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Medlemmer i Hamaroy kommunes kontrollutvalg

INNKALLING TIL MOTE I KONTROLLUTVALGET

Mstedato: Mandag, 22. august 2022 klokken
Mstested: MoteromSkogheim,Oppeid

12.00

SAKSLISTE
Saksnummer
t5t22

t6/22
17t22
18/22

t9t22
20t22

2il22
2y22
)) l'r,
23t22

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra mote 25. mai 2022
Godkjenning av protokoll fra mote 14. 1:ulrri 2022
Oppfolgning av vedtak vedr forvaltningsrevisjon:
Vertskommunesamarbeid om bamevemstjenesten
Oppfolgning av vedtak vedr forvaltningsrevisjon: Ledelse og
styringfsykefraversoppfolging (2. gangs behandline)
Nummerert brev nr 2: Manglende signering pi skjema RF 1022 til
Kontrolloppstilling til Skatteetaten
Plan for eierskap skontroller 2022-2023
Budsiett fbr kontroll og tllsyn 2022
Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontroll med
okonomiforvaltningen: Etterlevelse av bestemmelsene om selvkost vedr
vann, avlop og slam i henhold til lorskrift om selvkost
Revisors vurdering av egen uavhengighet
Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Eventuelt

Eventuelle forfall bes meldt til utvalgets leder.

Oppeid, 15. august 2022

May Valle (s)
Leder kontrollutvalget
Sekreter for kontrollutvalget

5.

l

Kopi sendes: Ordfsrer, kommunedirektor, Salten kommunerevisjon IKS, varamedlemmer i
kontrollutvalget til orientering (varamedlemmer moter kun etter serskilt innkalling).

$

Srtt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 Inndyr

Ver dato:

Jnr

t5.08.2022

22/70',7

sAK t5/22

Godkjenning av protokoll fra mste 25. mai 2022
Godkjenning av protokoll tra mste 14. iuni 2022
Saksgang:

Mstedato:

Kontrollutvalget

22.08.2022

Vedlegg:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 25. mai 2022
I
2. Protokoll fra kontrollutvalgets mote 14. iuni 2022

.

Bakgrunn for saken:
Protokoller fra kontrollutvalgets fbrrige moter legges frem for godkjenning.

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 25. mai 2022 godkjennes.
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 14. juni 2022 godkjennes.

Inndyr,

15. august 202

ark
t5-
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Sult.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8138 lnndyr

Vir dato:

2s.0s.2022

Jnr
22/s48

ark

4r5

pRoroKor,r, - uAnvrrRn - HAMARoy KoNTRoLLUTvALG
Motedato: Onsdag, 25. mai 2022 klokken I 1.00 - 13.45
Motested: Moterom Skogheim, Komnunehuset,Oppcid.

Saksnr.:

09122

-

13122

Til

stede:
Fred-Eddy Dahlberg, leder
Johnny Langmo, nestleder
Asbjom Ellingsen, medlem
May Valle, medlem

Forfall:
Hanne Sohe Juntunen Jenssen, medlem

Varamedlemmer:
Ingvald Sorensen stilte som vara for Hanne Sofie Juntunen Jenssen

Avrige:
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjom Vegard Gamst, og
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen (Teams),
Salten kommunerevisj on IKS
Sekreter lbr kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkatting
sakliste
Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.

5.4

SAKSLISTE
Saksnummcr
09t22
10t22

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra mote 26. lanuar 2022
Oppfolgning av vedtak vedr forvaltningsrevisjon: Ledelse og
styring/sykefravrrsoppfslgins (2. gangs behandlins)
Rapport forvaltningsrevis jon Eicndomsforvaltning
Orienteringcr lra rcvision og sckretariat
Eventuelt

ttn2
12t22

13t22

09/22 Godkjenning av protokoll fra mete 26.

jantar 2022

Forslag til vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 26. januar 2022 godkjennes.
Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra kontrollutvalgets mote 26. januat 2022 godkjennes.

10122 Oppfolgning av vedtak vedr forvaltningsrevisjon: Ledelse og
styring/sykefraversoppfolging (2. gangs behandling)
Forslag til vedtak:
l. Kontrollutvalget har i medhold av Forskift om kontrollutvalg $ 5 giennomfort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 2212021 Rapport
forvaltningsrevisjon: Ledelse og styring/sykefraversoppfolging

2.

Administrasjonen har redeglort for pi hvilken mate kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyrettil orientering.

Omforent forslag til vedtak:
Saken utsettes til neste m6te.
Voterinq:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Saken utsettes

til

neste

m6te.

vedtak:

I

l/22 Rapport forvaltningsrevisjon

Eiendomsforvaltning

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
I . Forvaltningsrevisjonsrapporten Eiendomsforvaltning er forelagt kommunestyret i
Hamaroy og tas til etterretning.
2. Komrnunestyret ber kommunedirektsren merke seg rapportens anbefalinger.
Omforent forslae til vedtak:
l. Forvaltningsrevisjonsrapporten Eiendomsforvaltning er forelagt kommunestyret i
Hamaroy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektsren merke seg rapportens anbefalinger:
a. i samarbeid med kommunestyret utarbeide og vedta mal og strategier for
eiendomsforvaltningen i kommunen.
b. prioritere i fE pi plass systematisk registrering og oppdatering av tilstanden pA
kommunens bygninger.
c. i samarbeid med politisk nivi utarbeide en langtidsplan for
eiendomsforvaltningen i kommunen.
d. utarbeide en rutine for systematisk rapportering om tilstanden og
vedlikeholdsbehovet til kommunens bygningsmasse.
e. utarbeide en rutine og elektronisk system som sikrer en felles kommunal
plattform for innmelding av brukerbehov og tilbakemelding pa at disse er
utfort.
f. i samarbeid med Hamaroy kommunale boligstiftelse sorge for en ny
leiekontrakt som avspeiler de reelle avtalevilkirene.

3.

Kommunestyret vil i tillegg trekke frem at brukermedvirkning bor komme med som en
del av kommunens eiendomsforvaltning.

4.

Kommunestyret viser til rapportens formulering om at <Ndr det gjelder ulfordringene
rundt det administrative i Hamaroy kommunale boligstiftelse, kan det vere pd sin
plass d solce rdd hos stiftelsestilsynet)), og ber kommunedirektsren fslge opp dette.

Voterins:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

1.

2-

Vedtak:
Forvaltningsrevisjonsrapporten Eiendomsforvaltning er forelagt kommunestyret i
Hamaroy og tas til etterretning.
Kommunestyret ber kommunedirektsren merke seg rapportens anbefalinger:
a. i samarbeid med kommunestyret utarbeide og vedta mAl og skategier for
eiendomsforvaltningen i kommunen.
b. prioritere 6 fl pA plass systematisk registrering og oppdatering av tilstanden pa
kommunens bygninger.
c. i samarbeid med politisk nivi utarbeide en langtidsplan for
eiendomsforvaltningen i kommunen.
d. utarbeide en rutine for systematisk rapportering om tilstanden og
vedlikeholdsbehovet til kommunens bygningsmasse.
e. utarbeide en rutine og elektronisk system som sikrer en felles kommunal
plattform for innmelding av brukerbehov og tilbakemelding pe at disse er
utfort.

f.

i samarbeid med Hamaroy kommunale boligstiftelse

sorge for en ny

leiekontrakt som avspeiler de reelle avtalevilk6rene.

3.

Kommunestyret vil i tillegg trekke frem at brukermedvirkning bor komme med som en
del av kommunens eiendomsforvaltning.

4.

Kommunestyret viser til rapportens formulering om at <Ndr det gjelder utfordringene
rundt det administrative i Hamaroy kommunale boligstiftelse, knn det vere pi sin
plass d soke rdd hos stiftelsestilsynelr, og ber kommunedirektoren folge opp dette.

12122 Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Revisor orienterte:
. Regnskapsrevisor: Om status for, og problemstillinger tilknyttet regnskap 2021.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor har sagt opp sin stilling, og revisjonen arbeider
med rekruttering av ny revisor, samt avklaring av oppdragsansvar for Hamaroy til
hssten.
. Forvaltningsrevisor: Det gjenst6r cirka 100 timer forvaltningsrevisjon i innevaerende
periode. F.eks til eierskapskontroll.
Sekretariatet orienterte:
Om dokumenter vedlagt saken
Sekretariatet har tilsatt Ronny Seljeseth som seniorr6dgiver. Han tiltrer stillingen
}uni 2022.

o
o

Vedtak:
Saken tas

til orientering.

13/22 Eventuelt

Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Oppeid, den 25. mai 2022

Lars Hansen

Seketer for kontrollutvalget

i

Utskrift sendes:
Kontrollutvalgets medlemmer, varamedlemmer
Hamaroy kommunestyre, ordforer og kommunedirektor

$

Satten Kontrollutvalgservice

Vir

Postboks 54, 8138 Inndyr

dsto:

14.06.2022

Jnr
22/655

srk
415

PROTOKOLI _ TTANtraNNA - HAMAROY KONTROLLUTVALG
Mstedato: Tirsdag, 14. juni 2O22 klokken
Motested: Fjernmote ved bruk av Teams

Saksnr.:
Til

15.00

-

16.00

14122

Forfall:

stede:

Fred-Eddy Dahlberg, leder
Asbjom Ellingsen, medlem
May Valle, medlem

Hanne Sofie Juntunen Jenssen, medlem
Johnny Langmo, nestleder

Varamedlemmer:
Ingen kunne stille som vara for Hanne Sofie Juntunen Jenssen
Lenna( Mikkelsen m6tte for Johnny Langmo

Avige:
Kommunedirektsr Odd-Borge Pedersen
Okonomisjef Ann Aaashild Hanssen
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Barbro Sakariassen,
Salten kommunerevisjon IKS
Sekreter for kontrollutvalget Lars Hansen

Godkjenningav innkalling
sakliste

Innkalling og sakliste til motet ble godkjent.

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.

5.4

SAKSLISTE
Saksnummer
14t22

Sakstittel
Arsregnskap Hamarsy kommune 2021

l4122 Arsregnskap Hamaroy kommune 2021

-

-

uttalelse fra kontrollutvalget

uttalelse fra kontrollutvalget

Forslag til vedtak:
Til kommune styret i Hamaroy:
Kontrollutvalgets uttalelse om Hamaro.v kommunes arsregnskap for 2021.

Kontrollutvalget har i mste 14. jlur:,i 2022 behandlet Hamaroy kommune sitt arsregnskap for
2021 . Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter
kommuneloven ($ 14-2) selv skal behandle Arsregnskap og arsberetning, samt
kontrollutvalgets plikt til A uttale seg om arsregnskapene og &rsberetningene ($ 14-3).
Uttalelsen skal foreligge for formannskapet innstiller til vedtak om regnskapet (forskrift om
kontrollutvalg og revisjon $ 3)
Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
2. jvnl 2022, og arsberetning for 2021. I tillegg har revisor og kommunedirektor supplert
kontrollutvalget med muntli g informasj on om aktuelle problemstillinger.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et netto driftsresultat med kr
17 025 259,18. I samsvar med bestemmelser i lov og forskrift er kr 17 025 259,18 disponert.
Kontrollutvalget viser her til informasjon i arsregnskapet Bevilgningsoversikt drift, side 17 i
Arsregnskap og beretning 2021

.

Kontrollutvalget registrerer at det ikke er grunnlag for fremleggelse av konsolidert regrrskap
(samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet, jfr kommuneloven $ 14-6)
Utover dette og det som fremgir av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 2. }unt 2022,
har kontrollutvalget ingen merknader til Hamaroy komrnunes S.rsregnskap for 2021.
Voterine:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Til kommunestyret i Hamaroy:
Kontrollutvaleets uttalelse om Hamarery kommunes arsreqnskao for 2021

.

Kontrollutvalget har i mste 14. juil 2022 behandlet Hamaroy kommune sitt Arsregnskap for
2021. Uttalelsen avgis til kommunestyret med bakgrunn i at kommunestyret etter
kommuneloven ($ l4-2) selv skal behandle irsregnskap og arsberetning, samt
kontrollutvalgets plikt til a uttale seg om arsregnskapene og irsberetningene ($ 14-3).

Uttalelsen skal foreligge for formannskapet innstiller
kontrollutvalg og revisjon $ 3)

til

vedtak om regnskapet (forskrift om

Grunnlaget for behandlingen har vert det avlagte arsregnskapet, revisjonsberetningen datert
2. jruni 2022, og arsberetning for 2021. I tillegg har revisor og komrnunedirektor supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuel[e problemstillinger.

Kontrollutvalget registrerer at driftsregnskapet legges frem med et netto driftsresultat med k
17 025 259,18. I samsvar med bestemmelser i lov og forskrift er k 17 025 259,18 disponert.
Kontrollutvalget viser her til informasjon i arsregnskapet Bevilgningsoversikt drift, side 17 i
Arsregnskap og beretning 2021 .
Kontrollutvalget registrerer at det ikke er grunnlag for fremleggelse av konsolidert regnskap
jfr kommuneloven $ 14-6)

(samlet regnskap for kommunen som juridisk enhet,

Utover dette og det som fremgar av revisjonsberetningen til arsregnskapet datert 2. jrur,i 2022,
har kontrollutvalget ingen merknader til Hamaroy kommunes irsregnskap for 2021 .

Oppeid / Inndyr, den 14. juni 2022

Lars Hansen

Seketer for kontrollutvalget

Utskrift sendes:
Kontrollutval gets medlemmer, varamedlemmer
Hamaroy kommunestyre, ordforer og kommunedirektsr

$

Sutt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54.

8|

38 Inndyr

Jnr
dato:
t5.08.2022 22/108

VAr

ark
415- 5.3

sAKt6l22

Oppfolg n i n g av vedta k ved r forvaltn i ngs revisjon :
Vertskomm u nesamarbeid om barnevernstjenesten
Saksgang:

Mstedato:

Kontrollutvalget

22.08.2022

Vedlegg:

a)
b)

c)

Salten kommunerevisjon IKS, oktober 2021 : Rapport forvaltningsrevisjon

Vertskommunesamarbeid om bamevemstjenesten (utdrag)
Saksfremlegg fra kontrollutvalgets sak 40/21 : Rapport forvaltningsrevisjon
Vertskommunesamarbeid om bamevernstj enesten
Hamaroy kommune, 21.06.2022: Melding om politisk vedtak:
Vertskommunesamarbeid om bamevemstj enesten

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret behandlet i sak 4612022 forvaltningsrevisjonen Vertskommunesamarbeid om
bamevernstjenesten. Rapporten og kontrollutvalgets / kommunestyrets saksfremlegg er lagt
ved saken.

I henhold tit Forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 5 skal kontrollutvalget pase at
kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om lorvaltningsrevisjon
folges opp. Kommunestyret fattet folgende vedtak i saken:

.

Forvaltningsrevisjonsrapporlen Vertskommunesamarbeidet om barnverntjenesten er
.forelagt kommunestyret i Hamoroy og tas til etterrelning.
2. Kommuneslyret ber l@mmunedirektoren merke seg rapportens 7 anbefalinger.
3. Kommunestyret vil spesielt trekke frem folgende anbefalinger.fra rapporten
I

a.
b.

1.

At det utarbeides skriftlige mal for barneverntjenesten (anbefoling 1)
At det lages nodvendige rutiner for systematisk oppfolging av
vert s kommune avt al e n. (anbefal ing 2)
c. Tiltakfor d.forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. (anbefaling 6)
Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomfore oppfolgning ov kommunestyrets
vedtak innen mai 2022.

Rapportens anbefalinger var som folger:

Pd bakgrunn av den gjennomforte undersokelsen anbefaler reyisjonen at:

l. Hamaroy kommune utarbeider skriftlige

mdl

for barneverntjenesten.

2. Hamaroy kommune lager nodvendige ruliner .for systematisk oppfolging av
vertskommuneavtalen.
3. Hamaroy kommune bor falge opp at Bodo barneverntjeneste sikrer tilstrekkelig
bemanning med bakgrunn i vertskommuneavtalen.
1. Hamaroy kommune bor folge opp at Bodo barneverntjeneste sikrer at lovkravet ndr
det gielder tiltaksplaner og evaluering av disse folges.
5. Hamaroy kommune bor folge opp at Bodo barneverntjeneste sorger for at barn i
fo s t e r hj e m./iir oppfo I gings b e s o ke ne o g t i I syn s b e s o ke ne s om e r I ov p dl a gt e.
6. Hamaroy kommune lager tiltakfor dforebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.
7. Hamaroy kommune skal sorge for d fd gjennomfort drlige evaluering av
vertskommuneaytalen sammen med Bodo kommune.

Kontrollutvalgets vedtak ble 24.11.2021 oversendt kommunestyret for behandling, men som
det fremgar av vedlegg c) ble rapporten lagt frem for kommunestyret forst 16.06.2022.

Pi bakgrunn av at saken er satt pA dagsorden er kommunedirektsren, eller den
kommunedirektoren bemyndiger, bedt om mote i kontrollutvalget kl 12.00 for 6 redegjore om
den oppfolgning vedtaket har fltt fra administrasjonens side. Det er bedt om at en skriftlig
versjon av redegiorelsen oversendes til sekretariatet innen 16. august 2022, slik at den kan
sendes ut til utvalgets medlemmer i forkant av motet. I tillegg er det opplyst at
kontrollutvalget kan ha onske om fl stille sporsmil i tilknytning til saken
Forslag til vedtak:
1. Kontrollutvalget har i medhold av Forskift om kontrollutvalg $ 5 gjennomfort en
oppfotgning av kommunestyrets vedtak i sak 4612021 Rapport
forvaltningsrevisjon: Vertskommunesamarbeid om bamevemstjenesten

2.

Administrasjonen har redegjort for pi hvilken m6.te kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Inndyr,

15. august

lbr kontrollutvalget

r

SAI/TEN

KOMMUNEREVISJON

Forvoltningsrevisjon

Ve rtsko m m u n e so m o rbe i d et

om barneverntjenesten

Homaroy kommune

Hamaroy kommune

-

Vertskommunesamarbeidet om barneverntjenesten

SAMMENDRAG
Salten kommunerevisjon IKS har gjennomfort en forvaltningsrevisjon om

vertskommunesamarbeidet om bamevemtjenesten i Hamaroy kommune. FormAlet har

vert

i

belyse hvordan Hamaroy kommune folger opp vertskommunesamarbeidet om
bamevemtjenesten, og om Bodo kommune som vertskommune leverer tjenester i henhold

til

vertskommunealtalen. Revisjonen har undersokt omridene kvalitet, samarbeid og
rapportering.
Prosjektet har tatt utgangspunkt i folgende problemstilling:

o

I hvilken gtadfolger Hamaroy kommune opp vertskammuneqvlalen, og i hvilken grad
leyerer barneverntjenesten i Bodo tjenester i henhold til vertskommuneavtalen?

Innsamlingen av data baserer seg pA dokumentstudier samt intervju med relevante

informanter. Vi har analysert dokumenter og statistikk, gjennomgitt rutiner og planer, samt
intervjuet ansatte i begge kommunene. Revisor har ogsi hatt kontakt med noen utvalgte
samarbeidsaktsrer.
Revisor er enig med informantene om at det har v&rt en spesiell tid med tanke

pi

koronasituasjonen som har preget itrene 2020 og2o21. Pi samme tid har det skjedd mange
endringer bide nar det gielder opprettelse av ny komrnune, og vertskommunesamarbeidet om
bamevemtjenester fra 2020. Vertskommunesamarbeidet har ikke vert i drift serlig lenge, og
mye

vil nok komme

p6 plass etter hvert.

Hamaroy kommune har ikke overordnede

mil for

bamevemtjenesten, og heller ikke rutiner

for systematisk oppfslging av vertskommuneavtalen. Det er generelt lite informasjon om
tjenesten blant annet i planer, 6rsmelding og arsberetning. Kravene om samiske hensyn og

rettigheter i vertskommunea\talen er det behov for mer dialog rundt for

i

avklare

forventninger. mAl og rapportering.
Bods kommune har mAl for bamevemtjenesten, og planer som konkretiserer arbeidet.
Bamevemtjenesten har system, rutiner og intemkontroll for de omridene revisor har
etterspurt. Bide Bods kommune og Hamaroy kommune er fornoyde med bamevemdenesten,

Salten kommunerevisjon IKS - 2021

Hamaroy kommune

-

Vertskommunesamarbeidet om barneverntjenesten

og mener samarbeidet fungerer godt og at tjenesten er forbedret gjennom

vedskommunesamarbeidet.
Bamevemtjenesten avdeling Hamaroy har rekrufteringsutfordringer, og ledelsen gir stofte fra

Bods som bidrar til et tilstrekkelig tjenestetilbud. Det er uansett behov for en mer stabil
5i1rasj6p med faste ansatte for 6 folge opp vertskommunea!'talen pa en god mite. De ansatte
har tilstrekkelig kompetanse og faglige kvalifikasjoner.
Det er ffi fristbrudd i 2020, bekymringsmeldinger og undersokelser blir behandlet innen
fastsatt tid. Det er tiltaksplaner for de a[[er fleste bam med hjelpetiltak, og evalueringene
skjer i de fleste tilfeller hver tredje mrimed slik rutinen legger foringer om. Pi dette omridet
kan barnevemtjenesten arbeide for 6 sikre at alle bam IEr det de har

kav

p6. Det samme

gielder oppfolgingsbesok av, og tilsyn i, fosterhjem der kavene om minimum fire bessk i
aret ikke er overholdt for alte bam i 2020.

Hamaroy kommune har ikke tilstrekkelig planer, rutiner og tiltak for

i

forebygge

omsorgssvikt og adferdsvansker. Et relevant eksempel er at det ikke finnes noen planer for
hvordan kommunale aktorer skal samarbeide med barneverntjenesten. Bameverntjenesten har
satt

i gang et arbeid for

i

kunne samarbeide godt med relevante aktsrer i Hamaroy kommune,

men arbeidet bor vere mer formalisert.
Hamaroy kommune og barneverntjenesten arbeider med individuell plan. I Hamaroy
komrnune har de rutiner for individuell plan, men det er behov for enjevnere fordeling av
ansvaret, samt at rutinene er kjent i alle relevante avdelinger. Barnevemtjenesten har ikke en
utarbeidet rutine for individuell plan.
Bamevemtjenesten har utarbeidet en grundig Arsrapport som er leven

til

Hamaroy kommune,

men revisor gjor oppmerksom pA at flere deler av vertskommuneavtalen kunne

vrrt

nevnt i

rapporteringen. Kommunene har ikke hatt en evaluering av vertskommuneal.talen slik det er
bestemt. Bamevernleder har holdt en orientering i kommunestyrel

i 2020, revisor

p&peker at

slike orienteringer bor protokollfores.
Konklusjon: Hamarey kommune felger i noen grad opp verlskommunesamatbeidet om
barneverntjenesten med Bodo kommune, Bods kommune leverer i nokd stor grad
tjenesler i henhold til samarbeidsavlalen
Salten kommunerevisjon IKS - 2021

Hamar6y kommune
PA

-

Vertskommunesamarbeidet om barneverntjenesten

bakgrunn av den gjennomforte undersskelsen anbefaler revisjonen at:

1.

Hamaroy kommune utarbeider skriftlige

2.

Hamaroy kommune lager nodvendige rutiner for systematisk oppfolging av

mil for

bamevemtjenesten.

vertskommuneavtalen.

3.

Hamaroy kommune bor folge opp at Bodo bamevemtjeneste siker tilstrekkelig
bemanning med bakgrunn i vertskommuneavtalen.

4.

Hamaroy kommune bor fslge opp at Bodo bamevemtjeneste sikrer at lovkravet nfl,r
det gjelder tiltaksplaner og evaluering av disse folges.

5.

Hamaroy kommune bor folge opp at Bodo barneverntjeneste sorger for at bam
fosterhjem

6.
7

.

fir

i

oppfolgingsbesokene og tilsynsbesskene som er lovp6lagle.

Hamaroy kommune lager tiltak for

A

forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.

Hamaroy kommune skal sorge for 6 ffi gjennomfart itrlige evaluering av

vertskommuneattalen sammen med Bods kommune.

Salten kommunerevis.ion IKS - 2021

Hamaroy kommune

-

Vertskommunesamarbeidet om barneverntjenesten

nodvendig med tilstrekkelig informasjon til de folkevalgte. Revisor sin vurdering er at
orienteringen bor protokollfores.

Kommunedirektsren i Hamaroy kommune rapporterer til kommunestyret om intemkontroll
en gang i aret gjennom arsberetningen og irsmeldingen, men rapporteringen inneholder ikke

vurderinger rundt bamevemtjenesten. Revisor sin vurdering er at bameverntjenesten bor
nevnes i rapporteringen

til

kommunestyret.

Revisor finner at Hamaroy kommune har redegjort for tilstanden i bamevemtjenesten
kommunestyret i 2021 gjennom

i

invitere bamevemleder til

i

til

orientere.

3.2 Konklusjon og anbefaling
3.2.1 Konklusjon

Revisor er enig med informantene om at det har vert en spesiell tid med tanke
koronasituasjonen som har preget Arene 2020
endringer bide

nir det gjelder opprettelse

og202l. Pi

samme tid har det skjedd mange

av ny kommune, og vertskommunesamarbeidet om

bamevemtjenester fra2020. Vertskommunesamarbeidet har ikke
mye

vil nok komme

p[

vrrt i drift serlig lenge, og

pa plass etter hvert.

Hamaroy kommune har ikke overordnede

mil for

barnevemtjenesten, og heller ikke rutiner

for systematisk oppfolging av vertskommunea\talen. Det er generelt lite informasjon om
tjenesten blant annet i planer, arsmelding og arsberetning. Kravene om samiske hensyn og

rettigheter i vertskommuneavtalen er det behov for mer dialog rundt for fl avklare
forventninger. mil og rapponering.
Bods kommune har mAl for bamevemtjenesten, og planer som konkretiserer arbeidet.
Bamevemtjenesten har system, rutiner og intemkontroll for de omrAdene revisor har
etterspurt. Bide Bods kommune og Hamarsy kommune er fomoyde med bameverntjenesten,
og mener samarbeidet fungerer godt og at tjenesten er forbedret gjennom
vertskommunesamarbeidet.
Bamevemtjenesten avdeling Hamaroy har rekrutteringsutfordringer, og ledelsen gir stotte fra

Bodo som bidrar til et tilstrekkelig tjenestetilbud. Det er uansett behov for en mer stabil
situasjon med faste ansatte for

A

folge opp vertskommuneal,lalen pi en god mite. De ansatte

har tilstrekkelig kompetanse og faglige kvalifikasjoner.
Salten kommunerevisjon IKS - 2021
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Hamaroy kommune

Det er

fi

-

Vertskommunesamarbeidet om barneverntjenesten

fristbrudd i 2020, bekymringsmeldinger og undersokelser blir behandlet innen

fastsatt tid. Det er tiltaksplaner for de aller fleste bam med hjelpetiltak, og evalueringene
skjer i de fleste tilfeller hver tredje mrined slik rutinen legger foringer om.
kan bamevemtjenesten arbeide for

i

sikre at alle bam

fir

det de har

kav

Pi

dette omr6det

pa. Det samme

gjelder oppfolgingsbesok av, og tilsyn i, fosterhjem der kravene om minimum fire besok i
aret ikke er overholdt for alle bam i 2020.

Harnaroy kommune har ikke tilsfekkelig planer, rutiner og tiltak for

i

forebygge

omsorgssvikt og adferdsvansker. Et relevant eksempel er at det ikhe finnes noen planer for
hvordan kommunale aktorer skal samarbeide med barneverntjenesten. Barneverntjenesten har
satt

i gang et arbeid for i kunne samarbeide godt med relevante aktorer i Hamaroy kommune,

men arbeidet bor vere mer formalisert.
Hamaroy kommune og barnevemtjenesten arbeider med individuell plan. I Hamaroy
kommune har de rutiner for individuell plan, men det er behov for en jevnere fordeling av
ansvaret, samt at rutinene er kjent i alle relevante avdelinger. Barnevemtjenesten har ikke en
utarbeidet rutine for individuell plan.
Bamevemtjenesten har utarbeidet en grundig arsrapport som er levert

til

Hamaroy kommune.

men revisor gjor oppmerksom pa at flere deler av vertskommunealtalen kunne vert nevnt

i

rapporteringen. Kommunene har ikke hatt en evaluering av vertskommuneavtalen slik det er
bestemt. Bamevemleder har holdt en orientering i kommunestyret i 2020, revisor pipeker at

slike orienteringer bor protokollfores.
Konklusjon: I/anraroy kommune folger i noen grad opp vertskommunesamarbeidet om
barnevemtjeneslen med Bods kommune. Bodo kommune leverer i noksd stor grad
tjenester i henhold til samarbeidsavtalen,
3.2.2 Anbefalinger

Pi bakgrunn

av den gjennomforte undersskelsen anbefaler revisjonen at:

l.

Hamaroy kommune utarbeider skriftlige

2.

Hamarcy kommune lager nodvendige rutiner for systematisk oppfolging av

mil for bameverntjenesten.

vertskommunealtalen.
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Rapport forvaltningsrevisjon : Vertskommunesamarbeidet
om barneverntjenesten
Seksgang:
Kontroltutvalget

Motedato:
17.1.2021

Vedlegg:
Salten kommunerevisjon lKS. 2l . oktober 2021 : Rapport fbrvaltningsrevisjon
Venskommunesamarbeidet om barnevemstjenesten

r

Bekgruan for srken:
Forvaltningsrevisjonen har sin bakgrunn i kommunestyrets vedtaate PlaD for
forvaltningsrevisjon 2020-2023, mei folgende prioriterte omrlder for forvaltningsrcvisjon:
I

.

Ledelse og styring, inkludert sykefraversoppfolgning
r

-

2020 (kontrolluwalget

t.2.21)

2.

Bamevern

3.

Eiendomsforvaltning 2022

4.

Samisk sprikforvaltning - 2023

-

2021 (kontrollutvalget 17.11.2021)

Videre har revisjonen bakgrunn i kontrolluwalgets bestilling 4.06.2021. sak 1612l.
FormAlet med undersokelsen pA dette omrAdet har ven i fA svar pd hvordan
verlskommunesamarbeidet med barnevemtjenesten i Bods fungerer.

Folgende problemstilling har vert undersskt i denne revisjonen:

I

hvilken grad folger Hamaroy kommune opp vertskommuneavtalen, og i hvillcen

grad

leverer borne'verntjeneslen i Bodo ljenesler i henhold til vertskommuneavlalen?
Det er lagt til grunn vurderinger i forhold
Samarbeidsavtalen

o
o
r
r
r
r
r

til l'olgende forhold:

@konomi.rapportering
Rutiner
Leveranse.rapponering/oppfolging
Kommunikasjon
Forventningsavklaring
Evaluering

Revisjonskriterier (krav og forventinger som kan stilles til den funksjon/aktivitet som
undersokes av revisjonen), er utledet fra bl.a Kommunens remingslinjer, reglementer og
rutiner, Kommuneloven, Forvaltningsloven, Bamevernloven med forskrifter, og alminnelig
praksis pA omridet. En fullstendig utledning av revisjonslrriteriene finnes i rapportens kapitel
2, med l5 revisj onskriterier.

Revisjonen er giennomfsrt ved intervjuer med Bods kommunes barnevemleder, nestleder og
fagleder ved tjenestens avdeling Hamaroy. Videre er Hamaroy kommunes kommunalleder
oppvekst, og konstituert/assisterende kommunedirektsr. Det er ogsA giennomfort
dokumentanalys€.

Revisors funn og vurdcringcr: I hvilken grad felger Hemrroy kommune opp
vefskommuneavtalen, og i hvilken grad levercr bruevertrtjcn$len i Bode tjenester
henhold til vertskommuneavtglen?

Revisionskiterium l: Bodo kommune og Hamaroy kommune skal ha mAl for
bamevemtjeneslen.
Revisors vurderine: Revisor finner at Bodo kommune har vedtatte
og planer
bamevemtjenesten, mens Hamaroy kommune ikke har det.

m

i

for

Revisionskriterium 2: Bods kommune skal ha nsdvendige rutiner og intemkontroll for
bamevemtjenesten.
Revisors vurderins: Revisor finner ar Bodo kommune har nodvendige rutiner og internkontroll
for barnevernqjenesten fbr de omrldenE som cr enerspun.
Revisjonskriterium 3: Hamaroy kommune skal ha nsdvendige rutiner for systematisk
oppfolging av vertskommuneavtalen.
Revisors vurderine: Revisor finner at Hamaroy kommune ikke har nsdvendige rutiner for
systematisk oppfolging av vertskommuneavtalen.
Revisionskriterium 4: Bods kommune skal pise at bamevemtjencstene som levetes til
Hamaroy kommune er tilstrekkelig bemannet til enhver tid.
Revisors wrderinq: Revisor finner at Bodo kommune ikke har tilstrekkelig bemarming i
bamevemtjenesten som leveres til Hamaroy kommune.

Revisionskriterium 5: Bodo kommune skal p6se at de ansatte i bamevemdenesten som leveres
Hamaroy kommune har tilstrekkelig kompetanse og nodvendige faglige kvalifikasjoner.
Revisors vurderinq: Revisor finner at de ansatte i bamevemljenesten som leveres Fa Bods
kommune til Hamaroy kommune har tilstrekkelig kompetanse og nodvendige faglige
kvalifikasjoner.

til

Revisionskriterium 6: Bamevemtjenesten i Bodo kommune skal innen en uke giennomgi
mottatte bekymringsmeldinger, og turdere videre undersgkelse.
Revisors vurderins: Revisor finner at bamevcmtjenesten i Bods kommune gjennomgAr
bekymringsmeldinger innen en uke.
Revisionskriterium 7: Barnevemtjenesten i Bodo kommune skal innen tre mlneder ha
gjennomfort undersskelse.
Revisors vurderine: Revisor t'inner at bamevemtjenesten i Bods kommune gjennomfsrer
undersskelser innen tre mAneder.
Revisionskriterium 8: Bamevemtjenesten i Bodo kommune skal ha en tidsavgrensct
tiltalsplan for alle barn med hjelpetiltak. Den skal evalueres regelmessig.
Revisors vurderins: Revisor finner at barnevemtjenesten i Bods kommune har tiltaksplaner
for de aller fleste barn med hjelpetiltak, men at det er no€n unntak. Bamevemtjenesten
evaluerer tiltaksplanene. men ikke alltid innenfor rutinen om hver tredje mAned.
Revisionskriterium 9: Bamevemtjenesten i Bods kommune skal besoke bamet i
foslerhjemmet minimum fire ganger i iret, og sorge lbr minimum frre tilsynsbesok i ira.
Revisors vurderine: Revisor finner at barneverntjenesten i Bods kommune ikke har
giennomfbn minimum fire bessk i riret tbr alle bam i tbsterhjem. Bameverntjenesten har
heller ikke sorget for at alle bam i tbsterhjem har tltt minimum fire lilsynsbesok i erct.
Revisionskriterium l0: Hamaroy kommune skal finne tiltak som kan forebygge omsorgssvikt
og adferdsproblemer.
Revisors vurdering; Revisor finner at Hamaroy kommune ilke har tilstrekkelige tiltak for A
forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer.
Revisionskriterium I I : Barneverntjeneslen i Bodra kommune skal samarbeide med andre
seklorer og forvaltningsnivA.
Revisors vurderine: Revisor merker seg at bameverntjenesten ikke har kontaktp€rsoner og
samarbeidsavtaler med alle samarbeidsinstansene i Hamaroy kommune. Revisor sin vurdering
er at samarbeidet burde vcre mer formalisert. Inltrrmasjonen kan med fordel inng{ i
Arsplanen. (...) Faglederen sifl forslag om mgler med alle ledere pA samme nivA i kommunen
kan vere en god mAte A t'A i gang et bedre tvert'aglig samarbeid. Det vil gi bamevemtjenesten
en arena til A formidle hva de arbeider med. og konrme teltere pl de kommunale enhetene.
Det er ogs& viktig i inkludere eksteme enheter som politi. krisesenter og thmilievemkonlor.
(. .. ) Revisor legger til grunn at bamevemtjenesten i Bods kommune samarbeider med andre
seklorer og forvaltningsnivd. men arbeidet kan med fordel vere mer formalisert.

Revisionskriterium l2: Bameverntjene$en i Bods kommune og Hamaroy kommune skal
bidra til A uurbeide en individuell plan lbr bam med behov for langvarige og koordinerte

tiltak.
Revisors lurdering: Barneverntjenesten i Bodo kommune og Hamarcy kommune har etter
revisors forst6else bidratt til i utarbeide en individuell plan for barn med behov for langvarige
og koordinerte tiltak. Bamevemtjeneslen burde etler revisor vurdering fl pi plass en rutine for
utarbeidelse av individuell plan, og Hamaroy kommune bor arbeide videre med forankringen
av sin rutine i de ulike avdelingene.

Revisionskriterium l3: Bods kommune skal utarbeide Arlige rapporter som skal leveres til
Hamaroy kommune.
Revisors vurdering: Revisor finner at Bodo kommune har utarbeidet arlig rapport om
bamevemtjenesten. og levert den til Hamaray kommune. Rapporteringen tror vrre tett koblet
opp til vertskommuneavtalen.

Revisionskiterium 14: Hamaroy kommune skal sammen med Bodo kommune giore en fulig
evaluering av vertskommuneavtalen, og samarbeidet om bameverntjenesten.
Revisors vurderins: Revisor finner at Hamaroy kommune og Bods kommune har ikke
giennomtbrt en evaluering av vertskomnruneavtalen, og samarbeidet om bamevemtjenesten.
Revisjonskriterium l5: Hamaroy kommune skal redegjore for tilstanden i bamevemtjenesten
til kommunestyret minst en gang i Aret.
Revisors vurderins; Kommunedirektsren i Hamaroy kommune rapporterer til kommunestyret
om internkontroll en gang iAret giennom Arsberetningen og Arsmeldingen, men
rapporteringen inneholder ikke wrderinger rundl barnevemtjenesten. Revisor sin vurdering er
at bamevemtjenesten bor nevnes i rapporteringen til kommunestyret.
Revisor finner at Hamaroy kommune har redegjort for tilstanden i bameverntjenesten til
kommunestyret i 2021 gjennom A invitere bamevemleder til i orientere.

