene?
b) Hvordan er ressursbruken i Rødøy sammenlignet med andre kommuner innen helse- og
omsorgsområdet?
c) Hvilke områder er det som har ført til økt ressursbruk og hva forklarer utviklingen?
2. Har kommunen hensiktsmessige system og rutiner for å sikre realistisk budsjettering og god
økonomistyring innenfor helse- og omsorgsetaten?
a) I hvilken grad har kommunen rutiner for å sikre realistisk budsjettering innenfor helse og omsorg?
b) I hvilken grad er det etablert tilstrekkelige systemer for økonomisk rapportering og utarbeidelse av
økonomiske prognoser for avdelingen gjennom året?
3. Har kommunen iverksatt tilstrekkelig med tiltak for å sikre kapasitet og kompetanse
innenfor helse- og omsorgsetaten?
a) Er kommunens bemannings- og kompetanseplanlegging tilstrekkelig systematisk og langsiktig med
hensyn til å sikre kapasitet og kompetanse i tjenestene?
b) I hvilken grad arbeides det målrettet med å sikre høyt nærvær/lavt sykefravær blant
medarbeiderne, og i hvilken grad lykkes avdelingen med eventuelle iverksatte tiltak?
4. Har kommunen satt i verk hensiktsmessige tiltak for å oppnå ressurseffektive tjenester
innenfor helse- og omsorgsetaten?
a) I hvilken grad har kommunen gjort analyser av tidsbruk i tjenestene?
b) I hvilken grad har kommunen et tiltaksapparat som sikrer at det er samsvar mellom
funksjonssvikt/evne hos brukerne og det tilbudet som brukerne mottar?
c) I hvilken grad har kommunen tatt i bruk for eksempel velferdsteknologi1, hverdagsrehabilitering2
og/eller andre virkemidler for å bidra til at ressursene i etaten benyttes mest mulig effektivt i
tjenesteutøvingen?

Velferdsteknologi blir av direktoratet for e-helse definert som «… en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og
løsninger som kan bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og verdighet
for brukeren». https://ehelse.no/velferdsteknologi
2
KS omtaler hverdagsrehabilitering som «… en ny måte å tenke «omsorg» på. Istedenfor å tilby brukere med
funksjonssvikt kompenserende og passiviserende tiltak, vil de få et skreddersydd rehabiliteringstilbud med mål om bedre
mestring av dagligdagse gjøremål. Et tverrfaglig team veileder og tilrettelegger for aktiviteter som er satt ut fra
brukerens egne ressurser».
1
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1.3

Avgrensning

Prosjektet er avgrenset til å omfatte helse- og omsorgsetaten i kommunen.
1.4

Metode

Oppdraget er utført i samsvar med gjeldende standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og
kvalitetssikring er underlagt kravene til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM).
Oppdraget er gjennomført i tidsrommet februar-september 2019.
1.4.1

Dokumentanalyse

Rettsregler og kommunale vedtak er gjennomgått og benyttet som revisjonskriterier. Videre er informasjon
om kommunen og dokumentasjon på etterlevelse av interne rutiner, regelverk m.m. blitt samlet inn,
analysert og vurdert i forhold til revisjonskriteriene.
1.4.2

Intervju

For å få supplerende informasjon til skriftlige kilder har Deloitte intervjuet utvalgte personer i kommunen
som arbeider innen helse og omsorg og/eller som har et overordnet ansvar for tjenestene som ytes. Dette
inkluderer intervju med rådmannen, helse- og omsorgssjefen, leder for helsetjenesten og lederne for
omsorgssentrene.
1.4.3

Analyse av statistikk

Revisjonen har analysert tilgjengelig statistikk fra KOSTRA for å vurdere kostnadsutvikling og utviklingen
av omfanget av helse- og omsorgstjenestene i Rødøy.
1.4.4

Verifiseringsprosesser

Oppsummering av intervju er sendt til de som er intervjuet for verifisering og det er informasjon fra de
verifiserte intervjureferatene som er benyttet i rapporten.
Datadelen av rapporten er sendt til rådmannen for verifisering. Faktafeil er rettet opp og høringsutkast av
rapporten ble deretter sendt til rådmannen for uttalelse. Rådmannens høringsuttalelse går frem av vedlegg
1 til rapporten.
1.5

