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Kontrollutvalget Deanu gielda/Tana kommune. 
 

MØTEPROTOKOLL               Referent: Mette Rushfeldt 
 

   Dato: 12. april 2013       Tid: 12.00 – 15.05. 

  Sted: Tana rådhus, kommunestyresalen   

 

 

Disse møtte: 

Leder Kåre Breivik og medlem Leif Sundelin. Anja Aslaksen møtte ikke.  

 

 

Ellers møtte 

Mette Rushfeldt fra Kontrollutvalgan IS. 

Bjørn Gustav sen og Geir Andreassen fra Finnmark kommunerevisjon IKS  

 

 

Følgende saker var til behandling: 

1/13 Godkjenning av innkalling og saksliste 

2/13 Godkjenning av protokoll tidligere møter 

3/13 Referater  

4/13 Henvendelse til kontrollutvalget vedr. kommunale avgifter 

5/13 Orientering fra revisor – regnskapsrevisjonen 2012 

6/13 Kontrollutvalgets årsrapport 2012 

7/13 Bestilling av eierskapskontroll, evt. selskapskontroll 

8/13 Plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 2016 

9/13 Eventuelt 

 

Utvalget spiste lunsj fra kl. 11.30 til 12.00. Behandling av sakene startet kl. 12.00. 

 

 

 

Sak 01/13 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

Rådmann hadde meldt forfall til møte så orientering fra rådmann utsettes til neste møte. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Innkalling og saksliste til møte 12. april 2013 godkjennes. 

 

Vedtak, enstemmig: 

Innkalling og saksliste til møte 12. april 2013 godkjennes. Innkalling og saker må sendes pr post til 

medlem Anja Aslaksen og til varamedlemmer. 
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Sak 02/13   Godkjenning av protokoller 
 

Sekretariatets forslag til vedtak 

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 20. november 2012 godkjennes.  

 

Vedtak, enstemmig: 

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 20. november 2012 godkjennes.  

 

Sak 03/13  Referater  
 

Kontrollutvalget fikk en orientering fra konstituert daglig leder i Finnmark kommunerevisjon IKS 

Bjørn Gustavsen om prosessen med ansettelse av daglig leder og selskapsavtale for selskapet. 

Nyansatt leder, Jack Sture Moutka, starter i jobben 2. mai med kontorsted Vadsø. Det er også ansatt 

ny oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Marianne Vara, som begynner 1. august. Hun har også 

kontorsted Vadsø. Ny selskapsavtale skal behandles i representantskapet og sendes deretter til 

kommunestyrene til behandling. 

 

Utgående brev 

 Brev av 04.12.2012 fra sekretariatet til kommunestyret – melding om vedtak i sak 31/12 

 Brev av 04.12.2012 fra sekretariatet til kommunestyret – melding om vedtak i sak 32/12 

 

Innkomne brev 

 Ingen innkomne brev bortsett fra sak 4/13  

 

 

E – info fra Norges kommunerevisorforbund 

Norges Kommunerevisorforbund(NKRF) er en yrkesfaglig landssammenslutning som er åpen for 

alle som arbeider med revisjon av eller tilsyn med kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Vi har 

etablert en praksis hvor vi legger frem informasjon fra NKRF etter hvert som de kommer ut. Denne 

gang har jeg plukket ut de som er av interesse for kontrollutvalg: 

 

 11/12 – Strenge vilkår for å nytte hasteparagrafen 

 14/12 – Forståelse av kravet om at minst ett kommunestyremedlem skal være 

             medlem av kontrollutvalget 

 15/12 – Revisors taushetsplikt i åpne møter i kontrollutvalget 

   1/13 – Lov og forskriftsendringer for styrket egenkontroll 

   2/13 – Arkivplikt og organisasjonsform 

 

 

Sekretariatets forslag til vedtak 
Referatene tas til orientering.  

 

 

Vedtak, enstemmig:  

Referatene tas til orientering og e-INFOene 11/12 Strenge vilkår for å nytte hasteparagrafen og 14/12 

Forståelse av kravet om at et minst ett kommunestyremedlem skal være medlem av kontrollutvalget, 

vedlegges protokollen til kommunestyret. 
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Sak 04/13  Henvendelse til kontrollutvalget vedr. kommunale avgifter 
 

Kontrollutvalget har fått en henvendelse fra en innbygger i kommunen angående kommunens 

vannavgift. Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og ber om at kommunens klagemuligheter 

benyttes. Kontrollutvalget kunne ikke se av henvendelsen at klagen er sendt Tana kommunes 

klagenemnd. (adresse: Klagenemnda i Tana kommune, Rådhusveien 24, 9845 Tana). 