Revisors anbefalinger:
Revisor konkluderer som folger i rapponen : r Hamaroy kommune lolger i noen grud opp
vertskommunesamarbeidet om barneverntjeneslen med Bodo kommune- Bodo kommune
leyerer i nolcril stor grod $enesler i henhold til samarbeidsovtalen.
PA bakgrunn av undersokelsene anbefaler

l.

2.

revisor at:

Hamaroy komrnune utarbeider skriftlige mil for bamevemtjenesten.
Hamaroy kommune lager nodvendige ruriner tbr systematisk oppfolging av

vertskommuneaualen.

3.

Hamaroy kommune bsr folge opp al Bodo bamevemtjeneste sikrer tilstrekkelig
bemanning med bakgrunn i vertskommuneavtalen,

4.

f{amaroy kommune bor folge opp at Bodo bameverntjeneste sikrer at lovkravet nir det
gielder tiltaksplaner og evaluering av disse tblges.
llamaroy kommune bor folge opp at Bodo bamevemtjeneste sorger for at bam i
lbsterhjem tfu oppfolgingsbesokene og tilsynsbesskene som er lovpilagte.
Hamaroy kommune lager tiltak tbr i forebygge omsorgssvikt og adtbrdsproblemer.
Hamaroy kommune skal sorge for A fil giennomfort arlige evaluering av
vertskommunealtalen sammen med Bodo kommune.

5.
6.
7.

Kommunedirektoretrs koBEentrr:
Komnrunedirektorens kommentar er i sin helhet lagt ved rapporten,

Vurdering:
Salten kommunerevisjon IKS har glennomfort en undersskelse og utarbeidet en rapport som
samsvarer med bestillingen.

Rapporten fli,r frem at bamevemstjenesten ivarctar kompetansekrav til ansatte, og at tjenesten
har pA plass rutiner og lorpilagt intemkontroll. Videre viser rapporten at lovbestemte frister
for A undersske saker overholdes.

i

mer negative siden viser rapporten ogsi at det er utfordringer for E pA plass
samarbeide med andre sektorer og forvaltningsnivaer. I tillegg viser revisor til at Hamaroy
kommune mangler rutiner for systematisk oppfotging av vertskommuneavt8len, og at avtalen
sA [angt ikle er evaluert.
PA den noe

Rapporten IEr frem tbrbedringsmuligheter, og der hvor dettc er relevant har revisor
anbefali nger til slike forbedringer.

gin

Fonleg tll vedtak (innstllling til kommunestyret):
I

.

2.
3.

Forvaltningsrevisjonsrapponen Vertskommunesamarbeidet om barnevemtjeneslen er
forelagt kommunestyret i Hamaroy og tas til etterretning.
Kommunestyrel ber kommunedirektraren merke seg rapportens anbefalinger.
Kommunestyret vil trekke frem ......
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MELDING OM POLITISK VEDTAK

barneverntjenesten

Saksbehandler

Oato

Trine Olvik

21 .06.2022

- Vertskommunesamarbeidet

om

De undenettes herved om at det er fattet folgende vedtak:
1 . Forvaltningsrevisjonsrapporten Vertskommunesamarbeidet om bamverntjenesten er
forelagt kommunestyret i Hamaroy og tas til etterretning.
2. Kommunestyret ber kommunedireKsren merke seg rapportens 7 anbefalinger.
3. Kommunestyret vil spesielt trekke frem folgende anbefalinger fra rapporten a. At det
utarbeides skriftlige mal for barneverntjenesten (anbefaling i) b. At det lages nodvendige
rutiner for systematisk oppfolging av vertskommuneavtalen. (anbefaling 2) c. Tiltak for A
forebygge omsorgssvikt og adferdsproblemer. (anbefaling 6) 2
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget gjennomfore oppfolgning av kommunestyrets vedtak
innen mai 2022.

Kommunestyrets behandling av sak

4612O22 i

mote den 16.06.2O22:

Behandling
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt

Med hilsen
Trine Olvik
Utvalgssekretar

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur
Kopi til:

Odd-Borge Pedersen

Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarov
Bosoksadress6.
Marie Hamsuns vei 3

postrnottak@hamaroy_kommune.no

Web adresse:
www. hama rov. kommune.

75765000
n

oJ

970542507

$
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Oppfolgning av vedtak vedr forvaltningsrevasjon: Ledelse
og styri n g/sykef ravarsoppfol g i n g (2. ga ngs behandt i n g )
Saksgang:

Motedato:

Kontrollutvalget
Kontorllutvalget
Kontrollutvalget

20.08.2021
25.05.2022
22.08.2022

Vedlegg:

a)
b)

c)

Salten kommunerevisjon IKS, 17. november 2020: Rapport forvaltningsrevisjon
Ledelse og styring/sykefravrrsoppfolging (utdrag)
Saksfremlegg fra kontrollutvalgets sak 03/21: Rapport forvaltningsrevisjon Ledelse og
styring/ sykefravaersoppfol ging
Hamaroy kommune 19.8.2021, epost: Skriftlig redegjorelse om rapport Ledelse og

styring/sykefravrrsoppfol ging

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret behandlet i sak 2212021 lorvaltningsrevisjonen Ledelse og
styring/sykefravrersoppfolging. Rapporten og kontrollutvalgets / kommunestyrets
saksfremlegg er lagt ved saken.
I henliold til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon s 5 skal kontrollutvalget pase at
kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om forvaltningsrevisjon
folges opp. Kommunestyret fattet folgende vedtak i saken:
I

.

2.

Forvaltningsrevisjonsrapporten Ledelse og styring/sykefraversoppfolging er forelagt
kommunestyret i Homaroy og tas lil etterretning.
Kommuneslyret ber kommunedirektoren merke seg rapportens anbefalinger.

3.
1.

Kommunestyret vil trekke frem rapportens anbefaling 2, 3 og 5 for surskilt
oppfolgning.
Kommunestyret ber kontrollunalget gjennomfore en oppfolgning ov kommunestyrets
vedtak innen sommeren 2021..

Pi bakgrunn av at saken er satt

pa dagsorden er kommunedirektsren, eller den
kommunedirektsren bemyndiger, bedt om mote i kontrollutvalget kl I I .'l 5 for 6 redegjore om
den oppfolgning vedtaket har fitt fra administrasjonens side. Det er bedt om at en skriftlig
versjon av redegjorelsen deles ut til utvalgets medlemmer i motet. I tillegg er det opplyst at
kontrollutvalget kan ha onske om A stille sporsm6l i tilknytning til saken

Forslag til vedtak:
I
Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg $ 5 gjennomlort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 2212021 Rapport
forvaltningsrevisjon: Ledelse og styring/sykefraversoppfolging

.

2.

Administrasjonen har redegjort for p6 hvilken mAte kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling i mote 20. august 2021 - utvalgets sak 20/21:
Omforent forslae til vedtak:
1 . Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg
$ 5 gjennomfort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 2212021 Rapport
forvaltningsrevisjon: Ledelse og styring/sykefraversoppfolging

2.

Administrasjonen har redegjort for pi hvilken m6te kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer innholdet i den fremlagte eposten, som
redegjor for oppfolgningen av kommunestyrets vedtak sa langt. Videre registrerer
utvalget at det utviklingsverktoyet lO-faktor planlegges iverksatt i kommunen.

3.

Kontrollutvalgets vedtak vedlagt kopi av epost datert 19.8.2021 oversendes
kommunestyret til orientering. Utvalget kommer tilbake til saken i senere mste
(2022).

Voterins:
Omlorent forslag ble enstemmig vedtatt.

I

.

2.

Vedtak:
Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg $ 5 gjennomlort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 2212021 Rapport
forvaltningsrevisjon: Ledelse og styring/sykefraversoppfolging
Administrasjonen har redegjort for pA hvilken mite kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer innholdet i den fremlagte eposten, som
redegjor for oppfolgningen av kommunestyrets vedtak sA langt. Videre registrerer
utvalget at det utviklingsverktoyet l0-faktor planlegges iverksau i kommunen.

3.

Kontrollutvalgets vedtak vedlagt kopi av epost datert 19.8.2021 oversendes
kommunestyret til orientering. Utvalget kommer tilbake til saken i senere mote
(2022).

Til behandling 25. mai 2022:
Saken skulle i samsvar med Virksomhetsplan 2022

i utvalgets
grunnet
mste 27 . april 2022. Dette motet ble imidlertid utsatt
forsinkelse med kommunens
regnskap for 2021 .
legges frem for ny behandling

I tilknytning tit sak 20121 fikk kontrollutvalget utdelt kopi av epost datert 19. august 2021
med en redegjorelse om oppfolgning av kommunestyrets vedtak. Den nevnte eposten legges
ved saken (vedlegg 3).
Ut fra at saken er satt pA dagsorden er kommunedirektoren, eller den kommunedirektoren
bemyndiger, bedt om A mote i kontrollutvalget kl I l.l 5 for i redegjore om den oppfolgning
vedtaket har ffitt fra administrasjonens side. Det er bedt om at en skriftlig versjon av
redegjorelsen oversendes til sekretariatet innen 23. mai 2022, slik at den kan sendes ut til
utvalgets medlemmer i forkant av motet. I tillegg er det gjort oppmerksom pA at
kontrollutvalget kan ha onske om i stille sporsmil i tilknytning til saken.
Forslag til vedtak:
I . Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg $ 5 gjennomfort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 2212021 Rapport
forvaltningsrevisjon: Ledelse og styring/sykefravenoppfolging

2.

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

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Behandling i mste 25. mai 2022
Omforent forslaq til vedtak:
Saken utsettes

til

-

utvalgets sak 10/22:

neste mote.

Votering:
Omforent forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken utsettes

til

neste mote.

Til behandling 22. atgust 2022:
I samsvar med vedtak i mste 25. mai 2022 (sak 10/22) er saken satt pA dagsorden til
augustmotet. Til maimotet var det bedt om en skriftlig redegjorelse slik at denne kunne sendes
til medlemmene i forkant av motet. Sekretariatet i brev 09.08 .2022 etterlyst denne
redegjorelsen 09.08.2022. men denne er si langt ikke mottatt.

Forslag til vedtak:
I . Kontrollutvalget har i medhold av Forskrift om kontrollutvalg $ 5 gjennomfort en
oppfolgning av kommunestyrets vedtak i sak 2212021 Rapport
forvaltningsrevisjon: Ledelse og styring/sykefravrrsoppfolging

2.

Administrasjonen har redegjort for pi hvilken mAte kommunestyrets vedtak er
fulgt opp. Kontrollutvalget registrerer

3.

Kontrollutvalgets vedtak oversendes kommunestyret til orientering.

Inndyr,

15. august 2022

for kontrollutvalget

I
I
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Forvaltningsrevisjon

Ledelse og

styring/syke-

fravarsoppfolging

Homorgy kommune

Hamaroy kommune- ted€lse/styring ot sykefravarsoppfalSing

SAMMENDRAG
Salten kommunercvisjon IKS har i denne forvaltningsrevisjonen undersskt om Hamaroy

kommune har et betryggende system for ledelse og styring, samt undersskt om ledeme folger
opp sine plikter inncn sykefraversoppfotging. For

I

avgrcnse problemstillingen skal

rev isjonen undersoke helse og velferdstjenesten.

I undersskelsen ligger folgende problemstilling

l.

til

grunn:

Har Hemeray kommune et betryggeade system for styring og lcdebc i
hche og velferdssektoren?

2, I hvilken

gred falger ledelscn i helse og velferdssektor€a opp rine plikter

innen sykefravenoppfolging?

lnnsamlingen av data basercr seg
som har

pA

dokumentstudier samt intervju med en rekke personer

vart involvert i prosessen.

Undersskelsen cr avgnonsct

til

A se

p6 deler av

tbrskrift for ledelse og kvaliletsforbedring i

helse og omsorgstjenesten. Sykefnvarsoppfolgingen er avgrensst

dokumentasjonsplikten

til

i

sc

pi

til kommunen.

Slik revisjonen ser det har det vart ekstra utfordrende for kommunen i 2020, Det er flere
faktorer som spiller inn. SammenslAing av gamle Hamaroy kommune og deler av Tysfiord er
et arbeid som krever

som det har

vcrt for

bide tid og ressurser. Covid-19 har ogsl vcrt utforende for kommunen,
hele Norge. Men kanskje

srrs for Hamaray

i denne fasen av

sammenslAingen. I tillcgg er det flere ledere som er sykemeldt og enkelte loderstillinger har
v@rt vakant over lengre tid. Summen av dette har nok

hat betydning for konlinuitet€n i det

arbeidet som skulle vert gjort i forbindelse med sammenslAingen.

Det denne undersgkclsen viser er al det er llere punkter kommunen trenger

A

som er positivt, er at de har satt i gang mye av dette arbeidst. NAr det gjelder

virksomheten er dette arbeidet pAbcgynt. Nar melene er

pA plass er det

Salten kommunerevisjon IKS - 2020

viltig

forbedre. Dcl

mil for
at det kommcr

Hamaroy kommune

-

Ledelse/styring og sykefravarsopprolginS

rutiner for repporlering av dcm oppover i organisasjonen. Nfu

ded

giclder arbeidsrutiner og

pmsedyrer for helse og velferdssektoren, har kommunen et system pl dette som

lrlig blir

revidert. Systemet er ogsl kjent for dc ansatte. Revisjonen mcner dette er positivt.

Nir

det gielder avviksbehandling har kommunen et system for det. Det som er mangelfullt, er

oppfolgingen av awik som blir
Ansases medvirkning

til

me

ldt, herundcr mangelen pA konigercnde

forbedringsarbeid er en viktig del av

forskift om

tiltal.
[edelsc og

kvalitetsfbrbedring. Revisjonen opplever at medvirkning blir ivaretatt i den dagligc dialogen,
men kan mcd fordel giores mer systematisk. Dette gielder ogsA i hvilken grad brukerc og
pArorende blir involvert i forbedringsarbeidet Forskriften sier ogs& at hele styringssystomet

skal giennomgls og vurderes Arlig. Deue har ikke kommunen rutine pe, men nAr det gielder
den
A

irlige rcvideringen av rutiner/prosedyrer i Digi-pro blir

deue giort. Dette

ml overfmes til

gjelde hele styringssystemet.

Nar det gielder sykefraversoppfolging og dokumentasjon

opplller ik*e kommunen kravct i

arbeidsmiljoloven.

Rapporten konkluderer med at kommunen i noen grad har et behryggende system for styring
og ledelse i helse og velferdssektoren. Og den konkluderer med ai ledelscn i hclse og
velferdssektoren

i liten grad folger

opp sine plikter innen sykefreversoppfolging.

Salten kommunerevisjon IKS - 2020

5

Hamargy lommune

-

Ledelse/rtyring og sykefravarsopptolging

3 Konklusjon og anbefaling
3.1 Konklusjon

Revisjoncn ser at det har ven ekstra utfordrende for Hamaroy kommune i 2020. Det er Itere

faktorcr som spiller inn. Sammenslling av gamlc Hamarery kommune og delcr av Tysfiord er
et arbeid som krever bAde tid og ressurscr. Covid- 19 har ogsA

som dei har

vort utforcnde for kommuncn,

vert for hele Norge. Mcn kanskje sers for Hamaroy i dcrme fasen

av

sammenslAingen. I titlogg er det flere ledere som er sykemeldt og cnkelte lederstillinger har

vert vakant i lengre tid. Summen av dette har nok hau betydning for kontinuiteten for det
arbeidet som skulle ven giort i forbindelse med sammenslAingen.

Det denne undersskelsen viser er at det er flere punkter kommunen trenger
som er positivt, er at de har satt i gang mye av dette arbeidet.

virksomheten er dette arbeidet pAbegynt. Nf,r de er

pi

Nir

I

der gielder

fortedre. D€t

mll for

plass er det viktig at det kommer

rutiner for rapportering av dem oppover i organisasjonen. Nfu dct gjelder rutiner og
prosedyrer for helse og velferdssektoren har kommunen et system pe dette som Arlig

blir

revidert. Systemet er ogsA kjent for de ansafte. Revisjonen mener dette er positivt,

Nlr

det gielder awiksbehandling har kommunen et system for det. Det som er mangelfullt, er

oppfolgingen av avvik som blir meldt, herunder mangelen gi konigercnde tilak.
Ansattes medvirkning

til fodedringsarbeid

er en

vikig

del av forskrift om ledelse og

kvalitetsforbedring. Revisjonen opplever at dette blir gjort i den daglige dialogen, men kan
med fordel gjores mcr systematisk. Dett€ gielder ogs6 i hvilken grad brukcrc og pAroren&

blir involvert i forbedringsarbeidet. Forskriften sier

ogsA at hele styringssystemet skal

giennomgls og vurdercs Arlig. Dette har ikke kommunen rutine pA, men nlr dct gielder den
Arlige rcvideringen i Digi-pro av rutin€r og prosedyrcr

sA

gjores det. Dette bsr ovcrforcs tit

A

gielde hele syringssystemct,
NAr det gielder sykefraversoppfolging og dokumentasjon oppryller ikke kommunen kravet i

arbeidsmiljolovan.

Salten &ommunerevisjon lKS. 2020

4t

l"lamaroy kommune

- ledelse/styrlnt og sykefravrnoppfrtttng

Rapporrcn konkludercr med at kommunen i noen grad har et bctryggende system for styring

og ledelse i helse og velferdssektoren. Og rapponen konkludertr med at ledelsen i helsc og
velferdssektoren

i liten grad falger opp sine plikter innen sykefraversoppfolging.

3.2 Anbefalinger

Pi bakgrunn av dcn gjennomforte undersskelsen anbefalcr revisjonen at:

Hamaroy kommune lager
a

mil for virksomherene,

som

jevnlig folges opp av ledeme.

Hamaroy kommune sikrer at avviksbchandlingcn blir gjennomfort slik lowerket

tilsier
Hamarsy kommune systematisk innhenter forslag til forbedring fra ansatte og
brukerer'pArorende

Hamarsy kommune lager rutiner som sorger for at hele styringssysrcmet &iennomgAs

minst cn gang i

iret

Hamarzy kommune sorger for at sykefraversoppfolgingen blir giennomfirrt slik

lowerket tilsier
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Rapport forva ltnin gs revisjo n Ledelse og styrin
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sykefravarsoppfolgi n g
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n.02.2021

Kontrollutvalget

Vedlegg:
I

.

Salten kommunerevisjon IKs, l 7.1 l .2020: Rapport forvaltningsrevisjon: Ledelse
og
styring/sykefravarsoppfol g ing

Bakgrunn for seken
Forvaltrringsrevisjonen har sin bakgrunn i kommunestyrets vedtatte plan
for
forvaltningsrcvisj on 2020-2023, med folgende prioriteie omrader
for forvaltningsrevisjon:
I

.

2.
3.
4.

Ledelse og styring, inkludert sykefraversoppfolgning
Barnevem -2021

_

2020

Eiendomsforvalning 2O22
Samisk sprlkforvaloring - 2023

videre har revisjonen bakgn,rn i kontroflutvalgers bestilling 22.06.202a,
sak 23120.

til prosjek-tplan cr formilet med undersskelsen er ttdJd vudert loaliteten innen
og
ledelse i kommune4 samt 6 vurdere om redelsenJbfger
'turing
opp sine priroe, ueiir"nd"
sy l<efr av e rs opp!b Igai n g t.
I henhold

Falgende problemstillinger har

vert undersokt

i denne revisjonen:

J.3

l. Har Hamaroy

kommune et betryggende system for styring og ledelse i helse og
velferdssektoren?

I hvilken grad folger ledelsen i helse og v€lferdssektoren opp sine plikter inncn
sykefr aversoppfol gin g?

Revisjonskriterior (krav og forventinger som kan stilles til den finksjon/aktivitet som
undersokes av revisjonen), er utledet lla bl.a Kommuneloven, Forskrift om ledelse og
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten, Folkeufgdloven og Arbeidsmiljoloven" En
fullstendig utleddng av revisjonskriteriene finnes som vedlegg 2 til rapportcn (s 4G52)
Revisjonen er gjennomfort ved inlervjuer med en ledere innen helse og velferdss€ktoren, samt
hovedverneombud, NAVJeder og kommunedirektar. I tillegg er det &iennomfrrt
dokumentanalyse.

Revison funn og vurderinger: 1. I hvitkeu grrd hor Hamoroy kommune et bctryggelde
syrtem for styring og ledelre i helsc- og omrorggrektorcn
Revisionskriterier:
Planlegging:
. Overste leder skal sorge for at det senes opp mAl for virksomheten
. Overste leder skal jevnlig folge opp at resultater knyttet til mAJene folges opp av
samtlige ledere (rapoorterinq)
. Overste leder skal ha oversikt over relcvant rcselvcrk og sorge for at dette er lqiertt
for alle de ansatte
. Overste leder skal sikre at virksomheten har oversikt over awik og l'otcer opp avvik
meldt bAde fra ansatte og brukere
Gjennomforing:
. Overste ledcr skal sarge for at alle
4ggda(bgkleme m€cLiI&gI slik at en samlet
kunnskap og erfaring kan utnyttes
' overste leder skal sorge for at pasicntcr. brukcre ou pdrorendc aktivt involveres
fiorbedringsarbeidet

i

Evaluering:
' overste leder skal sorge for at hele stvrinqssvstemet giennomgis og vurderes
minst en gang i Aret
Konigere:
. Overste leder sorger for

I luklc

ulirsvarJi,le os lovsrridipc tbrhold

Revisors l'unn ou vurderinger:

Mdl / rannortcrins: Arbeidet med m:ilseltinqer for avdelingene er igangsatt, men forsinket
grunnet pandemien, men ogsA mangel pA fotk. <lfolge veileder
forledilse og
kvalitetsforslailten bor mdlene utorbeides sammen med reslen av organisasjonen. Mdlene bsr

vere lydelige, konlaete, tallfestede, mdlbare og ti&bestemte. Kommunen er ik*e innfor
lovlcavet pd deue punhe!. Revisor kan ikke vurdere rallrortcrinq pA m6lsettinger, ut lia ar
mAlsetlingene ikke er ferdige. De gir imidledd en beskrivelse av hvordan rapportering
loregfu i organisasjonen, og peker pA at det er bckymringsfu[t at at det kommu frem mangel
pA ledere/ressurs er . ( De e ser ut til d gd pd bekostning av de resterende lederne som md ta
mer anstar og arbeide mer enn man i utgtngspunktet kan.hmente. I kjelvannet av dette, blir
informasjonsJlyten min*e, rapporteringen og oppfolgingen ddrligere enn hva den ellers ville
varl.
Oversikt over relcvant reaelverk: Kommunen har system bAde for skriftlige rutiner og
awiksbehandling, og deltagelse i Digi-Pro sikrer en arlig giennomgang av rutiner. noe revisor
anser som positivt. De fleste av de revisor spufe i sporreundersokelsen vst hvor de kan finne
arbeidsrutiner og prosedyrer for sin avdeling.

Oversikt over os opplirlqning av avvik: Pi spsrsm&l fra revisor er det mange arsatte som sier
al (arvikene som kommer inn, blir ik*e lulgl opp som de slatl. En av avdelingene har ingen
meldte avvik i dr.> 37 av 38 spurte ansatte vet hvordan de melder awik, men bare 28 av 38
melder awik hvis de oppdager awik. Bare l5 av 38 fiisatte svarer ja pA sporsmil om de
opplever at n&rmeste leder folger opp awikenc. I sin wrdering p6 dette omridet skriver
revisor bl.a a1 det er <vihig at Nye Hamaroy kommune bygger en laitur der ovviksbehondting
blir et integrert system som brukes og at lederne oppfordrer ansafie til d bruke systemet,
Pri den andre siden er det da viloig at awilene blir tuhl<ct og bruk til lering og korrigering.
Det er tydelig at dette ik*e blir gjort i stor grad i dag. Lrsaken til dette virker d vare
manglende ressurser,t
Me.dvirkninq lia mcdarbeidernc: Revisor far opplyst at forslag til forbedring kommer frem i
dialog i den daglige drifien og pA personalmotei. Den gjennomforte sponeundersokelscn viser
varierende svar fra ansatte pe om forslag til forbedring blir godt monatt. Revisors ltrdering er
at denne jobben kan gjores mer systematisk.
lnvo.lyerjn8 av lasienter. brukere oe naroronde: Revisor fir opplyst at det ikke er oppnettet
samarbeidsutvalg/pararendeforening, og at det er flere fu siden sist brukerundenskeise.
videre at brukere og parorende kan fremme forslag til tbrbedring i den daglige dialogen.
sporsmil til ansatte om hvordan brukere/parorend! involveres i ;brbedrids;beid beivarcs
med <middels grad> fra l5 av 38 ansatte, <riren) elrer (i svcrt liten grad>-fra t6 av de 3g
ansatte. Revisor peker pa behov for en <<mer systematisk ,irnermih|for i
brurcerne og
pdrorende inHuderl i forbedring av tjeneslen. ))

fi

(jjennomgane. ay stvrinqssvsternet:
rEtter veiredningen ktn evarueringeae gjennomfares
giennom lapende mdlinger, egenkonto er og insperrsioner ned stiktdrovei safl;ed
al
lede.lsen etterspor tilbakeneldingfra medarieidirne pa o^ nyt tiltoi
virker. Derson
evalueringene avdekker at iverluarte tiltak ik*e
euei
hensihen
md del igahgseltes
fungirer
forbedringstiltak Kommunen har ik*,e ruriner pd ditte i dag.l

!,ukki0e av ulorsvarlice oq lovstridisc rbrhord: Altsa at n r der oppdages svikt eller usnskede
hendelser skal det igangsettes korrigerende t].ltrir.. rFor i; sikre ot iittorr* virkcr
beves det
ukivitet. overste leder md sibe at *orrigerende tilrak giennomfores og at de sysrematisk
testes ul ogfalges av milinger lor d dohtnenrere om di no, e1ieu. I sitrs virksomheter
vil det

vere ledere pd lmere nivdersom i praksis sorger for at korrigerende tiltak blir gjennomfsrL
Kommunen har ikke ruliner pd delte i dag.l

Rwisorr fual og vurderinger: 2. I bvilkcn grad fslger ledetsen i belse- og
omsorglsektoren opp sine plikter innen sykefravenoppfolging?
Rcvisjonskriterier:
1. Det skal utarbeides en oppfolgingsplan for sykemeldte senest itrnen {irc uker
2. Det skal giennomfores dialogmater for sykemeldte senest innen syv uker
3. Arbeidsgiver skal kunne dokumenlere hvordan bestemmelscne om oppfolgingsplan og
dialogmote har vert fulgt opp. Herunder hvem som har van innkalt og deltan i
mgtene-

Revisors l'unn oq vurderinqcr:
Revisor har foretatt 4 stikkprover for a avklare om sykefraversoppfolgningen var korrekt
giennomfort og dokumentert. Det er ikke dokumentert oppfolgingsmoter eller dialogmoter pi de
4 undersakte sakene. r,(evrsTb nen moltoklire av l6 e$erspurte oppfolgingsplaner. Dette viser
at kommunen il*e folger arbeidsmiljolovew loav til npnfrrtsing iv sykeiildte. Informantene
er dek i svaret N om de har tid til oppfiilging. Det erforskjetlfra avdeling til avdeling. Ndr
det gjelder dokumentasjonslaave! til sykeftavarsopp/*tlgingen blir dette dokumentert
systemel mitt nav. slik revisjonenlorstdr det har det vart vanskcligfor kommunen innhenre
gamle planer for de som iklce var sykemeldt per i &tg. Og det er il<he rutine
for & lagre
sykefravers-dokumentasjonen andre steder enn i dette sysfemet.t

i

i

Revirors rabenrftnger:
Revisor konkludcr€r som folger i rapporte n: < Rapporten konfiuderer med at tommunen i
noen grod har et betryggende systen
for styring og ledelse i helse og velferdssefuoren og
rapporlen konHuderer med ar ledelsen i helse og ielferdsselaoren i-litei grad
folger opp'rin"
pl iker innen sykefravarsoppfolging.
PA bakgrunn av undersskelsene anbefaler revisor at:

1.

Hamarry kommune lager mAl tbr virksomhelene, som jevnlig folges opp av ledeme.

2'

Hamway kommune sikrer at awiksbehandlingen blir glennomtbrt slik lowerket tilsier

3.

l{amaroy kommune systcrnatisk imhenter tbrslag til forbedring fia ansatte og
brukere./pdrorende

4.
5.

Hamaroy kommune lager rutiner som sorger for at hele styringssyslemct gjennomgAs
minst en gang i aret
Hamaroy kommune sorger for at sykeliaversoppfolgingen blir giennomfort slik

lowerker tilsier

Kommunedirektorens kommentarl
Kommunedirektsrens kommentar er i sin helhet lagt ved rappo(en.

Vurdering:
salten kommunerevisjon IKS har gjennomfort en undersskelse og uurbeidet en rapport som
gielder ledelse/styring og syketavansoppfolging i samsvar med bestillingen,
Rapportcn llr frem at kommunen bare i <noen grad>t har betryggende system for styring og
ledelse i helse- og omsorgssektoren. Det er bl.a vist til svakheter nAr det gielder
awiksoppfulgning, medvirkning fra ansatte, brukere og pArorende. Videre at kommunen
heller ikke har rutiner for gjennomgang av styringssystemet.

videre ffu rapporten frem at kommunen i liten grad oppftller krav i arbeidsmiljoloven
angiende sykefraversopptblgning.

Rryq"l.n ffu frem forbedringsmuligheter. og der hvor dette er relevant har revisor gin
anbelalinger til slike forbedringer.

Forslag til vcdtrk (inastilling til kommuneotyret):
I
Forvalmingsrevisjonsrapponen Ledetse og styring/sykefraversoppfolging er forelagt
kommunestyret i Hamaroy og tas til etlerretning.
2. Kommunestyret ber kommunedirektffen merke seg rapponens anbefalinger.
3. Kommunestyret vil trekke frem rapportens anbethling 2,3 og 5 for scrskllt
oppfolgning.
4. Kommunestyret ber kontrollutvalget giennomfare en oppfolgning av kommurcstyrets
vedtak innen sommcren 2021 .

.

Inudyr, 4. februar 202I
Lars Hansen
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Nummerert brev nr 2: Manglende signering
1 022 til Kontrol loppsti tli n g til S katteetaten
Saksgang:

Motedato:

Kontrollun alget

22.08.2022

pi skjema RF

Vedlegg:

l.

Salten kommunerevisjon IKS, 9. juni 2022: Nummerert brev nr 2: Manglende
signering pi skjema RF 1022 til Kontrolloppstilling til Skatteetaten

Bakgrunn for saken:
vedlagte nummererte brev fra Salten kommunerevisjon datert 9. januar 2022 er sendt til
kontrollutvalget.
Revisor skal i henhold til kommuneloven $ 27-4, fsrste ledd, sende skiftliee meldineer til
kontrollutvalget om folgende forhold:
a) vesentlige .feil som kan fore til at drsregnskapet ikke gir riktig informasion
b) vesentlige mangler ved registrering og tlokumentasjon av
r e gns ka ps o ppl ys n i n ge r
c) vesentlige mangler ved den okonomiske internkontrollen
d) manglende eller mange(ull redegjorelse i drsberetningen _for vesentlige
budsjettavvik
e) enhver mislighet
hvorfor han eller hun ikke har skreva under pd oppgaver som kommunen
t
eller fylkeskommunen shal sende til ofrentlige myndigheter, og som revisor
etter lov ellerforskrift skal bekrefte
hvorfor han eller hun sier.fra seg revisjonsoppdraget.
t

s.3

Av samme paragraf folger det at Revisor skal drlig gi en slcriftlig oppsummering til
kontrollutvalget om.forhold som er tafi opp etter.fttrste ledd, men som ikke er rettet opp eller
som ikke er tilstrekktlig fulgt opp.
I sitt nummererte brev skriver revisor folgende om bakgrunn for at de har sendt skriftlig
melding til kontrollutvalget:
Vi har mottau utfult skjemo RF- 1022 Lonns- og pensjonskostnader 2021 for Hamaroy
for signering. Skjema for lonns- og pensjonskoslnoder skql vise at del er samsvar
mellom lonnsulgifene i arsregnskopet og innberettede belop. Da det er awik mellom
rcgistrerte og innberettede belop i skjema RF-1022 og avlagt drsregnskop, finnervi at vi ik*e
kommrme

kan signere skjema RF 1022.

Formalet med skjema RF-1022 er i avstemme opplysninger om utbetalinger som er rapportert
via A-ordningen og de registrerte utbetalingene. Skjema skat ifolge Skatteetaten brukes av
alle som har opplysningspliktige utbetalinger og som er bokforingspliktig etter lov eller eler
forsl<rift gitt i medhold av lov, herunder ofentlige etater og institusjoner. (...) Offentlige
etater og skattefrie institusjoner leverer skjemael til skattekontoret innen 31. mai dret etter
inntektsdret.
Som et ledd i kontrollutvalgets behandling er det i brev 9.8.2022 til kommunedirektsren bedt
om en skiftlig uttalelse med kommunedirektorens kommentar til det nummererte brevet. Det
er bedt om at nevnte uttalelse oversendes kontrollutvalget innen 18. august, slik at den kan

til medlemmene i forkant av behandlingen. Videre er det bedt om at
kommunedirektoren, eller den kommunedirektoren bemyndiger, moter i utvalget kl 13.00, for
a redegiore om oppfolgning av det nummererte brevet, samt svare pd eventuelle sporsmil fra
utvalgets medlemmer.
sendes

Forslag til vedtak:
1 . Kontrollutvalget viser til mottatt nummerert brev nr 2 fra revisor angaende manglende
signering pi skjema RF 1022 til Kontroltoppstilling til Skatteetaten
2. Kontrollutvalget registrerer falgende om administrasjonens oppfolgning av forhold
revisor har tatt opp i nummerert brev nr 2:. . . . . .

Inndyr,

15. august

for kontrollutvalget
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Kontrollutvalget i Hamaroy kommune

Deres ref.:

Ver ref.: 1110 LE6.13/BS

oft

oato. 9. juni 2022

Nummerert brev nr.2

Manglende signering pA skjema

RF

-

1022 Kontrolloppstilling til Skatteetaten

Kommunen skal i henhold til Skatteforvaltningsforskriften g 7-2-11 levere kontrolloppstilling over
bokforte og innberettede belop. Frist for e levere denne til skattekontoret er 31. mai.
Kontrolloppstillingen skal signeres av revisor.
Vi har mottatt utfylt skjema RF-7022 L^nns- og pensjonskostnoder 2021for Hamaroy kommune for
signering. Skjema for 16nns- og pensjonskostnader skal vise at det er samsvar mellom lonnsutgiftene i
5rsregnskapet og innberettede belop. Da det er awik mellom registrerte og innberettede belop iskjema
RF-1022 og avlagt arsregnskap, finner vi at vi ikke kan signere skjema RF 1022.

henhold til Kommuneloven $ 24-7, f. skal revisor gi skriftlig melding om hvorfor oppgaver som
kommunen skal sende til offentlige myndigheter, og som revisor etter lov eller forskrift skal bekrefte,
ikke er underskrevet. Slike meldinger skal sendes i nummererte brev til kontrollutvalget, med kopi til
kommunedirektoren.
I

Med hilsen

&ta-Jol".":r'"l
Barbro Sakariassen

oppdratsansvarlig revisor
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Plan for eierska pskontrol ler 2022-2023

Saksgang:

Mstedato:

Kontrollutvalget

22.08.2022

Vedlegg:
a) Overordnet analyse og plan for eierskapskontroller Hamaroy kommune

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget har som en av sine oppgaver ansvar for 6 pise at det fores kontroll med
forvaltningen av kommunens eierinteresser i selskaper, sikalt eierskapskontroll. I henhold til
kommuneloven $23-4 skal kontrollutvalget minst 6n gang i valgperioden, og senest innen
utgangen av eret etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert. utarbeide en plan for
hvilke eierskapskontroller som skal gjennomfares. Planen skal baseres pA en risiko- og
vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap. Hensikten med risiko- og
vesentlighetsvurderingen er A finne ut hvor det er storst behov for eierskapskontroll.
Vedlagt saken ligger en analyse av kommunens eierskap som inneholder en enkel risiko- og
vesentlighetsvurdering. Analysen er utarbeidet av kontrollutvalgsekretariatet med basis i
<Veileder i selskapskontroll) utarbeidet av Norges kommunerevisorforbund (NKRF) hosten
201 8. Informasjon om kommunens eierskap er primert hentet fra kommunens siste
eierskapsmelding og fra kommunens regnskap.

Vurderinger:
Analysen bor som minimum inkludere en fullstendig oversikt over kommunens eierskap og
en vurdering av behovet for kontroll med hvert av disse. Den bsr videre inkludere en
giennomgang av kommunens styringssystem for eierskapsutovelse og vurdere risiko p6
bakgrunn av kjente erfaringer med dette. Det bor legges mest innsats i risikovurdering for de

itillegg vurderes om giennomgAende
kontrolltemaer kan vrre aktuelle i tillegg til kontroller i enkeltselskaper.

selskapene med hoyest vesentlighet. Det kan

Planen for selskapskontroll presenteres kontrollutvalg og kommunestyre mot slutten av
valgperioden. Etter loven skulle dette vert giort innen utgangen av aret etter at
kommunestyret er konstituert, men pA grunn av kapasitetsproblemer har det ikke vert mulig fl
fremme saken for ni. Tidsaspektet gior at kontrollutvalget ikke kan vedta en omfattende plan
all den tid det gienstAr bare ett ir av planperioden. Kontrollutvalgsekretariatet har derfor valgt
& gjore en enkel risiko- og vesentlighetsvurdering som tilfredsstiller minimumskravene i
veilederen. Det er prioritert i gi en oppdate( oversikt over relevante eierskap, en enkel
vurdering av vesentlighet spesielt, og i noen grad risiko. Til slutt presenteres en
oppsummering som drsfter selskaper og/eller tema som er mest aktuelle for kontroll.