Revisjonskriterier

Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal bli vurdert opp mot.
Kriteriene er utledet fra autoritative kilder i samsvar med kravene i gjeldende standard for
forvaltningsrevisjon. I dette prosjektet er revisjonskriteriene i hovedsak hentet fra kommuneloven, helseog omsorgstjenesteloven samt forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten.
Kriteriene er nærmere presentert innledningsvis under hvert tema, og i vedlegg 2 til rapporten.

http://www.ks.no/fagomrader/helse-og-velferd/helse-og-omsorg/rehabilitering/hverdagsrehabilitering---for-oktlivskvalitet/
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7.

Konklusjon og anbefalinger

Rødøy kommune har i flere år hatt utfordringer med budsjettoverskridelser innen helse- og
omsorgsområdet, og tall fra KOSTRA viser at kommunen har hatt relativ høy ressursbruk innen helse og
omsorgsområdet sammenlignet med andre kommuner. Dette er særlig knyttet til omsorgssentrene og
legetjenesten.
Bakgrunnen for den høye ressursbruken er etter revisjonens vurdering i stor grad knyttet til vedtak om
utbygging av omsorgstilbud uten å ta høyde for økte personalkostnader og driftsrammer, samt at
kommunen tidligere ikke har hatt tilstrekkelig oppmerksomhet rettet mot å sikre kommunen gode avtaler
ved innleie av leger.
Basert på det som kommer frem i undersøkelsen stiller revisjonen spørsmål ved om systemet for
økonomiske rapportering i helse- og omsorgsetaten har vært og er tilstrekkelig for å holde løpende oversikt
og kontroll med økonomien underveis gjennom året. Det foreligger ikke dokument som beskriver system
for rapportering og utarbeiding av prognoser i Rødøy kommune, og revisjonen mener et slikt system, samt
en mal for økonomirapportering, bør utarbeides. Revisjonen mener videre at Rødøy bør utarbeide skriftlige
rutiner for budsjettering innenfor helse og omsorg.
De siste årene er det lagt frem ulike forslag til, og gjennomført strukturelle endringer i helse- og
omsorgsetaten. I forbindelse med disse saksutredningene er det gjennomført analyser av daværende og
fremtidig drift av tjenestene. Det har vært tydelig i rapporteringen at det er utfordringer knyttet til å sikre
en drift innenfor de økonomiske rammer som er vedtatt. Revisjonen savner likevel en mer tydelig
fremstilling og analyse av tidligere og fremtidig forventede driftskostnader innen helse- og
omsorgstjenestene, og hvilke faktorer som inngår i disse kostnadene.
Revisjonen vil peke på at kommunens årsmeldinger og budsjetter er viktige dokumenter for å synliggjøre
analyser av tidligere og forventet fremtidig ressursbruk. Etter revisjonens vurdering gir teksten som blir
presentert i årsmeldinger og budsjetter i Rødøy, mange detaljer om status og planlagte innsparingstiltak.
Dokumentene gir likevel ikke tilstrekkelig og tydelig oversikt over innsparingstiltak, kostnadsdrivere og
risikoområder knyttet til disse. En samlet oversikt over dette vil kunne bidra til å tydeliggjøre kostnadene
for politikerne som skal fatte vedtak, og dermed at politikerne får et bedre grunnlag for sine beslutninger.
Selv om årsrapportene viser bedring knyttet til resultatene innen helse og omsorgsområdet de siste årene,
mener revisjonen at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har satt i verk kostnadsreduserende tiltak.
Revisjonene mener det er hensiktsmessig at kommunen nå har etablert egen lederstilling for
helsetjenestene som bl.a. skal følge opp legedekningen i kommunen og kostnadene knyttet til dette, siden
det har vært store kostnader og overskridelser knyttet til legedekningen i kommunen. Revisjonen vil
samtidig peke på at det er uheldig at kommunen har planlagt og vedtatt utbygging av omsorgstilbud uten
å ta høyde for økte personalkostnader og driftsrammer. Revisjonen vil understreke at det er viktig at
investeringer blir basert på grundige analyser av behov og økonomi, og sett i sammenheng med langsiktige
planer. Revisjonen mener det er viktig å sikre tilstrekkelig saksutredning av politiske saker for blant annet
å få belyst kostnadsaspekter på en tilstrekkelig måte. Dersom kommunestyret ønsker å vedta andre
alternativ enn de administrasjonen legger frem, står kommunestyret fritt til å gjøre dette. Revisjonen vil
imidlertid peke på at det vil være hensiktsmessig om alternative forslag saksutredes av administrasjonen