 

 

Vedtak, enstemmig:  

Kontrollutvalget ber avsender av henvendelsen sende sin henvendelse til kommunens klageorgan for 

behandling. Kontrollutvalget ber revisjonen gjennomgå gjeldende avgiftsnivå for 2012, og 

beregningsgrunnlaget m.m. for beregning av vannavgift i forbindelse med revidering av kommunens 

årsregnskap for 2012.  

 

 

 
Sak 05/13 Orientering om regnskapsrevisjonen 2012 
 

Revisor orienterte kontrollutvalget om at Tana kommunes årsregnskap for 2012 var levert revisor 4. 

mars og Tana kommunale boligselskap KFs særregnskap 2012 ble levert 13. mars 2013.  

Tana kommune går over til økonomisystemet Arena fra 1.1.2014, da nåværende fases ut av 

leverandør. 

 

Sekretariatets forslag til vedtak  

Revisors orientering tas til etterretning. 

 

Vedtak, enstemmig: 

Revisors orientering tas til etterretning. 

 

 

 

Sak 06/13  Kontrollutvalgets årsrapport 2012 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

 Den fremlagte forslag til Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 vedtas. 

  Årsrapporten oversendes kommunestyret. 

 Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak: 

 Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering 

 

Vedtak, enstemmig 

 Den fremlagte forslag til Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 vedtas. 

  Årsrapporten oversendes kommunestyret. 

 Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret gjør slikt vedtak: 

 Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2012 til orientering 
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Sak 07/13  Bestilling av eierskapskontroll 
 
Sekretariatets forslag til vedtak 

 Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Tana kommune for2012 - 2015 og 

bestiller selskapskontroll (eierskapskontroll) i ØFAS ANS 

 Problemstillingene er som følger: 

o Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 
 Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine 

eierinteresser? 
 Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 

o Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring 
og selskapsledelse? 

o [Andre forhold] 

 Eierskapskontrollen bestilles fra Finnmark kommunerevisjon IKS 

 Prosjektet gjennomføres innen en ramme på ca 65 timer. 

 Saken legges fram for kontrollutvalget i møte 13. september 2013 

 

 

Vedtak, enstemmig 

 Kontrollutvalget viser til plan for selskapskontroll for Tana kommune for2012 - 2015 og 

bestiller selskapskontroll (eierskapskontroll) i ØFAS ANS 

 Problemstillingene er som følger: 

o Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser? 
 Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine 

eierinteresser? 
 Er rutinene gode nok, og blir de fulgt? 

o Utøves kommunens eierinteresser i samsvar med kommunestyrets vedtak og 
forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring 
og selskapsledelse? 

 Eierskapskontrollen bestilles fra Finnmark kommunerevisjon IKS 

 Prosjektet gjennomføres innen en ramme på ca. 65 timer. 

 Saken legges fram for kontrollutvalget i møte 23. september 2013 

 Eventuelt gjennomføring av selskapskontroll (eierskapskontroll) i andre selskaper der 

medeierkommuner også deltar, vil KU Tana prioritere deltakelse sammen med aktuelle 

kommuner for å effektivisere arbeidet. 
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Sak 08/13  Plan for forvaltningsrevisjon 2013 - 2016 
 

Sekretariatets forslag til vedtak 

1. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 

perioden 

 2013 - 2016. 

2. Kommunestyret vedtar slik prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden 2013 

– 2016: 

a. ….. 

b. ….. 

c. ….. 

d. …. 

3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i 

planen i planperioden. 

 

 

Vedtak, enstemmig 

1. Kommunestyret slutter seg til det fremlagte forslag til plan for forvaltningsrevisjon for 

perioden 2013 - 2016. 

2. Kommunestyret vedtar slik prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter for perioden  

2013 – 2016: 

a. Elevenes psykososiale miljø, grunnskolen 

b. Institusjonsbasert omsorg (avviksmelding og internkontroll) 

c. Offentlige anskaffelser 

d. Samhandlingsreformen, rekruttering fagpersonell 

e. Bygg og anlegg, utviklingsavdelingen (bygge- og prosjekt regnskap) 

3. Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og omprioriteringer i 

planen i planperioden. 

 

 

 

Sak 09/13  Eventuelt 
 

 Revidering av kontrollutvalgets møteplan. 