Det poengteres at risiko- og vesentlighetsvurderingen er en relativt enkel analyse som
mangler inngAende vurderinger av selskapene. Det er i liten grad vurdert kommunens formAl
med eierskapene og risiko sett opp m6loppnielse. Dette gir et mindre fundamentert grunnlag
for i peke pi hvilke selskaper som er mest aktuelle og siledes bor prioriteres for
kontrollaktivitet.
Ansvaret for kontroll med kommunens eierskap er skjerpet i den nye kommuneloven. Med
dette bakteppet og med tanke pi at kontrollutvalget bor ha kunnskap om kommunens formil
med sine eierskap knyttet opp mot egne eierstrategimeldinger, anbefales en plan der man
fremfor spesifikke selskapskontroller av enkeltselskap, heller foretar en generell
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll om systemet for eierstyring. Dette er ogsi et tema som
ikke har vrrt gienstand for forvaltningsrevisjon etter at endringene i kommuneloven har tredd
i kraft. Kunnskapen fra en slik revisjon vil kunne ha verdi i fremtidig utpeking av de mest
relevante selskapene for kontroll i neste valgperiode. En stik tilnerming understottes ogsi av
NKRFs veileder som sier at systemet for eierstyring i seg selv - bAde utformingen og
praktiseringen av det - i seg selv kan vere aktuelle som prosjekt for selskapskontroll.
Sekretariatet anbefaler derfor en eierskapskontroll som bide gransker hvorvidt kommunen har
en oppdatert eierskapsmelding som tilfredsstiller de nye kravene i kommuneloven og saerlig
fokuserer pi om kommunen har et avklart formil med sine eierskap.
Dersom kontrollutvalget og kommunestyret likevel finner det mer aktuelt med
selskapsspesifikke eierskapskontroller, anbefales det at man peker ut selskap med
moderat/hsy vesentlighet og som ikke har vert gjennom kontroll siste to valgperioder.
Planen skal vedtas av kommunestyret etter innstilling fra kontrollutvalget. Kommunestyret
kan delegere til kontrollutvalget i gjore endringer i planen.

Forslag til vedtak (innstilling til kommunestyret):
Kommunestyret godkjenner kontrollutvalgets forslag til plan for eierskapskontroll i perioden
2022-2023 med folgende prioriterre tema:

-

Generell eierskapskontroll om utsvelse av kommunens eierinteresser. Kontrollen skal
avdekke om kommunen har en oppdatert eierskapsmelding som tilfredsstiller kravene
i kommuneloven 026-l med serlig fokus om kommunen har et avklart lormAl med
sine eierskap.

Kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til
prosjekt innenfor utvalgt omr8de i planen.

Inndyr , 15. august 2022

*1.1,

Hansen

Sekretrr ior kontrollutvalget

A

definere og avgrense konlret

Postboks 54, 8138 Inndyr
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Overordnet analyse og
plan for eierskapskontroller
med risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perioden 2022 – 2023

Hamarøy kommune Hábmera suohkan

Vedlegg til sak «Plan for eierskapskontroller 2022-23»
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1. Nærmere

om eierskapskontroll

Kommunene har stor grad av frihet når det gjelder organiseringen av den kommunale
virksomheten og har i lang tid gjort bruk av fristilte organisasjonsmodeller. Organisering av
kommunal virksomhet i egne rettssubjekter utfordrer de vanlige ansvars- og styringslinjene.
For å avhjelpe denne utfordringen har kommuneloven egne bestemmelser om
kommunestyrets tilsyn og kontroll med slik utskilt virksomhet. Kontrollutvalget skal føre det
løpende tilsynet med kommunens forvaltning og én av oppgavene er å påse at kommunen
fører tilsyn med sine interesser i selskaper – det vil si eierskapskontroll eller selskapskontroll.
I dette dokumentet brukes disse begrepene om hverandre. Eierskapskontroll innebærer å
kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover,
forskrifter og kommunestyrets vedtak.
Plan for selskapskontroll skal være basert på en overordnet analyse av eierskap ut fra
risiko- og vesentlighetsvurderinger. Analysen skal ta sikte på å identifisere behovet for
selskapskontroll i de ulike sektorer og med de ulike selskapene.
Denne analysen er utarbeidet av Salten Kontrollutvalgservice sommeren 2022. Til grunn for
dokumentet ligger «Veileder i selskapskontroll» utarbeidet av Norges
kommunerevisorforbund høsten 2018. Informasjon om kommunens eierskap er primært
hentet fra kommunens siste eierskapsmelding og fra kommunens regnskap. Det er utover dette
ikke gjort omfattende informasjonsinnhenting omkring de ulike eierskapene, og vurderinger
av risiko og vesentligheter må således betraktes som en relativt enkel subjektiv betraktning.
1.1 Lovgrunnlaget
Kontrollansvaret for kommunens eierskap er fastslått i kommuneloven. Det heter blant annet i
§23-2 at kontrollutvalget som en av sine oppgaver skal påse at det føres kontroll med
forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv.
(eierskapskontroll). Om eierskapskontroll i §23-4 står følgende:
«Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter,
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.
3

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for hvilke
eierskapskontroller som skal gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og
vesentlighetsvurdering av kommunens og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risikoog vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og fylkestinget kan
delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.»
Det er verdt å merke seg at lovkravet om risiko- og vesentlighetsvurderinger knyttet til
eierskapene er nytt i kommuneloven av 2018. Loven gir ingen konkret definisjon av «risikoog vesentlighetsvurderinger», men departementet har gitt en utdypning av begrepet sett i
sammenheng med tidligere kommunelov: «en vurdering av på hvilke områder av kommunens
virksomhet det er risiko for vesentlige avvik i forhold til de vedtak, forutsetninger og mål som
er satt for virksomheten». Utover dette har sekretariatet basert analysearbeidet på NKRFs
veileder.
Ansvaret for ajourføring av kommunens eierskap er også innskjerpet den i nye kommunelov
ved at det nå ligger krav om utarbeidelse eierskapsmelding, jfr §26:
«Kommuner og fylkeskommuner skal minst én gang i valgperioden utarbeide en
eierskapsmelding som skal vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv.
Eierskapsmeldingen skal inneholde
a.
kommunens eller fylkeskommunens prinsipper for eierstyring
b.
en oversikt over selskaper, kommunale eller fylkeskommunale foretak og andre
virksomheter som kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser eller tilsvarende
interesser i
c.
kommunens eller fylkeskommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende
interesser i virksomhetene nevnt i bokstav b.»
Samlet sett viser de nye bestemmelsene at ansvaret for kommunenes eierstyring overfor
kommunalt eide selskaper mv. er styrket i det nye lovverket.
1.2 Styring av utskilt kommunal virksomhet
At virksomheter eller tjenester skilles ut som egne foretak eller selskaper innebærer at
betingelsene for folkevalgt styring og kontroll, og til dels også politikerrollen, endres.
Dette medfører at styringen vil være av en annen art enn den politiske styringen av
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kommunens øvrige virksomhet. De mest brukte argumentene for å skille ut virksomhet i
selskaper og foretak er knyttet til kostnadseffektivitet, tjenestekvalitet, konkurranseutsetting,
oppgave- og ansvarsfordeling og oversiktlighet. Med en slik organisering får folkevalgte
ansvar for å fastsette mål og å føre kontroll med måloppnåelse, mens selskapets styre og
ledelse har ansvar for valg og bruk av virkemidler.
Styringsvirkemidlene i en utskilt virksomhet er ikke de samme som for kommunens egen
virksomhet. Ved at virksomheten legges til en enhet fristilt fra kommunens
administrasjon mister kommunestyret sin rett til direkte instruksjon. Kommunestyret kan
kun instruere den eller de representantene som opptrer i eierorganet på kommunestyrets
vegne, for eksempel i et representantskap. Organer eller ansatte i selskapene kan
ikke instrueres direkte.
Kommunens egenkontroll består av administrasjonssjefens internkontroll og
kontrollfunksjonene underlagt kontrollutvalget. Når virksomhet skilles ut i egne juridiske
enheter er det ikke lenger administrasjonssjefen som har ansvaret for internkontrollen,
men styret i den aktuelle virksomheten. Selskapsformer som bygger på annet lovverk
enn kommuneloven, har ikke nødvendigvis de samme juridiske kravene til internkontroll
som en kommune. For en offentlig eier er det likevel viktig å påse at styret har den
nødvendige kontroll med virksomheten. Forvaltningsrevisjon med hjemmel i kommuneloven
§ 23-3 dekker heller ikke virksomhet som er organisert som egne rettssubjekter. Dette
erstattes av eierskapskontroll, som ifølge kommuneloven §23-4 gir adgang til å kontrollere
utøvelse av kommunens eierskap.
Kontrollmulighetene består med dette av to former: eierskapskontroll eller
forvaltningsrevisjon i selskaper. Eierskapskontrollen går ut på å undersøke om kommunen har
en forsvarlig forvaltning av sine eierinteresser i selskaper. Dersom selskapskontrollen skal
omfatte selskapets virksomhet – spørsmål som krever innsyn i selskapets drift - må dette
gjøres i form av en forvaltningsrevisjon. Det kan være en glidende overgang mellom kontroll
av eierskapsutøvelsen og revisjon av selskapet (forvaltningsrevisjon). Et typisk eksempel er
samfunnsansvar (f.eks. etikk, varsling og anskaffelser). Andre eksempler på tema som må
undersøkes gjennom forvaltningsrevisjon, er regelverksetterlevelse (f.eks. anskaffelser og
offentlighet), selvkost og annen måloppnåelse/gjennomføring av virksomheten.
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1.3 Hvilke organisasjonsformer omfattes av selskapskontrollen
Eier har i utgangspunktet ikke innsyn i selskapets interne anliggender, selv om det er
kommunen som er eier av selskapet. I aksjeselskaper har for eksempel ikke eiere
alminnelig rett til innsyn i selskapet, men må forholde seg til rapportering fra selskapets
styre. Kontrollutvalget og revisor har imidlertid rett til innsyn i kommunens selskaper for å
kunne drive kontrollvirksomhet, jfr kommuneloven §23-6 (utdrag):
«Kontrollutvalget kan kreve de opplysningene som er nødvendige for å gjennomføre sin
kontroll, fra
a.
interkommunale selskaper etter IKS-loven
b.
interkommunale politiske råd
c.
kommunale oppgavefellesskap
d.
aksjeselskap der en kommune eller fylkeskommune alene eller sammen med andre
kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle
aksjer.
Kontrollutvalget kan foreta undersøkelser i virksomheten hvis det er nødvendig.
Kommunestyret og fylkestinget kan fastsette regler om kontrollutvalgets kontroll med
forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens interesser i selskaper som er nevnt i
første ledd, og om hvilke dokumenter mv. som skal sendes til kontrollutvalget.
Kontrollutvalgets innsynsrett og rett til å foreta undersøkelser etter første og andre ledd
gjelder på tilsvarende måte overfor andre virksomheter som utfører oppgaver på vegne av
kommunen eller fylkeskommunen. Innsynet og undersøkelsene skal imidlertid bare omfatte det
som er nødvendig for å undersøke om kontrakten blir oppfylt.»
Det er utvilsomt at alle aksjeselskaper og interkommunale selskaper (IKS-loven) er
omfattet av bestemmelsen. Vertskommunesamarbeid etter § 20 faller ikke inn under
selskapskontrollen, likeledes kommunale foretak. Disse er ikke egne rettssubjekter og vil
omfattes av den ordinære forvaltningsrevisjonen av kommunens virksomhet. Det er kun de
samarbeidene som kan anses som egne rettssubjekter som naturlig kan omfattes av
selskapskontroll.
Det eksisterer noe ulike tolkninger hva angår andre selskapsformer. Det kan vurderes om
enkelte samvirkeforetak og foreninger også bør anses for å være et eierskap i tilfeller der
de bedriver økonomisk aktivitet og kan sees på som en alternativ organisasjonsform til
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for eksempel aksjeselskap.
Stiftelser er ikke omfattet av selskapskontrollbegrepet. Stiftelser eies ikke av noen, og
det er dermed ikke eierinteresser å føre kontroll med. Stiftelser er ment å være helt
selvstendige fra stifterne, og stifterne kan ikke ha eierrådighet. Mange kommuner har
opprettet stiftelser, alene eller sammen med andre, for å ivareta kommunale oppgaver.
Disse stiftelsene har gjerne kommunalt oppnevnte styremedlemmer og/eller drives helt
eller delvis ved hjelp av kommunale tilskudd. Kommunen kan ha et behov for kontroll
med denne virksomheten, men kan ikke gjøre dette gjennom selskapskontroll.
Kontrollutvalget kan eventuelt kontrollere kommunens egen oppfølging gjennom
forvaltningsrevisjon.
Oppsummert kan man si det slik om hvilke selskaper som omfattes av selskapskontrollen:
Er omfattet av selskapskontroll: aksjeselskaper, interkommunale selskaper, interkommunale
samarbeid som er organisert som egne rettssubjekter
Kan være omfattet av selskapskontroll: Samvirkeforetak, foreninger
Ikke omfattet av selskapskontroll: Stiftelser, kommunale foretak, interkommunale samarbeid
som ikke er organisert som egne rettssubjekter.
1.4 Innholdet i risiko- og vesentlighetsvurderingen
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal
gjennomføres. Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens og
fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut
hvor det er størst behov for eierskapskontroll.
Det er opp til det enkelte kontrollutvalg å organisere arbeidet med overordnet analyse.
Analysen bør som minimum inkludere en fullstendig oversikt over kommunens eierskap og
en vurdering av behovet for kontroll med hvert av disse. Det er en fordel å samordne arbeidet
med overordnet analyse og forslag til plan der selskaper eies av flere kommuner sammen.
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Analysen bør inkludere en gjennomgang av kommunens styringssystem for eierskapsutøvelse
og vurdere risiko på bakgrunn av kjente erfaringer med dette. Det bør legges mest innsats i
risikovurdering for de selskapene med høyest vesentlighet. Det kan i tillegg vurderes om
gjennomgående kontrolltemaer kan være aktuelle i tillegg til kontroller i enkeltselskaper.
Dette analysedokumentet og plan for selskapskontroll presenteres kontrollutvalg og
kommunestyret i slutten av valgperioden. Etter loven skulle dette vært gjort innen utgangen
av året etter at kommunestyret er konstituert. Kontrollutvalgsekretariatet har derfor valgt å
gjøre en enkel risiko- og vesentlighetsvurdering, som tilfredsstiller minimumskravene i
veilederen. Det er prioritert å gi en oppdatert oversikt over relevante eierskap, en enkel
vurdering av vesentlighet spesielt, og i noen grad risiko. Til slutt presenteres en
oppsummering som drøfter selskaper og/eller tema som er mest aktuelle for kontroll.
I risiko- og vesentlighetsvurderingen benyttes matrise med fargeskala som trafikklyssystem.
Grønn farge angir: lav risiko/vesentlighet. Gul farge: moderat risiko/vesentlighet. Rød farge:
høy risiko/vesentlighet.
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2. Hamarøy kommunes eierskap
I henhold til kommuneloven §26 skal kommunen vedta en eierskapsmelding som sier noe om
kommunens prinsipper for eierstyring, gi en oversikt over selskaper, foretak og andre
virksomheter som kommunen eller fylkeskommunen har (eier)interesser i og formål med sine
eierinteresser.
I denne overordnede analysen belyses fem hovedspørsmål:
-

Hva eier kommunen?

-

Hvordan forvaltes kommunens eierskap?

-

Hvor vesentlig er det enkelte eierskap?

-

Hvilken risiko er knyttet til det enkelte eierskap?

-

Hvilke selskaper og øvrige temaer er aktuelle for selskapskontroll?
2.1 Hva eier Hamarøy kommune.

Hamarøy kommunestyre behandlet sist sitt eierskapsdokument i desember 2021, sak 93/21. I
henhold til bestemmelsen om hvilke selskaper som er aktuelle for selskapskontroll, jfr kap
1.3, gjengis her kun eierinteresser i aksjeselskaper, interkommunale selskaper,
interkommunale samarbeid som er organisert som egne rettssubjekter, samvirkeforetak og
foreninger.
Kommune

Hamarøy
Hamarøy
Hamarøy
Hamarøy
Hamarøy
Hamarøy
Hamarøy
Hamarøy
Hamarøy
Hamarøy
Hamarøy
Hamarøy
Hamarøy
Hamarøy
Hamarøy
Hamarøy
Hamarøy
Hamarøy
Hamarøy
Hamarøy
Hamarøy
Hamarøy

Selskap

Selskapsform

Biblioteksentralen
Samvirke
Galvano Tia
Aksjeselskap
Hamarøyhallen
Samvirke
Hamarøy Vekst
Aksjeselskap
Helse og miljøtilsyn Salten
Interkommunalt selskap
HT Safe
Aksjeselskap
Salten Kommunerevisjon
Interkommunalt selskap
IRIS Salten
Interkommunalt selskap
Salten Brann
Interkommunalt selskap
Kommunemineral
Aksjeselskap
Kommunekraft
Aksjeselskap
Nord Salten Kraft Holding
Aksjeselskap
Salten Regionråd
Kommunalt oppgavefelleskap
Salten Kontrollutvalgsservice
Kommunalt oppgavefelleskap
Saltens Bilruter
Aksjeselskap
RKK Salten (Regionalt kontor for kompetanseutvikling Kommunalt oppgavefelleskap
Ságat-Sámiid Áviisa
Aksjeselskap
Tidetec
Aksjeselskap
Salten IUA
Kommunalt oppgavefelleskap
Tysfjord arbeidssamvirke
Aksjeselskap
Ulsvåg grendhus
Andelslag
Interkommunalt arkivsamarbeid i Nordland
Kommunalt oppgavefelleskap

Kontrollert

nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
ja
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
nei
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I kolonnen lengst til høyre markeres hvorvidt selskapet har gjennomgått eierskapskontroll
siste to valgperioder. Dette gjelder kun Iris Salten som både har hatt kontroller i 2019 og
2022. Den første kontrollen gjaldt selvkost og offentlige anskaffelser og den andre var en
forvaltningsrevisjon med tema statsstøtte og konkurranse ved anskaffelser.
2.2 Hvordan forvaltes kommunens eierskap
Hvordan kommunens eierskap forvaltes kan sies å være selve hovedproblemstillingen for
selskapskontrollen, og det spørsmålet eierskapskontrollen er ment å gi svar på. I
en overordnet analyse kan man prøve å danne seg en mening om hva vi
allerede vet om dette. Som nevnt har Hamarøy kommune nylig vedtatt en egen
eierskapsmelding. Hvorvidt og hvordan denne anvendes er vanskelig å gi en objektiv
vurdering av, uten ytterligere analyse, dybdeintervjuer og kontroll. Da kommunestyret vedtok
eierskapsmeldingen i 2021, ble denne vedtatt med en rekke tilleggspunkter. Her heter det:
«1.Kommunestyret vedtar vedlagte Eierskapsmeldingen - Hàbmera suohkan - Hamarøy
kommune som kommunen sin eierskapsmelding for perioden 2021–2023.
2.Kommunestyret ber kommunedirektøren om å ajourføre oversikt over selskaper og stiftelser
kommunen har eierinteresser i snarest. Oversikt over interkommunalt politisk råd og
kommunale oppgavefellesskap, samt medlemskap i interesseorganisasjoner og sentrale
samarbeidsavtaler skal også legges til i oversikten. Den helhetlige oversikten skal tas inn som
en del av eierskapsmeldingen.
3.Når kommunen mottar kunnskap/invitasjon til selskapenes generalforsamlinger/ årsmøter/
representantskap bes kommunedirektøren forberede og lage saksfremlegg i forkant slik at
slik at kommunen derigjennom kan ta et aktivt eierskap.
4.Det utarbeides egne vedtekter/retningslinjer for valgnemndas oppgaver knyttet til arbeidet
ved å innstille til aktuelle kandidater for de ulike styreverv der Hàbmera suohkan - Hamarøy
kommune skal peke ut kandidat. Det lages egen oversikt over hvilke styrer dette gjelder.
5. I rullering av «Eierskapsmeldingen - Hàbmera suohkan - Hamarøy kommune» i 2022 skal
det spesifiseres hvilke mål kommunen har med sitt eierskap i de enkelte selskap og hva som
er kommunes nytteverdi. «Felles strategi for samarbeid og eierstyring» vedtatt av Salten
Regionråd må legges til grunn sammen med øvrige grunnlagsdokumentene, og innarbeides i
eierskapsmeldingen hvor dette kreves.
Saken legges frem kommunestyret så snart kommunedirektør har fått ajourført oversikten
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over kommunens eierskap, samt samarbeidsengasjement som bør tas inn i
eierskapsmeldingen.»
Tilleggspunktene impliserer at kommunestyret forventer en rekke oppfølgingspunkter for
presisering av eierskapsmeldingen og for oppfølging/forvaltning av sine eierskap.
Det varierer hvor systematisk kommunene jobber med eierstyring. Selv om en kommune har
vedtatt en eierskapsmelding, eller andre styringsdokumenter, er det viktig å vurdere hvordan
systemene for eierstyring fungerer i praksis. Veilederen peker på at dette i seg selv være et
hovedfunn for selskapskontrollen og noe kontrollutvalgene kan ta tak i. Dersom dette er
veldig tydelig kan det kanskje være noe kontrollutvalget kan påpeke allerede etter
analyseprosessen.
2.3 Hvor vesentlig er det enkelte selskap
Det anbefales å begynne med vurderingen av vesentlighet. Dersom vi gjør
dette kan vi styre ressursene til risikovurdering mot de selskapene vi oppfatter som
vesentlige og gjøre analysen av risiko enklere for de som vurderes som mindre
betydningsfulle og dermed uansett ikke vil være aktuelle til å tas med i planen for
selskapskontroll.
I korte trekk kan man oppsummere vesentlighetsmomenter med hvor alvorlig det er for
kommunen dersom dens mål for eierskapet ikke oppnås. Det finnes mange mulige kriterier for
hva som gjør et eierskap vesentlig. Noen eierskap har et finansielt formål, altså at man ønsker
økonomisk utbytte, mens andre har et politisk formål, for eksempel at man ser det som en
hensiktsmessig måte å tilby en viktig tjeneste til innbyggerne, et bidrag til å utvikle
arbeidsplasser i kommunen eller en måte å organisere andre kommunale oppgave på.
Kommunens mål med eierskapet er ikke alltid klart uttrykt. Dersom kommunens formål
med å eie ikke fremstår som tydelig så er det også vanskelig å vurdere konsekvensene av at
mål ikke oppnås. I slike tilfeller kan det være på sin plass at kontrollutvalget påpeker dette.
Uklare mål kan også gi dårlig styringsinformasjon til selskapet og være en risiko i seg selv.
Det presiseres at dette ikke er vurdert i analysen, men kan være aktuell som tema som inngår i
en eierskapskontroll.
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I dette kan følgende vesentlighetsmomenter legges til grunn:
-

Store økonomiske verdier

-

Hvorvidt selskapet utfører viktige kommunale oppgaver

-

Mottar vesentlige tilskudd fra kommunen

-

Betydning for lokalsamfunn/arbeidsplasser

-

Politisk interesse/prestisje

Det er gjort en enkel subjektiv vesentlighetsvurdering uten omfattende innhenting av
dokumentasjon. Vesentlighetsmomenter som er vurdert er i særlig grad om eierskapet
omfatter en sentral del av kommunes tjenesteyting og/eller om det utgjør en viktig del av
kommunens økonomi.
Selskap

Selskapsform

Biblioteksentralen
Samvirke
Galvano Tia
Aksjeselskap
Hamarøyhallen
Samvirke
Hamarøy Vekst
Aksjeselskap
Helse og miljøtilsyn Salten
Interkommunalt selskap
HT Safe
Aksjeselskap
Salten Kommunerevisjon
Interkommunalt selskap
IRIS Salten
Interkommunalt selskap
Salten Brann
Interkommunalt selskap
Kommunemineral
Aksjeselskap
Kommunekraft
Aksjeselskap
Nord Salten Kraft Holding
Aksjeselskap
Salten Regionråd
Kommunalt oppgavefelleskap
Salten Kontrollutvalgsservice
Kommunalt oppgavefelleskap
Saltens Bilruter
Aksjeselskap
RKK Salten (Regionalt kontor for kompetanseutvikling Kommunalt oppgavefelleskap
Ságat-Sámiid Áviisa
Aksjeselskap
Tidetec
Aksjeselskap
Salten IUA
Kommunalt oppgavefelleskap
Tysfjord arbeidssamvirke
Aksjeselskap
Ulsvåg grendhus
Andelslag
Interkommunalt arkivsamarbeid i Nordland
Kommunalt oppgavefelleskap

Vesentlighet

1 andel, marginal interesse.
Marginalt eierskap.
Betydning for lokalsamfunn.
Vesentlig eierskapsandel. Betydning for lokalsamfunn. Politiske interesse. Arbeidsplasser.
Relativt begrenset økonomi og myndighet.
Vesentlig eierskapsandel. Betydning for lokalsamfunn. Arbeidsplasser.
Relativt begrenset økonomi og myndighet.
Vesentlige kommunale oppgaver. Selvfinansierende, gebyrer. Lokalsamfunn/arbeidsplasser.
Vesentlige kommunale oppgaver. Store økonomiske overføringer. Lokalsamfunn/arbeidsplasser.
Vesentlig eierskapsandel. Liten aktivitet.
Marginalt eierskap (0,3%).
Vesentlig eierskapsandel. Betydning for lokalsamfunn. Arbeidsplasser.
Ikke delegert myndighet.
Relativt begrenset økonomi og myndighet.
Mindre eierskap (1%). Betydning for lokalsamfunn, arbeidsplasser.
Relativt begrenset økonomi og myndighet.
Marginalt eierskap (2 aksjer).
Mindre eierskap, ingen kommunal myndighet.
Relativt begrenset økonomi og myndighet.
Betydning for lokalsamfunn. Arbeidsplasser.
Betydning for lokalsamfunn. Begrenset økonomi.
Begrenset eierskap.

2.4 Hvilken risiko er knyttet til det enkelte eierskap
Risiko kan defineres som sannsynligheten for at kommunen ikke oppnår sine intensjoner med
eierskapet eller at andre betydelige problemer oppstår. En slik analyse for hvert enkelt selskap
vil vanligvis være en ressurskrevende prosess. Ved utarbeidelse av plan for selskapskontroll
bør man derfor foreta en overordnet helhetsvurdering av risikonivået knyttet til kommunens
eierskapsutøvelse, og risiko i det enkelte selskap, særlig knyttet til eiernes styring og
kommunenes målsetting med eierskapet.
Økonomien vil alltid være en viktig risikofaktor. Et selskap som går konkurs er naturlig
nok ikke i stand til å oppnå noen mål. Momenter som kan være aktuelle å legge vekt på kan
være fornuftig nivå på egenkapital, tilstrekkelig likviditet og avkastning i tråd med formålet.
Negativ utvikling over tid er særlig et faresignal.
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Selv om et selskap har god økonomi, betyr ikke det at det oppfyller de målene
kommunen har med eierskapet. Dersom eierskapet ikke er rent finansielt motivert er det
også nødvendig å vurdere andre former for måloppnåelse. En konkret vurdering av
måloppnåelsen ligger imidlertid i større grad til selve selskapskontrollen enn til den
overordnede analysen og er derfor i liten grad vurdert her.
Oppsummert kan eksempler på risikomomenter være:
-

Negativ økonomisk utvikling (EK, likviditet, avkastning)

-

Negativ medieoppmerksomhet

-

Store endringer (organisasjon, lederskifter, målsettinger, marked)

-

Komplisert/uklar organisering

-

Rollekonflikter (for eksempel sentrale politikere i styrer)

-

Svak eierstyring

-

Manglende etiske retningslinjer og anitkorrupsjonsarbeid

-

Urealistiske eller uklare mål

-

Politisk kritikk

En grundig risikovurdering krever innhenting av dokumentasjon fra selskap og eier, i tillegg
til at det kan være nyttig med andre kilder, så som revisjon, media og andre interessenter. I
likhet med vesentlighetsvurderingene har man her gjort enkle subjektive vurderinger. Det vi
særlig har basert vår vurdering på er om selskapet er i en utsatt markeds- og
konkurransesituasjon og tilgjengelig regnskapsinformasjon.
Selskap

Selskapsform

Biblioteksentralen
Samvirke
Galvano Tia
Aksjeselskap
Hamarøyhallen
Samvirke
Hamarøy Vekst
Aksjeselskap
Helse og miljøtilsyn Salten
Interkommunalt selskap
HT Safe
Aksjeselskap
Salten Kommunerevisjon
Interkommunalt selskap
IRIS Salten
Interkommunalt selskap
Salten Brann
Interkommunalt selskap
Kommunemineral
Aksjeselskap
Kommunekraft
Aksjeselskap
Nord Salten Kraft Holding
Aksjeselskap
Salten Regionråd
Kommunalt oppgavefelleskap
Salten Kontrollutvalgsservice
Kommunalt oppgavefelleskap
Saltens Bilruter
Aksjeselskap
RKK Salten (Regionalt kontor for kompetanseutvikling Kommunalt oppgavefelleskap
Ságat-Sámiid Áviisa
Aksjeselskap
Tidetec
Aksjeselskap
Salten IUA
Kommunalt oppgavefelleskap
Tysfjord arbeidssamvirke
Aksjeselskap
Ulsvåg grendhus
Andelslag
Interkommunalt arkivsamarbeid i Nordland
Kommunalt oppgavefelleskap

Risiko

Ikke risikovurdert.
Skiftende rammevilkår.
Samvirke. Ikke risikovurdert.
Stabil økonomi og drift. Skiftende rammevilkår.
Stabil organisasjon og økonomi.
Krevende økonomi og marked.
Stabil organisasjon og økonomi.
God økonomi. En viss utskfiting i ledelse. Noe kritikk (tidligere selskapkontroller).
Presset økonomi. Store potensielle driftsendringer, jfr politisk sak brannordning.
Høy soliditet.
Lav risiko.
God økonomi. Konkurranseutsatt.
Stabil organisasjon og økonomi.
Stabil organisasjon og økonomi.
God økonomi, stabil organisasjon. Varierende markedsområder.
Stabil organisasjon og økonomi.
Ikke risikovurdert.
Svak økonomi
Stabil organisasjon og økonomi.
God økonomi. Skiftende rammevilkår.
Ikke risikovurdert.
Stabil organisasjon og økonomi.
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2.5 Hvilke selskaper og øvrige temaer er aktuelle for selskapskontroll
Formålet med denne analysen er å identifisere selskaper, bransjer og tema som kan være
aktuelle for eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon.
Risiko- og vesentlighetsvurderingen gir en oversikt over kommunens eierskap som
utgangspunkt for selskap som kan inngå i en kontroll. Denne viser blant annet at det har vært
få selskap som har vært gjennom kontroller siste perioder. Videre sorterer den i noen grad på
hvilke eierskap som er vesentlig for kommunene og i så måte bør være mest aktuell for
kontroll. Samtidig er dette en relativt enkel analyse som mangler inngående vurderinger av
selskapene, og da særlig knyttet til kommunens formål med eierskapene og risiko vs
måloppnnåelse. Dette gir et mindre fundamentert grunnlag for å peke på hvilke selskaper som
bør inngå i en kontroll.
Det er tidligere poengtert at ansvaret for kontroll av kommunens eierskap er skjerpet i den nye
kommuneloven. Det kan derfor være aktuelt for kontrollutvalget å anbefale en generell
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll om kommunens eierstyring fremfor selskapsspesifikke
kontroller. Dette understøttes også av veilederen som sier at systemet for eierstyring – både
utformingen og praktiseringen av det – i seg selv kan være aktuelle som prosjekt for
selskapskontroll. Kunnskapen om en slik revisjon vil kunne ha verdi i fremtidig utpeking av
eierskap som bør granskes nærmere.
Dersom kontrollutvalget og kommunestyret likevel finner det mer formålstjenlig å gjøre en
spesifikk selskapskontroll, anbefales det at man peker på selskap med moderat/høy
vesentlighet og som ikke har vært gjennom kontroll siste to valgperioder.
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3 Oppsummering
Risiko- og vesentlighetsvurderingen gir her en grov og forenklet oversikt over kommunens
eierskap som utgangspunkt for selskap som kan inngå i en kontroll. Denne viser blant annet at
det har vært få selskap som har vært gjennom kontroller siste perioder. Videre sorterer den i
noen grad på hvilke eierskap som er vesentlig for kommunen og i så måte bør være mest
aktuell for kontroll. Matrisen gir en oppsummering av risiko og vesentlighet.

Fig.1. Risiko- og vesentligheter, Hamarøy kommunes eierskap

Det poengteres at dette er en relativt enkel analyse som mangler inngående vurderinger av
selskapene, og da særlig knyttet til kommunens formål med eierskapene og risiko vs
måloppnnåelse. Dette gir et mindre fundamentert grunnlag for å peke på hvilke selskaper som
er mest aktuelle og således bør prioriteres for kontroll. Av den grunn anbefales det at man
fremfor å gå for selskapsspesifikke kontroller, heller foretar en generell
forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll om kommunens system for eierstyring.
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Vedlegg:
Ingen

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget skal i henhold til egen virksomhetsplan for 2022 behandle Budsjett for
kontroll og tilsyn 2023 i sitt forste mote hsslen 2022.
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 2 pilegger kontrollutvalget
budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen:
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utarbeide forslag

til

Kontrollutvalget skal utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen
eller fylkeskommunen. Forslaget skal folge innstillingen til drsbudsjetlet etter
kommuneloven ! l1-3 tredje ledd til kommunestyret eller fylkestinget.
Kommunaldepartementet har i veileder til forskriften folgende merknad:
Bestemmelsen videreforer den tidligere kontrollunalgsforskriften $ l S.forste ledd.
Den gir kontrollutvalgel rett og plikt til a uldrbeide forslag til budsjett for
kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. I uttrykket kontrollarbeidet inngar
da utgifter lil kontrollunalget, kontrollutvalgsseldretariatet og revisjonen.
Kontrollutvalgets.forslag skal.folge innstillingen om drsbudsjett, som gdr.fra
.formannskapet til futmmunestyret eller.fylkestinget. Som en del av sin helhetlige
budsjettinnstilling, tar formannskapet selv stilling til hvordan det mener budsjettet for

kontrollarbeidet bor vere. Kontrollunalgets budsjettforslag folger uendret saken. Det
sktl vere klart og tydelig.for kommunestyret hva kontrollutvctlget har foresldtt.
Henvisningen til kommuneloven s\ I1-3 tredje ledd silcrer at kontrollutvalgets forslag
folger med innstillingen bdde i kommuner som er styrt eller formannskapsmodellen og
kommuner som er styrt etter parlamentarismemodellen.

forslaget skal folge innstillingen betyr ogsd at kommunedireldoren ikke har adgang
d gjore endringer i kontrollunalgets forslag underveis i prosessen. Dette er ogsd
presiserl i departemenlets tolkningsuttalelse i sak 20/2919-5. Her heter det at
" [d]epartementet legger derfor til grunn ot kommunedirehoren ikke kttn endre eller
redusere kontrollutvalgets budsjetforslag for kontrollarbeidet for det skal behandles i
At

til

formannskapel."

I departementets tolkningsuttalelse i sak 20/2919-3 slds det.fast at ndr kontrollunalget
oversender budsjettforslaget sitt, vil dette ikke vere en rapportering om resultatene av
sitl arbeid, jf. kommuneloven p 23-5.forste punklum. Departementet legger derfor til
grunn at $ 23-5 ikke inneberer at kommunedirektoren skal gis anledning til d uttale
segfor kontrollutvalget behandler saker som gielder budsjettforslag for
kontrollarbeidet.
Budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen omfatter revisor, kontrollutvalg og
sekretari at.

Utgifter til revisjon

det gjelder revisor er Hamaroy kommune tilsluttet Salten kommunerevisjon IKS, der
represeniantskapet vedtar budsjettramme for virksomheten. Utgifter fordeles budsjettmessig
lagt
ut fra revisors pianlagte aktivitet for den enkelte eierkommune. Det er fra selskapets side
opp til ingen stone endringer i revisjonens driftfra2022 til2023. Representantskapet i
.el.kup"t h- ,"dtaft et budsjett med en okning pa 8 7o for virksomheten samlet sett.
er ifolge selskapeis budsjettsak storre enn konsumprisindeksen (4,5 %), og dette er

Nii

Okningen
for i dekke opp rkt. pensjonskostnader. Med dette som bakgrunn beregnes Hamaroy
kommunes honorar til revision til ca kr 716 000 i 2023 (2022: kr 663 000)

Utgifter til sekretariat

Hamaroy.
Saiien kontrollutvalgservice yter sekretariatstjenester til kommunene i Salten, ogsi
budsjetteres
Dermed
fra20221i12023.
Det legges ikke opplil ,e."nilig" endringer i driften
det mJkr 2 51 I bbg i samlede utgifter i 2023 (2122-budsjett 2 445 000). Det budsjetteres
med inntekter pi kr 2 5l I 000, som fordeles kommunene i mellom i samsvar med vedtatt
Samarbeidsawale.

For Hamaroy kommunes del var andel sekretariat beregnet til kr I 57 000 i 2022' mens det
beregnes til 163 000 i 2022.

Utgifter til kontrollutvalget
Ordinere driftsutgifter tilknyttet kontrollutvalget, sA som godtgiorelser, tapt arbeidsfortjeneste
etc er budsjettert sammen med utgifter til ovrige politiske organer. Det kan ut over dette vsere
behov for at kontrollutvalgets medlemmer deltar pA kurs eller opplaering som vedrorer
utvalgets arbeidsomride, og da serlig i begynnelsen av valgperioden. For 2022 budsjetterte
utvalget med kr 65 000 til dette formilet. Dette foreslis viderefsrt. Ny valgperiode starter i
oktober 2023. I samsvar med tidligere praksis legges det opp til folkevalgtopplrring for
kontrollutvalg pa slutten av valgaret.