før endelig vedtak. Slik vil politikerne få oversikt over kostnader, muligheter, risiko og konsekvenser knyttet
til de alternative løsningene før endelig vedtak fattes. Alternativt bør rådmannen utrede saker i etterkant
av vedtak, med tilhørende risiko for at en slik saksutredning i etterkant avdekker både økonomiske og
andre konsekvenser og risikoer som kommunestyret ikke var klar over i forkant av vedtaket.
Revisjonen merker seg ellers at kommunen har gjennomført kompetansekartlegging ved omsorgssentrene
i 2017 og mener kommunen bør utarbeide en kompetanseplan og arbeide videre for å få iverksatt tiltak
som kan bidra til å sikre kompetanse både innen omsorgstjenestene og innen helsetjenesten.
Det er revisjonens vurdering at det jobbes systematisk med å sikre et høyt nærvær/lavt sykefravær ved
de enhetene som har vært omfattet av revisjonen, og at sykefraværet er relativt lavt. Revisjonen mener
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at det er positivt at det jevnlig gjøres evalueringer av turnus og at det tas hensyn til ansattes ønsker og
tilbakemeldinger.
Kommunen har gjort en omfangsberegning av tjenester som ytes til brukere innen pleie og omsorg, og
revisjonen mener dette er viktig. Revisjonen stiller likevel spørsmål ved at kjøretid ikke er omfattet av
omfangsberegningen for hjemmetjenesten og mener dette bør inkluderes for å gi et bedre bilde av den
totale tids- og ressursbruken.
Kommunen har etter revisjonens vurdering ikke i tilstrekkelig grad lagt til rette for at det kan tilbys tjenester
innenfor flere nivå i omsorgstrappen i samsvar med BEON-prinsippet. Revisjonen stiller spørsmål ved om
kommunens serviceerklæring for hjemmesykepleie, som har begrensninger i antall hjemmebesøk per døgn
og dermed begrensninger i forhold til individuelle løsninger basert på ønsker og faglige vurderinger, er
hensiktsmessig. Undersøkelsen viser at ansatte i tjenestene ser hensiktsmessige og effektiviserende tiltak
som er mulige å gjennomføre, men som per i dag ikke er aktuelle på grunn av politiske prioriteringer.
Revisjonen mener også det er hensiktsmessig at kommunen gjennomfører planlagt kartlegging av
innbyggere som fyller 75 år. En slik kartlegging kan bidra til å gi forebyggende hjelp i hjemmet slik at eldre
kan bo lengst mulig hjemme og få støtte til å meste hverdagen, på tross av sykdom og funksjonssvikt, i
tråd med nasjonale mål for eldreomsorgen (jf. Meld. St. 15, 2017-2018). Samtidig vil kommunen få
oversikt over helsetilstand, ønsker og behov slik at tjenestetilbudet kan tilpasses dette.
Revisjonen mener det er viktig at kommunen nå arbeider med å ta i bruk ulike typer velferdsteknologi.
Utbygging av nettet som er igangsatt er en viktig og nødvendig forutsetning for dette. Velferdsteknologi
kan forhindre unødig opphold på institusjon, noe som kommer brukerne til gode ved at de kan få bo hjemme
lenger og samtidig bidra til sparte kostnader for kommunen.
På bakgrunn av de funn og vurderinger som går frem av undersøkelsen anbefaler revisjonen at Rødøy
kommune:
1. Sikre at budsjett og årsrapporter har tydelige og tilstrekkelige oversikter over kostnadsdrivere,
innsparingstiltak og risikoområder knyttet til disse innen helse- og omsorgsområdet.
2. Utarbeider skriftlige rutiner for:
o budsjetteringsarbeidet innen helse og omsorg for å sikre at det er tydelig hvilke oppgaver
og analyser som skal gjennomføres, hvilke grunnlagsdata som skal vurderes, hvem som
har hvilke oppgaver og når disse skal gjennomføres, og
o økonomirapportering med tilhørende mal.
3. Vurderer økt grad av tjenester i hjemmet som kan sikre at kommunen tilbyr tjenester på alle nivå
i omsorgstrappen.
4. Sikrer at alle vesentlige kostnader og andre konsekvenser som følger av politiske vedtak som ikke
er saksutredet, blir tydeliggjort for politikerne i etterkant.
5. Utarbeider kompetanseplan som redegjør for fremtidige kompetansebehov.
6. Evaluerer iverksatte tiltak og vurderer andre mulige tiltak som kan bidra til å sikre legedekning i
kommunen.
7. Vurderer å inkludere kjøretid i omfangsberegningene til hjemmetjenestene for å få et bedre
totalbilde av tiden som blir brukt i tjenestene.
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Bakgrunn for saken
Saken er satt pe dagsorden i samsvar med kontrollutvalgets virksomhetsplan for 2021