 

Vedtak, enstemmig 

Kontrollutvalget vedtar følgende reviderte møteplan for 2013: 

 3. juni 

23. september 

28. oktober 

 2. desember 

 

Kontrollutvalget ber om at revidert møteplan settes inn på den kommunale møteplan og på 

kommunens hjemmesider for kontrollutvalget. 

 

 

Neste møte i henhold til møteplan er 3. juni 2013. 

 

 

 

Kåre Breivik / sign       Mette Rushfeldt /sign 

Kontrollutvalgsleder       saksbehandler 
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 eINFO 12/11 - Strenge vilkår for å nytte hasteparagrafen  
 
Kommuneloven er nøye når det gjelder å presisere hvilke kommunale organer som har 

myndighet (”kompetanse”) til å bestemme hva. I utgangspunktet ligger all myndighet til 

kommunestyret, men myndighet kan være delegert eller lagt til andre organer ved lov, jf. 

kommuneloven (koml.) § 6.  

 

Loven er også nøye når det gjelder å fastsette hvilken myndighet som kan delegeres og til 

hvilke organer. Hvis det i loven er sagt at en eller annen myndighet utøves av kommunestyret 

”selv”, kan den ikke delegeres.  

 

Fra dette systemet er det gjort et unntak i koml. § 13, den såkalte ”hasteparagrafen”. Denne 

paragrafen åpner mulighet for at kommunestyret ”selv” kan bestemme at formannskapet, et 

fast utvalg eller kommunerådet ”skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært 

avgjort av annet organ når det er nødvendig at vedtak treffes så raskt at det ikke er tid til å 

innkalle dette”.  

 

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har 4. mai 2012 gjort et vedtak som kaster lys over hva som 

skal til for at hasteparagrafen kan tas i bruk.  

 

Etter at et kommunestyre på regulært vis hadde vedtatt kommunens budsjett for 2012, viste 

det seg at barnetallet i kommunen hadde økt mer enn ventet, slik at lovbestemte ytelser til 

private barnehager ville øke mer enn forutsatt i budsjettet. Korrekt faktagrunnlag for 

beregningen av bevilgningen til disse barnehagene forelå ikke før 20. januar 2012, mens 

beløpet skulle være bevilget seinest 1. februar 2012.  

Med tilvising til koml. § 13 vedtok kommunens formannskap, som på lovlig måte hadde fått 

delegert hastemyndighet fra kommunestyret, i møte 26. januar 2012 å endre kommunens 

budsjett for 2012.  

 

Tre medlemmer av kommunestyret anmodet i brev 11. februar 2012 til fylkesmannen om at 

dette vedtaket ble tatt opp til lovlighetskontroll etter koml. § 59.  

Spørsmålet til vurdering hos fylkesmannen var om det hadde eller ikke hadde vært tid til å 

innkalle det organet som regulært skulle ha behandlet budsjettendringsframlegget, nemlig 

kommunestyret.  

Fylkesmannen refererer bl.a. følgende fra bestemmelsen i kommunens reglement om innkalling 

til møter i kommunestyret: ”Innkallingen sendes hvert medlem i kommunestyret med en frist 

på 8 dager”, og fortsetter:  

 

”Fylkesmannen er enig i at dersom disse innkallingsfristene i reglementet skulle følges, så ville 

det vært knapt med tid til å behandle saken i den tidsperioden kommunen selv har gitt seg 

(20.01.2012-31.01.2012). Imidlertid er vi ikke enig i at dette hadde vært umulig. Det kunne 

vært sendt ut innkalling til kommunestyret samtidig med innkallingen til formannskapet den 

20.01.2012. Formannskapet kunne avholdt møte den 26.01 (noe som også ble gjort), og 

kommunestyret 2 kunne avholdt møte mandag den 30.01.2012. Etter det Fylkesmannen kan se, 

står det ingen steder i reglementet at kommunestyret skal innkalles med en frist på 8 dager 

etter at formannskapet har avgitt innstilling i saken. Saken kunne dermed ha vært behandlet i 

samsvar med kravene i loven samtidig som reglementet for kommunen også ble fulgt.  

Uansett kan ikke de lovbestemte kravene til hvordan en budsjettendring skal behandles, vike til 

fordel for et internt reglement i kommunen. Fylkesmannen understreker at det i stedet er 

kommunens interne reglement som må vike, slik at lovbestemt vedtaksmyndighet 

(kommunestyret) kan fatte vedtak i saken”.  