Alle tall er basert pA lorventet aktivitet. Endret aktivitet kan medfsre endret utgiftsnivi.
Oppsummert utgjor forslag til budsjett til kontroll og tilsyn folgende:
Regnskaps- og forvaltningsrevision, selskapskontroll

Sekretlrrbistand
Kurs og opplering, andre driftsutgifter
Sum

Kr 7l 6 000
Kr 163 000
Kr 65 000
Kr 944 000

Forslag til vedtak:
Hamaroy kommunes utgifter til tilsyn og kontroll (revisjon, sekretariat og kontrollutvalg)
2023 foreslis budsjettert til kr 944 000.
Regnskaps- og forvaltningsrevision. selskapskontroll
Sekretaerbistand
Kurs og opplrring, andre driftsutgifter
Sum

Kontrollutvalgets lorslag
formannskapet.

lnndyr,

Kr 716 000
Kr 163 000
Kr 65 000
Kr 944 000

til budsjettramme for kontrol[- og revisjonsarbeidet

15. august

Sekretrer for kontrollutvalget

oversendes

$

Srtt.n Kontrollutvalgservice
Postboks 54, 8 138 Inndyr

dato:
Jnr
t5.08.2022 22/',1t3

Ver

ark
415
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Revisors uttalelse etter forenklet etterlevelseskontrol! med
okonomiforvaltningen: Etterlevelse av bestemmelsene om
selvkost vedr vann, avlap og slam i henhold ti! forskrift om
selvkost
Saksgang:

Motedato:

Kontrollutvalget

22.08.2022

Vedlegg:

l.

Salten kommunerevisjon IKS,27. juni 2022: Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse
om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for skonomiforvaltningen

Bakgrunn for saken:
I kontrollutvalgets sak 05/21 Dialog med revisor bl.a etterlevelseskonrrol/, ble utvalget
informert om at revisor hadde valg ut se/vto't som tema for etterlevelseskontroll.
Kommuneloven $ 24-9 stiller krav til kontroll med kommunens skonomiforvaltning, ut over
den kontroll som skjer ved ordinrr regnskapsrevisjon:
Regnskapsrevisor ska/ se etter om kommunens eller fytkeskommunens
okonomifoNaltning i hovedsak foregdr i samsvar med bestemmelser og vedtak.
Revisor skal basere oppgaven pd en risiko- og vesen ighetsvurdering, som ska/
legges fram for kontrollutvalget. Revlsor ska/ innhente tilstrekkelig informasjon til d
vurdere om det foreligger brudd pd lover, forskrifter elter vedtak, der bruddet er av
ve se ntl ig betyd n i ng for @ko n om iforv attn in ge n.

5.3

Revisor ska/ senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til
komm unedirektaren, om resultatet av kontrollen.
Kontrollutvalget skal i henhold til Forskrift om kontrollutvalg og revisjon $ 3 <pdse at
regnskapsrevisorens pdpekinger etter kommuneloven ! 21-7 til $ 24-9 blir rettet eller fulgt
opp. Hvis pdpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollunalget rapportere det til
kommune styret eller fylkestinget. >
Kontrollen blir gjort gjeldende fra regnskapsAret 2021, og revisor skal rapportere resultatet fra
sin etterlevelseskontroll innen 30. juni 2022.

Formilet med kontrollen er i forebygge svakheter og sike at kommunen folger sentrale
bestemmelser og vedtak innen okonomiforvaltningen.

Vedlagt saken er revisors notat da1en27. juni 2022 etter giennomfort etterlevelseskontroll.
Revisor har for perioden 1.1 .2021 til 3l .12.2021 kontrollert om kommunen:
om kommunen:
l. Har dokumentasjon ar hvordan beregningen av samlet selvkost er giort
2. Har benyttet regnskapsJbrte utgifter eller ktstnader og regnskapsforte inntekter som
beregningsgrunnlag
3. Har beregnet refie pA eventuelle overskudd og underskudd
4. Har hdndtert drets overskudd og underskudd etter regelverket
Revisor har vurdert kommunens etterlevelse sett i forhold til kommunelovens kap l5 vedr
beregning av selvkost, og selvkostforskiften. Uttalelsen foreligger uten noe forbehold.
Revisors konklusjon er som folger:
Basert pd de utforte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerl<somme pd noe
som gir oss grunn til d tro at Hamaroy kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd
bestemmelsene i Kommunelovens Kap. l5 jf Forskrift om beregning av samlet selvkost for
I ke s ko mmunal e ge byr e r ( Se lv ko s tfo r s lv ift e n).
komm unal e o g

fi

Vurdering;
Revisor har gjennomfsrt undersskelser i samsvar med det tema som kontrollutvalget fikk
opplyst i sin sak 05/21- Dialog med revisor. Revisor har levert sin uttalelse 27. j uni 2022,
som er innenfor gieldende frist som er 30. juni.
Det er fra revisors side ikke pipekt feil eller mangler ved kommunens etterlevelse nAr det
gjelder selvkost vann, avlop og slamtomming. Av denne grunn er administrasjonen ikke
innkalt til behandling av saken.

Forslag til vedtak:
Hamaroy kontrollutvalg har mottatt uttalelse datert 27. juni 2022 fra revisor etter at denne i
samsvar med kommunelovens $ 24-9 har gjennomfsrt en forenklet etterlevelseskontroll hvor
det er undersokt etterlevelse av bestemmelsene om selvkost vedr vann, avlop og slam i
henhold til forskrift om selvkost
Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering, og registrerer at uttalelsen ikke gir
grunnlag for videre oppfolgning fra utvalgets side

Inndyr,

15. august 2Q

Seketrr for kontrollutvalget
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Hamar6y kommune

Deres

reil

VAr

ref.: 1110 9.E6.11/8S

Fauske den 27. luni 2022

Uavhengig revisors attestasionsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og
vedtak for Okonomiforvaltningen
Vi har utfOrt et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, iforbindelse med Hamaroy

kommunes etterlevelse av bestemmelser og vedtak for Okonomiforvaltningen pe fOlgende omrider:
Kontroll av etterlevelse av bestemmelsene om selvkost vedrorende vann, avl6p og slam i henhold til

forskrift om selvkost hvor vi kontrollerer om kommunen:

1.
2.

Har dokumentasjon av hvordan beregningen av samlet selvkost er

gjort

Har benyttet regnskapsfOrte utgifter eller kostnader og regnskapsforte inntekter som

beregningsgrunnlag

3.
4.

Har beregnet rente pe eventuelle overskudd og underskudd
Har handtert arets overskudd og underskudd etter regelverket

Vi har kontrollert perioden fra }L.Ot.2OZl - 3f.12.202t.

Kriterier er hentet fra

o
o

:

Kommuneloven Kap. 15 vedr. beregning av selvkost.
Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale gebyrer (selvkostforskriften)

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for rkonomifo.valtninten
Kommunedirektoren er ansvarlig for 5 etablere administrative rutiner som sorger for at

okonomiforvaltninten utoves i tred med bestemmelser og vedtak, og at okonomiforvaltningen er
gienstand for betryggende kontroll.

V!r uavhengighet og kvalitetskontroll
vi har utfort oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder
uavhengighetskrav og andre krav basert p! grunnleggende prinsipper om integritet, ob.iektivite! faglig
kompetanse og tilbOrlit aktsomhet, fortroliBhet og profesjonell opptreden.
samwar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (tsec 1 Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer
som utforer revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og
I
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Hovadkontor Fauske

Posladresse:
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postboks 140 B2Ot Fauske

TorggatalO,2.etg.
75 61

03 gO

Org. nr.i 986 655 271 MVA E-post: post@salten-revisron.no
Avdeling Bodo
Posladresse:
Besoksadresse:
Telefon'
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75 61 03 80
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beslektede tjenester) har Salten Kommunerevisjon

IKS

et tilstrekkelig kvalitetskontrollsystem, herunder

dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav

i

gjeldende lovgivning oB annen regulering.
Vere opp8aver og plikter

Vlr oppgave er I avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for Okonomiforvaltningen
pe grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utfort vert 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 e oppne
moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved etterlevelse av
bestemmelser og vedtak i kommunens 6konomiforvaltning pA det omridet vi har foretatt forenklet
etterlevelseskontroll.
Vi baserer oppgaven pe en risiko- oB vesentlighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvalget.

Utforing av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebarer a
utf6re handlinger for e innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for Okonomiforvaltningen
etterleves. Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gienstand for revisors
skj6nn. Moderat sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vigir derfor
ikke uttrykk for samme nive av sikkerhet som i en revisjonsberetning. vi mener at vi har innhentet
tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for v6r konklusjon.
Konklusjon
Basert pe de utforte handlingene og innhentede bevis er vi ikke blitt oppmerksomme pe noe som gir oss
grunn til a tro at Hamaroy kommune ikke i det alt vesentlige har etterlevd bestemmelsene i

Kommunelovens Kap. 15 jf Forskrift om beregning av samlet selvkost for kommunale og
fylkeskommunale gebyrer (Selvkostforskrift en).
Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for e gi kontrolluwalget et bedre grunnlag for e ivareta sitt
prseansvar med okonomiforvaltningen og tir Hamargy kommunes informasjon,
og er ikke nodvendi8vis
egnet til andre form6l.

&*xY*;"tt,t
Barbro Sakariassen

oppdragsansvarlig revisor

2

$

Srtt.n Kontrollutvalgservice

Vir dato:

15.08.2022

Postboks 54, 8138 lnndyr
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Revisors vurdering av egen uavhengighet
Saksgang:

Motedato:

Kontrollutvalget

22.08.2022

Vedlegg:

o

Salten kommunerevisjon IKS,

'16.

juni 2021: Egenvurdering av uavhengighet

Bakgrunn for saken:
Kommuneloven stiller i d 24-4 krav om at revisor skal vrre uavhengig og ha god vandel.
Forskift om kontrollutvalg og revisjon $ $ I 6- 19 stiller nermere krav til revisors
uavhengighet, bl.a:
Revisor kan ikke utfore revisjon eller annen kontroll /br k)mmunen eller
fylkeskommunen hvis
det foreligger seregne forhold som er egnel til a svekke tilliten til revisorens uavhengighet og
objektivitet. g 16
Revisor kan ikke utfore revisjon eller annen kontroll.[or kommunen eller
fllkeskommunen hvis
revisoren eller revisorens nerstdende har en slik tilknytning til den reviderte eller
kontrollerle virksomhelen eller virksomhetens ansatte eller rillitsmenn ar den er egnet til l)
svekke revisorens uavhengighet og objekrivitet. S 17
Revisor kan ikke
ha andre stillinger i kommunen eller.fylkeskommunen
ha andre stillinger i en virksomhet som kommunen e er.fiilkeskommunen deltar i eller
er eier av

a)
b)

c)

d)

e)

"f)

c)

organer i en virksomhel som kommunen eller
deltar
i
eller
er eier av. Dette gjelder ikke hvis virksomheten utforer
fylkeskommunen
revisjon og er organisert som el interkommunalt selskap, samvirkeforetak eller
alujeselsktp
delta i eller ha funksjoner i en annen virlcsomhet, hvis del kan fore til at revisorens
inleresser kommer i konflikt med interessene til kommunen eller fylkeskommunen, eller
pd annen mitte er egnet til d svekke tilliten til revisoren
utfure rddgivningstjenester eller andre tjenester for kommunen eller fylkeskommunen,
hvis dette er egnet lil a syekke revisorens uavhengighet og objehivitet
yte ljenester som horer inn under den reviderte virksomhetens egne ledelses- og
ktntrolloppgaver
opplre som.fullmektig for den reyiderte virlcsomheten, unnta yed bi.ttand i skattesaker
etter domstolsloven f 21 8.
\,@re medlem av styrende

I henhold til forskriften skal oppdragsansvarlig revisor minimum hvert ar avgi en skriftlig
egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget

vedlagt folger slik egenvurdering datert 20. j uni 2022 fra oppdragsansvarlig regnskapsrevisor
Jonny Riise og oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Bjorn Vegard Gamst.

Vurdering
vedlagte vurdering er utarbeidet i samsvar med Norges kommunerevisorforbunds mal for
egenvurdering av uavhengighet. Sekretariatet har ingen merknader til revisors egenvurdering
av uavhengighet.

Forslag til vedtak:
Kontrollutvalget i Hamaroy kommune tar revisors egenvurdering av sin uavhengighet datert
20. juni 2022 til etterretning. utvalget ber om 6 bli lopende orientert om forhold som kan
endre vurderingen av uavhengighet.

Inndyr,

(

15. august 2022

LusStse{
Sekretaer for kontrol lutvalget
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Kontrollutvalget i Hamaroy kommune

vat rer.: LtL0/ A2/bvgljr

Deres ref

trato 20. juni 2022

EGENVURDERING AV UAVHENGIGHET

lnnledning
lfOlge kommuneloven 5 24-4 skal revisor vare uavhengig og ha god vandel. Nermere krav
uavhengighet og vandel folger av forskrift om kontrollutvalg og revisjon g5 16-19.

til revisors

Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfprer revisjon for kommunen, herunder
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter bede oppdragsansvarlig
revisor, medarbeidere pii oppdraget oB eventuelt andre som er engasjert pa oppdraget.
Salten kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal standard for
kvalitetskontroll (lSaCM). Kvalltetskontrollsystemet omfatter dokumenterte retningslinjer og rutiner for
etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav igjeldende lovgivning og annen regulering. Som en
del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for 6 fOlge opp og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig
uavhengighet.
lfolSe kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften $ 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert ir, og ellers ved
behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne egenvurderingen
fOlger nedenfor.

Oppdragsansvarlig revisors vurdering av uavhengighet
Forskriftskrav

Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering

Overordnet krav til
uavhengighet (6 16)

svekke tilliten

Tilknytning til den
reviderte virksomheten

Undertegnede har ikke selv eller narstaende som har en slik tilknytning til den
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller

(5

u)

a

til revisors uavhengighet og objektivitet.

tillitsmenn at den er egnet til 6 svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.

Stillinger i kommunen
(5 ra

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen.

a1

Stillinger i virksomhet
(s 18 b)

undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller
er eier av, utover at Salten kommunerevisjon utforer revisjon og er organisert som et
interkommunalt selskap.

Saltenkommunsr€vis.iontKS wwv.salten-revisjon.no

Org. n..: 986 655 271 MVA

Hovedkonto. Fauske

Avdeling Bodo

Postadresse:
Bestksad.esse
Teleion

Postboks140.8201Fauske
Torggata 10 2 etg
75 61 03 80

Postadresse
Eesoksadresse.
Telefon:

E-post: post@salten-.evision..o
Postboks 429. 8001 Bods
Posthusga.den Havnegata g
75 61 03 80
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Forskriftskrav

Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering

Medlem av styrende
organer ($ 18 c)

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer ivirksomhet som kommunen
deltar i eller er eier av, utover at Salten kommunerevisjon utforer revisjon og er
organisert som et interkommunalt selskap.

Deltakelse eller
funksjoner iannen
virksomhet (9 18 d)

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner ien annen virksomhet, som kan
medfOre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen,
eller pi annen mete er egnet til a svekke tilliten til revisor.

Rddgivn ing eller andre

For slike tjenester gjOr undertegnede en vurdering av rSdgivningens eller tjenestens
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen
konkluderer med at utovelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontro llutva lgs_
og revisjonsforskriften S 18 e, utfprer vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt

tjenester (5 18 e)

tilfelle serskilt.
Revisor besvarer lOpende spOrsm6/henvendelser som er e betrakte som veiledning
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst pd at ogsi slik veiledning mA
skje med varsomhet og pa en m6te som ikke binder opp revisors senere revisjons- og

kontrollvurderinger.
Undertegnede har ikke ytet riidgivnings- eller andre tjenester overfor Hamar6y
kommune som kommer ikonflikt med denne bestemmelsen.
Tjenester under
kommunens egne
ledelses- og

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Hamaroy kommune som h@rer inn
under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver.

kontrolloppgaver
(5 18 f)
Fullmektig for den

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for HamarOy kommune.

revisjonspliktige
(5 ra
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Orienteringer fra revisjon og sekretariat
Saksgang:

Mstedato:

Kontrollutvalgel

22.08.2022

Vedlegg:

a)
b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)

Salten kommunerevisjon lKS, Hovedutskrift 23. mai 2022 MsIe i
representantskapet
Salten kontrollutvalgservice KO. 13. jrni 2022 Protokoll fra mote i
representantskapet

Hamaroy kommune, ordfsrer, 26.5.2022: Epost <Sporsm6l i kontrollutvalgets
mote om delingsoppgjor>
Sekretariatet 30.5.2022: Epost med svar til ordfsrer
Hamaroy kommune 30.6.2022: Melding om politisk vedtak - Nyvalg av
kontrollutvalg for innevrerende periode 2019 -2023
Hamaroy kommune 21.6.2O22: Metding om politisk vedtak Rapport
forvaltningsrevisj on Eiendomsforvaltning
Forum lor kontroll og tilsyn: Veileder - Handtering av henvendelser til
kontrollutvalget
Kommunal- og distriktsdepartementet: Horing Endringer i kommuneloven

Bakgrunn for saken:
Kontrollutvalget gis orienteringer fra revisjon og sekretariat om status nar det gjelder arbeidet
med kontroll og tilsyn, herunder fremdrift lor bestilt forvaltningsrevisjon.
I vedlegg merket h) legger departementet opp til endringer i kommuneloven nar det gjelder
. reglene om valg til folkevalgte organer,
o at medvirkningsr&d skal kunne opprette arbeidsutvalg

at interkommunale politiske rdd og kommunale oppgavefellesskap skal kunne bruke
lorkortelsene h-hv IPR og KO i navnet.
Departementet mener videre det er behov for klargjorende regler om minimumsavdrag
pi lin, og foreslir derfor en forskriftshjemmel.
I tillegg har departementet forslag om enkelte andre tydeliggjoringer og justeringer.

Inndyr,

15. august 20

Sekreter for kontrollutvalget

SAI]TEN

KOMMUNEREVISJON

HOVEDUTSKRIFT
Mandag den 23. mai 2O22 kl. 1100 pi PosthusgSrden, Havnegata 9 i BodO ble det avholdt mote
i representantskapet for Salten kommunerevisjon lKS.

'

Til stede:
Espen Rokkan, Bodo
Charlotte RingkjOb, BodO
Gunnar Skjellvik, Gildeskil
Arild Kjerpeseth, Mel6y
Turid Willumstad, Fauske
Monika Sande, Beiarn
Jannike Moen, SOrfold
Forfa ll:

Monika Sande, Beiarn
Britt Kristoffersen, Hamaroy
Paal Robert Haagensen, Saltdal. Vara kunne ikke mote
Thomas Danielsen, Steigen. Vara ikke innkalt, forfall samme dag som m6tet grunnet sykdom
Ovriae:
Liv Anne Kildal, daglig leder
Johan A. Bakke, styrets leder
Det var sendt ut skriftlig innkalling og saksliste

til motet den 21. april 2022. Sakspapirene

ettersendt 12.mai
Til behandling forelS:
Sak 01/2022: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak:
lnnkalling med saksliste ble enstemmig godkjent.

i

Sak O2l2022: Valg av to representanter til underskrive protokollen
Vedtak:
Charlotte Ringki6b og Gunnar Skjellvik enstemmig valgt.

Sak 03l2O22: Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjgrelse

Stvrets

1.
2.

nstillinA:
Revisors honorar for 2020 fastsettes til kr. 37 500,- eksklusiv merverdiavgift.
Fauske Revisjon AS gjenvelges til selskapets revisor.
in

Vedtak:
lnnstilling enstemmig vedtatt.

Sak O4l2O22 Arsberetning og regnskap 2021

Stvrets innstillins:
1. Arsberetning lor 2027 tas til orientering.
2. Arsregnskapet for 2021 fastsettes slik det foreligger med et underskudd p6
kr.47 982.
3. Underskuddet dekkes inn ved bruk av annen egenkapital.

Vedtak:
lnnstilling enstemmig vedtatt.

Sak 512022: Fastsetting av godtgjorelse

til styre og representantskap

Stvrets innstillins:
Godtgi6relse til styret og representantskapet fastsettes slik med virkning fra dato:

Styret
Styrets leder erlig godtgjorelse
Styrets nestleder Srlig godtgjorelse
Styrets Ovrige medlemmer 6rlig godtgiOrelse
Motegodtgjorelse per mote alle medlemmer
Styrets leder e rlig telefongodtgOrelse

Ny sats
21 100,11 300,8 400,-

7 470,-

720,-

Representantskapet
Representantskapets leder irlig godtgjOrelse
All godtgj6relse til representantskapets medlemmer
Reisegodtgj6relse, motegodtg.iorelse og tapt arbeidsfortjeneste
Dekkes av eierkommunene. Selskapet selv dekker kun irlig
GodtgjOrelse til representantska pets leder.

8 400,-

-

Erstatning tapt arbeidsfortjeneste
Selvstendig naringsdrivende
Legitimerte tap av inntekt ved refusjon til arbeidsgiver
Ulegitimerte utgifter til nOdvendit barnepass, landbruksvikar, pass
av foreld re
Ulegitimerte tap av inntekt

Vedtak:
ln nstilling enstemmig vedtatt.

lnntil kr. 3 140,lsin helhet

t920;
1 110,-

Sak 512022: Fastsetting av

budsjettramme for 2O22

Stvrets in nstillins:
Styret anbefaler overfor representantskapet A fastsette budsjettrammen for 2023 for Salten
kommunerevisjon IKS med en Okning pa 8% til kr. 11. 845 000,-.
Styret pipeker at denne rammen ikke er tilstrekkelig til i dekke opp 10 stillingshjemler.
Ved onske om okt leveranse av forvaltningsrevisjon mi rammen okes ytterligere, alternativt er
det mulig i bestille forvaltningsrevisjon hos vir samarbeidspartner Revisjon Midt-Norge. Denne
kostnaden mi da dekkes direkte av den enkelte komm u ne/kontrollutvalg.
Vedtak:
Styrets innstilling enstemmig vedtatt.

Sak7l2022: Eventuelt
Det forelA ingen saker under eventuelt.

Bodo, den 23. mai 2022.

Charlotte
Daglig leder/referent

Utskrift sendes:
Deltakende kommuner v/ordf6rer
Medlemmer og varamedlemmer istyret for Salten kommunerevisjon IKS
Representanter 08 vararepresentanter i representantskapet for Salten kommunerevisjon
Fauske Revisjon AS

Salten kontrollutvalgservice v/Lars Hansen

IKS

$

Srlt"n Kontrollutvalgservice
Vlr dato:

KOMMTJNALT OPPGAVEFELLESKAP

13.06.2022

Postboks 54, 8138 Inndyr

Jnr
221653

ark
012.

t

MOTEPROTOKOLL
REPRESENTANTSKAPET SA LTEN KONTROLLUTVALGSERVICE KO

Mstedato: Mandag 13. juni 2022 kl. 12.00- 13.10
Moiested: Moterom Klungseth, Scandic hotell Fauske

Til stede:
Terie J. Solhaug
Espen Rokkan,
Jsm Stene
Fred-Eddy Dahlberg
Hans Ove H. Hagen
Sindre Stordal
Thomas J. Danielsen
Jannike Moen

Beiam
Bodo
Fauske
Hamaroy
Meloy
Rodoy
Steigen
Sorfold

Via Teams
Via Teams

Forfall:
Gunnar Skjellvik, Gildeskil
Wenche Skarheim, Saltdal

Varamedlemmer:
GildeskAl: Emelie Johansen motte for Gunnar Skiellvik, via Teams
Meloy: Bjorg Hansdatter Tinnan motte for Hans Ove Horsberg
Saltdal: Ingen (forfall meldt kort tid for motet)

Avrige:
Sekretariatsleder Lars Hansen
Revisor Jan-Erik Opli
Regnskapsforer Okonomisjef GildeskAl kommune, Marianne Stranden. via Teams

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

Merknader:
Det fremkom ikke merknader.

SAKSLISTE
Saksnummer
t/22
)

l'r)

3t22

q22
<t)7
6t22
111)

ll22

Sakstittel
Fortegnelse over representantskapets medlemmer
Valg av to deltagere til underskrive protokoll fra mote
Regnskap og Arsmelding 2021
Orientering om status for strategiplan - drsfting av veien videre
Giennomgang av godtgiorelse lor verv

i

Budsiett 2023 - Okonomiplan 2023-2026
Eventuelt

Fortegnelse overrepresentantskapets medlemmer

Forslag til vedtak:
Opprop gjennomfort. Representantskapet er vedtaksfsrt

lllcdlcm

-l-erie

J. Solhaug

lJspen Rokkan.

Jom Stene
Gunnar Skjellvik. forfall
Fred-Eddy Dahlberg
lians Ove H. Hagen, forlall
Sindre Stordal
Wenche Skarheim, forfall
Thomas J. Danielsen
Jannike Moen

Kommune

Motende varamedlem

Beiarn
Bodo
Fauske

Gitdeskil

Emelie Johansen

Hamaroy

Melsy
Rodoy
Saltdal
Steigen
Sorfold

Bisrg H Tinnan
Ingcn

-

sent oDDSdtt

forlall

Votering:
Forslag

til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Opprop gjennomfort. Representantskapet er vedtaksfort
Medlem

Kommune

T'erie J. Solhaug
Espen Rokkan,

Beiarn
Bodo
Fauske

Jom Stene
Gunnar Skiellvik. forfall
Fred-Eddy Dahlbere
I Ians Ove H. Hagen, forfall
Sindre Stordal
Wenche Skarheim. forfall
Thomas J. Danielsen
Jannike Moen

Gildeskil
Hamaroy
Meloy
Rodoy
Saltdal
Steigen
Sorlold

Motende varamedlem

Emelie Johansen

Biorg H Tinnan
Ingen

-

sent

oppstitt forfall

2122 Valg av to deltagere til i underskrive protokoll fra

mote

Forslag til vedtak:
Folgende velges til A underskrive protokollen:

t.
2.

Forslaq fra Jsm Stene:
Folgende velges til d underskrive protokollen:
1. Espen Rokkan
2. Jannike Moen

Voterinq:
Forslag fra Jom Stene enstemmig vedtatt.

Folgende velges til i underskrive protokollen:
Espen Rokkan
2. Jannike Moen

Vedtak:

l.

3122

Regnskap og flrsmetding 2021

Forslag til vedtak:
Regnskap 2021 for Salten kontrollutvalgservice kommunalt oppgavefelleskap vedtas.
Arsmelding 2021 for Salten kontrollutvalgservice kommunalt oppgavefelleskap vedtas.
Regnskap og arsmelding oversendes eierkommunene

til orientering.

Representantskapet ber daglig leder ta opp med tidligere vertskommune sporsmilet om

overforing av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler tit oppgavefelleskapet.
Omforent tilleessforslag til vedtak:
Forhold tatt opp i revisors nummerert brev har sammenheng med at virksomheten i 2021 gikk over
fra vertskommunesamarbeid til kommunalt oppgavefelleskap.
Votering:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Regnskap 2021 for Salten kontrollutvalgservice kommunalt oppgavefelleskap vedtas.

Arsmelding 2021 for Salten kontrollutvalgservice kommunalt oppgavefelleskap vedtas.
Regnskap og arsmelding oversendes eierkommunene

til orientering.

Representantskapet ber daglig leder ta opp med tidligere vertskommune sporsmilet om
overforing av pensjonsforpliktelse og pensjonsmidler til oppgavefelleskapet.

Forhold tatt opp i revisors nummerert brev har sammenheng med at virksomheten i 2021
gikk over fra vertskommunesamarbeid til kommunalt oppgavelelleskap.

4122 Orientering om status for strategiplan - drofting

av veien videre

Forslag til vedtak:
Saken legges frem til orientering og drofting.
Omforent forslag
Utvalget tar saken og droftingen til orientering.
Votering:
Omforent forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Utvalget tar saken og droftingen til orientering.

5122 Gjennomgang av godtgiorelse for verv
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Forslaq fra Jsm Stene:
Folgende godtgjorelser vedtas innfort for verv og mster i Salten kontrollutvalgservice Kommunalt

oppgavefelleskap:
Leder
Nestleder
Medlem

kr 25 000
kr 15 000
kr 5 000
Motegodtgjorelse kr 2 000

Voterinq:
Forslag fra Jom Stene ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Folgende godtgjorelser vedtas innfort for verv og mster i Salten kontrollutvalgservice Kommrutalt
oppgavefelleskap:
Leder
kr 25 000
Nestleder
kr 15 000
Medlem
5 000
Motegodtgjorelse kr 2 000

kr

6122 Budsjett

2023 - Okonomiplan2023-2026

Forslag til vedtak:
I . Okonomiplan 2023-2026: Representantskapet i Salten kontrollutvalgservice vedtar med
dette okonomiplan for perioden 2023-2026 med f'olgende totale utgifter og inntekter:
.+

Tekst
Totalutgift
Totalinntekt
Deflator

2.

2023

251r

000
2 51r 000

4%

2024
2 611 000
261 1000
4Yo

202s
2 715 000
2 7ls 000

4%

2026
2 823 000
2 823 000
4%

Budsjett 2023. Representantskapet vedtar videre folgende budsjett for 2023.
Totale utgifter for 2022 budsjetteres til kr 2 5l I 000
Totale inntekter for 2022 budsjetteres til kr 2 5 1 1 000
De totale utgiftene finansieres gjennom titskudd fra de deltakende kommuner.

Voterinq:
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

l.

@konomiplan 2023-2026: Representantskapet i Salten kontrollutvalgservice vedtar med
dette okonomiplan for perioden 2023-2026 med folqende totale utsifter os inntekter:
Tekst
2023
2021
2025
2026
Totalutgift
2 511 000
2 611 000
2 715 000
2 823 000
Totalinntekt
2sll000
2 611 000
2 715 000
2 823 000
Deflator
4 o/o
4%
4%
4%

2.

Budsjett 2023. Representantskapet vedtar videre folgende budsjeu for 2023.
Totale utgifter for 2022 budsjetteres til kr 2 511 000
Totale inntekter for 2022 budsjetteres til kr 2 5l I 000
De totale utgiftene finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende kommuner.

7122 Eventuelt
Fred-Eddy Dahlberg orienterte om at kommunestyret i Hamaroy har satt p6 dagsorden sak om
nyvalg av kontrollutvalg, at kommunestyret etter loven kan velge nytt kontrollutvalg, men at dette
mi begrunnes. Hamaroy kommunes regnskap er forsinket, og behandles i ekstra mote 14. juni.
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling.

Fauske, 13. juni 2022

Lars Hansen
Referent

7122 Eventuelt
Det fremkom ikke ytterligere saker til behandling

vi

bekrefter med vire signaturer innholdet i protokoll fra representantskapets mote
Fauske, 13. jtni 2022:

.Iannike Moen

pi

Espen Rokkan

6

Lars Hansen
Fra:

Sendt:
Tit:

Britt Kristoffersen <britt.kristoffersen@hamaroy.kommune.no>
torsdag 25. mai 2022 14:48
Fred-Eddy Dahlberg; johnny.langmo@hotmail.com; may Valle;
asbellingsen@hotmail.com; Hanne Sofie Jenssen; 'd;rtH1fi

Emne:

Hansen
ais57; filip.mikkelsen@gmail.com; Odd-Borge
SporsmSl i kontrollutvalgets mote om del

Vedlegg:

saksprotokoll

Kopi:

fi:iifi:;tgservice

; Tcat
Jnr. 44' / seo
a*ivnr. \i!
;t

#to 30-

KST 161221 .PDF

Til kontrollutvalget - med kopi til forha ndlingsutvalget og kommunedirektor

Hjemmel u

oft

Hei

Ordf0rer er gjort oppmerksom pe at det som f6lge av opplysninger fremkommet i kontrollutvalget pi onsdag,
har oppstatt sp6rsm5l om kommunens delingsoppgjOr med Narvik.
Jeg vil minne om at kommunestyret i sak 91/202L 176.72.2OZL\ behandlet hovedlinjene i delingsoppgjoret, og
at kommunestyret i vedtakets pkt. 5 ga kommunedirektor i oppdrag: "utarbeider et fullstendig forslag til

delingsavtale basert p6 ovennevnte prinsipper." (hele vedtaket er vedlagt).
Dette er et p6e6ende arbeid som skal resultere iei sak til kommunestyret for 5 vedta delingsavtalen.
Det er naturliS at kontrollutvalget fAr opplyst irsaken til regnskapets forsinkelse. Det er likevel ikke rett tid
for folkevalgte organer 5 engasjere seg i dette.
Saken er ikke ferdigstilt fra komm unedirektor. Den er fortsatt under utarbeidelse (utredning), og man
venter pe opplysninger tll saken.
Det virker uheldig 5 forskuttere disse opplysningene.
Viser videre til kommunelove n 5 L3-L. Kommunedirektgt. Myndighet og oppgover.
Itredje ledd star fol8ende: " Kommunedirektoren skal p6se at saker som legges fram for folkevalgte organer, er
forsvarlig utredet. utredningeo skar gi et faktisk og rettsrig grunnrag for i treffe vedtak.,,
Dersom det fremkommer opplysninger som kommunedirektoren mener f6r betydning for vedtaket
fra
t6.72.2L, mA selvsagt kommunedirekt0r komme til kommunestyret med dette. Her kan det bli aktuelt e ga
til
forhandlingsutvalget forst. De har et mandat fra kommunestyret, og kan bidra til vurdere om
forhandlingsresultatet som de har anbefalt for kommunestyret tidligere, er ivaretatt.

i

Varrudagdj - Med vennlig hilsen

Britt Kristoffersen
suohkanoajwe - ordlqrer
Tlf.:90891354

jj

Lars Hansen
Fra:

Lars Hansen

Sendt:
Tit:

mandag 30. .r,ai ?O22 15:?5
Britt Kristoffersen; Fred-Eddy Dahlberg; johnny.langmo@hotmail.com; may
Valle; asbellingsen@hotmail.com; Hanne Sofie Jenssen; lngvald Ssrensen
ais57; filip.mikkelsen@gmail.com; Odd-Barye Pedersen
SV: Sporsm6l i kontrolluwalgets m6te om delingsoppgior
Protokoll Hamar oy 25052022.pdf

Kopi:
Emne:

Vedlegg:

Salten kontmllufualgservice

Dato

Hei!

3 l. )- ':2a2/-

Takk for din epost av 26. mai 2022. Den legges frem for kontrollutvalget i forstkommende
Jeg legger ved

til orientering protokoll fra kontrollutvalgets

[*irnr.
m Ate 25. mai

2022.

1zl

Hjemmel u

6.(

oft

Med vennlig hilsen
Lars Hansen

Sekretariatsleder

rlf

470 37 4s2

$

Sa lten Kontrot I utva lgservice
FOlg kontrollutvalget pl www.sekretariatet. no/hamarov

Fra: Britt Kristoffersen <britt.kristoffersen@hamaroy.kommune.no>
Sendt: torsdag 26 . mai 2O2Z L4:49
Til: Fred-Eddy Dahlberg <frededdydahlberg@gmail.com>; johnny.langmo@hotmail.com;

may Valle
<valle'may'51@Smail.com>; asbellingsen@hotmail.com;
Hanne sofie Jenssen <1enssen.hanne@gmail.com>; lngvald
S0rensen <ingvaldsorensen@gmail.com>; Lars Hansen <lars@sekretariatet.no>
Kopi: ais57 <ais57@icloud.com>; filip.mikkelsen@gmail.com;
Odd-BOrge pedersen <odd_
borge.pedersen@hamaroy.kommune.no>
Emne: Sporsmal i kontrollutvalgets mote om delingsoppgor

Til kontrollutvalget - med kopi til forhandlingsutvalget og kommunedirektor
Hei

ordforer er &iort oppmerksom pa at det som folge av opplysninger fremkommet
i kontrollutvalget pi onsdag,
har oppstett sporsm6l om kommunens delingsoppgjpr med
Narvik.
Jeg vil minne om at kommunestyret i sak 9112021
0-6.L2.2021-l behandret hovedrinjene i deringsoppgjoret, og
at kommunestyret ivedtakets pkt. 5 ga kommunedirektor i oppdrag: ,,utarbeider
et fullstendig forslag til

delingsawale basert pa ovennevnte prinsipper.,, (hele vedtaket er vedlagt).

Dette er et paEeende arbeid som skal resultere i ei sak til kommunestyret
for

i

vedta delingsawalen.

Det er naturlig at kontrollutvalSet fer opplyst irsaken til reSnskapets
forsinkelse. Det er likevel ikke rett tid
for folkevalgte organer i engasjere seg i dette.

HSbmera suohkan
Hamaray kommune

lnr.

22

Arkivnr.

/e7a

L{/f l-

Hjemmel u

ofr

Per E Braseth-Ellingsen

Hamloweien 101
8297 Trcn4y

Deres ref:

Trine Olvik

2022t57 4-2

MELDING OM POLITISK VEDTAK
periode 2019-2023

Dato
30.06.2022

Saksbehandler

VAr ref

-

Nyvalg av kontrollutvalg for innevarende

De undenettes herved om at det er fattet folgende vedtak:
F o r o p po si sj on sp a rti e n e ve I ge s :

May Valle (V)
Johnny Langmo (H)
Ptiivi Alanen (V)

med v ara m edl em me r rekkef alge :
1. Eirik Vaile (H)
2. Per Elling Braseth-Eilingsen (V)

3. Lisa Knutsen (H)

For posisjonspaftiene velges:
Hanne Sofie Juntunen Jenssen (Sp)
Asbjarn Ellingsen (FrP)
med v aram ed I e m me r rekkef olg e :
1. lngveld Sorensen (Ap)

2. Ann-Emmy Markussen fSY)
3. Bente M. Ness (Sp/

Som leder og nestleder innstilles:

Postadresse:
Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamarsy
B6soksad resse:
Marie Hamsuns vei 3

Epostadresse:
postmottak@hamaroy.kommune. no
Web adresse:
UAryV- haE€IqyjQ mmu ne no/

Telefon:

Organisasjonsnummer:

75765000

970512507

HSbmera suohkan
Hamaroy kommune

May Valle (V), leder
Johnny Langmo (H), nestleder

Kommunestyreb behandling av sak 58/2022 i mote den 30.06.20221
Behandling
Valgnemndas innstilling legges frem i motet.
Saken diskuteres om den skal behandles, kommunestyret mA vare enige om nyvalg.
Det voteres over nyvalg og dette vedtas med 11 mot 4 stemmer (Sten Hilling, lngvald

Sorensen, Terje 9ien og Asbjom Bye)
Valgnemndas leder Jan-Folke Sandnes legger frem innstilling til nytt kontrollutvalg:
F o r o p po si sjon sp a fti e n e :

May Valle (V)
Johnny Langmo (H)
Peivi Alanen (V)

med varamedlemmer rekkefolge :
1.