.

Ut over den tbrmelle behandlingen av kommuneregnskapet, har kontrollutvalget med jevne
mellomrom litt informasjon om regnskap og kommunens okonomiske situasjon. I denne
fbrbindelse er ridmannen, eller den ridmannen bemyndiger. bedt om ti motc i kontrollu$'alget
klokken 09.45 lbr 6 orientere og svare pd eventuelle sporsmil fra utvalget. Det er bedt orn at
orienteringen inkluderer

.
r

Forventet okonomisk resultat for 2020
Fremdrift i forhold til avleggelse av kommunens regnskap / Arsberetning 2020. samt
endringer av betydning som folge av ny kommunelov

Ny kommunelov og dens betydning for regnskap / okonomi
Ny kommunelov lovfester en generalbestemmelse der det slAs fhst at kommunene skal
lorvalte sin okonomi slik at den skonomiske handleevnen blir ivaretatt over tid. t $ l4-2 er det
fastsatt regler for kommunens styring og kontroll med skonomien:
o Krav om vedtakelse av okonomireglcment

.

Krav om plikt til

i

lastsette finansiellc miltall

Lovens $ l4-3 bestemmer at Okonomiplanen skal vise hvordan kommunale planer skal folges
opp'

Ny kommunelov bestemmer ($ 14-6) at kommunen skal avlegge et samlet regnskap lbr
kommunen som juridisk enhet, og ikke bare regnskap for kommunekassen. Det samlede /
konsoliderte regnskapet skal vise kommunen som 6n okonomisk enhet. altsi inkludert
kommunale foretak. men ogsA annen virksomhet som er en del av kommunen som
rettssubjekt. Dette kan inkludere samarbeid etter gml kommunelov $ 27. samt
interkommunale politiske rid og kommunale oppgavefelleskap.
Ny kommunelov ($ 28-l ) glor i tillegg en endring angAende regnskap pA det vis at hvis
regnskapet ikke behandles innen fastsatt frist (30. juni). sA medforer dette innmelding i
ROBtiK-registeret. uavhengig av ovrige kiterier for ROBEK (f.eks vedtak av budsjett /
okonomiplan med merforbruk. oppsamlet merforbruk etc).

Forslag til vedtak:
Saken legges liem uten fbrslag til vcdtak

Forslag til vedtak:
Saken legges fiem uten forslag til vedtak.

lnndl r,

16,
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Mateplan 2021

Saksgang:

Mstedato:

Kontrollutvalget

23.02.2021

Vedlegg:

o

Samlet msteplan for kontrollutvalg i Salten

Bakgrunn for saken
Kontrollutvalget behandler og vedtar egen moteplan. I 2020 ble det gjennomlbrt 4 moter for
utvalget.