 

Etter dette kom fylkesmannen altså til at i det aktuelle tilfellet hadde formannskapet ikke 

myndighet til å nytte hasteparagrafen.  

 

Oslo, 9. oktober 2012 Norges Kommunerevisorforbund  

Bernt Frydenberg  

Juridisk rådgiver 
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eINFO 12/14 – Forståelsen av kravet om at minst ett 
kommunestyremedlem skal være medlem av kontrollutvalget  
 
Av kommuneloven § 77 nr. 1 framgår det at minst ett av kontrollutvalgets medlemmer skal 

velges blant kommunestyrets eller fylkestingets medlemmer. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 

(FMiSF) har i forbindelse med en lovlighetskontroll nylig vurdert forståelsen av denne 

bestemmelsen, se vedlegg 1.  

 

Utgangspunktet for vurderingen var at det kontrollutvalgsmedlemmet som var valgt blant 

kommunestyrets medlemmer, ble ansatt i Gloppen kommune og dermed ikke lenger var valgbar 

til kontrollutvalget. Fylkesmannen konkluderte noe overraskende at kravet om 

kommunestyrepresentasjon i kontrollutvalget ikke er ufravikelig ved suppleringsvalg i 

valgperioden.  

 

Fylkesmannen bygger i stor grad sin vurdering på en uttalelse fra Kommunal- og 

regionaldepartementet (KRD) av 1. juli 2008 til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, se vedlegg 2. 

Her heter det bl.a.:  

Kravet om at minst ett kommunestyremedlem skal være medlem av kontrollutvalget er 

direkte knyttet til konstitueringen av kontrollutvalget. Dette følger etter departementets 

vurdering av ordlyden i kommuneloven § 77 nr. 1 fjerde punktum. Spørsmålet oppstår 

om dette kravet gjelder også når det er tale om suppleringsvalg i løpet av valgperioden. 

Departementet antar at det ikke er noe direkte krav i loven om at det skal velges et nytt 

kommunestyremedlem for å erstatte et som går ut av kontrollutvalget, selv om dette 

skulle medføre at utvalget blir uten representasjon fra kommunestyret. Det vil også i 

praksis kunne være svært vanskelig å praktisere en slik regel. Departementet mener 

likevel at intensjonene bak lovbestemmelsen tilsier at kommunene gjør sitt ytterste for å 

sikre at kommunestyret er representert i kontrollutvalget i hele valgperioden.  

 

I sin uttalelse peker FMiSF bl.a. på at «det er lite i samsvar med demokratiomsyn dersom 

representantar i formannskap og hovudutval skal ha rettsleg plikt til å fråtre politiske verv dei 

er lovleg valt til ved konstitueringa, på bakgrunn av forholdsval etter kommunelova § 36, sjå § 

77 nr. 2. Kommunen må likevel gjere sitt ytste for å få inn eit medlem frå kommunestyret i 

kontrollutvalet. Reint spekulative nyval, med sikte på å omgå kravet om representasjon, må 

såleis reknast som ulovlege. Det er ikkje indikasjonar på at det ligg føre slike motiv i denne 

saka.  

 

Kommunen seier det ikkje er fleire representantar i kommunestyret som er valbare til  

kontrollutvalet, og at det har vore arbeidd politisk i kommunen for å finne ei løysing. Det går 

mellom anna fram av møteboka for møtet 18.06.2012 at nyvalet har blitt utsett tre gonger med 

sikte på å innfri kravet i § 77 nr. 1. Ut frå dette konkluderer vi med at kommunen har gjort sitt 

ytste for å oppnå kommunestyrerepresentasjon i kontrollutvalet, utan at dette har ført fram. Vi 

har derfor kome til at kontrollutvalet i Gloppen kommune har ei lovleg samansetting, sjølv om 

kravet i § 77 nr. 1 ikkje er innfridd.»  
 
Vi er kjent med at Fylkesmannen i en e-post til KRD har bedt om en nærmere utdyping av hva 

som ligger i at kommunen har gjort «sitt ytterste» for å få valgt inn et medlem fra 

kommunestyret. Det foreligger imidlertid ikke noe skriftlig svar fra departementet på denne 

henvendelsen.  

 

Oslo, 2. november 2012 Norges Kommunerevisorforbund  

Bjørn Bråthen  

seniorrådgiver  

 

Vedlegg:  
1. Brev av 19. oktober 2012 fra Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til Gloppen kommune  

2. Brev av 1. juli 2008 fra Kommunal- og regionaldepartementet til Fylkesmannen i Sør-

Trøndelag  

 