Eitik Valle (H)

2. Per Elling Braseth-Eilingsen (V)

3. Lisa Knutsen (H)
For posisjonspaftiene:
Hanne Sofie Juntunen Jenssen (Sp)
Asbjam Eilingsen (FrP)
med v ara medl e m me r rekkef ol g e :
1. lngvald Sorensen (Ap)
2. Ann-Emmy Markussen (SV)
3. Bente M. Ness (Sp,)

Som leder og nestleder innstilles:

May Valle (V), leder
Johnny Langmo (H), nestleder

Voteing:
Kontrollufualgets medlemmer med vara btir enstemmig vatgt

Fo$aoressa
!,esorsaorasse:

Marie Hamsuns vei 3, 8294
Marie Hamsuns vei 3

Hamat'y

Epostadresse:
postmottak@hamaroy.kommune.no

Web

adresse:

www. hamaaov,kommune. no/

Telefon:
75765000

organisasjonsnummer
97os42so7

H5bmera suohkan
Hamaroy kommune

Kontrollufualgets leder og nesUeder blir enstemmig valgt.

Med hilsen

Trine Olvik
Utvalgssekretar

Dokumentet er elekronisk godkjent og sendes uten signatur

Kopi til:
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- Rapport forvattningsrevisjon

-

De undenettes herved om at det er fattet fslgende vedtak:
1 . Forvaltningsrevisjonsrapporten
Eiendomsforvaltning er forelagt kommunestyret i Hamaroy
og tas til ettenetning.

2. Kommunestyret ber om d fd utaheidet en eiendomsforvaltningsplan med fokus p6
forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygnrngsmasse.
Kommunedirekaren bes merke seg spesielt rapportens an-befaiinger om:
a. i samarlceid med kommunestyret utarbeide og vedta mal og strategier for
eiendomsforvaltningen i kommunen.
b. prioritere A fi pA plass systematisk registrering og oppdatering av tirstanden pa
kommunens bygninger.
c. isamarbeid med politisk nivi utarbeide en langtidsplan for eiendomsforvaltningen i
kommunen.
d. utarbeide en rutine for systematisk rapportering om tilstanden og vedlikeholdsbehovet til
kommunens bygningsmasse.
e. utarbeide en rutine og elektronisk system som sikrer en felles kommunal plattform for
innmelding av brukerbehov og tilbakemelding pi at disse er utfort.

3 Kommunestyret vir i tilregg trekke frem at brukermedvirkning bar komme med som en der
av kommunens eiendomsforvaltning.
4. Kommunediremaren bes om d folge dette opp, og vurdere fremtidig organisering av
stifrelse.ns bygningsmasse og annen kommunal bygningsmasse med samme formAl.
Dette
vil ogsA vare et natutig tema/punk i kommunens eierikapsmelding

Kommunestyrets behandling av sak 47t2022 i mste den i6.06.20221
Postad ress€:
Marie Hamsuns vei 3, 8294 Hamargv
Begaksed resse:
Maaie Hamsuns vei 3

Epostadresse:
postmottak@hamaroy.kommune.
\ rob adrcasci
www.hamarov.kommune. no/

no

9705/2507

<-A

H5bmera suohkan
Hamaroy kommune

Behandling
Representanten Jan-Folke Sandnes for Hoyre har nytt forslag til vedtak:
Ny tekst i innledning til punK 2:

"Kommunestyret ber om 6 fA utarbeidet en eiendomsforvaltningsplan med fokus pA
forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygningsmasse.

KommunedireKsren bes merke seg spesielt rapportens anbefalinger om: a) b) c) d) e) punK
0 {ernes .
Tillegg til punkt 4:
" Kommunedirektoren bes om a folge dette opp, og vurdere fremtidig organisering av

stifielsens bygningsmasse og annen kommunal bygningsmasse med samme formAl. Dette
vil ogsA vare et naturlig tema/punkt i kommunens eierskapsmelding"

Votering:
Kontrollutvalgets punK 2 settes mot forslag fG Hoyte og faller med to stemmer (lngvald

Sorensen og Vegar Bahr).
Kontrollutvalgets punK 4 settes mot forslag lruHoyrc og faller med 1 stemme (lngvald
Sorensen)
Hele vedtaket enstemmig vedtatt,

Med hilsen

Trine Olvik
Utvalgssekreter

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur
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Oppsummering av anbefalinger

Anbefaling 1

Anbefaling 6

Alle skriftlige henvendelser til kontrollutvalget
skal journalføres.

Anbefaling 2

Kontrollutvalget bør unngå å gå videre med
saker som utrykker generell misnøye med et
politisk fattet vedtak, dreier seg om en
enkeltsak, er under behandling i at annet organ
eller har en annen naturlig behandlingsvei.

Muntlige henvendelser må skriftliggjøres for å
kunne behandles av kontrollutvalget.

Anbefaling 7

Anbefaling 3

Kontrollutvalget bør i sitt budsjettframlegg ta
høyde for uforutsette kontrollhandlinger.

Den som henvender seg til kontrollutvalget må i
tråd med god forvaltningsskikk få en skriftlig
tilbakemelding på at henvendelsen er mottatt.

Anbefaling 4

Anbefaling 8
Kontrollutvalget bør drøfte hvordan utvalget vil
synliggjøre sin rolle og mandat, og hvorfor
utvalget ønsker å motta henvendelser.

Kontrollutvalget bør utarbeide egne
retningslinjer for håndtering av henvendelser.
Disse bør inneholde en fremgangsmåte for
saksbehandling av henvendelser.

Anbefaling 5
Kontrollutvalget bør bruke «trafikklysmodellen»
når kontrollutvalget skal vurdere om innholdet i
en henvendelse skal følges opp.
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1. Innledning
Henvendelser er en viktig del av kontrollutvalgets arbeid med å føre kontroll med
den kommunale forvaltningen.
Henvendelser kan være generelle innspill til tema
og områder for revisjon eller andre
kontrollhandlinger. Slike henvendelser bør sees i
sammenheng med kontrollutvalgets planarbeid.
Henvendelser kan også være tips om mer
konkrete og mulige kritikkverdige forhold. Denne
veilederen gir først og fremst råd om hvordan
denne type henvendelser kan håndteres.
Henvendelser kan for eksempel komme fra
innbyggere, folkevalgte, næringsaktører,
ansatte, media, organisasjoner og revisor.
Veilederen er ment å være et supplement til
Kontrollutvalgsboka.1
I en uformell spørreundersøkelse som ble
gjennomført blant deltakerne på FKTs
fagkonferanse i 2021, svarte 65 prosent ja på
spørsmålet om henvendelser er en viktig del av
kontrollutvalgets arbeid. 55 prosent svarte at
henvendelser har ført til at viktige forhold ble
avdekket.

Aashaug Kontrollutvalg Fjell IKS, Hilde Rasmussen
Nilsen 2. vara til styret og Anne-Karin F Pettersen
generalsekretær.
Høsten 2021 gjennomførte arbeidsgruppen en
undersøkelse blant FKTs medlemmer om hvordan
henvendelser blir håndtert. Underveis i veilederen
oppsummerer vi noen fakta og viser eksempler fra
undersøkelsen.
Målgruppen for veilederen er primært
kontrollutvalgsmedlemmer og ansatte i
kontrollutvalgssekretariat.
Det er opp til kontrollutvalget selv å beslutte
hvordan henvendelser skal behandles. Formålet
med dette dokumentet er derfor å gi råd og
anbefalinger.

Det er få kontrollutvalg og sekretariat som har
avtalt faste rutiner for hvordan henvendelser skal
mottas og følges opp. På bakgrunn av dette
opprettet FKT en arbeidsgruppe i juni 2021.
Arbeidsgruppen fikk i oppdrag å utarbeide en
veileder for hvordan kontrollutvalget kan håndtere
henvendelser.
Arbeidsgruppen har bestått av: Henning Warloe
kontrollutvalget i Bergen, Trond Egil Nilsen
kontrollutvalget i Måsøy , Solveig Kvamme
Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS, Ragnhild
1

Kontrollutvalsboka 3. utgåve, januar 2022.
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Fakta:
Resultater etter Deloittes uformelle undersøkelse på fagkonferansen juni
2021:
Henvendelser er en viktig del av kontrollutvalgets arbeid
✓ 65 prosent svarer ja på spørsmålet om henvendelser er en viktig del av

kontrollutvalgets arbeid
Henvendelser har ført til at viktige forhold ble avdekket
✓ 55 prosent svarte at henvendelser har ført til at viktige forhold ble avdekket

Innbyggerne er den viktigste kilden for henvendelser
✓ 40 prosent svarer at innbyggerne er den viktigste kilden for henvendelser
✓ Andre kilder er folkevalgte, næringsaktører, ansatte, media og

organisasjoner
Området for henvendelser er i stor grad byggesak, plan og eiendom
✓ 40 prosent svarer at henvendelsene gjelder byggesak, plan og eiendom
✓ Andre tema er økonomi, innkjøp, kontrakt, personalsaker, arbeidsmiljø,

saksbehandling generelt og barnevern

Kilde: Kommunerevisoren 4-2021
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2. Kontrollutvalgets mandat og avklaring av roller
Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. God rolleforståelse og et godt
samarbeid mellom kontrollutvalget og kommunestyret kan bidra til økt interesse for
kontrollarbeidet.
2.2 Rolleavklaringer

2.1 Kontrollutvalgets mandat og forholdet til
kommunestyret

Styringsrolle2
Folkevalgte har fire sentrale roller:
representasjonsrollen (ombudsrollen), lederrollen,
styringsrollen og arbeidsgiverrollen.
Kontrollutvalgets oppgaver med å føre kontroll på
vegne av kommunestyret, tilhører styringsrollen
som blant annet handler om oppfølging og
kontroll.

Kontrollutvalgets mandat er å være
kommunestyrets utøvende kontrollorgan. Det
innebærer at kontrollutvalget skal gi uttalelse om
kommunens årsregnskap og årsberetning,
utarbeide planer for forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll og rapportere til kommunestyret
om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og
eierskapskontroller

Henvendelser fra innbyggerne om mulige
kritikkverdige forhold til kontrollutvalgets
medlemmer, bør derfor håndteres mer formelt enn
det rollen som folkevalgt ellers gir rom for.

I tillegg har kontrollutvalget et påseansvar i
forbindelse med regnskapsrevisjon,
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
Kontrollutvalget skal også påse at kommunens
økonomiforvaltning foregår i samsvar med
gjeldende bestemmelser og vedtak.

Arbeidsmåte
Kontrollutvalgsmedlemmer bør ikke gjøre egne
undersøkelser av en henvendelse eller starte
innsamling av fakta. Det kan bli oppfattet som om
saksbehandlingen er påbegynt før kontrollutvalget
som organ har gjort sin vurdering. Dersom der er
behov for å innhente mer informasjon før
kontrollutvalget får henvendelsen, så gjøres det i
samarbeid med sekretariatet for å sikre krav til
forsvarlig saksbehandling.

Utover det som er bestemt i lov og forskrift, kan
kontrollutvalget i prinsippet ta opp ethvert forhold
ved kommunens eller fylkeskommunens
virksomhet, så lenge det kan defineres som
kontrollarbeid.
God dialog og samhandling mellom
kontrollutvalget og kommunestyret gjør det lettere
å få aksept for at kontrollutvalgets arbeid med
henvendelser er viktig og relevant. Derfor bør
kontrollutvalget diskutere hvordan utvalget kan
skape forståelse og interesse for kontrollutvalgets
arbeid blant medlemmene i kommunestyret.
Vedlegg 2 i veilederen lister opp en rekke tiltak for
god dialog og samhandling med kommunestyret.

2
3

Tillit, KS folkevalgtprogram 2019-2023, kap. 2.
Forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav b.

Kontrollutvalget er ikke et ordinært
forvaltningsorgan som fatter enkeltvedtak. 3
Kontrollutvalget kan ikke fatte eller omgjøre vedtak
som er bindende for administrasjonen.4 Videre
betyr dette at de som kommer med henvendelser
til kontrollutvalget, ikke er en part5 i påfølgende
kontrollsak. Det er ikke klagerett på
kontrollutvalgets vedtak.
Det er noen unntak, se vedlegg 4.
4
5

Kontrollutvalgsboka 2021, s. 18.
Forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav e.
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3. God forvaltningsskikk
Kontrollutvalget er et offentlig organ6 og sekretariatet skal ivareta organets
journalførings- og arkivplikt.
3.1 God forvaltningsskikk
God forvaltningsskikk bygger på de fire
grunnleggende forvaltningsverdiene: demokrati,
faglig integritet, effektivitet og rettssikkerhet.
Verdiene blir ivaretatt ved at offentlige organ
følger «forfatningsreglene» i forvaltningsloven,
offentleglova og arkivloven.
Alle offentlige organ plikter å ha et arkiv som er
ordnet og innrettet slik at dokumentene er sikret
som informasjonskilde for samtid og ettertid, jf.
arkivlova § 6. Et dokument er arkivverdig dersom
det enten har blitt saksbehandlet eller har verdi
som dokumentasjon. Det er et sekretariatsansvar
å forvalte kontrollutvalgets arkiver i tråd med
gjeldende arkivlov og arkivforskrift.7
Offentlige organ har journalføringsplikt som følge
av både offentleglova og arkivforskriften.
Journalen er et viktig redskap for å sikre åpenhet
om offentlig saksbehandling, og er en forutsetning
for demokratiet. Det er sekretariatet sitt ansvar å
sørge for journalføring av kontrollutvalget sine
dokumenter og korrespondanse. Sekretariatet har
videre ansvar for å opprettholde personvernet til
avsender ved å kontrollere at innkommende
dokumenter helt eller delvis avskjermes, dersom
det er hjemmel for dette.

Arkivverket har utarbeidet en enkel sjekkliste8 som
kan være til hjelp for sekretariatet.

3.2 Skriftlige henvendelser
I dag foregår det meste av kommunikasjonen
digitalt, også det som kommer inn til
kontrollutvalget. Det brukes mange ulike kanaler,
former og sjangre. Det som før kanskje kom som
et brev, kan i dag komme som en SMS, e-post,
melding på sosiale medier, et dokument via et
digitalt møte, eller en registrering på en webportal,
for å nevne noe. Det er sekretariatet sin oppgave å
avgjøre hva som skal journalføres og arkiveres av
kontrollutvalgets korrespondanse.9
Det er med andre ord sekretariatets ansvar å
ivareta hensynet til god forvaltningsskikk. Derfor
bør utvalgets medlemmer som mottar en
henvendelse, oversende henvendelsen til
sekretariatet slik at de kan bli håndtert etter
fastlagte rutiner.

Anbefaling 1
Alle skriftlige henvendelser til kontrollutvalget skal
journalføres.

Journalen er et viktig arbeidsverktøy som kan
brukes som dokumentasjon på når en
henvendelse ble mottatt, og hvordan den blir fulgt
opp.

Rettleiar til offentleglova kap. 3.1 omtaler hva som er
et offentlig organ, jf. offentleglova § 2.
7 For mer informasjon om arkiv, se
FKT og NKRFs felles veileder for arkivordning for
6

kontrollutvalgssekretariat (2015)
8 Sjekkliste for journalføring og arkivering i departementene og
statlige virksomheter - 2019.
9 Dokument og saksdokument er nærmere definert i vedlegg 2.
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Anbefaling 2
Muntlige henvendelser må skriftliggjøres for å
kunne behandles av kontrollutvalget.
Eksempel, skriftlig henvendelse:
Kontrollutvalgets medlem får en
SMS fra en bekjent der det gis
informasjon som er interessant og
som medlemmet tenker at
kontrollutvalget bør se nærmere på.
Kontrollutvalgets medlem takker
avsender for informasjonen og
informerer om at den blir lagt fram
for kontrollutvalget til vurdering.
Kontrollutvalgets medlem bør ta
skjermdump av SMS-dialogen eller
videresende den til sekretariatet for
journalføring.

Eksempel, muntlig henvendelse:
Et medlem i kontrollutvalget møter en
innbygger på butikken og
vedkommende sier at “du som er med i
kontrollutvalget...” Så gir vedkommende
informasjon som medlemmet finner
interessant.
Kontrollutvalgets medlem bør oppfordre
innbyggeren til å sende det skriftlig
enten rett til sekretariatet eller via
medlemmet slik at det kan håndteres og
journalføres.

3.3 Muntlige henvendelser
Både sekretariatet og kontrollutvalgets
medlemmer blir noen ganger oppringt av
innbyggere og andre som mener de har
informasjon som kontrollutvalget bør se nærmere
på. Den som ringer bør oppfordres til å gjøre
henvendelsen skriftlig og sende den til
sekretariatet.
Alternativt kan mottakers notater fra muntlige
samtaler arkiveres som et internt notat.
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3.4 Tilbakemelding til avsender –
sekretariatets veiledningsplikt

Eksempel 1:

Et flertall av de som svarte på undersøkelsen som
FKT sin arbeidsgruppe gjennomførte høsten 2021,
svarer at avsender får en bekreftelse på at
henvendelsen er mottatt og en skriftlig
underretning om hvordan henvendelsen ble
behandlet (60 prosent).

«Kontrollutvalssekretariatet har på
vegne av …………….. kontrollutval motteke
henvendinga di. Alle henvendingar til
kontrollutvalet vert journalførte som
innkomen post med namn på avsendar(ar).

Den som henvender seg til et offentlig organ som
kontrollutvalget er, bør få en skriftlig
tilbakemelding på at henvendelsen er mottatt og
journalført. Tilbakemeldingen bør gi informasjon
om at kontrollutvalget tar den til vurdering og at
det ikke er klagerett på kontrollutvalgets vedtak.
Videre bør avsender informeres om at hen ikke er
part om det blir en sak.
Tilbakemeldingen bør videre inneholde veiledning
dersom henvendelsen heller bør rettes til en
annen instans.
Avsender har ikke rett på skriftlig tilbakemelding
etter kontrollutvalgets behandling.
Kontrollutvalget kan likevel vurdere om avsender
skal få flere skriftlige tilbakemeldinger.

Anbefaling 3
Den som henvender seg til kontrollutvalget må i
tråd med god forvaltningsskikk få en skriftlig
tilbakemelding på at henvendelsen er mottatt.

Henvendinga di vert lagt fram for
kontrollutvalet til vurdering. Om
kontrollutvalet vel å gå nærare inn på
det som henvendinga gjeld, vil du kunne
sjå i møteprotokollen som du finn på
heimesida vår.
Ut over dette vil du ikkje få noko meir
svar frå kontrollutvalet på henvendinga
di.
Vi gjer deg merksam på at
kontrollutvalet kun har plikt til å
behandle dei saker som kommunestyret
ber dei om, eller der det går fram av
forskrift om revisjon i kommunar. Når
det gjeld henvendingar frå andre enn
kommunestyret eller revisjonen, må
kontrollutvalet sjølve vurdere om dei vil
prioritere å sjå nærare på det ei
henvending tek opp.
På generelt grunnlag kan ein seie at det
er utanfor kontrollutvalet sitt mandat og
reglement å behandle henvendingar
som gjeld klagesaker, saker som er til
behandling i rettsapparatet, usemje i
politiske vedtak eller varsel etter
Arbeidsmiljøloven kap. 2a.»

Kilde:
Sunnmøre kontrollutvalsekretariat IKS
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Eksempel 2
Kontrollutvalssekretariatet har på vegne av ……………..
kontrollutval motteke henvendinga di. Alle henvendingar til
kontrollutvalet vert journalførte som innkomen post med
namn på avsendar(-ar). Henvendinga di vert lagt fram for
kontrollutvalet til vurdering.
Utan at vi har vurdert henvendinga di, vil vi på generelt
grunnlag seie at det i hovudsak er utanfor kontrollutvalet sitt
mandat og reglement å behandle henvendingar som m.a.
gjeld klagesaker, saker som er til behandling i
rettsapparatet, usemje i politiske vedtak eller varsel etter
Arbeidsmiljøloven kap. 2a.
Vi gjer deg merksam på at kontrollutvalet kun har plikt til å
behandle dei saker som kommunestyret ber dei om, eller
der det går fram av kommunelova kapittel 23 og 24
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-22-83 og
forskrift om kontrollutval og revisjon i kommunar
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-06-17-904 .
Når det gjeld henvendingar frå andre enn kommunestyret,
må kontrollutvalet sjølve vurdere om dei vil prioritere å sjå
nærare på det henvendinga tek opp.
Vi gjer også merksam på at kontrollutvalet ikkje er eit
forvaltningsorgan som fattar enkeltvedtak etter
forvaltningslova § 2. Personar som henvender seg til
kontrollutvalet er ikkje å rekne som part i ei eventuell
påfølgjande kontrollsak. Det vil difor ikkje vera klagerett på
vedtak gjort av kontrollutvalet, eller andre partsrettar etter
forvaltningslova § 28 knytt til vedtak gjort av utvalet.
Du vil etter behandlinga i kontrollutvalet verta orientert om
vedtaket, men som det går fram over vil du ikkje ha klagerett
på vedtaket.

Kjelde:
Vestland fylkeskommune, sekretariat for kontrollutval
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4.

Sekretariatets behandling av henvendelser

Det er ulik praksis for hvordan henvendelser blir saksbehandlet før de legges fram
for kontrollutvalget.
4.1 Ulik praksis

4.2 Forslag til fremgangsmåte

I undersøkelsen som arbeidsgruppen
gjennomførte blant FKTs medlemmer høsten
2021, stilte vi spørsmål om hvordan
henvendelsene blir lagt fram for kontrollutvalget.
Svarene tyder på at det er ulik praksis.

Retningslinjer for hvordan kontrollutvalget
behandler henvendelser, kan bidra til en større
forutsigbarhet og økt tillit til saksbehandlingen.
Retningslinjer må være i tråd med
forvaltningslovens regler og god forvaltningsskikk.
Saksbehandlingen kan foregå på følgende måte:

Flertallet (63 prosent) svarer at de legger alle
henvendelser fram som informasjonseller meldingssak. I møte avgjør kontrollutvalget
hva som er innenfor mandatet og hva som skal
utredes videre av sekretariatet.
Under 20 prosent svarte at sekretariatet
saksbehandler alle henvendelser før de blir lagt
fram for kontrollutvalget som sak.
Det kan bety at sekretariatet i saksfremlegget
gjør en vurdering av om saken hører inn under
kontrollutvalgets mandat, og gir en anbefaling.
Rundt 20 prosent svarte at sekretariatet kun
saksbehandler henvendelser som er innenfor
mandatet til kontrollutvalget. Svarene kan tyde
på at det er utvalgsleder som forhåndsvurderer
hva som hører inn under mandatet.
Hvilken ordning som velges vil innvirke på hvor
lang tid det tar fra en henvendelse kommer inn
og til den er ferdigbehandlet.

✓ Sekretariatet gjør en vurdering av innholdet i
henvendelsen. Her kan spørsmålene i
«trafikklysmodellen» være et egnet
hjelpemiddel.
✓ Hvis henvendelsen åpenbart er utenfor
kontrollutvalgets mandat, svarer sekretariatet
avsender og legge henvendelsen og svaret
fram for kontrollutvalget til orientering.
✓ Henvendelser som ikke åpenbart er utenfor
kontrollutvalgets mandat, drøfter sekretariatet
med kontrollutvalgets leder som avgjør om
henvendelsen skal settes opp som sak på
sakslisten.
✓ For henvendelser som skal på sakslisten, gjør
sekretariatet en vurdering av innholdet i
henvendelsen og kommer med et forslag til
kontrollutvalget om hvordan den kan håndteres,
i tråd med vanlig saksforberedelse.

Anbefaling 4
Kontrollutvalget bør utarbeide egne
retningslinjer for håndtering av henvendelser.
Disse bør inneholde en fremgangsmåte for
saksbehandling av henvendelser.
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5. Kontrollutvalgets vurdering av henvendelser
Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved kommunens virksomhet,
så lenge det kan defineres som kontrollarbeid. I vurderingen av hvilke henvendelser
som kontrollutvalget skal gå videre med, kan det være nyttig å stille noen
kontrollspørsmål.

5.1

«Trafikklysmodellen»

Hvorvidt kontrollutvalget skal følge opp en
ekstern henvendelse bør skje utfra en helhetlig
vurdering. "Trafikklysmodellen" kan være et
nyttig hjelpemiddel.
«Trafikklysmodellen» på neste side er utarbeidet
av Deloitte AS. Tabellen nevner noen aktuelle
spørsmål kontrollutvalget bør stille seg når
utvalget skal bestemme om henvendelses er en
sak som skal følge opp eller ikke. Listen er ikke
uttømmende, og relevansen av det enkelte
spørsmål kan vektes ulikt.
Selv om kontrollutvalget i prinsippet kan ta opp
ethvert forhold ved kommunens virksomhet,
faller det utenfor utvalgets mandat å vurdere om
politiske vedtak er formålstjenlige. Utvalget skal
heller ikke brukes som arena for «omkamp.

Anbefaling 5
Kontrollutvalget bør bruke «trafikklysmodellen»
når kontrollutvalget skal vurdere om innholdet i
en henvendelse skal følges opp.

5.2 Henvendelser som faller utenfor
kontrollutvalgets mandat

rettsapparatet, statsforvalteren, sivilombudet,
KOFA, klageorgan i kommunen eller kommunens
varslingskanal. Vedtak i en enkeltsak kan likevel
avdekke systemsvikt som kontrollutvalget kan
vurdere å se nærmere på.
Dersom henvendelsen gjelder et avvik, må det
vurderes om det er andre instanser i kommunen
som først skal vurdere dette, og om det dekkes av
internkontrollen.
Henvendelser kan medføre mye støy og uklarhet
rundt hvilken rolle kontrollutvalget kan og skal ha i
en konkret sak. Fallgruvene kan være mange
dersom kontrollutvalget involverer seg i en sak
som egentlig ikke egner seg for kontrollutvalget
og de verktøyene kontrollutvalget disponerer. Det
er fare for at oppfølging av henvendelser
fortrenger risikoområder der behovet for kontroll
er større. Kontrollutvalget må også være forberedt
på at det er sannsynlig at de ikke vil klare å møte
forventningene til den som har kommet med
henvendelsen.

Anbefaling 6
Kontrollutvalget bør unngå å gå videre med
saker som utrykker generell misnøye med et
politisk fattet vedtak, dreier seg om en
enkeltsak, er under behandling i at annet organ
eller har en annen naturlig behandlingsvei.

Kontrollutvalget bør unngå å gå videre med saker
som dreier seg om en enkeltsak, som er under
behandling i et annet organ eller som har en
annen naturlig behandlingsvei, som hos politiet,
12

Sentrale spørsmål – «Trafikklysmodellen»
Kryss på røde felt kan peke i retning av å ikke følge opp
henvendelsen, mens kryss på grønne felt kan tale for å følge
opp henvendelsen.

Ja

Delvis

Nei

Ukjent

Vedrører henvendelsen misnøye med et politisk fattet vedtak?

Dreier henvendelsen seg om en klage på et enkeltvedtak som
kommunen har fattet?
Viser henvendelsen til lovbrudd, manglende etterlevelse av
kommunale rutiner eller manglende oppfølging av kommunale
vedtak?
Viser henvendelsen til en risiko knyttet til system, rutiner,
praksis i kommunen mer generelt innenfor et område?
Dreier henvendelsen seg i hovedsak om en isolert hendelse?

Er henvendelsen under annen behandling i et annet organ?
(rettsapparat, sivilombud, statsforvalter, KOFA, klageorgan i
kommunen, varslingskanal)?
Er det annen naturlig behandlingsvei for henvendelsen (ref.
organene nevnt over)?
Kan henvendelsen, og henvendelsens oppmerksomhet, bidra
til at det stilles spørsmål om tilliten til kommunens
saksbehandling av en type saker?
Berører henvendelsen et tema som kontrollutvalget allerede
har vurdert som aktuelt for oppfølging i sin risiko- og
vesentlighetsanalyse?
Foreligger området som et tema i plan for
forvaltningsrevisjon eller plan for eierskapskontroll?
Kan en gjennomgang bidra til læring og forbedring?

Bør henvendelsen prioriteres foran andre planlagte oppgaver?

Tabell 1 Kilde: Deloitte AS
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6.

Kontrollutvalgets oppfølging av henvendelser

Hvordan kontrollutvalget kan gå videre med henvendelsen, er avhengig av
ressurssituasjonen og sakens karakter.
6.1 Ressurser
Kontrollutvalget skal hvert år utarbeide framlegg
til budsjett som skal behandles i
kommunestyret. For å gi kontrollutvalget gode
arbeidsvilkår må kommunestyret stille
nødvendige ressurser til disposisjon.
Kontrollutvalget må på sin side synliggjøre for
kommunestyret at det kan oppstå uventede
situasjoner, som for eksempel henvendelser fra
innbyggere, som kontrollutvalget må følge opp.
Hvis kontrollutvalget ikke har tilgjengelige
budsjettmidler, kan utvalget fremme sak om
ekstramidler fra kommunestyret.
Anbefaling 7
Kontrollutvalget bør i sitt budsjettframlegg ta
høyde for uforutsette kontrollhandlinger.

6.2 Valg av kontrollhandlinger
Under følger noen eksempler på
fremgangsmåter for kontrollutvalget:
Samle informasjon
Kontrollutvalget kan be sekretariatet om å samle
inn informasjon som angår henvendelsen.
Kontrollutvalget vurderer om det skal gjøre
videre undersøkelser.
Orienteringer
Kontrollutvalget kan invitere kommunedirektøren eller andre til å orientere om
kommunens system og rutiner for den type
saker eller om det den konkrete henvendelsen
tar opp. Dette kan gi kontrollutvalget et grunnlag
for å vurdere om et saksfelt er tilstrekkelig
belyst, eller om det er behov for ytterligere
oppfølging og undersøkelse.
10

Jf. kommuneloven § 23-6, siste ledd.
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Høring i kontrollutvalget? Veileder for høringer (2014).

Inn i ROV-analysen
Kontrollutvalget kan ta det henvendelsen peker
på videre med som innspill til mulig risiko i
risiko- og vesentlighets analyse (ROV), eller til
eksisterende prosjekt som gjelder samme tema i
plan for forvaltningsrevisjon eller
eierskapskontroll.
Kartlegging (forundersøkelse)
Dersom man ønsker en begrenset undersøkelse
av et område, kan kontrollutvalget undersøke
forholdet nærmere uten å foreta en større
undersøkelse av området – i alle fall ikke i første
omgang. Kontrollutvalget kan også vedta å
gjennomføre en konkret leverandørkontroll.10
Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll
Kontrollutvalget kan vedta å gjennomføre en
forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll.
Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll betyr
at man velger en systematisk tilnærming for å
vurdere temaet som henvendelsen dreier seg
om.
Videre undersøkelser
Dersom henvendelsen gjelder et spesifikt tilfelle
som ikke egner seg for en systemgjennomgang
slik en forvaltningsrevisjon ofte er, kan
kontrollutvalget be om at det blir foretatt en mer
omfattende undersøkelse.
Høring11
En høring finner sted i forbindelse med møter i
kontrollutvalget, der bestemte personer blir bedt
om å svare muntlig på spørsmål fra
medlemmene. Kontrollutvalget kan også be om
at den som skal høres leverer inn sitt innspill
skriftlig i forkant av høringen.
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7.

Synliggjøring av kontrollutvalgets arbeid

Henvendelser til kontrollutvalget kan være verdifulle informasjonskilder. Gjennom å
informere om hva som er kontrollutvalgets rolle, hvilke oppgaver det har, og hvordan
utvalget jobber, kan kontrollutvalget legge til rette for en økt forståelse for utvalgets
mandat.
7.1 Informasjon til innbyggere og andre
Innbyggere og offentligheten ellers har ofte lite
kjennskap til hva som er kontrollutvalgets
oppgaver. Synlighet og åpenhet er et mål for den
offentlige forvaltningen generelt, og synliggjøring
av kontrollutvalgets rolle, mandat og hvordan
utvalget jobber kan bidra til flere og mer relevante
henvendelser.
Kontrollutvalget mottar henvendelser. For at
henvendelsene skal bli en verdifull
informasjonskilde, bør kontrollutvalget ha en
tydelig kommunikasjon om hva som er
kontrollutvalgets mandat og hvordan utvalget
jobber. For å avklare forventningene, kan det være
viktig å formidle at kontrollutvalget hele tiden
prioriterer ut fra risiko, vesentlighet og annen
kjennskap til innholdet i henvendelsen innenfor
sitt mandat.

kan i større grad forutse konsekvensene av det
som formidles.
Mediene gir en mulighet til å kommunisere med
innbyggerne. Gjennom å være åpen, troverdig og
vise tydelighet i hva som er kontrollutvalgets
rolle, kan innbyggerne og mediene oppfatte
kontrollutvalget som et ryddig og viktig
kontrollorgan. Spørsmål som bør vurderes er
hvilke medier som er aktuelle å bruke, hvilke
type saker man bør være varsom med å
kommentere og hvordan utvalget gjennom
media kan nå sine mål over for de ulike
gruppene.
Ønsker utvalget å velge en aktiv strategi der
kontrollutvalget går ut i media og kommenterer
saker? Eller ønsker utvalget å velge en mer
tilbakeholden strategi hvor utvalget kun
responder når de blir utfordret? Hvilken rolle
kontrollutvalget tar i media, avhenger av hvordan
utvalget ønsker å jobbe. Det viktige er å skape
tillit til at kommunen er underlagt en
betryggende, folkevalgt kontroll.

Eksempel:
Informasjon til innbyggere og
andre som kan legges ut på
hjemmesiden til sekretariatet
eller kommunen:
https://sekom.no/om-sekom/kvagjer-sekom/innspel-tilkontrollutvala.17203.aspx

7.2 Kommunikasjonsstrategi
Noen enkle retningslinjer for hvordan den interne
og eksterne kommunikasjon skal bidra til å
synliggjøre kontrollutvalgets arbeid, kan
nedfelles i en kommunikasjonsstrategi. Det kan
hjelpe kontrollutvalget til å nå sine mål, og man

Hvilken strategi som velges vil også være
avhengig av den politiske kulturen i den enkelte
kommune. Målet kan nås på ulike måter, men
utvalget må være bevisst på hva som kan bli
konsekvensene av de ulike valgene.

Anbefaling 8
Kontrollutvalget bør drøfte hvordan utvalget vil
synliggjøre sin rolle og mandat, og hvorfor
utvalget ønsker å motta henvendelser.

15

VEDLEGG 1 Eksempel på retningslinjer for håndtering av
henvendelser til kontrollutvalget
1. Henvendelser til kontrollutvalgsmedlemmer
Henvendelser til kontrollutvalgsleder eller -medlemmer må til sekretariatet for
journalføring og saksbehandling.

2. Muntlige henvendelser
Muntlige henvendelser må skriftliggjøres for å kunne journalføres og saksbehandles av
sekretariatet.

3. Sekretariatets saksbehandling før kontrollutvalgets møte
Sekretariatet journalfører og arkiverer henvendelsen i tråd med rutiner for journalføring og
arkivering.
Sekretariatet gjør en vurdering av innholdet i henvendelsen i forhold til kontrollutvalgets
mandat, «trafikklysmodellen» og vanlige krav til saksforberedelse.
Hvis henvendelsen åpenbart er utenfor kontrollutvalgets mandat, svarer sekretariatet
avsender i tråd med pkt. 4 og legger henvendelsen og svaret fram for kontrollutvalget til
orientering.
Alle andre henvendelser drøfter sekretariatet først med kontrollutvalgets leder. Om
nødvendig kan sekretariatet gjøre enkle avklaringer, for eksempel om henvendelsen er til
behandling hos annen instans. Kontrollutvalgets leder beslutter om henvendelsen skal
settes opp som sak på sakslisten.
For henvendelser som skal på sakslisten, gjør sekretariatet en vurdering av innholdet i
henvendelsen og kommer med et forslag til kontrollutvalget om hvordan den kan
håndteres, i tråd med vanlig saksforberedelse.

4. Tilbakemelding til avsender
Alle som henvender seg til kontrollutvalget må få tilbakemelding fra sekretariatet om at
den er mottatt og blir vurdert. Om nødvendig gis det veiledning om hva som er rett
instans for henvendelsen.

5. Partsrettigheter
Avsender har ingen partsrettigheter i en eventuell sak som behandles i kontrollutvalget.
Avsender har heller ingen klagerett på kontrollutvalgets eventuelle vedtak om å ikke gå
videre med saken.
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6. Kontrollutvalgets vurderinger og prioriteringer
På grunnlag av saksutredningen fra sekretariatet vurderer kontrollutvalget i møte, om og
eventuelt hvordan henvendelsen skal følges opp.
Kontrollutvalget kan bruke «trafikklysmodellen» som hjelp i sin vurdering av om
henvendelsen egner seg til oppfølging av kontrollutvalget.
Kontrollutvalget må i tillegg vurdere om utvalget har ressurser til å følge opp den aktuelle
problemstillingen.

7. Kontrollutvalgets handlingsalternativer
Kontrollutvalgets handlingsalternativer kan være:
a. Kontrollutvalget vurderer at dette ikke er en sak som kontrollutvalget vil følge opp og
tar henvendelsen til orientering. Saken avsluttes.
b. Kontrollutvalget vedtar å følge opp henvendelsen ved å be om mer informasjon.
Utvalget kan for eksempel be kommunedirektøren om å gi informasjon i neste møte.
Utvalget kan også be sekretariatet om å hente inn mer informasjon.
c. Kontrollutvalget vedtar å følge opp henvendelsen med en kontrollhandling.

8. Hvis henvendelsen skal følges opp med en kontrollhandling
Dersom kontrollutvalget mener at henvendelsen dreier seg om et saksfelt som utvalget
bør se nærmere på, må kontrollutvalget vurdere følgende:
-

Tilsier en risiko- og vesentlighetsvurdering at utvalget skal bruke ressurser på saken,
nå eller senere?
Hvilken kontrollaktivitet er det mest hensiktsmessig å iverksette dersom det skal
gjennomføres en kontroll?
Skal den aktuelle henvendelsen brukes direkte i selve kontrollen eller skal den brukes
indirekte til å indikere risikoen på et område?