I tilknytning til saken foreligger vedlagte moteplan 202
slik den ble vedtatt i kommunestyrets sak 089/20.

I lor formannskap og kommunestyrct

Kontrollutvalgets moteplaner har til enhver tid vert styrt av og tilpassct kommunestyrets
moteplan. Dette av hensyn til saker som oversendes fra kontrollutvalget til kommunestyret. og
da serlig forvaltningsrevisjonsrapporter og uttalelser til regnskap. Nir det glelder utvalgets
uttalelse til kommuneregnskapet si skal denne dessuten foreligge i tide til fbrmannskapets
behandling av regnskapet. I vedlagte moteplan er det lagt opp til kommunestyremster
folgende datoer:
Torsdag 25. februar
Torsdag 29. april
Torsdag 24. juni
Torsdag 30. september
Torsdag 28. oktober

Torsdag 16. desember
til grunn behandling av regnskap lor 2020 i kommunestyrets mote 24..funi. mi
kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet vere klar iruren formannskapsmotel som holdes 15.

Legges det

juni.

Piskeuken i 2020 er 6. til og med 13. april. Skolens vinterferie er l. tit og metl 5. mars.
Hostferie 6. til 8. oktober 2021 . Kristi himmelfartsdag er 13. mai.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget avholder mote folgende datoer i 2021
Tirsdag 23. februar
Mandag 14. juni (uttalelse til regnskap)
Tirsdag 7. september
Onsdag 1. desember

Ytterligere moter avholdes ved behov.

Inndr r, 16. februar 2021

Sekreter lor kontrollutvalget

:

Samlet møteplan 2021 for kontrollutvalg i Salten
Januar
Kommune
Beiarn
Bodø
Fauske
Gildeskål
Hamarøy
Meløy
Rødøy
Saltdal
Steigen
Sørfold
Styremøte kl 12
Rana
Nesna
NKRF
Fylkesm

Februar

Mars
1
9

14
24
10
11

April
16 (23)
21

20

29

27

August September

Oktober

22
3

6
25

25

1

7
21

19
26

Juni

24

27

25
23
9

Mai

10

19

November

13

19
23

12

29
12
17

3
28

14
13
1

Desember

2
8
25

r
r
r
r
r
r

r
r
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Orienteringer

-

Dialog med revisor

Saksgang:

Kontrollulr'algct

Mntedato:
l:i.02.201I

Vedlegg:
o NKRF. epost I 6.2.2021 : Til kontrollutvalget i Rodoy kommune
o Salten kontrollutvalgserv-ice 2.1 2.2020: Oppdatert status lor brannvesen
. Rodoy kommune v/ brannsjef 30.'12.2020: Vedr sporsmAl om status fbr brannvesen

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

Inndyr,

16.

februar.202l

Sekreter lbr kontrollutvalget

Fra:
Til:
Emne:
Dato:
Vedlegg:

Norges Kommunerevisorforbund (NKRF)
Post Sekretariatet
Til kontrollutvalget i Rødøy kommune
tirsdag 16. februar 2021 14:18:46
image001.png
Faktaark - Kommunerevisoren 2021.pdf

Kommunerevisoren
Kommunerevisoren er tidsskriftet med variert fagstoff om
kontroll og revisjon i kommunal sektor. Bladet har ett opplag
på ca 1 600, hvorav drøyt 800 av abonnenter er
kontrollutvalgsmedlemmer.
Bladet kommer med seks utgaver i året.
Ønsker dere også faglig påfyll?
Vi tilbyr en rabattert pris på kr. 200 for de resterende 4
numrene i 2021. (utgivelsesdatoer: 1/5,1/7,1/9 og 1/11 Abonnementet vil løpe til det
blir oppsagt.)

Bestilling kan sendes til post@nkrf.no, og inneholde navn og
adresse til mottagerne samt fakturaadresse.