Dersom forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll er aktuell kontrollaktivitet, kan
saksfeltet settes på planen for forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll når det skal lages
ny plan eller planen skal rulleres. Eventuelt kan saksfeltet inkluderes i formål og/eller
problemstillinger i en forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll som skal bestilles.
Dersom utvalget vedtar å bestille en forvaltningsrevisjon eller annen undersøkelse, følges
vanlige prosedyrer for dette, jf. pkt. 9.

9. Videre behandling
Det videre forløpet i saksbehandlingen følger de vanlige prosedyrene i tråd med
bestiller/utfører-modellen, tilsvarende som for en forvaltningsrevisjon eller den
kontrollformen som er valgt av kontrollutvalget.
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VEDLEGG 2

Tiltak for god dialog og samhandling med
kommunestyret

✓ Kontrollutvalgets medlemmer bør inviteres til kommunestyrets folkevalgtopplæring
slik at de får samme innsikt i rollen som folkevalgt. Her bør også kommunestyrets og
kontrollutvalgets kontrolloppgave være tema.
✓ Kontrollutvalget/sekretariatet bør tidlig i valgperioden holde en presentasjon for
kommunestyret om arbeidet til kontrollutvalget.
✓ Kontrollutvalget bør årlig ha et dialogmøte med ordfører hvor de snakker om hvilke
forventninger kommunestyret og kontrollutvalget har til hverandre, og om det er saker
eller områder som kontrollutvalget bør følge med på. Dette bør følges opp.
✓ Kontrollutvalget bør ta initiativ overfor kommunestyret til å drøfte rutiner for hvor ofte
kontrollutvalget skal rapportere om sitt arbeid, utover det som er lovpålagt.
✓ Kontrollutvalget kan avtale med ordfører at protokollen fra kontrollutvalgets møter blir
lagt fram som referatsak i kommunestyret. Kontrollutvalgets leder kan be om taletid
for å gi utfyllende informasjon, også om kontrollutvalgets leder ikke er medlem av
kommunestyret.
✓ Kontrollutvalgets leder bør ta ordet når kommunestyret skal behandle rapporter fra
kontrollutvalget og orientere om funn og anbefalinger som utvalgets forslag til vedtak
bygger på, også om kontrollutvalgets leder ikke er medlem av kommunestyret.
✓ Alle medlemmer, evt. ordfører og gruppeledere i kommunestyret, kan med fordel
involveres i ROV-prosessen12 og få mulighet til å komme med innspill på viktige
temaer som kan legges inn i planene før behandling i kommunestyret.
✓ Kontrollutvalget bør midtveis i perioden rullere vedtatt plan, og også her kan f.eks.
gruppeledere og andre folkevalgte, inviteres til å komme med innspill til nye temaer
for revisjonen.
✓ Plan for utvalgets arbeid bør oversendes kommunestyret til orientering.
✓ Årsrapporten fra kontrollutvalget bør utformes på en måte som vekker interesse for
utvalgets arbeid.
✓ I kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning kan utvalget legge
inn temaer og problemstillinger som kan være av interesse for
kommunestyrets medlemmer, f.eks. kommunal økonomisk bærekraft (KØB

12

Risiko- og vesentlighetsvurdering
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VEDLEGG 3

Hva er et saksdokument?

Offentleglova § 4 har definert hva som er å regne som saksdokument.
Et dokument er informasjon som kan presenteres som en samlet, avgrenset helhet. Det kan
være en e-post, en video, en SMS, et tradisjonelt brev på papir, eller en PDF-fil. Det er ikke
teknologien eller formatet som bestemmer om noe er et dokument.
For å vite om noe er et saksdokument må en først vurdere om innholdet gjelder
virksomhetens ansvarsområde. Og om det har kommet inn til, lagt fram for eller opprettet av
virksomheten. Det meste sekretariatet oppretter på vegne av kontrollutvalget er å regne som
saksdokumenter når det er sendt ut.
Offentleglova § 4 nevner også hva som ikke er å regne som saksdokument.
Er dokumentet sendt inn eller ut av virksomheten?
Hvis du har fått en henvendelse, eller selv henvendt deg til noen utenfor din egen virksomhet,
regnes denne kommunikasjonen som «sending» inn eller ut. Det er ikke kanalen eller
metoden som avgjør dette, men om dokumentet har blitt formidlet til eller fra en representant
for virksomheten.
Blir dokumentet saksbehandlet og har verdi som dokumentasjon?
Terskelen for hva som regnes som saksbehandling er lav. Saksbehandling er når du
sammenstiller, vurderer eller bruker informasjon, for så å forberede eller ta en avgjørelse på
vegne av virksomheten.

19

VEDLEGG 4

Om klagerett over kontrollutvalgets vedtak

I veilederens kapittel 2.2 Rolleavklaringer, andre avsnitt under overskriften
Arbeidsmåte står det:
Kontrollutvalget er ikke er et ordinært forvaltningsorgan som fatter enkeltvedtak 13.
Kontrollutvalget kan ikke fatte eller omgjøre vedtak som er bindende for
administrasjonen 14. Videre betyr dette at de som kommer med henvendelser til
kontrollutvalget, er ikke en part 15 i påfølgende kontrollsak. Det er ikke klagerett på
kontrollutvalgets vedtak.
Det er noen unntak, se vedlegg 4.

Her er en nærmere redegjørelse om hovedregelen og unntakene knyttet til kontrollutvalgets
vedtak og eventuell klagerett på disse:

Kontrollutvalget i kommuneloven og forvaltningsloven
-

Etter kommuneloven § 5-1 andre ledd bokstav d) er kontrollutvalget et «folkevalgt
organ».
Kommunelovens kapittel 11 regulerer hvordan saksbehandling skal skje i folkevalgte
organ. I denne sammenheng er det særlig relevant å vise til kommuneloven § 11-2
som sier at «Folkevalgte organer skal behandle saker og treffe vedtak i møter».

Hovedreglene i forvaltningsloven § 2 og § 28
-

-

-

Et vedtak er ifølge forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav a) «en avgjørelse som
treffes under utøving av offentlig myndighet og som generelt eller konkret er
bestemmende for rettigheter eller plikter til private personer (enkeltpersoner eller andre
private rettssubjekter)».
Det er klart etter forvaltningsloven og kommuneloven at kontrollutvalget fatter vedtak.
Et enkeltvedtak er ifølge forvaltningsloven § 2 første ledd b) «et vedtak som gjelder
rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer».
Det er klart at de aller fleste av kontrollutvalgets vedtak ikke utløser noen rettigheter
eller plikter for bestemte personer.
Retten til å klage er regulert i forvaltningsloven § 28. Det er en forutsetning at det
dreier seg om et enkeltvedtak.

Særlige vedtak som utløser klagerett
I forvaltningsloven § 2 er det nevnt noen særskilte avgjørelser som regnes som enkeltvedtak.
At disse avgjørelsene regnes som enkeltvedtak gjør at de utløser klagerett for parter eller
andre med rettslig klageinteresse. Dette gjelder også hvis det er kontrollutvalget som har
fattet avgjørelsen.
13

Forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav b
Kontrollutvalgsboka 2021, s. 18.
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Forvaltningsloven § 2, første ledd bokstav e
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Avgjørelsene § 2 nevner er:
Avgjørelse som gjelder ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed eller forflytting av
offentlig tjenestemann.
- Vedtak om å ilegge offentlig tjenestemann ordensstraff eller tilstå ham pensjon.
- Avgjørelser som gjelder avvising av en sak16 eller bruk av særlige tvangsmidler for å
få gjennomført et vedtak.
Forvaltningsloven har også enkelte særlige bestemmelser om klagerett over avgjørelser som
ikke i seg selv kan regnes som egne enkeltvedtak, og visse særlige regler for behandlingen
av slike klager:
-

Den som blir pålagt å gi opplysninger har rett til å klage over pålegget dersom han
mener at han ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi opplysningene, jf.
forvaltningsloven § 14.
- Den som blir utsatt for husundersøkelse, bokettersyn og annen gransking som ikke
blir utført på offentlig kontor eller tjenestested, har rett til å klage over at granskingen
fremmes, jf. forvaltningsloven § 15.
- En part som får avslag på begjæring om innsyn i et bestemt dokument eller om å få
gjøre seg kjent med en bestemt opplysning som gjelder parten/partens sak, har
klagerett, jf. forvaltningsloven § 21.
Sist, men ikke minst, så må det også nevnes at avslag på innsyn etter offentleglova kan
påklages, jf. offentleglova § 32.
-

Forvaltningslovens kapittel VI regulerer nærmere vilkårene for å klage og hvordan eventuell
klagebehandling skal skje.
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Norsk Lovkommentar, note 49 til Forvaltningsloven:
Ved Jan Fridthjof Bernt. Noten er sist hovedrevidert 06.12.2017.
«Det følger av § 2 tredje ledd at avgjørelser som går ut på å avvise en sak, helt skal følge reglene
for enkeltvedtak, slik at reglene i lovens kap. IV-VI kommer til anvendelse.
Avvisning etter § 2 tredje ledd vil si at vedkommende forvaltningsorgan beslutter å ikke treffe
realitetsavgjørelse i en sak som formelt er innbrakt for organet, eller avviser en klage fremsatt
etter § 28, f.eks. fordi den er for sent fremsatt eller at klager ikke har klagerett. Se også § 28
tredje ledd, om når det er klagerett over klageinstansens vedtak om avvisning av klage.
Det vil også være avvisning om et forvaltningsorgan returnerer søknad eller annen henvendelse
under henvisning til at det ikke er rett organ, eller at dette ikke er et spørsmål som forvaltningen
skal ta stilling til.»
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1 Hovedinnholdet i høringsnotatet
I dette høringsnotatet foreslår departementet enkelte mindre endringer i kommuneloven.
Noen lovendringer er av lovteknisk art og noen er innholdsmessige justeringer. Forslagene i
dette høringsnotatet er satt opp i samme rekkefølge som de er regulert i kommuneloven.
Enkelte folkevalgte organer har adgang til å opprette arbeidsutvalg og velge medlemmer til
dette. I kapittel 3 og 4 foreslår departementet noen endringer i reglene om arbeidsutvalg.
Departementet foreslår at det samme organet som opprettet arbeidsutvalget også skal få
myndighet til å velge settemedlem og nye medlemmer. I tillegg foreslår departementet at
medvirkningsråd etter kommuneloven § 5-12 skal kunne opprette arbeidsutvalg.
Manglende lovregulering av valg av varaordfører har reist noen tolkningsspørsmål. I kapittel
5 i høringsnotatet foreslår derfor departementet å regulere enkelte spørsmål om valg av
varaordfører. Departementet foreslår å lovfeste at det skal velges en ny varaordfører i tilfeller
hvor varaordfører trer endelig ut av vervet og at det skal velges en midlertidig varaordfører i
tilfeller hvor varaordfører får midlertidig fritak.
I kapittel 6 foreslår departementet at avstemning ved forholdsvalg også kan gjøres ved
stemmetegn, som et alternativ til skriftlig avstemning. I kapittel 7 foreslår departementet en
uttrykkelig bestemmelse om at flertallsvalg skal gjennomføres ved å vise stemmetegn. Dette
betyr at det ved flertallsvalg ikke er adgang til skriftlig avstemning. Ved ansettelser skal det
derimot være adgang til skriftlig avstemning.
Dagens bestemmelser legger store begrensninger på hvem som kan velges som settemedlem.
I kapittel 8 foreslår departementet å utvide kretsen av valgbare settemedlemmer, slik at
kommunestyret ikke lenger må følge listen over varamedlemmer. Departementet foreslår i
tillegg en lovteknisk endring, slik at reguleringen av settemedlemmer kan samles i en ny,
egen bestemmelse i § 7-11.
Kommuneloven slår i dag fast at det er kommunestyret som velger nye medlemmer hvis et
medlem av et direkte valgt kommunedelsutvalg trer endelig ut. Dette gjelder selv om det ikke
er kommunestyret som har valgt medlemmene. I kapittel 9 foreslår departementet at
varamedlemmer skal rykke opp i den rekkefølgen de er valgt når et medlem av et direkte
valgt kommunedelsutvalg trer endelig ut.
Hvis visse vilkår er oppfylt, kan kommunestyret vedta å suspendere en folkevalgt. I kapittel
10 i høringsnotatet foreslår departementet noen mindre justeringer i
suspensjonsbestemmelsen i kommuneloven for å rette opp i noen uheldige og utilsiktete
inkurier av hvilke bestemmelser i straffeloven som omfattes. Suspensjonsbestemmelsen
flyttes samtidig til en ny § 7-12.
Departementet har mottatt enkelte henvendelser som kan tyde på at loven ikke er tydelig nok
på hvem som kan ha møte-, tale- og forslagsrett i folkevalgte organer. I kapittel 11 foreslår vi
derfor å presisere i kommuneloven at det er medlemmene i folkevalgte organer som har møte, tale- og forslagsrett i organets møter og at det ikke kan gis møte-, tale- og forslagsrett til
andre, utover det som følger av lov.
Bestemmelsen om når vedtak kan fattes i et folkevalgt organ, selv om saken ikke er oppført
på sakslisten og selv om saksdokumenter ikke er sendt ut sammen med innkallingen, er
språklig uklar. Departementet foreslår i kapittel 12 i høringsnotatet å klargjøre at vedtak kan
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fattes i slike situasjoner dersom ikke minst 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg
dette.
I kapittel 13 i høringsnotatet foreslår departementet å lovfeste at det er kommunestyret som
ansetter i ombudsstillinger som kommunen selv velger å opprette. Bakgrunnen for forslaget
er at forholdet mellom reglene for ombud og reglene om kommunedirektørens løpende
personalansvar i dag er noe uklart.
Kommuneloven stiller krav om minste årlige avdrag på lån (minimumsavdrag). Dersom
kommunen organiserer deler av sin virksomhet i kommunale foretak, interkommunale
politiske råd eller kommunale oppgavefellesskap, og/eller oppretter lånefond, oppstår det
enkelte problemstillinger om minimumsavdrag. Departementet mener det er behov for
klargjørende regler om minimumsavdraget. I høringsnotatet kapittel 14 foreslår derfor
departementet en forskriftshjemmel.
I dag er det et krav i kommuneloven at interkommunale politiske råd og kommunale
oppgavefellesskap må ha navn som inneholder ordene interkommunalt politisk råd og
kommunalt oppgavefellesskap. Departementet foreslår i kapittel 15 i høringsnotatet å åpne
for at det i tillegg blir mulig å bruke forkortelsene «IPR» og «KO».
Kommuneloven sier at kontrollutvalget «skal varsles» om møter i generalforsamling,
representantskap og andre eierorganer i heleide kommunale selskaper, uten at det står hvem
som har en plikt til å varsle. Departementet foreslår å presisere i lov at det er kommunen som
har en plikt til å varsle kontrollutvalget, se kapittel 16.
Departementet foreslår i kapittel 17 at endringene i høringsnotatet skal gjelde tilsvarende for
Longyearbyen lokalstyre. De fleste endringene vil komme til anvendelse for Longyearbyen
lokalstyre gjennom henvisningsbestemmelser, men i tillegg må det gjøres to endringer i
Svalbardloven.
Kommuneloven regulerer både kommunenes og fylkeskommunenes virksomhet. For å
forenkle framstillingen bruker departementet i høringsnotatet kommune som felles betegnelse
for kommune og fylkeskommune og formannskap som felles betegnelse for formannskap og
fylkesutvalg, hvis ikke noe annet framgår av sammenhengen. På samme måte omtaler
departementet bare kommunale organer, selv om framstillingen også gjelder for tilsvarende
fylkeskommunale organer.

2 Bakgrunn for lovforslaget
Ny kommunelov 22. juni 2018 har nå virket i noe tid. De fleste av bestemmelsene i loven
trådte i kraft høsten 2019, mens økonomibestemmelsene trådte i kraft 1. januar 2020 og
internkontrollbestemmelsene 1. januar 2021. Loven har i all hovedsak blitt tatt godt imot av
sine brukere. Departementet har fått mange tilbakemeldinger på at loven fungerer bra og er
lettere å forholde seg til enn forrige kommunelov (1992).
På bakgrunn av de første erfaringene med kommuneloven (2018) har departementet oppdaget
og blitt gjort oppmerksom på, behov for enkelte justeringer og tydeliggjøringer i lovteksten.
Dette er mindre endringer som til dels er av lovteknisk art og til dels er innholdsmessige
justeringer. Ved utformingen av loven ble det lagt stor vekt på klarhet og tydelighet i
formuleringen av lovbestemmelsene. For å opprettholde en god og tydelig lov, vil
departementet fortsatt rette stor oppmerksomhet på dette, både ved utarbeidelsen av nye
lovtekster og ved å justere eksisterende bestemmelser der det er behov. I dette høringsnotatet
foreslås derfor flere mindre endringer og justeringer.
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Departementet legger opp til at lovendringene skal tre i kraft før kommende kommunestyreog fylkestingsvalg i 2023.

3 Reguleringen av arbeidsutvalg
3.1 Innledning
Enkelte folkevalgte organer har adgang til å opprette arbeidsutvalg og velge medlemmer til
dette. Loven legger likevel opp til at der det skal velges et settemedlem eller et nytt medlem
til arbeidsutvalget, er det kommunestyret som har myndigheten til å foreta valget. Dette er en
utilsiktet konsekvens av de generelle reglene i § 7-10 om valg av settemedlem og valg av nytt
medlem til folkevalgte organer. Departementet vil derfor foreslå at det samme organet som
oppretter arbeidsutvalget, også får myndighet til å velge settemedlem og nye medlemmer til
arbeidsutvalget.

3.2 Gjeldende rett
Etter kommuneloven har enkelte av de folkevalgte organene en adgang til å opprette
arbeidsutvalg. Dette kan være arbeidsutvalg for enkelte saker, men det kan også være
langvarige og permanente arbeidsutvalg som gjelder hele eller store deler av valgperioden.
Arbeidsutvalgene er folkevalgte organer, se § 5-1 andre ledd bokstav e.
De organene som kan opprette arbeidsutvalg er formannskapet, se § 5-6 tredje ledd, utvalg, se
§ 5-7 tredje ledd første punktum og kommunestyrekomiteer, se § 5-9 sjette ledd.
Hovedregelen er at arbeidsutvalg må bestå av medlemmer som er valgt blant medlemmene av
organet. Kommunedelsutvalg kan også velge arbeidsutvalg, men her gjelder ikke kravet om
at medlemmene må velges blant kommunedelsutvalgets medlemmer, se § 5-7 tredje ledd
andre punktum.
Siden arbeidsutvalg er et folkevalgt organ og medlemmene er folkevalgte i lovens forstand,
gjelder reglene om settemedlemmer og nyvalg i § 7-10 andre og fjerde ledd. Det betyr at hvis
medlemmet av arbeidsutvalget får fritak i minst tre måneder så kan kommunestyret velge
settemedlem. Videre betyr dette at kommunestyret skal velge nytt medlem hvis medlemmet
trer endelig ut av arbeidsutvalget. Det er altså ikke det organet som arbeidsutvalget sorterer
under, som har valgmyndigheten i disse situasjonene.

3.3 Departements vurderinger og forslag
Loven slår klart fast at myndigheten til å opprette og velge medlemmer til arbeidsutvalg,
ligger i det aktuelle folkevalgte organet. Ettersom denne myndigheten er lagt til organet selv,
mener departementet at loven også bør gjøre det klart at det er samme organ som har
myndigheten til å gjøre endringer i organiseringen av arbeidsutvalgene. Siden
kommunestyrene ikke har noen rolle når det gjelder opprettelsen av arbeidsutvalg og hvem
som blir valgt inn, mener departementet det er uheldig at kommunestyret har en avgjørende
rolle i etterfølgende endringer i sammensetningen.
Departementet mener det er selvsagt at organet som oppretter arbeidsutvalget også skal kunne
nedlegge eller omorganisere arbeidsutvalget, og dette bør også komme klart frem av
lovteksten. Med «organet» sikter vi her til formannskap og utvalg. Departementet foreslår
derfor å tydeliggjøre dette i loven.
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Dette er imidlertid ikke like selvsagt når det gjelder kommunestyrekomiteer.
Kommunestyrekomiteer er nært knyttet til kommunestyret som saksforberedende organer for
kommunestyret. Kommunestyrekomiteen kan bare opprette arbeidsutvalg hvis ikke
kommunestyret har bestemt noe annet. Det gir derfor best sammenheng i regelverket at
kommunestyrekomiteen bare skal kunne nedlegge eller organisere arbeidsutvalget hvis ikke
kommunestyret har bestemt noe annet.
Departementet mener det er organet som oppretter og velger medlemmene av arbeidsutvalget
som også skal velge nye medlemmer dersom et medlem av arbeidsutvalget trer endelig ut.
Det bør også være det samme organet som kan velge settemedlem. Når det for eksempel er et
planutvalg som oppretter og velger medlemmer i et arbeidsutvalg, så bør det ikke være
kommunestyret som velger settemedlemmer eller nye medlemmer til arbeidsutvalget ved
endelig uttreden, men det bør gjøres av planutvalget selv. Prosessen bør følge det som ellers
gjelder ved suppleringsvalg og nyvalg, jf. kommuneloven § 7-10 syvende ledd. Det
innebærer at det er den gruppen som «mister» et medlem, som foreslår hvem det nye
medlemmet skal være. Organet plikter deretter å velge den kandidaten, dersom de
alminnelige valgbarhetsvilkårene er oppfylt.
Departementet vil på bakgrunn av dette foreslå et tillegg i §§ 5-6 tredje ledd, § 5-7 tredje ledd
og § 5-9 sjette ledd, som gir disse organene adgang til å omorganisere og nedlegge
arbeidsutvalg som de selv har opprettet. I tillegg foreslår departementet at det i § 7-10 og i ny
§ 7-11 slås fast at det er gruppen selv som foreslår kandidaten når det skal foretas et nyvalg
eller valg av settemedlem til arbeidsutvalget.

4 Arbeidsutvalg for medvirkningsråd
4.1 Innledning
I dette kapittelet foreslås det å åpne for at medvirkningsråd etter kommuneloven § 5-12 skal
kunne opprette arbeidsutvalg på samme måte som for eksempel utvalg etter kommuneloven §
5-7. Det har kommet frem at medvirkningsrådene har et behov for å kunne ha denne type
arbeidsutvalg på samme måte som for eksempel utvalg har.
Det som her sies om medvirkningsråd, gjelder også for annet medvirkningsorgan for ungdom
etter § 5-12.

4.2 Gjeldende rett
Medvirkningsråd er regulert i kommuneloven § 5-12. Dette er organer som kommunestyret
og fylkestinget skal velge selv. Det skal være et eldreråd, et råd for personer med
funksjonsnedsettelse og et ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom. Nærmere
regler om disse medvirkningsrådene finnes i forskrift om medvirkningsordninger (FOR2019-06-17-727). Medvirkningsorganene går inn under kategorien andre kommunale organer
etter kommuneloven § 5-2, bokstav e. Det følger imidlertid av tredje ledd i § 5-2 at de
bestemmelsene som gjelder for folkevalgte organer etter § 5-1, også vil gjelde for
medlemmer av medvirkningsrådene.
Etter kommuneloven har enkelte av de folkevalgte organene etter § 5-1, adgang til å opprette
arbeidsutvalg. Dette er regulert uttrykkelig for de organene som har slik adgang.
Arbeidsutvalgene kan opprettes for enkelte saker eller som langvarige og permanente
arbeidsutvalg. Slike arbeidsutvalg er folkevalgte organer, se § 5-1 andre ledd bokstav e). Se
nærmere omtale av arbeidsutvalg i kapittel 3.
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For medvirkningsrådene er det ikke åpnet for å opprette arbeidsutvalg i kommuneloven.
Følgelig kan medvirkningsrådene ikke opprette arbeidsutvalg. Dette betyr at det ikke kan
etableres en eller flere faste grupper med medlemmer fra medvirkningsrådet for å behandle
saker mellom møtene i medvirkningsorganet.

4.3 Departementets vurderinger og forslag
Departementet har fått innspill og tilbakemeldinger om at mange medvirkningsorganer har et
ønske om og behov for å kunne opprette arbeidsutvalg. Departementet mener det er gode
grunner for å åpne for at medvirkningsråd kan opprette arbeidsutvalg. Arbeidsutvalg vil
kunne gjøre det lettere å fordele oppgaver og å organisere seg slik at medvirkningsrådene vil
kunne involvere seg i flere saker eller gå dypere inn i den enkelte sak. Effektive og gode
medvirkningsråd vil kunne styrke rådenes mulighet til å bli hørt og bedre sakenes opplysning.
Departementet mener rammene for arbeidsutvalgene som medvirkningsrådene kan oppnevne,
i hovedsak bør være tilsvarende andre arbeidsutvalg som kommuneloven åpner for. Det
foreslås imidlertid at disse arbeidsutvalgene kategoriseres som «andre kommunale organer»
slik medvirkningsrådene er, og ikke som «folkevalgt organ» slik arbeidsutvalgene ellers er.
Dette for å følge opp lovens systematikk mellom skille mellom folkevalgte organer og andre
kommunale organer. De innholdsmessige rammene for arbeidsutvalgene vil imidlertid bli de
samme.
Departementet mener videre at det bør være like rammer for arbeidsutvalg for de ulike
medvirkningsrådene. Det er ingen grunn til å ha ulike regler om dette.
Det foreslås derfor at medvirkningsrådene selv skal få adgang til å oppnevne arbeidsutvalg
dersom de ønsker det. Slike arbeidsutvalg må bestå av medlemmer som er valgt blant
medlemmene i medvirkningsrådet. En naturlig konsekvens av dette er at medvirkningsrådene
selv også kan omorganisere eller legge ned arbeidsutvalget når de måtte ønske det. Dette er i
tråd med det som nå foreslås for andre arbeidsutvalg etter kommuneloven, se forslaget i
kapittel 3.
Når det gjelder oppgaver for arbeidsutvalget, vil det i hovedsak være opp til
medvirkningsrådet selv å bestemme dette. Siden medvirkningsråd ikke skal fatte vedtak, vil
det ikke være aktuelt å åpne for at arbeidsutvalgene kan få myndighet til å fatte vedtak slik
som det er adgang til for flere andre arbeidsutvalg. Det foreslås derfor ingen bestemmelse om
dette.
Departementet foreslår et nytt femte ledd i § 5-12 der det åpnes for at medvirkningsråd kan
opprette arbeidsutvalg. Arbeidsutvalgene vil være andre folkevalgt organer etter § 5-2 og en
rekke av reglene i kommuneloven vil derfor gjelde for slike arbeidsutvalg. For øvrig vil de i
hovedsak ha samme rammer som andre arbeidsutvalg etter kommuneloven.

5 Valg av varaordfører
5.1 Innledning
Kommuneloven regulerer i særskilte bestemmelser valg av ordfører og varaordfører. I dagens
lov er valg av ordfører mer utførlig regulert enn valg av varaordfører. Manglende
lovregulering har reist noen tolkningsspørsmål. Departementet mener det er behov for å
supplere loven når det gjelder enkelte spørsmål om valg av varaordfører.
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5.2 Gjeldende rett
Kommuneloven § 6-2 regulerer valg av ordfører og varaordfører. § 6-2 fjerde ledd bestemmer
at hvis ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som ordfører. En
ny varaordfører skal da velges midlertidig. § 6-2 fjerde ledd punktum bestemmer videre at
hvis ordføreren trer endelig ut av vervet, skal det velges ny ordfører.
Lovteksten sier ingenting om situasjonene hvor varaordfører trer endelig ut av vervet eller der
hun eller han får midlertidig fritak. Departementet har imidlertid i uttalelsene 19/5960-2 og
20/5227-2 lagt til grunn at i tilfeller hvor varaordføreren får midlertidig fritak, skal det velges
en midlertidig varaordfører for den perioden hvor varaordføreren har midlertidig fritak. Dette
bygger på at § 6-2 første ledd forutsetter at kommunen til enhver tid har en varaordfører i
funksjon. Derfor må det samme gjelde i tilfeller hvor varaordfører trer endelig ut av vervet.
Også i de tilfellene må loven forstås slik at det må velges en ny varaordfører.

5.3 Departementets vurderinger og forslag
Departementet mener at også reglene om valg og midlertidig valg av varaordfører bør
uttrykkes i loven. Reglene er prinsipielle og viktige, og allerede av den grunnen bør de
lovfestes. At departementet har fått henvendelser om hvordan reglene er å forstå,
underbygger behovet for lovfesting. I tillegg mener departementet at det er viktig med en
helhetlig lovregulering av valg av både ordfører og varaordfører.
Departementet vil etter dette foreslå å lovfeste at i tilfeller hvor varaordfører trer endelig ut av
vervet, skal det velges en ny varaordfører. I tillegg foreslår departementet å lovfeste at i
tilfeller hvor varaordfører får midlertidig fritak, skal det velges en midlertidig varaordfører.
Forslagene tas inn i kommuneloven § 6-2 fjerde ledd.
Etter departementets vurdering innebærer ikke forslagene en endring av gjeldende rett, men
en kodifisering av ulovfestet rett.

6 Avstemning ved forholdsvalg
6.1 Innledning
Avstemning ved forholdsvalg må i dag gjøres skriftlig. At loven pålegger skriftlighet kan
imidlertid synes som en unødvendig streng regel. Derfor vil departementet høre et forslag om
at forholdsvalg også kan gjøres ved stemmetegn, som et alternativ til skriftlighet.

6.2 Gjeldende rett
Kommuneloven § 7-5 og § 7-6 regulerer valg til folkevalgte organer gjennom
forholdsvalgmetoden. Det følger av § 7-5 første ledd at forholdsvalg foregår på grunnlag av
lister med forslag til kandidater. Listene skal være innleverte på forhånd. Av § 7-5 tredje ledd
følger det at listeforslaget skal være underskrevet. Kommuneloven § 7-6 regulerer
valgoppgjøret, og i første ledd fastslås det at ved valgoppgjøret fordeles organets
medlemsplasser på de ulike listene etter hvor mange stemmesedler hver liste har fått.
Det er etter dette på det rene at loven legger opp til en skriftlig avstemning, jf. lovens omtale
av stemmesedler.
Om det også er adgang til å gjennomføre et forholdsvalg gjennom å vise stemmetegn, er ikke
omtalt i lov eller forarbeider. Departementet har i uttalelse (sak 19/3463) vurdert om det er
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adgang til å gjennomføre et forholdsvalg gjennom å vise stemmetegn eller om det kun er lov
med skriftlig stemmegivning. I uttalelsen konkluderte departementet med at det ikke er
adgang til å gjennomføre forholdsvalg med stemmetegn.

6.3 Departementets vurderinger og forslag
Selv om det i mange tilfeller sannsynligvis vil være mest praktisk å gjennomføre et
forholdsvalg med lister og stemmesedler, er det i utgangspunktet vanskelig å se at det bør
være forbudt å gjennomføre dette ved stemmetegn. Det viktigste hensynet ved slike valg må
være å sikre at resultatet er kontrollerbart. En ordning hvor man stemmer ved stemmetegn gir
tilstrekkelige muligheter for kontroll. Vi viser i den forbindelsen til at den alminnelige
avstemningsmåten etter kommuneloven er den hvor man viser stemmetegn. Det er derfor
ikke tvilsomt at den måten sikrer tilstrekkelig kontroll.
Ved å vise stemmetegn, viser man også for offentligheten hvilket parti eller liste man
stemmer på. De aller fleste stemmer naturlig nok på eget parti eller egen liste, men det kan
muligens en sjelden gang forekomme at en representant ønsker å stemme på et annet parti
eller annen liste. I den grad det å måtte stemme ved stemmetegn oppleves ubehagelig i disse
tilfellene, er ikke det et tungtveiende argument mot en slik ordning. Det kan tvert imot
argumenteres med at det bør være synlig for offentligheten hvilket parti eller liste en
kommunestyrerepresentant stemmer på ved valg til for eksempel et utvalg.
Etter kommuneloven av (1992) var det adgang til å endre rekkefølgen på listekandidatene, se
§ 37 nr. 2. Denne muligheten ble ikke videreført i kommuneloven (2018). En mulighet for å
endre rekkefølgen ville betinget skriftlig avstemning, men siden muligheten ikke finnes
lenger, er heller ikke dette et argument mot avstemning ved stemmetegn.
Loven bør fortsatt ta utgangspunkt i skriftlig valg. Det er sannsynligvis den formen som vil
bli mest brukt. Dersom det er ulike oppfatninger om hvilken valgform kommunestyret skal
benytte, avgjøres det ved alminnelig flertall i samsvar med kommunelovens alminnelige
prinsipp i § 11-9 andre ledd.
Departementet vil etter dette foreslå et nytt fjerde ledd i § 7-5, som sier at det velgende
organet selv beslutter om avstemningen skal foregå skriftlig eller ved å vise stemmetegn.
Departementet foreslår også å ta inn «stemmer» i § 7-6 første ledd første punktum som et
alternativ til stemmesedler. Det skal tydeliggjøre at det er adgang til å stemme ved
stemmetegn.

7 Avstemning ved flertallsvalg
7.1 Innledning
Kommuneloven inneholder ingen uttrykkelige bestemmelser om avstemningsmåten ved
flertallsvalg. Dette er et prinsipielt viktig spørsmål som bør være klart lovregulert.
Departementet foreslår derfor å lovfeste at det ikke er adgang til skriftlig avstemning ved
flertallsvalg. Derimot foreslår departementet at det skal være adgang til skriftlig avstemning
ved ansettelser.

7.2 Gjeldende rett
Ved valg av leder og nestleder i folkevalgte organer, skal det benyttes flertallsvalg, jf.
kommuneloven § 7-4 andre ledd. Det samme gjelder når kommunestyret skal ansette
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kommunedirektør eller andre som det er lovfestet at kommunestyret kan ansette. Dette følger
av de ordinære reglene for vedtak i § 11-9 andre ledd.
Kommuneloven inneholder ingen uttrykkelige bestemmelser om avstemningsmåten ved
flertallsvalg. Dette i motsetning til kommuneloven 1992, som bestemte i § 35 nr. 5 at ved
valg og ansettelse kunne hvert enkelt medlem kreve skriftlig avstemning.
Hvilken rettslig betydning det skal ha at bestemmelsen om adgangen til å kreve skriftlig
avstemning ikke ble videreført i kommuneloven (2018), er ikke omtalt i forarbeidene.
Departementet har i uttalelse (sak 19/4561) vurdert betydningen av at § 35 nr. 5 om adgang
til å kreve skriftlig avstemning ikke ble videreført i den nye loven. I uttalelsen viser
departementet til at hovedregelen både etter 1992-loven og etter 2018-loven er at
avstemninger skal skje åpent i møte ved stemmetegn. Unntak fra denne hovedregelen vil bare
kunne gjøres i de tilfeller loven bestemmer det. Siden kommuneloven (2018) ikke viderefører
den klare hjemmelen i 1992-loven om at skriftlige avstemninger kan kreves ved valg og
ansettelse, la departementet i uttalelsen til grunn at kommuneloven (2018) ikke åpner for
skriftlig avstemning ved flertallsvalg.

7.3 Departementets vurderinger og forslag
7.3.1 Skriftlig avstemning ved flertallsvalg
Hvilke regler som gjelder ved valg, bør i stor grad være lovfestet. Både den prinsipielle og
praktiske betydningen av reglene tilsier lovfesting.
Departementet foreslår en bestemmelse som uttrykkelig slår fast at flertallsvalg skal
gjennomføres ved å vise stemmetegn. Det vil si at det klargjøres at det ikke er adgang til
skriftlig avstemning. Slik departementet ser det, innebærer forslaget en kodifisering av
gjeldende rett.
Departementet mener at kommunestyremedlemmers stemmegivning ved valg av ledere og
nestledere til ulike organer bør være åpne og synlige. Det er ofte stor offentlig interesse
knyttet til slik stemmegivning ved valg av ordfører og varaordfører. Velgerne har også en
berettiget interesse i å få innsyn i stemmegivningen. Gjennom slik åpenhet har velgerne
mulighet til å kontrollere at kommunestyremedlemmer stemmer slik de eventuelt har gitt
uttrykk for i forkant av valget. I det perspektivet er åpne valg en demokratisk
kontrollmekanisme.
Eventuelle ubehageligheter det enkelte kommunestyremedlem måtte ha ved å vise hvilken
kandidat vedkommende stemmer på, er av mindre betydning. Departementet kan heller ikke
se andre tungtveiende grunner som taler for at dette valget bør kunne gjøres hemmelig
gjennom skriftlighet.
7.3.2 Skriftlig avstemning ved ansettelse
Prinsipielt kan det argumenteres for at også kommunestyrets ansettelser bør gjøres åpent ved
stemmetegn. I praksis har dette bare betydning når kommunestyret skal ansette
kommunedirektør, eller eventuelt ombud for de kommunene som ønsker dette (se nærmere
kapittel 14). På generelt grunnlag er dette et vedtak som det knytter seg allmenn interesse til å
få vite hva de ulike kommunestyremedlemmene stemmer.
Dette hensynet er likevel ikke så fremtredende i ansettelsessaker som det er når
kommunestyret skal velge leder og nestleder av folkevalgte organer, for eksempel ordfører.
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Hvem man ønsker som ordfører har en klar politisk karakter, mens hvem man ønsker som
kommunedirektør ikke har den samme politiske karakteren. Dette er en viktig forskjell.
Kommunestyremedlemmer som for eksempel ønsker å stemme på en annen kandidat enn den
som til slutt ble ansatt, kan ha en berettiget interesse i at verken kommunedirektøren eller
andre blir kjent med deres stemmegivning. Departementet legger til grunn at det
gjennomgående vil være en fordel for det generelle samarbeidsklimaet mellom
kommunestyret og kommunedirektøren at enkeltrepresentanters stemmegivning ikke blir
kjent. I tillegg vil departementet peke på at det er normalt ved ansettelser at eventuell
uenighet i det organet som ansetter, ikke gjøres kjent.
Departementet foreslår derfor å gjeninnføre adgangen til skriftlig avstemning ved ansettelse
slik den var nedfelt i kommuneloven (1992). Det innebærer at departementet foreslår et nytt
tredje punktum i kommuneloven § 8-1 andre ledd, som sier at ved ansettelse kan hvert enkelt
medlem kreve skriftlig avstemning. Det betyr at utgangspunktet er at avstemningen
gjennomføres med stemmetegn, men at det ikke skal mer til enn at ett medlem krever skriftlig
avstemning for at kommunestyret må gjennomføre valget skriftlig.

8 Settemedlemmer
8.1 Innledning
Bestemmelsene om settemedlemmer for folkevalgte som får midlertidig fritak, var ikke
nedfelt i kommuneloven (1992). Bestemmelsene kom inn kommuneloven (2018), men er
ikke særlig omtalt eller drøftet i forarbeidene. Departementet har fått henvendelser som viser
at ordningen med settemedlemmer blir brukt. Dagens bestemmelser legger imidlertid store
begrensninger på hvem som kan velges som settemedlem. Departementet foreslår derfor å
utvide kretsen av valgbare settemedlemmer, slik at kommunestyret ikke lenger må følge
listen over varamedlemmer. Departementet foreslår i tillegg en lovteknisk endring slik at
reguleringen av settemedlemmer kan samles i en ny, egen bestemmelse.

8.2 Gjeldende rett
Det følger av kommuneloven § 7-10 andre ledd at dersom en folkevalgt gis fritak i minst tre
måneder, så kan kommunestyret velge et settemedlem. Et settemedlem vil innebære et
midlertidig opprykk til fast medlem av organet så lenge fritaksperioden varer. Det er altså
ikke behov for å kalle inn et varamedlem for hvert enkelt møte. I valget av hvem som skal
være settemedlem, må kommunestyret følge listen over varamedlemmer.
Adgangen til å velge settemedlem gjelder ikke for vervet som kommunestyremedlem, men er
kun aktuelt ved fritak fra andre verv enn kommunestyremedlem. Gis det fritak fra vervet som
kommunestyremedlem, må det kalles inn varamedlem for hvert enkelt møte så lenge fritaket
varer.
Vilkåret for å kunne velge settemedlem er som nevnt at det er gitt fritak «i minst tre
måneder». Lovens ordlyd kan synes å kreve at det er gitt et tidsbestemt fritak over en bestemt
lengde, og at det derfor ikke kan velges settemedlem selv om det er gitt et tidsubestemt fritak
som med stor sannsynlighet vil vare mer enn tre måneder, for eksempel i forbindelse med
verv som statssekretær. Departementet har likevel i en tolkningsuttalelse (sak 20/843) lagt til
grunn at det også slike tilfeller kan velges settemedlem.
I flere av tilfellene hvor det velges settemedlem til f.eks. utvalg eller formannskap, så har den
aktuelle folkevalgte som får fritak, også fått fritak fra kommunestyret. Siden det ikke kan
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velges settemedlem til kommunestyret, vil de øvrige vervene fylles av et settemedlem, men i
kommunestyret må det kalles inn varamedlem for hver gang.

8.3 Departementets vurderinger og forslag
Departementet vil foreslå endringer når det gjelder hvem som kan velges som
settemedlemmer. Det bør være større frihet til å velge hvem som skal være settemedlem,
sammenlignet med dagens bestemmelse om at man må følge rekkefølgen på listen over
varamedlemmer, hvilket innebærer at det stort sett er første varamedlem som blir valgt som
settemedlem.
Departementet foreslår at det ikke lenger skal være krav om å følge listen over
varamedlemmer, men at det kravet erstattes med en bestemmelse om at det må velges
settemedlem "fra den samme gruppen" som den man velger settemedlem for. Dette vil være i
samsvar med reglene om valg av nye medlemmer ved endelig uttreden og nyvalg.
Denne løsningen gir grupper bestående av flere partier mulighet til å opprettholde den
politiske balansen og fordelingen de ble enige om ved konstitueringen så lenge fritaket varer.
Vi viser her til betraktningene departementet gjorde om dette i forarbeidene til
kommuneloven (2018), se Prop. 46 L (2017–2018) side 17. Som antydet ovenfor, kan fritaket
vare nokså lenge hvis det for eksempel gjelder en folkevalgt som gis et rikspolitisk verv og
midlertidig tidsubestemt fritak som følge av det.
Det betyr at hvis det for eksempel er en representant fra parti A som får et langt, midlertidig
fritak, vil det være mulighet for gruppen som parti A har inngått valgteknisk samarbeid med å
velge en representant fra parti A som settemedlem, selv om denne ikke er første varamedlem.
Dette blir altså et mer fleksibelt system.
På den andre siden vil denne fleksibiliteten også kunne gi mulighet til å fravike avtaler om
balanse og sammensetning. I tilfeller hvor for eksempel parti B ikke har fått innvalgt noen
faste representanter i organet, men til gjengjeld har fått første varaplass, vil en adgang til å
velge andre enn første varaplass kunne sette til side parti Bs interesse.
Departementet ber særskilt om høringsinstansenes syn på disse problemstillingene.
Ettersom gruppen selv bestemmer hvem som skal overta et ledig verv ved endelig uttreden,
finner departementet det ikke særlig demokratisk betenkelig at gruppen også kan velge selv
ved et midlertidige verv som settemedlem. Departementet er klar over at dette kan innebære
at det ikke vil være første varamedlem som møter i fritaksperioden, og at det er en
innskrenkning av deres rett til å møte ved forfall. Det vil selvsagt fortsatt være mulig å følge
listen over varamedlemmer dersom gruppen ønsker det, men forslaget vil gi mer frihet i
valget av hvem som velges som settemedlem. Departementet mener at de hensynene som
taler for at man kan fravike rekkefølgen i listen over varamedlemmer når det skal velges
settemedlemmer, er tilstrekkelig tungtveiende til at regelverket bør endres.
Settemedlem velges til organer som kommunestyret har valgt medlemmene til, som f.eks.
formannskap og utvalg. Det innebærer at det vil være de samme personene
(kommunestyremedlemmene) som avgjør listen over varamedlemmer ved det opprinnelige
valget som avgjør hvem som blir settemedlemmer etter forslaget til ny ordning.
Departementet mener derfor de demokratiske hensynene blir ivaretatt i forslaget om å utvide
kretsen av valgbare settemedlemmer. Når det gjelder utvalg, så har også kommunestyret en
adgang til å omorganisere hele utvalget og foreta nyvalg av alle medlemmene og
varamedlemmene, og da er det lite betenkelig at kommunestyret også skal kunne velge litt
friere når det skal velges et settemedlem for en periode på minst tre måneder.
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Forslaget innebærer ikke at flertallet i kommunestyret kan sette inn hvem de vil. Valget av
settemedlem skal skje etter de ordinære regler. Det betyr at partiet eller gruppen peker ut den
som skal velges, som må være fra samme parti eller gruppe, og kommunestyret velger
vedkommende hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Departementet antar at det ofte vil
være aktuelt å velge allerede valgte varamedlemmer som settemedlemmer, der hvor det er
mulig og ønskelig.
Et annet og mindre vidtrekkende forslag vil være at settemedlemmer må velges blant listen
over varamedlemmer, men at det ikke er krav om å følge rekkefølgen. Det begrenser hvem
som kan velges som settemedlemmer, men gir likevel kommunene noe større handlingsrom
enn i dag. Dette forslaget vil i større grad ivareta varamedlemmers rett og plikt til å møte ved
forfall, men kan også føre til at det ikke er mulig å velge det settemedlemmet som er
ønskelig. Departementet vil derfor ikke foreslå denne løsningen, men ber om
høringsinstansenes syn på dette alternative forslaget til endring.
Departementet foreslår at regler om settemedlemmer samles i en egen bestemmelse. Dagens
regulering av settemedlemmer og de nye forslagene om settemedlemmer foreslås samlet i en
ny § 7-11. Dagens § 7-11 foreslås å bli § 7-12. Bakgrunnen for dette lovtekniske forslaget er
at dagens § 7-10 er veldig lang og det blir uoversiktelig å ta inn mer regulering i denne. Det
er således mer pedagogisk og brukervennlig å samle reglene om settemedlemmer i en ny § 711.

9 Opprykk for varamedlemmer – direktevalgte
kommunedelsutvalg
9.1 Innledning
Departementet foreslår noen små endringer i reglene om organiseringen av
kommunedelsutvalgene som er valgt direkte av innbyggerne i de aktuelle kommunedelene.
Kommunelovens regler fastslår at kommunestyret skal velge nye medlemmer, hvis et medlem
av kommunedelsutvalg trer endelig ut. Dette gjelder selv om det ikke er kommunestyret som
har valgt medlemmene. Departementet foreslår at når et medlem av direktevalgte
kommunedelsutvalg trer endelig ut, så skal varamedlemmer rykke opp i den rekkefølgen de
er valgt.

9.2 Gjeldende rett
Kommunedelsutvalg er folkevalgte organer, og medlemmene er folkevalgte, se § 5-1 andre
og fjerde ledd. I utgangspunktet er kommunedelsutvalg et «vanlig» utvalg etter § 5-7, og det
betyr at medlemmene velges av kommunestyret selv, se § 5-7 andre ledd.
Kommunestyret kan imidlertid bestemme at innbyggerne i kommunedelen skal velge
medlemmene gjennom direkte valg, se kommuneloven § 5-8 første ledd. Ved direkte valg av
kommunedelsutvalg gjelder valglovens bestemmelser så langt de passer. På valgdagen kan
innbyggerne i den aktuelle kommunedelen avlegge én stemmeseddel til kommunestyrevalget
og én stemmeseddel til valget av kommunedelsutvalg. Innbyggerne kan endre på
stemmesedlene, og dermed direkte påvirke valgoppgjøret og hvem som blir medlemmer og
varamedlemmer fra de enkelte listene, se valgloven § 7-2.
Dersom et medlem eller varamedlem av et kommunedelsutvalg trer endelig ut, følger det av
kommuneloven § 7-10 fjerde ledd at det skal «velges et nytt medlem eller varamedlem».
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Valget gjennomføres etter § 7-10 syvende ledd, ved at gruppen selv foreslår hvem som skal
velges, og kommunestyret velger vedkommende hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt.
Dette gjelder uansett om medlemmene i kommunedelsutvalget er valgt av kommunestyret
etter § 5-7, eller om medlemmene er valgt av innbyggerne gjennom direkte valg etter § 5-8.
Til sammenligning er reglene for endelig uttreden fra kommunestyret, som også er et direkte
valgt organ, slik at varamedlemmer trer inn i plassen til den som trer ut i den nummerorden
de er valgt, se § 7-10 tredje ledd.

9.3 Departementets vurderinger og forslag
Valgene og sammensetningen av direkte valgte organer gir uttrykk for innbyggernes vilje og
syn på hvem de ønsker skal bestemme. Dette gjelder både ved valg til kommunestyret og ved
direkte valg til kommunedelsutvalg. Det er egne lister til valg til kommunedelsutvalg, og den
politiske sammensetningen kan derfor være annerledes både mellom kommunedelene og
mellom kommunedelen og kommunestyret. Kommunedelsutvalgene kan gis mye myndighet
til å avgjøre lokale saker i kommunedelen, og det taler for at organiseringen av dette organet i
større grad enn i dag bør avgjøres av innbyggerne selv.
Der kommunestyret har innført direkte valg til kommunedelsutvalg, gir kommunestyret
myndigheten til innbyggerne å velge medlemmer, og avgir derfor myndighet sammenlignet
med kommunedelsutvalg kommunestyret selv velger. Departementet mener dette prinsippet
bør gjelde i hele valgperioden.
Departementet foreslår derfor en endring i § 7-10 om opprykk og nyvalg. Departementet
mener det ikke bør være slik at kommunestyret velger nye medlemmer av direkte valgte
kommunedelsutvalg når et medlem får endelig fritak, men reglene bør være det samme som
for kommunestyret. Når et medlem i kommunedelsutvalget trer endelig ut og det skal velges
et nytt medlem, bør derfor ikke kommunestyrets medlemmer bestemme hvem som blir det
nye medlemmet. Forslaget innebærer derfor at loven gir mer direkte innflytelse til velgere i
kommunedelen.
Forslaget til nye regler om nyvalg for direkte valgte kommunedelsutvalg innebærer at det vil
være de samme reglene som ved endelig fratreden fra kommunestyret. Forslaget gir med
dette bedre systematikk og sammenheng i kommunelovens regler om direkte valgte organer.
Forslaget innebærer at det ikke skal velges nytt varamedlem hvis et varamedlem trer endelig
ut av det vervet, men at varamedlemmene rykker opp i den rekkefølgen de er valgt. Dersom
det er behov for nytt valgoppgjør eller suppleringsvalg til direkte valgte kommunedelsutvalg,
legger departementet til grunn at valgloven § 14-2 kommer til anvendelse. Dette følger av at
bestemmelsene i valgloven gjelder så langt de passer, jf. kommuneloven § 5-8 første ledd
tredje punktum.

10 Forhold som gir grunnlag for suspensjon
10.1 Innledning
Hvis visse vilkår er oppfylt, kan kommunestyret vedta å suspendere en folkevalgt. Et av
vilkårene er at det foreligger siktelse eller tiltale for et straffbart forhold etter nærmere angitte
bestemmelser i straffeloven. Departementet har blitt oppmerksomme på at det er behov for
justeringer i enkelte av henvisningene til bestemmelsene i straffeloven på grunn av noen
uheldige og utilsiktete inkurier.
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Inkuriene stammer trolig fra da de tilsvarende henvisningene i kommuneloven ble endret i
forbindelse med ikraftsettingen av den nye straffeloven i 2015. Forarbeidene la opp til at
endringene i henvisningene i hovedsak ikke skulle endre hva som var grunnlag for
suspensjon, se Prop. 64 L (2014–2015) side 161.
Departementet foreslår derfor endringer i første ledd i kommunelovens bestemmelse om
suspensjon. Dette er i dag § 7-11, men er på grunn av andre endringer i kapittel 7 foreslår
departementet å flytte suspensjonsbestemmelsen til en ny § 7-12.

10.2 Gjeldende rett
Kommuneloven § 7-11 første ledd første punktum gir kommunestyret en rett til å suspendere
en folkevalgt hvis enkelte vilkår er oppfylt. For det første må det være tatt ut siktelse eller
tiltale mot den folkevalgte. For det andre må siktelsen eller tiltalen gjelde et «straffbart
forhold som er nevnt i straffeloven §§ 151 til 154, 170 bokstav b, 171 til 174, 208 til 210,
353, kapittel 27 eller 30». For det tredje må forholdet være knyttet til utøvelsen av tjenesten
eller vervet for kommunen. Suspensjonen skal kun gjelde frem til saken er rettskraftig
avgjort.
I § 7-11 første ledd andre punktum er det et unntak fra det tredje vilkåret, som slår fast at det
også kan treffes vedtak om suspensjon hvis saken handler om forhold nevnt i §§ 151 til 154
(forhold knyttet til valg og stemmegiving), selv om forholdet ikke er knyttet til utøvelsen av
verv eller tjeneste for kommunen.

10.3 Departementets vurderinger og forslag
Det er behov for å endre henvisningene i bestemmelsen om suspensjon slik at det blir en
bedre sammenheng mellom de ulike forholdene som kan danne grunnlaget for å suspendere
en folkevalgt.
Det innebærer at straffeloven § 351 om skadeverk og § 352 om grovt skadeverk tas inn i
opplistingen. Straffeloven § 353 om mindre skadeverk tas ut av listen og gir ikke lenger
grunnlag for suspensjon. Departementet mener at også grov tortur etter straffeloven § 175 bør
tas inn i listen ettersom § 174 om tortur er tatt med. Begge disse to straffebestemmelsene var
suspensjonsgrunnlag før endringene i den forrige kommuneloven.
Departementet foreslår også at henvisningen til § 208 tas ut, siden den bestemmelsen er
opphevet. Den opphevete bestemmelsen handlet om rettstridig tilegnelse av
forretningshemmeligheter, og er nå i en egen lov, se forretningshemmelighetsloven.
Departementet mener det ikke er behov for å vise til den loven i suspensjonsbestemmelsen.
Vilkårene for suspensjon av folkevalgte bør i all hovedsak være bestemmelser i straffeloven,
og ikke i straffebestemmelser i særlover. De folkevalgte har dessuten taushetsplikt om
forretningshemmeligheter, og brudd på taushetsplikten og utnytting av taushetsbelagte
opplysninger med forsett for å skaffe seg eller andre en uberettiget vinning er omfattet av
straffeloven § 209. En folkevalgtes misbruk av forretningshemmeligheter vil derfor fremdeles
kunne gi grunnlag for suspensjon.
Departementet foreslår at suspensjonsbestemmelsen som i dag er § 7-11 blir endret til å bli §
7-12. Dette som en konsekvens av andre endringer som er foreslått i dette høringsnotatet i
lovens kapittel 7.
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11 Møte-, tale- og forslagsrett i folkevalgte organer
11.1 Innledning
Gjeldende rett er at verken kommunestyret eller andre folkevalgte organer kan gi møte-, taleeller forslagsrett til andre enn dem som etter lov eller forskrift har en slik rett. Departementet
har mottatt flere spørsmål om det er adgang til å gi andre slike rettigheter, noe som kan tyde
på at loven ikke er tydelig nok. Vi foreslår derfor å lovfeste en presisering som tydeliggjør
dette, ved å fastslå at det er medlemmene i folkevalgte organer som har møte-, tale- og
forslagsrett i organets møter og at det ikke kan gis møte-, tale- og forslagsrett til andre, utover
det som følger av lov.

11.2 Gjeldende rett
Kommuneloven § 8-1 første ledd slår fast at medlemmer av kommunale folkevalgte organer
plikter å delta i organets møter hvis de ikke har gyldig forfall. Møteplikten innebærer
samtidig en rett til å møte i organet. Kommuneloven § 8-1 andre ledd slår fast at medlemmer
som er til stede i et møte har stemmeplikt, som på tilsvarende måte betyr en rett til å stemme.
En del av møteretten og -plikten etter kommuneloven § 8-1 første ledd er en rett til å tale og
til å fremme forslag i saker som skal behandles. Dette framgår ikke direkte av ordlyden i
bestemmelsen, men følger forutsetningsvis av at formålet med møtet nettopp er at
medlemmene skal bidra i saksbehandlingen. Bestemmelsen bruker begrepet «delta», som
understreker at medlemmene skal ha en aktiv rolle i møter. Også saksbehandlingsreglene i
kapittel 11 i kommuneloven bygger på et premiss om at medlemmer av folkevalgte organer
har tale- og forslagsrett. I § 11-2 fjerde ledd framgår det for eksempel at alle medlemmer kan
stille spørsmål til lederen i møter.
Det er «medlemmer» av kommunale folkevalgte organer som har møte-, tale- og forslagsrett
etter kommuneloven § 8-1. Departementet legger til grunn at det med «medlemmer» menes
faste medlemmer av organet. I tillegg vil varamedlemmer som møter i organet på grunn av
forfall, ha samme rettigheter og plikter som faste medlemmer.
Det er i utgangspunktet bare organets faste medlemmer som har en alminnelig møte- og
talerett. Loven åpner ikke for at andre enn medlemmene av organet og ordføreren kan ha
forslagsrett. Departementet har lagt denne generelle forståelsen av loven til grunn i flere
tolkningsuttalelser. Departementet oppfatter også at juridisk teori gir uttrykk for at det ikke er
tillatt å gi andre enn faste medlemmer en alminnelig møte- og talerett.
Det er imidlertid i enkelte bestemmelser i kommuneloven fastslått at andre enn organets faste
medlemmer og møtende varamedlemmer skal ha møte- og talerett i visse tilfeller:
−
−
−
−

Ordføreren har møte-, tale- og forslagsrett i alle kommunale eller fylkeskommunale
folkevalgte organer unntatt kommune- og fylkesråd og organer under dem, jf. § 6-1
tredje ledd. I kontrollutvalget har ordføreren bare møte- og talerett.
Kommunedirektøren har møte- og talerett i alle kommunale eller fylkeskommunale
folkevalgte organer, med unntak av kontrollutvalget, jf. § 13-1 femte ledd.
Representanter for de ansatte har møte- og talerett i folkevalgte organer når de
behandler saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen som
arbeidsgiver, jf. § 13-4 første ledd første setning.
For parlamentarisk styrte kommuner er det en egen bestemmelse i § 10-3 om
møteplikt og møte- og talerett for lederen og medlemmene av rådet.
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−
−
−

Medvirkningsrådene kan få møte- og talerett i folkevalgte organer i saker som angår
deres ansvarsområde hvis kommunestyret bestemmer det, jf. forskrift om
medvirkningsordninger § 2 sjette ledd.
Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret eller fylkestinget når
utvalgets saker skal behandles, jf. § 23-2 andre ledd
Oppdragsansvarlig revisor eller hans eller hennes stedfortreder har møte- og talerett i
kontrollutvalgets møter, jf. § 24-3 første ledd

Disse bestemmelsene definerer klart hvem som har møte-, tale og forslagsrett og hvilke
folkevalgte organer dette gjelder. Enkelte av bestemmelsene definerer også hva slags
sakstype som skal behandles i et folkevalgt organ for at møte- og taleretten skal gjelde. Når
andre har fått en lovbestemt rett til å møte og tale, kan ikke kommunestyret eller andre
organer frata dem denne retten. Departementet mener at disse særskilte bestemmelsene også
er et uttrykk for at det ikke er adgang til å gi andre enn organets medlemmer slike rettigheter,
med mindre det er særlig hjemmel for det. Dette gjelder også for folkevalgte som er
medlemmer av andre organer i kommunen. De kan ikke få en alminnelig møte- og talerett,
heller ikke ved behandling av enkelte sakstyper. Kommunens reglement etter kommuneloven
§§ 5-13 og 11-12 kan ikke gå ut over det som følger av kommuneloven.
Kommuneloven er derimot ikke til hinder for at andre enn organets medlemmer kan få
adgang til å uttale seg i enkeltsaker. Folkevalgte organer kan for eksempel invitere
sakkyndige eller andre som har interesser i en sak til et møte, og i den sammenhengen gi
vedkommende mulighet til holde et innlegg. Dette er noe annet enn en generell møte- og
talerett. Personer som får tilbud om å uttale seg i et møte, kan likevel ikke delta i organets
ordinære ordveksling på samme måte som organets medlemmer eller andre med lovfestet
talerett. Når det gjelder forslagsrett, kan det ikke under noen omstendigheter gis til andre enn
de som etter lov eller forskrift har eller kan få det.

11.3 Departementets vurderinger og forslag
Departementet har mottatt flere spørsmål om det er adgang til å gi andre enn organets
medlemmer møte-, tale- og/eller forslagsrett. Dette kan tyde på at loven ikke er tydelig nok
på dette punktet. Departementet foreslår å presisere i loven det som allerede er gjeldende rett,
slik at det ikke er tvil om hva som gjelder. Forslaget går ikke ut på å endre de eksisterende
særbestemmelsene om møte- og talerett.
Departementet mener det er viktig at det ikke er tvil om hvem som har møte-, tale- og
forslagsrett i folkevalgte organer. Det er et viktig prinsipp at det er medlemmene av
folkevalgte organer som har disse rettighetene, og ingen andre, med mindre lovgiver
eksplisitt har slått dette fast. At det er medlemmene av folkevalgte organer som har disse
rettighetene, er et utslag av det representative demokratiet.
Vi foreslår derfor at gjeldende rett presiseres i kommuneloven, som et nytt annet ledd i § 8-1.
Forslaget går for det første ut på å lovfeste at medlemmer av et kommunalt eller
fylkeskommunalt folkevalgt organ har møte-, tale- og forslagsrett i organets møter. Ved
forfall til møter vil møtende varamedlemmer og settemedlemmer ha samme rettigheter som
medlemmene. Vi foreslår å bygge på samme formulering som i kommuneloven § 6-1 tredje
ledd, som lovfester ordførers møte-, tale- og forslagsrett. En lovfesting av møte-, tale- og
forslagsrett er ikke ment å verken utvide eller innskrenke de rettighetene som allerede følger
av lov og forskrift.
For det andre går forslaget ut på å presisere at det ikke kan gis møte-, tale- og forslagsrett til
andre enn organets medlemmer, utover det som følger av lov og forskrift. Departementet
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mener dette bør stå tydelig i loven, slik at det ikke er tvil om at verken kommunestyret eller
andre folkevalgte organer kan gi andre enn de som har møte-, tale- og forslagsrett etter loven
slike rettigheter.
Det vil imidlertid fremdeles være adgang til å invitere andre enn organets medlemmer til
møter og til å gi dem anledning til å uttale seg, slik tilfellet er i dag. Møte- og talerett etter
forslagets § 8-1 andre ledd er altså noe annet enn tilfeller hvor det folkevalgte organet velger
å gi ordet til andre i en konkret sak. Se beskrivelse av gjeldende rett overfor.

12 Vedtak i sak som ikke er oppført i sakslisten eller hvor
saksdokumenter ikke er sendt
12.1 Innledning
Bestemmelsen om når vedtak kan fattes i et folkevalgt organ, selv om saken ikke er oppført
på sakslisten og selv om saksdokumenter ikke er sendt ut sammen med innkallingen, er
språklig uklar. Departementet foreslår å klargjøre at vedtak kan fattes i slike situasjoner
dersom ikke minst 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg dette.

12.2 Gjeldende rett
I kommuneloven § 11-3 er det regler om innkalling og saksliste til møter i folkevalgte
organer. Hovedregelen er at saker skal stå på sakslisten som sendes ut før møtet. En sak skal
settes på sakslisten hvis minst 1/3 av organets medlemmer krever det, jf. § 11-3 første ledd.
I § 11-3 femte ledd åpnes det for at det i enkelte tilfeller skal være adgang til å fatte vedtak i
en sak selv om den ikke er oppført på sakslisten. Det gjelder hvis ikke møtelederen eller 1/3
av de møtende medlemmene motsetter seg det. På samme vilkår er det åpnet for å fatte
vedtak i en sak selv om saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med innkallingen.
Bestemmelsen i femte ledd åpner altså for å fatte vedtak i disse situasjonene dersom ikke 1/3
av de møtende medlemmene motsetter seg dette. Her er det ikke satt inn «minst», eller noen
annen angivelse av at tallet representerer et maksimum eller minimum, på samme måte som i
første ledd. Selve ordlyden tilsier at det kun er hvis nøyaktig 1/3 av de møtende medlemmene
motsetter seg at slike vedtak fattes, at det ikke er adgang til å fatte vedtak. Det synes ganske
klart at meningen må ha vært at dersom 1/3 eller flere av de møtende medlemmene motsetter
seg at vedtak fattes, så er det heller ikke adgang til det. Er det færre enn 1/3 av medlemmene
som motsetter seg dette, er det adgang til å fatte slike vedtak.
Ordlyden gjør rettstilstanden noe uklar.

12.3 Departementets vurderinger og forslag
Departementet mener utydeligheten i lovens ordlyd bør rettes opp slik at den blir i samsvar
med det som er meningen at skal gjelde. Det er viktig å unngå usikkerhet om praktisering av
denne bestemmelsen.
Som beskrevet under gjeldende rett er det neppe meningen at bestemmelsen skal si at det kun
er dersom akkurat 1/3 av de møtende medlemmene som ikke motsetter seg vedtak, at vedtak
kan fattes selv om ikke saken er oppført på sakslisten og/eller saksdokumenter ikke er sendt
ut. Meningen med bestemmelsen må være at dersom 1/3 eller flere av de møtende
medlemmene motsetter seg at det skal fattes vedtak i slike situasjoner, så kan det heller ikke
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gjøres. Dersom færre enn 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg at vedtak fattes, så
kan vedtak fattes i disse situasjonene.
Departementet foreslår derfor at det i kommuneloven § 11-3 femte ledd sies at et folkevalgt
organ kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten hvis ikke møtelederen eller
minst 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg det.
Departement foreslår tilsvarende endring i neste setning om at vedtak kan fattes i en sak der
saksdokumentene ikke er sendt ut sammen med innkallingen.

13 Ansettelse av kommunale ombud
13.1 Innledning
For å rydde opp i en uklarhet i kommuneloven knyttet til forholdet mellom reglene for ombud
og de nye reglene om kommunedirektørens løpende personalansvar, foreslår departementet i
dette kapitlet å lovfeste uttrykkelig at det er kommunestyret som ansetter i ombudsstillinger
som kommunen selv velger å opprette. Lovregulerte ombudsordninger der noe annet er
bestemt eller forutsatt i lov, vil ikke være omfattet av lovendringen.

13.2 Gjeldende rett
Ansettelse av ombud er ikke direkte regulert i kommuneloven. Den eneste bestemmelsen som
regulerer ombud i kommuneloven er § 13-2 som sier at kommunestyret og fylkestinget selv
kan bestemme at ombudsstillinger skal være åremålsstillinger og at åremålsperioden skal
være på minst seks år.
Da denne bestemmelsen kom inn i kommuneloven første gang fra 1. januar 2007
(kommuneloven (1992) § 24 nr. 3) hadde forarbeidene uttalelser om hva slike
ombudstillinger er. I Ot.prp. nr. 96 (2005–2006) kapittel 5.5.2 ble dette omtalt som stillinger
som ansettes av kommunestyret:
Etter departementets syn bør ansettelsen i en stilling for å kunne defineres som en
ombudsstilling etter kommuneloven § 24 nr. 3, foretas av kommunestyret/fylkestinget og
vedkommende bør rapportere direkte til disse organene. Videre må ombudet ha en
selvstendig stilling og kunne treffe beslutninger uten å være avhengig av en senere
behandling i kommunestyret etter fylkesting, eller andre organer i
kommunen/fylkeskommunen.
I kommuneloven (2018) er bestemmelsen om at ombudsstillinger kan være åremålsstillinger
tatt med i loven uten at bestemmelsen ble kommentert nærmere. Dette tilsier at premissene i
forarbeidene fortsatt gjelder slik at definisjonen på ombud fortsatt er at det er kommunestyret
som ansetter. Isolert sett tilsier dette at kommunestyret er den som ansetter ombud.
Bestemmelsen om ombud i åremålsbestemmelsen og tolkningen av denne må imidlertid ses i
sammenheng med de nye, generelle reglene i kommuneloven (2018) om ansettelser. I § 13-1
sjuende ledd slås det fast at kommunedirektøren har det løpende personalansvaret, inkludert
ansettelser, for alle stillinger i kommunen med mindre noe at annet er fastsatt i lov.
Utgangspunktet er altså et det er kommunedirektøren som skal ansette til stillinger i
kommunen. Andre lovbestemmelser kan imidlertid bestemme noe annet. Kommuneloven har
i § 13-1 første ledd et klart unntak fra dette, nemlig at det er kommunestyret selv som ansetter
kommunedirektøren. For ombud er det ingen lovbestemmelse som sier noe direkte om
hvordan ombud ansettes, men forarbeidene til åremålsbestemmelsen kan tale for at
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kommunestyret skal gjøre dette, fordi det der omtales at ansettelse av kommunestyret er en av
forutsetningene for at en stilling skal være en ombudsstilling. Spørsmålet er om dette tilsier at
lovbestemmelsen likevel kan tolkes som en hjemmel som regulerer ansettelse av ombud.
Forarbeidene til kommuneloven (2018) har ikke omtalt problemstillingen.
Rettstilstanden for ansettelser av denne type ombudsstillinger er derfor noe uklar.
For ombudsstillinger som er regulert i annen lovgivning, vil spørsmålet avgjøres ut fra det
aktuelle regelverket knyttet til den enkelte ombudsstillingen.

13.3 Departementets vurderinger og forslag
Departementet mener uklarheten i gjeldende rettstilstand om hvem som ansetter kommunale
ombud og hvem disse skal rapportere til er uheldig og foreslår derfor å endre reglene slik at
dette blir klart.
Mange kommuner har kommunale ombud på ulike områder. Dette er ombud som kommunen
selv beslutter å ha og som kommer i tillegg til lovpålagte ombud som for eksempel
personvernombud. Dette forslaget berører ikke de lovpålagte ombudene.
Etter det departementet erfarer, er det et ønske og behov for fortsatt å kunne ha denne type
kommunale ombud. Departementet mener at det fortsatt bør være åpent for at kommunen
eller fylkeskommunen kan ha slike ombudsstillinger dersom de ønsker det.
I og med at gjeldende rett nå er uklar på om ansettelsen av ombud skal gjøres av
kommunestyret eller kommunedirektøren, har departementet vurdert nærmere hvem som bør
gjøre ansettelsen. Hensikten med ombudsstillinger er at de skal være fristilt fra den ordinære
administrasjonen og ha en særskilt rolle i kommunen. Det vises her til omtalen av
ombudsstillinger i Ot.prp. nr. 96 (2005–2006), hvor det bl.a. sies at for å anses som en
ombudsstilling bør ansettelsen foretas av kommunestyret eller fylkestinget og vedkommende
bør rapportere direkte til disse. Videre må ombudet ha en selvstendig stilling og kunne treffe
beslutninger uten å være avhengig av en senere behandling i kommunestyret etter fylkesting,
eller andre organer i kommunen/fylkeskommunen. Dette tilsier at det bør være
kommunestyret eller fylkestinget som ansetter i ombudsstillinger.
Spørsmålet er om hensynene bak den nye bestemmelsen om at kommunedirektøren skal ha
det løpende personalansvaret, inkludert ansettelser, endrer på dette. En sentral begrunnelse
for denne er at kommunedirektøren, som øverste administrative leder, har behov for og er
best egnet til å ansette de rette personene i administrasjonen. Disse hensynene gjør seg ikke
gjeldende på samme måte for ombudsstillinger, når hensikten med denne rollen nettopp er
den skal være mer selvstendig og fristilt fra administrasjonen og kommunedirektøren.
Departementet mener at en samlet vurdering av disse ulike hensynene tilsier at
ombudsstillinger ikke bør være omfattet av den ordinære regelen om at kommunedirektøren
skal ansette til stillinger i kommunen. Departementet foreslår derfor at ansettelser til
ombudsstillinger skal gjøres av kommunestyret eller fylkestinget.
Departementet understreker at ombud fortsatt er ansatte og ikke folkevalgte. Endringen som
her foreslås, skal ikke endre på dette. Formålet med forslaget er å sikre at det fortsatt kan
være denne type ombudsstillinger og at disse fortsatt kan fungere på den måten og fylle den
funksjonen som de tidligere har gjort. Departementet vil med dette forslaget verken endre
rammene for eller innholdet i ombudsstillinger sammenliknet med det som er beskrevet i
Ot.prp. nr. 96 (2005–2006) kapittel 5.5.2. Der sies det bl.a. at et ombuds funksjon er å ivareta
interessene til en nærmere angitt gruppe og at det er viktig at disse gruppene kan ha tillit til
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ombudene. Videre sies det at ansettelse bør gjøres av kommunestyret eller fylkestinget og at
ombudet bør rapportere direkte til disse organene.
Når det er kommunestyret eller fylkestinget som skal ansette slike kommunale ombud, er det
kommunestyret som har arbeidsgiveransvaret. Dette blir på samme måte som for
kommunedirektøren.
Etter dette foreslår departementet å ta inn i kommuneloven § 13-2 en bestemmelse om at
ansettelse av ombud som kommunestyret eller fylkestinget har bestemt at de skal ha, skal
gjøres av kommunestyret eller fylkestinget selv. Videre foreslås en lovteknisk endring i
overskriften til § 13-2 for å tydeliggjøre at bestemmelsen ikke bare dreier seg om åremål,
men også om ombud. Departementet foreslår også å tydeliggjøre i lovbestemmelsen at disse
nye bestemmelsene ikke skal gjelde for lovregulerte ombud der noe annet er bestemt.

14 Minimumsavdrag på lån – forskriftshjemmel
14.1 Innledning
Kommuneloven stiller krav om minste årlige avdrag på lån (minimumsavdrag). Dersom
kommunen organiserer deler av sin virksomhet i kommunale foretak, interkommunale
politiske råd eller kommunale oppgavefellesskap, og/eller oppretter lånefond, oppstår det
enkelte problemstillinger om minimumsavdrag. Departementet mener det er behov for
klargjørende regler om minimumsavdraget og foreslår derfor en forskriftshjemmel.

14.2 Gjeldende rett
Kommuneloven § 14-10 andre ledd stiller krav om at driftsbudsjettet skal dekke avdrag på
lån som minst er lik minimumsavdraget, slik det skal beregnes etter § 14-18. Driftsbudsjettet
oppfyller altså bare kravet om budsjettbalanse hvis det også finansierer minimumsavdraget.
Kommuneloven § 14-18 første ledd første punktum gir en plikt til å foreta årlige
nedbetalinger på lån som minst er lik minimumsavdraget. Minimumsavdraget skal etter andre
punktum være lik avskrivningene, justert for forholdet mellom lånegjelden og avskrivbare
eiendeler.
De nevnte bestemmelsene gjelder også for kommunalt foretak, interkommunalt politisk råd
og kommunalt oppgavefellesskap (så langt de passer), jf. kommuneloven §§ 9-1 fjerde ledd,
18-1 fjerde ledd og 19-1 fjerde ledd. Departementet har lagt til grunn at bestemmelsene også
gjelder for lånefond opprettet etter § 14-14 tredje ledd.