Norges Kommunerevisorforbund
Postadresse: Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo
Besøksadresse: Haakon VIIs gt. 9, 6. etasje, 0161 Oslo
Telefon: +47 23 23 97 00
E-post: post@nkrf.no  
Org. nr.: 975 450 694 MVA

www.nkrf.no | @NKRF | @Kommunerevisor1 | facebook.com/NKRF.no/
Abonner på Nytt på nett

Les Kommunerevisoren
- hold deg oppdatert!
Kommunerevisoren er tidsskriftet til NKRF med variert
fagstoff om kontroll og revisjon i kommunal sektor. Bladet
kommer med seks utgaver i året og har et opplag på
nærmere 1 600 eksemplarer (ISSN 0800-644X).
Målgruppe: Revisorer, kontrollutvalgssekretærer,
kontrollutvalgspolitikere, ordførere, kommunedirektører,
kommune-økonomer og andre med interesse for
fagområdet.
Pris: 425 pr. år
For bestilling: post@nkrf.no
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Postboks 54. 8 138 lnndyr

VAr dato:
02.t2.2020

Jnr

20

3t3

ark
420

6.1

Rodoy kommune
v/ rAdmannen
Rodoy ridhus

8I85 VAGAHOLMEN

Rodoy: Oppdatert status for brannvesen
Kontrollutvalget fikk i sitt mote 4. mars 2020. sak 4120. en orientering om kommunens vedtatte
brannordning, samt om svelses- og bemanningssituasjonen i kommunens brannvesen. Utvalget sa
seg enig i at det bsr giores tiltak lor okt antall ovelser og styrket rekruttering.
Kontrollutvalget har i sitt mste 20. november 2020 bedt om en skriftlig oppdate( status for
kommunens ordning. Jeg ber om i fA tilsendt en slik statusbeskrivelse innen utgangen av 2020.

Inndyr. 2. desember 2020

Sekretariatsleder

Teknisk etat

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE

Dato: ..................................................................30.12.2020
Saksbehandler: ...............................................Kjetil Hansen
Telefon direkte: .................................................75 09 80 32
Deres ref.: ............................................................................
Løpenr.: ..............................................................6609/2020
Saksnr./vår ref.: ....................................................2020/949
Arkivkode: .....................................................................M74

c/o Gildeskål kommune Inndyrveien 72
8140 INNDYR

Vedr. spørsmål om status for brannvesen
Det vises til deres skriv av 02.12.2020.
Administrasjonen i Rødøy hadde i sitt forslag til økonomiplan/investeringsbudsjett, for 2020, foreslått kr.
400.000,- til oppgradering av brannberedskapen i kommunen. Dette for å kunne styrke brannberedskapen i
kommunen både i forhold til innvestering i nødvendig utstyr samt opplæring av mannskaper etc.
Jfr. orienteringen gitt i kontrollutvalget 04.03.20.
Kommunestyret fulgte dessverre ikke opp dette, og bevilgningen ble i møte den 18.12.2019 flyttet fra 2020
til 2021.
I budsjettbehandlingen nå i desember 2020 er imidlertid bevilgningen fastholdt og vedtatt for 2021, og det
ligger da til rette for å få gjennomført de aktuelle tiltakene med styrking av brannberedskapen utover i
2021.
Når det gjelder mannskapslister, er disse gjennomgått og revidert pr. 10.09.2020.
Det er imidlertid på det rene at det nå er en del eldre personell i brannvesenet, og at en bør søke å få noe
nyrekruttering, rettet mot yngre. Dette må være en del av satsingen i 2021.

Med vennlig hilsen
Kjetil Hansen
Teknisk sjef/brannsjef

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift

Teknisk etat
Postadresse:
Vågaveien 100, 8185 Vågaholmen
Besøksadresse:
Rødøy rådhus, Vågaveien 100

Telefoner:
Sentralbord:
Telefon:

75 09 80 00

Elektroniske adresser:
postmottak@rodoy.kommune.no
Kjetil.Hansen@rodoy.kommune.no
www.rodoy.kommune.no

Orgnr.:
945 717 173
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Eventuelt
Saksgang:

Motedato:

Kontrollutvalget

23.02.2021

Vedlegg:
e Ingen

Forslag til Yedtak:
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