14.3 Departements vurderinger og forslag
For de tilfellene en kommune har organisert all sin virksomhet innunder kommunekassen, vil
det normalt ikke være rettslig tvil om forståelsen av reglene om minimumsavdrag. Det kan
imidlertid være enkelte spørsmål, eksempelvis om selve beregningen av minimumsavdraget.
For de tilfellene en kommune har organisert virksomhet i kommunalt foretak mv. og/eller har
opprettet lånefond, oppstår det enkelte problemstillinger hvor det kan være spørsmål om hva
som er gjeldende rett. Dette kan være om adgangen for et kommunalt foretak til å ha
låneavdrag lavere enn minimumsavdraget, forutsatt at kommunen samlet har
minimumsavdrag som tilfredsstiller lovens krav. Et annet eksempel er om minimumsavdraget
skal beregnes for hver regnskapsenhet (det vil si for henholdsvis kommunekassen og
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kommunalt foretak mv. hver for seg) eller for kommunen samlet (ut fra samlede
avskrivninger, eiendeler og gjeld). Videre kan det være spørsmål om hvordan
minimumsavdraget skal beregnes for lånefondet, blant annet som følge av at lånefondet selv
kun har gjelden i sitt regnskap.
Dette er noen problemstillinger som viser at det er behov for utfyllende regler om
minimumsavdraget.
Departementets vurdering er at nærmere regulering om minimumsavdraget vil klargjøre hva
som gjelder for minimumsavdraget og gjøre reglene mer tilgjengelige. Dette vil måtte være
mer detaljerte regler, delvis av teknisk art. Slike regler bør fastsettes i forskrift framfor i
loven. Departementet foreslår at loven skal gi hjemmel for departementet til å fastsette
nærmere regler om minimumsavdraget i forskrift. Det er behov for å gi forskriftsregler både
til § 14-10 andre ledd om budsjettbalanse og minimumsavdraget, og forskrift til § 14-18 om
nedbetalingsplikten og beregningen av minimumsavdraget.
Departementet ber også om innspill fra høringsinstansene om hvilke problemstillinger knyttet
til minimumsavdraget som det er behov for nærmere regler om.

15 Navn på interkommunale samarbeid etter
kommuneloven
15.1 Innledning
Kommuneloven stiller krav om at interkommunale politiske råd etter kapittel 18 og
kommunale oppgavefellesskap etter kapittel 19 må ha navn som beskriver hva slags type
samarbeid det er. De må ha navn som inneholder interkommunalt politisk råd og kommunalt
oppgavefellesskap. Dette fører til at navnene kan bli ganske lange. Departementet foreslår
derfor å åpne for at det i tillegg blir mulig å benytte forkortelsene «IPR» for «interkommunalt
politisk råd» og «KO» for «kommunalt oppgavefellesskap».

15.2 Gjeldende rett
Det følger av kommuneloven § 18-1 tredje ledd at et interkommunalt politisk råds navn må
inneholde ordene «interkommunalt politisk råd». For et kommunalt oppgavefellesskap følger
det av § 19-1 tredje ledd at navnet må inneholde ordene «kommunalt oppgavefellesskap».
Et av hensynene bak kravet i §§ 18-1 tredje ledd og 19-1 tredje ledd er blant annet at det skal
være enklere «å identifisere fellesskapet overfor så vel innbyggere, folkevalgte som offentlige
registre», se Prop 46 L (2017–2018) side 171. Vurderingene er noe av det samme for
interkommunale politiske råd, hvor det på side 176 fremheves at det kan være av verdi for
innbyggernes forståelse av hva slags samarbeid det er snakk om hvis navnet inneholder
«interkommunalt politisk råd». Kravene gir uttrykk for den nye kommunelovens mål om
gjenkjennelighet, som også følger av § 5-1 tredje ledd om krav på navn på organer i
kommunene.
Selv om hensynet til gjenkjennelighet vil ivaretas ved bruk av forkortelser, åpner ikke loven i
dag for det for interkommunale politiske råd og kommunalt oppgavefellesskap. Til
sammenligning er det adgang til å bruke forkortelser i stedet for hele navnet for
interkommunale selskaper etter IKS-loven og kommunale foretak etter kommuneloven. Dette
er regulert i foretaksnavneloven § 2-2. Her står det at foretaksnavnet til interkommunale
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selskap skal inneholde ordene «interkommunale selskaper eller IKS», og at navnet til et
kommunalt foretak skal inneholde ordene «kommunalt foretak eller KF».
Før kommuneloven (2018) trådte i kraft, var begrepet «regionråd» en innarbeidet betegnelse
på samarbeid om generelle samfunnsspørsmål på tvers av kommunegrensene i det området
regionrådet representerte. Slike regionråd hadde imidlertid ikke et fast juridisk innhold. I
kommuneloven (2018) er det definert klare rammer for denne typen samarbeid gjennom
reglene om interkommunalt politisk råd i kapittel 18. Slike samarbeid skal kalles
interkommunale politiske råd. Det er fremdeles mulig å kalle samarbeidet regionråd, men i så
fall må navnet i tillegg ha med ordene interkommunalt politisk råd.

15.3 Departements vurderinger og forslag
Departementet har fått flere henvendelser fra kommuner og interkommunale samarbeid om at
det er noe tungvint og omstendelig med de lange navnene som følger av kravene i §§ 18-1
tredje ledd og § 19-1 tredje ledd.
Flere interkommunale samarbeid kan ha nokså lange navn som beskriver samarbeidets
geografiske nedslagsområde eller hva kommunene samarbeider om. Når det formelle navnet i
tillegg må inneholde alle ordene som beskriver hva slags type interkommunalt samarbeid det
er snakk om, og det ikke er lov til å bruke forkortelser, blir det tungvint i den daglige bruken
av navnet på samarbeidet. Dette kan føre til at samarbeidene velger å ikke bruke
interkommunalt politisk råd eller kommunalt oppgavefellesskap når de omtaler seg selv. Det
er altså risiko for at formålet med bestemmelsen, blant annet hensynet til at innbyggerne
enkelt skal kunne indentifisere hva slags samarbeid det er, ikke oppnås med dagens
regulering.
Departementet har vurdert om kommuneloven bør endres, slik at det blir mulig å bruke en
forkortelse som beskriver samarbeidsformen i stedet for, eller i tillegg til, ordene
«interkommunalt politisk råd» og «kommunalt oppgavefellesskap». Departementet har
registrert at forkortelser allerede delvis er tatt i bruk i dagligtale og uformelle sammenhenger.
Departementet mener fremdeles det er et viktig hensyn at samarbeidenes navn gir uttrykk for
hva slags samarbeid det er. Vår vurdering er at hensynet til gjenkjennelighet kan ivaretas
gjennom bruk av forkortelser. Gjennom bruk av forkortelser vil det bli enklere å omtale
samarbeidet. Dette vil også bidra til at reglene blir likere kommunale foretak og
interkommunale selskap, som begge kan bruke forkortelser i foretaksnavnet.
Departementet ser at det kan ta noe tid før bruk av forkortelser blir innarbeidet, men vurderer
at dette ikke er et særlig tungtveiende hensyn. Som nevnt er forkortelser allerede delvis tatt i
bruk i ulike sammenhenger. Departementet antar videre at «kommunalt oppgavefellesskap»
og «interkommunalt politisk råd» heller ikke har satt seg helt hos allmennheten enda,
ettersom samarbeidsformene ble innført for få år siden.
Adgangen til å benytte forkortelsene i samarbeidets navn kan også gjøre det enklere å benytte
«regionråd» i navnet uten at det blir for komplisert med «råd» to steder. Departementet har
fått inntrykk av at dette er etterspurt. Det vil være en forbedring at det vil kunne hete for
eksempel «Lillevik og omegn regionråd IPR», fremfor «Lillevik og omegn regionråd
interkommunalt politisk råd». Dette kan også føre til at forkortelsene blir brukt i den daglige
omtalen av samarbeidet, noe som vil kunne øke kunnskapen om hva slags samarbeid det er
og hvilken regulering som gjelder. Ved å se forkortelsen i navnet vil man nokså raskt kunne
se av kommuneloven hva slags samarbeid det er og hvilke bestemmelser som gjelder.
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Departementet mener det mest naturlige er å forkorte «interkommunalt politisk råd» til IPR.
Selv om denne forkortelsen i dag brukes om «Intellectual Property Rights» (immaterielle
rettigheter) og i enkelte andre sammenhenger, mener departementet det er liten
forvekslingsfare ved at de interkommunale politiske rådene har IPR som del av navnet.
Når det gjelder forkortelsene for kommunale oppgavefellesskap, har departementet vurdert
både KO og KOF. Vi ser at begge forkortelsene allerede har blitt tatt i bruk. Slik
departementet ser det nå, er KO den mest egnete forkortelsen. Hovedsakelig fordi KO
fremstår som den forkortelsen med minst fare for forveksling med andre forkortelser. Vi viser
for eksempel til at «KOF» har noen likheter med den innarbeidete og kjente forkortelsen
«KF» for kommunale foretak. Det er en viss fare for at F-en feilaktig kan forveksles med
foretak.
Departementet foreslår etter dette at interkommunale politiske råd kan velge om de vil
benytte forkortelsen «IPR» i navnet i stedet for «interkommunalt politisk råd». Vi foreslår
videre at kommunale oppgavefelleskap kan benytte «KO» i stedet for «kommunalt
oppgavefellesskap». Forslaget innebærer at det er valgfritt å bruke alle ordene i navnet eller å
bare bruke forkortelsen eller begge deler.

16 Varsling til kontrollutvalget om møter
16.1 Innledning
Kommuneloven sier at kontrollutvalget «skal varsles» om møter i generalforsamling,
representantskap og andre eierorganer i heleide kommunale selskaper, uten at det står hvem
som har en plikt til å varsle. Det er dermed ikke helt klart hva som er gjeldende rett.
Departementet foreslår å presisere i lov at det er kommunen som har en plikt til å varsle
kontrollutvalget.

16.2 Gjeldende rett
Kommuneloven § 23-6 regulerer kontrollutvalgets innsyn og undersøkelser i selskaper. Det
framgår av bestemmelsens femte ledd at kontrollutvalget har rett til å være til stede i
generalforsamling, representantskap og andre eierorganer i heleide kommunale selskaper. I
tillegg slår bestemmelsen fast at kontrollutvalget skal varsles om slike møter.
Varslingsplikten til kontrollutvalget kom inn i kommuneloven (1992) § 80 tredje ledd 1. juli
2004. Med noen små språklige justeringer er varslingsplikten videreført i sin helhet i ny
kommunelov (2018) § 23-6 femte ledd. I både kommuneloven (1992) og kommuneloven
(2018) står det at kontrollutvalget «skal varsles», uten at det defineres nærmere hvem som
skal varsle. Forarbeidene gir heller ikke et tydelig svar på hvem som har varslingsplikten.
Departementet har lagt til grunn i en tolkningsuttalelse at det er mest nærliggende at eier/deltakerkommunen sender slikt varsel. Departementet har blant annet vist til at det vil være
enklere for den enkelte kommunen å informere kontrollutvalget i forbindelse med møter, enn
at selskap som kan ha mange ulike eier-/deltakerkommuner gjør det. Men siden de øvrige
rettskildene ikke gir et tydelig svar, er gjeldende rett i dag ikke helt klar.

16.3 Departementets vurderinger og forslag
Begrunnelsen for varslingsplikten er at kontrollutvalget skal få informasjon om at det skal
være møter i det øverste eierorganet i selskaper som kommunen har eierinteresser i og i det
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øveste organet i interkommunale samarbeid. En stor del av kommuners virksomhet utføres i
dag gjennom aksjeselskaper, interkommunale selskaper (IKS) eller interkommunale
samarbeid som er fristilt fra kommunen som egne rettssubjekter. Varslingsplikten og retten til
å være til stede i møtene, er viktig for at kontrollutvalget skal få tilstrekkelig informasjon og
dermed grunnlag for å gjennomføre sin kontroll.
Usikkerhet rundt hvem som skal varsle, kan føre til at kontrollutvalget ikke fanger opp at det
skal være møter, med den konsekvens at kontrollutvalget ikke får vært til stede. Uklarheten
kan dermed føre til at hele bestemmelsen ikke fungerer etter hensikten.
Departementet har vurdert to alternativer til hvem som bør ha en varslingsplikt til
kontrollutvalget om at det skal være møter i generalforsamling, representantskap og andre
eierorganer i heleide kommunale selskaper. Disse alternativene er selskapet selv eller den
enkelte eier-/deltakerkommunen.
Det er det enkelte aksjeselskapet, interkommunale selskapet mv. som setter opp møter og
innkaller medlemmene. Varsel til kontrollutvalget om at det er møte i generalforsamling,
representantskap eller tilsvarende organ vil antakelig kunne sendes samtidig, ved at
kontrollutvalgssekretariatet får kopi av møteinnkalling. Slik sett henger varsling til
kontrollutvalget naturlig sammen med tilsvarende administrative oppgaver selskapet må gjøre
i forbindelse med møter. Dette kan tale i retning av at det er hensiktsmessig at selskapet har
en plikt til å varsle kontrollutvalget etter kommuneloven.
På den andre siden antar departementet at det vil føre til et visst merarbeid for selskapene om
de til enhver tid må ha oppdatert informasjon om de ulike kontrollutvalgssekretariatene som
skal få varsel om møter og å sende varsel til dem. Særlig i selskaper med mange kommunale
eiere eller deltakere vil dette kunne føre til ekstra administrativ tilrettelegging.
Dersom selskapene skulle ilegges en slik varslingsplikt, vurderer departementet at det ville
vært mer nærliggende at pliktbestemmelsen ble plassert i den enkelte selskapsloven, og ikke i
kommuneloven. Som det framgår av kommuneloven § 1-2 gjelder loven kommuners
virksomhet. Både lovteknisk og pedagogisk sett mener departementet det vil være uheldig om
en varslingsplikt for selskap blir plassert i kommuneloven.
Alternativet til at selskapet får en varslingsplikt, er at den enkelte eier-/deltakerkommunen
må sørge for at kontrollutvalgssekretariatet får informasjon om møter. Departementet viser til
at kommunen alltid vil ha oppdatert informasjon om kontrollutvalget og at kommunen også
alltid vil få innkalling til møtene i eierorganene. Vi antar derfor at det vil være nokså enkelt å
administrere en slik varslingsplikt. Kommunen kan videresende innkallinger til
kontrollutvalgssekretariatet fortløpende.
Slik departementet vurderer problemstillingen nå, mener vi samlet sett at den beste løsningen
vil være om kommunen får en plikt til å varsle kontrollutvalget. Vi har særlig lagt vekt på at
dette vil være den enkleste ordningen å administrere. Forslaget vil innebære å endre ordlyden
i kommuneloven § 23-6 femte ledd, slik at det framgår tydelig at kommuner og
fylkeskommuner som er deltaker eller eier i selskaper eller interkommunale samarbeid etter
bestemmelsens første ledd, skal varsle kontrollutvalget.

17 Forholdet til Longyearbyen lokalstyre
Rammeverket for Longyearbyen lokalstyre er nedfelt i Svalbardloven kapittel 5 og bygger på
kommuneloven. Svalbardloven kapittel 5 har egne bestemmelser som bygger på prinsippene i
kommuneloven og bestemmelser som henviser til bestemte paragrafer i kommuneloven.
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Ettersom det er noen prinsipielle forskjeller på Longyearbyen lokalstyre og en kommune, er
ikke alt regelverket likt.
Endringene som foreslås i dette høringsnotatet, som justerer allerede gjeldende regelverk, bør
gjelde tilsvarende for Longyearbyen lokalstyre. De fleste endringene vil komme til
anvendelse for Longyearbyen lokalstyre gjennom henvisningsbestemmelsene. I tillegg må det
gjøres to endringer i Svalbardloven. For det første må arbeidsutvalg for ungdomsråd eller
andre medvirkningsorganer legges til i § 35 a andre ledd bokstav d, som regulerer hva som
anses som andre organer i Longyearbyen lokalstyre. For det andre må henvisningen til
kommuneloven i Svalbardloven § 35 b femte ledd endres, fordi forslaget innebærer at det
skal legges til et nytt sjette ledd i kommuneloven § 5-12.

18 Økonomiske og administrative konsekvenser
Forslagene i dette høringsnotatet inneholder i det all vesentligste presiseringer og
tydeliggjøringer. Ingen av de foreslåtte lovendringene innebærer nye oppgaver til
kommunene. Departementet mener derfor at forslagene ikke får administrative eller
økonomiske konsekvenser av vesentlig betydning.

19 Merknader til enkelte av forslagene til lovendringer
Til endringene i § 5-2:
I andre ledd er opplistingen av andre kommunale organ er utvidet. I bokstav e) om eldreråd,
råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for
ungdom er det tatt inn at også arbeidsutvalg for disse er et slikt organ. Denne endringen
henger sammen med endringen i § 5-12 som åpner opp for at også slike organ skal kunne
opprette arbeidsutvalg.
Til endringene i § 5-6:
Endringen i tredje ledd innebærer at formannskap og fylkesutvalg kan omorganisere eller
nedlegge egne arbeidsutvalg. Dette kan de gjøre når de måtte ønske det og dermed også flere
ganger om det er ønskelig. Når det sies at formannskapet og fylkesutvalget kan gjøre dette
selv, innebærer det at kompetansen ikke kan delegeres videre. I praksis betyr det at
arbeidsutvalgene ikke kan gis adgang til å omorganisere eller legge ned seg selv.
Til endringene i § 5-7:
Endringen i tredje ledd innebærer at et utvalg kan omorganisere eller nedlegge egne
arbeidsutvalg. Dette kan de gjøre når de måtte ønske det og dermed også flere ganger om det
er ønskelig. Når det sies at utvalget kan gjøre dette selv, innebærer det at kompetansen ikke
kan delegeres videre. I praksis betyr det at arbeidsutvalgene ikke kan gis adgang til å
omorganisere eller legge ned seg selv.
Til endringene i § 5-9:
Endringen i sjette ledd innebærer at en komiteer kan omorganisere eller nedlegge egne
arbeidsutvalg, forutsatt at kommunestyret ikke har bestemt noe annet. Så lenge det skjer
innenfor rammene kommunestyret eventuel har satt, kan komiteer omorganisere og nedlegge
arbeidsutvalg når de måtte ønske det og dermed også flere ganger om det er ønskelig.Når det
sies at komiteen kan gjøre dette selv, innebærer det at kompetansen ikke kan delegeres
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videre. I praksis betyr det at arbeidsutvalgene ikke kan gis adgang til å omorganisere eller
legge ned seg selv.
Til endringene i § 5-12:
Endringen i § 5-12 femte ledd åpner opp for at også eldreråd, råd for personer med
funksjonsmedsettelse og ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom skal kunne
opprette arbeidsutvalg. Det åpnes altså for en adgang til å ha arbeidsutvalg dersom det
enkelte organ selv ønsker det. Et slikt arbeidsutvalg må bestå av medlemmer som er valgt
blant medlemmene i medvirkningsrådet selv. Dette kan også omorganises eller legges ned av
organet selv, dersom de ønsker det. Når det gjelder oppgaver for arbeidsutvalget, vil det i
hovedsak være opp til medvirkningsrådet selv å bestemme dette. Oppgavene må imidlertid
være innenfor rammen av det organet selv kan gjøre. Siden medvirkningsråd ikke skal fatte
vedtak, kan heller ikke arbeidsutvalget får adgang til å fatte vedtak. Arbeidsutvalgene vil
være andre folkevalgt organer etter § 5-2 og en rekke av reglene i kommuneloven vil derfor
gjelde for slike arbeidsutvalg. For øvrig vil de i hovedsak ha samme rammer som andre
arbeidsutvalg etter kommuneloven.
Til endringene i § 6-2:
I fjerde ledd lovfestes det uttrykkelig at hvis varaordføreren trer midlertidig ut av vervet, skal
det velges en ny varaordfører midlertidig. I tillegg lovfestes det uttrykkelig at hvis
varaordføreren trer endelig ut av vervet, skal det velges en ny varaordfører.
Til endringene i § 7-5:
I fjerde ledd er det en ny bestemmelse som sier at det velgende organet selv avgjør om
avstemningen skal foretas ved skriftlig avstemning eller ved å vise stemmetegn. En
avgjørelse om dette gjøres etter de ordinære reglene, og det må således være et alminnelig
flertall for dette.
Til endringene i § 7-6:
I første ledd er det endret slik at begrepsbruken nå er «stemmer». Dette inkluderer både
stemmesedler og stemmetegn.
Til endringene i § 7-8:
I andre ledd er det presisert at flertallsvalg skal gjennomføres ved å vise stemmetegn. Det vil
si at det klargjøres at det ikke er anledning til skriftig avstemnig ved flertallsvalg.
Begrunnelsen for dette er at valg av ledere og nestledere til ulike folkevalgte organer bør
være åpne og synlige.
Til endringene i § 7-10:
Det gjøres flere endringer i § 7-10. Lovteknisk deles bestemmelsen i to slik at omtalen av
settemedlemmer tas ut og behandles i en ny egen bestemmelse i nye § 7-11. Dagens andre
ledd er derfor tatt ut og det blir dermed en justering av alle leddene i bestemmelsen.
I det som blir nytt andre ledd, er direkte valgte kommunedelsutvalg etter § 5-8 tatt inn i
lovteksten som et nytt type organ hvor det ikke skal velges nye medlemmer dersom et
medlem trer endelig ut. Det betyr at dersom et medlem av denne typen kommunedelsutvalg
trer endelig ut, så skal varamedlemmer fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerorden
de er valgt.
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Som en konsekvens av denne endringen tas også direkte valgte kommunedelsutvalg inn i
oppramsingen i det som blir et nytt tredje ledd, slik at det uttrykkelig framgår at det ikke skal
foretas nyvalg hvis et medlem eller varamedlem trer endelig ut.
Det tas også inn enkelte nye regler om valg til arbeidsutvalg i et nytt sjette ledd. Dersom det
skal velges settemedlem eller foretas et nyvalg etter tredje ledd til et arbeidsutvalg, er det
organet som opprettet og valgte medlemmer til arbeidsutvalget, som skal foreta valget. Det
betyr også at det er den aktuelle gruppen i organet som skal foreslå hvem som skal velges.
Til endringene i ny § 7-11:
Ny § 7-11 blir en egen bestemmelse om settemedlemmer. Suspensjonsreglene blir regulert i
ny § 7-12.
I første ledd andre punktum presiserer at det også kan velges settemedlem der hvor det gis et
tidsubestemt midlertidig fritak som antas å vare mer enn tre måneder. Dette vil blant annet
være aktuelt for folkevalgte som skal tiltre rikspolitiske verv som statssekretær eller politisk
rådgiver, hvor fritaket gjelder så lenge betingelsen for fritaket er til stede (det rikspolitiske
vervet). Slike fritak må som hovedregel antas å vare mer enn tre måneder, selv om det ikke er
eksplisitt vedtatt at det gjelder minst tre måneder. Bestemmelsen kan også være aktuell ved
tidsubestemt fritak ved langvarig behandling av sykdom. Det er ingen plikt til å velge
settemedlem, og det er det velgende organet som avgjør om vilkårene for å velge
settemedlem er til stede.
I andre ledd tas det inn nærmere beskrivelse av hvordan settemedlemmer skal velges. Loven
må gi slik beskrivelse, siden det ikke lenger er krav om å følge listen over varamedlemmer.
Settemedlemmer skal i hovedsak velges på samme måte som nye medlemmer ved nyvalg,
dvs. at den aktuelle gruppen foreslår en kandidat som organet velger så lenge
valgbarhetskriteriene er oppfylt.
I tredje ledd tas det også inn enkelte nye regler om valg av settemedlemmer til arbeidsutvalg.
Dersom det skal velges settemedlem til et arbeidsutvalg, er det organet som opprettet og
valgte medlemmer til arbeidsutvalget, som skal foreta valget. Det betyr også at det er den
aktuelle gruppen i organet som skal foreslå hvem som skal velges.
Til endringene i ny § 7-12:
Nye § 7-12 inneholder de suspensjonsreglene som sto i § 7-11. Det er i tillegg gjort enkelte
justeringer i hvilke straffebestemmelser det henvises til som vil kunne danne grunnlag for
suspensjon.
Til endringene i § 8-1:
Endringene i andre ledd presiserer at det bare er medlemmer av et kommunalt eller
fylkeskommunalt folkevalgt organ som har møte-, tale- og forslagsrett i organets møter. Med
medlemmer menes faste medlemmer av det aktuelle folkevalgte organet. Ved forfall til møter
vil møtende varamedlemmer og settemedlemmer ha samme rettigheter som medlemmene.
I andre ledd slås det også fast at det ikke kan gis møte-, tale- og forslagsrett til andre enn
organets medlemmer, med mindre noe annet følger av lov. Dette innebærer blant annet at
folkevalgte har møte-, tale- og forslagsrett i organet de er fast medlem, men at de ikke kan få
slike rettigheter i andre folkevalgte organer hvor han eller hun ikke er medlem. Heller ikke
andre personer eller grupper kan få møte-, tale- eller forslagsrett, med mindre loven
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uttrykkelig gir hjemmel for det. Disse endringene innebærer ingen øvrige endringer i de
eksisterende bestemmelsene om møte- og talerett.
Bestemmelsen er ikke til hinder for at andre enn organets medlemmer kan inviteres til møter
og få adgang til å uttale seg i enkeltsaker. Dette er noe annet enn en generell møte- og
talerett. Personer som får tilbud om å uttale seg i et møte, kan ikke delta i organets ordinære
ordveksling på samme måte som organets medlemmer. Forslagsrett kan ikke gis til andre enn
de som etter lov eller forskrift har eller kan få det.
I nytt tredje ledd tredje punktum lovfestes det at hvert enkelt medlem kan kreve skriftlig
avstemning ved ansettelser. Det betyr at utgangspunktet er at avstemningen gjennomføres
med stemmetegn, men at det ikke skal mer til enn at ett medlem krever skriftlig avstemning
for at kommunestyret må gjennomføre avstemningen skriftlig. I praksis har dette bare
betydning når kommunestyret skal ansette kommunedirektør, eller ombud for de kommunene
som ønsker dette.
Til endringene i § 13-3:
Endringen er en presisering av at bestemmelsens omtale av «1/3 av de møtende
medlemmene» betyr «minst» 1/3 av de møtende medlemmene.
Til endringene i § 13-2:
Endringene i andre ledd klargjør hvilke regler som gjelder for ansettelse og personalansvar
dersom kommunen eller fylkeskommunen velger å ha ett eller flere ombud. Det er
kommunestyret eller fylkestinget selv som skal ansette slike ombud. I dette ligger det også at
det er kommunestyret eller fylkestinget selv som kan beslutte oppsigelse og som dermed får
arbeidsgiveransvaret. Dette vil være et ansvar på samme måte som de har for
kommunedirektøren. Dette gjelder ikke for andre lovregulerte ombud der noe annet følger av
reguleringen for disse. Slik særlig regulering av enkelte konkrete ombud vil gå foran
kommunelovens mer generelle regler for kommuner og fylkeskommuner. Dette følger også
av ordinær lovtolkning og rettskildeprinsipper.
Til endringene i § 14-10 og § 14-18:
Forslagene gir departementet en ny hjemmel til å fastsette nærmere regler i forskrift om
minimumsavdraget. Dette omfatter regler om plikten til å dekke avdrag på driftsbudsjettet,
om plikten til å nedbetale lån og om beregningen av minimumsavdraget.
Til endringen i § 18-1:
Endringene i § 18-1 tredje ledd innebærer at det er valgfritt å benytte forkortelsen «IPR» i
samarbeidets navn eller ordene «interkommunalt politisk råd». Som forkortelse er det bare
anledning til å bruke forkortelsen «IPR». Navnet på et interkommunalt politisk råd må altså
enten inneholde forkortelsen IPR eller ha ordene interkommunalt politisk råd skrevet fullt ut.
Rådets navn skal framgå av samarbeidsavtalen.
Til endringen i § 19-1:
Endringene innebærer at det er valgfritt å benytte forkortelsen «KO» i samarbeidets navn
eller ordene «kommunalt oppgavefellesskap». Som forkortelse er det bare anledning til å
bruke forkortelsen «KO». Navnet på et kommunalt oppgavefellesskap må altså enten
inneholde forkortelsen KO eller ha ordene kommunalt oppgavefellesskap skrev fullt ut.
Navnet skal framgå av samarbeidsavtalen.
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Til endringen i § 23-6 femte ledd:
Endringene skal tydeliggjøre at kommuner og fylkeskommuner har en plikt til å varsle
kontrollutvalget om planlagte møter i generalforsamling, representantskap og tilsvarende
organer. Kommunen og fylkeskommunen har stor frihet til å bestemme hvordan
kontrollutvalget underrettes om at det skal være møter. Det er ingen formkrav til hvordan det
skal varsles etter denne bestemmelsen. Kommunen og fylkeskommunen må sørge for å gi
beskjed om møter tidsnok til at kontrollutvalget får praktisk mulighet til å kunne delta på
møtene.

20 Forslag til lov om endringer i kommuneloven og
Svalbardloven
I
I lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) gjøres
følgende endringer:
§ 5-2 andre ledd bokstav e) skal lyde:
e) eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet
medvirkningsorgan for ungdom, og arbeidsutvalg for disse.
§ 5-6 tredje ledd skal lyde:
Formannskapet og fylkesutvalget kan opprette et arbeidsutvalg som består av
medlemmer fra formannskapet eller fylkesutvalget. Formannskapet og fylkesutvalget kan
selv når som helst omorganisere eller nedlegge arbeidsutvalg.
5-7 tredje ledd skal lyde:
Utvalget kan opprette et arbeidsutvalg med medlemmer som er valgt blant
medlemmene av utvalget. Dette kravet gjelder ikke når kommunedelsutvalg velger
arbeidsutvalg. Utvalget kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge
arbeidsutvalg.
§ 5-9 sjette ledd skal lyde:
Komiteen kan opprette arbeidsutvalg med medlemmer fra komiteen hvis ikke
kommunestyret eller fylkestinget selv har bestemt noe annet. Komiteen kan selv når som
helst omorganisere eller nedlegge et arbeidsutvalg hvis ikke kommunestyret eller
fylkestinget selv har bestemt noe annet.
Nytt § 5-12 femte ledd skal lyde:
Et råd eller annet medvirkningsorgan for ungdom kan opprette arbeidsutvalg med
medlemmer som er valgt blant medlemmene i det aktuelle rådet eller annet
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medvirkningsorgan for ungdom. Det aktuelle rådet eller annet medvirkningsorgan for
ungdom kan selv når som helst omorganisere eller nedlegge arbeidsutvalget.
§ 5-12 nåværende femte ledd blir sjette ledd.
§ 6-2 fjerde ledd skal lyde:
Hvis ordføreren trer midlertidig ut av vervet, rykker varaordføreren opp som ordfører.
En ny varaordfører skal da velges midlertidig. Hvis ordføreren trer endelig ut av vervet,
skal det velges en ny ordfører. Hvis varaordføreren trer midlertidig ut av vervet, skal det
velges en ny varaordfører midlertidig. Hvis varaordføreren trer endelig ut av vervet, skal
det velges en ny varaordfører.
Nytt § 7-5 fjerde ledd skal lyde:
Det velgende organet avgjør selv om valget skal foretas ved skriftlig avstemning eller
om det skal foretas ved å vise stemmetegn.
§ 7-6 første ledd skal lyde:
Ved valgoppgjøret fordeles organets medlemsplasser på de ulike listene etter hvor
mange stemmer hver liste har fått, ved bruk av delingstall 1, 2, 3, 4 osv. Hvis flere lister
har samme kvotient, tilfaller plassen den av listene som har fått flest stemmer. Har listene
fått like mange stemmer, avgjøres valget ved loddtrekning.
Nytt § 7-8 andre ledd skal lyde:
Flertallsvalg skal foretas ved å vise stemmetegn.
§ 7-10 skal lyde:
Hvis medlemmer har forfall til et møte i et folkevalgt organ, innkalles
varamedlemmer fra den gruppen der det er forfall. Varamedlemmer skal så langt som
mulig innkalles i den nummerordenen de er valgt.
Hvis medlemmer av kommunestyret, fylkestinget eller direkte valgte
kommunedelsutvalg trer endelig ut, og de er valgt ved forholdsvalg, skal varamedlemmer
fra samme liste tre inn i deres sted i den nummerordenen varamedlemmene er valgt. Hvis
medlemmer av kommunestyret trer endelig ut, og de er valgt ved flertallsvalg, skal
varamedlemmer tre inn i den nummerordenen de er valgt.
Hvis et medlem eller varamedlem av et annet folkevalgt organ enn kommunestyre,
fylkesting, kommunestyrekomité, fylkestingskomité eller direkte valgt kommunedelsutvalg
trer endelig ut, skal det velges et nytt medlem eller varamedlem. Det nye medlemmet skal
velges fra den samme gruppen som det uttredende medlemmet tilhørte. Hvis dette vil føre
til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent av medlemmene i organet,
skal det, hvis det er mulig, velges et nytt medlem fra det underrepresenterte kjønnet.
Hvis lederen av et folkevalgt organ trer endelig ut av organet, skal det velges en ny
leder.
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Hvis antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet,
fylkesutvalget eller et annet folkevalgt organ som er valgt av kommunestyret eller
fylkestinget, er blitt for lavt, kan kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller
flere faste eller midlertidige varamedlemmer. Disse varamedlemmene skal velges fra den
gruppen som har et for lavt antall varamedlemmer (suppleringsvalg). Hvis det viser seg at
denne framgangsmåten fører til at ett kjønn vil bli representert med mindre enn 40 prosent
av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal det, hvis det er
mulig, velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønnet. Formannskapet eller
fylkesutvalget kan få delegert myndighet til å velge varamedlemmer til andre organer.
Ved nyvalg etter tredje ledd og suppleringsvalg etter femte ledd kan gruppen selv
foreslå hvem som skal velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret,
formannskapet, fylkestinget eller fylkesutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten
hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt. Ved nyvalg etter tredje ledd rykker det nye
medlemmet eller varamedlemmet inn på den ledige plassen. Ved suppleringsvalg etter
femte ledd skal det nyvalgte varamedlemmet plasseres nederst på listen over
varamedlemmer.
Ved nyvalg etter tredje ledd til arbeidsutvalg skal gruppen i det folkevalgte organet
som opprettet arbeidsutvalget, foreslå hvem som skal velges. Gruppen informerer deretter
det folkevalgte organet som opprettet arbeidsutvalget, som velger den foreslåtte
kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt.
Nåværende § 7-11 blir ny § 7-12.
Ny § 7-11 skal lyde:
§ 7-11 Settemedlemmer
Hvis en folkevalgt i andre organer enn kommunestyret, fylkestinget eller direkte
valgte kommunedelsutvalg er innvilget fritak i minst tre måneder, kan kommunestyret
eller fylkestinget selv velge et settemedlem for den perioden fritaket gjelder. Det samme
gjelder hvis det er gitt tidsubestemt fritak som antas å vare mer enn tre måneder.
Ved valg av settemedlem etter første ledd kan gruppen selv foreslå hvem som skal
velges. Gruppen informerer deretter kommunestyret eller fylkestinget, som velger den
foreslåtte kandidaten hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt.
Ved valg av settemedlem til arbeidsutvalg, skal gruppen i det folkevalgte organet som
opprettet arbeidsutvalget foreslå hvem som skal velges. Gruppen informerer deretter det
folkevalgte organet som opprettet arbeidsutvalget, som velger den foreslåtte kandidaten
hvis de lovbestemte vilkårene er oppfylt.
Ny § 7-12 første ledd skal lyde:
Hvis det blir tatt ut siktelse eller tiltale mot en folkevalgt for et straffbart forhold som
er nevnt i straffeloven §§ 151 til 154, 170 bokstav b, 171 til 175, 209 til 210, 351 til 352,
kapittel 27 eller 30, og forholdet er knyttet til utøvelse av tjeneste eller et verv for
kommunen eller fylkeskommunen, kan kommunestyret eller fylkestinget selv vedta å
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suspendere den folkevalgte fra vervet inntil saken er rettskraftig avgjort. Hvis det dreier
seg om forhold som er nevnt i straffeloven §§ 151 til 154, gjelder ikke vilkåret om at
forholdet skal være knyttet til utøvelse av verv eller tjeneste for kommunen eller
fylkeskommunen
Nytt § 8-1 andre ledd skal lyde:
Medlemmer av et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ har møte-, taleog forslagsrett i organets møter. Det kan ikke gis møte-, tale- og forslagsrett til andre enn
organets medlemmer, hvis ikke noe annet følger av lov.
§ 8-1 nåværende andre ledd blir nytt tredje ledd.
§ 8-1 tredje ledd skal lyde:
Medlemmer som er til stede i et kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ
når en sak tas opp til avstemning, plikter å stemme. Ved valg og vedtak om ansettelse er
det adgang til å stemme blankt. Ved vedtak om ansettelse kan hvert enkelt medlem kreve
skriftlig avstemning.
§ 11-3 femte ledd skal lyde:
Et folkevalgt organ kan fatte vedtak i en sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis
ikke møtelederen eller minst 1/3 av de møtende medlemmene motsetter seg det. På
tilsvarende måte kan organet fatte vedtak i en sak der saksdokumentene ikke er sendt ut
sammen med innkallingen, hvis ikke møtelederen eller minst 1/3 av de møtende
medlemmene motsetter seg det.
§ 13-2 skal lyde:
§ 13-2 Åremål og ombud
Kommunestyret og fylkestinget kan selv bestemme at ledende administrative
stillinger skal være åremålsstillinger. Det samme gjelder for ombud. Åremålsperioden
skal være på minst seks år.
Dersom kommunestyret eller fylkestinget vedtar at kommunen eller fylkeskommunen
skal ha ombud, skal kommunestyret eller fylkestinget selv ansette ombudet.
§ 14-10 andre ledd skal lyde:
Driftsbudsjettet skal dekke avdrag på lån med et beløp som minst tilsvarer avdrag
beregnet etter § 14-18. Departementet kan gi forskrift om dekning av avdrag på
driftsbudsjettet.
Nytt § 14-18 fjerde ledd:
Departementet kan gi forskrift om nedbetaling av lån og om beregning av
minimumsavdraget.
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§ 18-1 tredje ledd skal lyde:
Rådets navn skal inneholde ordene interkommunalt politisk råd eller forkortelsen
IPR.
§ 19-1 tredje ledd skal lyde:
Oppgavefellesskapets navn skal inneholde ordene kommunalt oppgavefellesskap eller
forkortelsen KO.
§ 23-6 femte ledd skal lyde:
Kommuner og fylkeskommuner skal varsle kontrollutvalget om møter i
generalforsamling, representantskap og tilsvarende organer. Kontrollutvalget har rett til å
være til stede i disse møtene.
II
I lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard (Svalbardloven) gjøres følgende endringer:
§ 35 a andre ledd bokstav d) skal lyde:
d) ungdomsråd eller annet medvirkningsorgan for ungdom og arbeidsutvalg for dette.
§ 35 b femte ledd andre punktum skal lyde:
Kommuneloven § 5-12 tredje til sjette ledd gjelder tilsvarende.
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