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Ordfører Helga Pedersen (AP) fremmet innstillinga: 

 

1. Kommunestyret bestiller en gjennomgang av alle vesentlige forhold knyttet til den 

økonomiske utroskapen Tana kommune er utsatt for. Kommunestyret ber 

kontrollutvalget gå i dialog med revisjonen om nærmere mandat for utredningen. 

Kommunestyret ber KomRev NORD legge fram en rapport for kommunestyret via 

kontrollutvalget. Arbeidet fra den interne utredningsgruppen oversendes revisjonen til 

videre behandling. 

2. Kommunestyret bestiller en forvaltningsrevisjon av organisasjonskultur, holdninger og 

ledelse i Tana kommune som iverksettes etter at politiets etterforskning er ferdigstilt. 

Kommunestyret ber revisjonen legge fram en prosjektplan for kontrollutvalget. 

3. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å gjøre nødvendige økonomiske 

disponeringer for å opprettholde forsvarlig kommunal drift og beredskap  

4. Kommunestyret ber rådmannen søke fylkesmannen om kriseskjønnsmidler 

 

Votering 

Enstemmig vedtatt.  

 

 

Vedtak 

Innstilling til kommunestyret  

 

1. Kommunestyret bestiller en gjennomgang av alle vesentlige forhold knyttet til den 

økonomiske utroskapen Tana kommune er utsatt for. Kommunestyret ber 



kontrollutvalget gå i dialog med revisjonen om nærmere mandat for utredningen. 

Kommunestyret ber KomRev NORD legge fram en rapport for kommunestyret via 

kontrollutvalget. Arbeidet fra den interne utredningsgruppen oversendes revisjonen til 

videre behandling. 

2. Kommunestyret bestiller en forvaltningsrevisjon av organisasjonskultur, holdninger og 

ledelse i Tana kommune som iverksettes etter at politiets etterforskning er ferdigstilt. 

Kommunestyret ber revisjonen legge fram en prosjektplan for kontrollutvalget. 

3. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å gjøre nødvendige økonomiske 

disponeringer for å opprettholde forsvarlig kommunal drift og beredskap  

4. Kommunestyret ber rådmannen søke fylkesmannen om kriseskjønnsmidler 

 

Rådmannens innstilling 

Forslag fra ordfører 

 

5. Kommunestyret bestiller en gjennomgang av alle vesentlige forhold knyttet til den 

økonomiske utroskapen Tana kommune er utsatt for. Kommunestyret ber 

kontrollutvalget gå i dialog med revisjonen om nærmere mandat for utredningen. 

Kommunestyret ber KomRev NORD legge fram en rapport for kommunestyret via 

kontrollutvalget. Arbeidet fra den interne utredningsgruppen oversendes revisjonen til 

videre behandling. 

6. Kommunestyret bestiller en forvaltningsrevisjon av organisasjonskultur, holdninger og 

ledelse i Tana kommune som iverksettes etter at politiets etterforskning er ferdigstilt. 

Kommunestyret ber revisjonen legge fram en prosjektplan for kontrollutvalget. 

7. Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å gjøre nødvendige økonomiske 

disponeringer for å opprettholde forsvarlig kommunal drift og beredskap  

8. Kommunestyret ber rådmannen søke fylkesmannen om kriseskjønnsmidler 

 

 

 

Saksopplysninger 

Det ble 17. november kjent at Innlandet politidistrikt har siktet en leder i Tana kommune for 

grov økonomisk utroskap som beløper seg til 10 millioner kroner. Vedkommende er 

suspendert fra sin stilling. 

Det er satt ned en intern utredningsgruppe for å finne ut hva som har skjedd. Gruppa har gått 

gjennom fakturaer tilbake til 2009, og deres arbeid gir grunn til å anta at Tana kommune er 

svindlet for vesentlig høyere beløp.  

Saka har avdekket svikt i internkontrollen og brudd på rutinene for innkjøp og 

attestasjon/anvisning. Det er løpende kontakt mellom Tana kommune og revisjonsselskapet 

KomRevNord. Revisjonen har skrevet to revisjonsbrev i forbindelse med saken. 

Kontrollutvalget har bedt rådmannen iverksette nødvendige tiltak for å bedre den økonomiske 

internkontrollen, og rapportere tilbake til kontrollutvalget om dette innen 31. desember. 



Avvikene i regnskapssystemet med hensyn til attestasjons- og anvisningsfullmakter skal nå 

være lukket, og det er nedsatt en internkontrollgruppe som skal jobbe med å forbedre interne 

kontrollen. 

Rådmannen er for tiden sykemeldt. Sykemeldingen og suspensjonen av den siktede lederen 

betyr at Tana kommune mangler to sentrale ledere. Det gjør kommunen sårbar, og det er 

derfor etablert kriseledelse. Helse- og omsorgssjefen fungerer som rådmann, og det er 

konstituert nye ledere i henholdsvis IT-avdelingen og bygg- og anleggsavdelingen. De nye 

lederne og de øvrige ansatte strekker seg langt i en krevende situasjon.  

Kommunen er i kontakt med forsikringsselskapet vårt for å finne ut hvilke vilkår som gjelder 

for forsikringen som gjelder underslag/kriminalitet. Kommunen har en forsikring som dekker 

inntil 5 mill med en egenandel på 50 000.  

 

Vurdering 

Dette er en svært alvorlig sak for Tana kommune. Store beløp har forsvunnet ut samtidig med 

at kommunen har gjennomgått budsjettkutt og effektivisering. Sviktende internkontroll og 

rutinebrudd er negativt for omdømmet og tilliten til kommunen. I kjølvannet av saken er 

kommunen sårbar med hensyn til ledelse og styring. Den videre håndteringa av saka bør 

derfor vektlegge 1) å gjenopprette tilliten til Tana kommune og 2) opprettholde kommunal 

beredskap og drift. 

En forutsetning for å gjenopprette tilliten til kommunen er at «alle steiner snus», det vil si at 

man så langt det er mulig skaffer oversikt hva som har skjedd (hvordan svindelen har foregått 

og hvilke beløp det er snakk om). Dessuten må man så langt det er mulig få svar på hvordan 

dette kunne skje (internkontroll, brudd eller mangel på regelverk og rutiner, annen relevant 

praksis, osv) 

Den interne utredningsgruppa har i løpet av kort tid gjort mange funn, observasjoner og pekt 

på mulige problemstillinger som kan gi dypere innsikt i hvordan Tana kommune har kommet 

i den situasjonen vi er i. Materialet inneholder informasjon som per dags dato ikke kan 

publiseres av hensyn til politiets etterforskning. Materialet må dessuten kvalitetssikres 

ytterligere før det publiseres. Det handler blant annet om muligheten for kontradiksjon for 

personer som omtales. Dette er et svært ressurskrevende arbeid som involverer 

nøkkelpersonell innen økonomi og IT. Det er imidlertid viktig at denne jobben blir gjort. Jeg 

vil derfor foreslå at materialet til utredningsgruppa blir videresendt revisjonen, og at 

revisjonen får i oppdrag å foreta en gjennomgang av hele saka. Nye funn som gjøres av 

utredningsgruppa eller andre i den kommunale organisasjonen sendes revisjonen fortløpende. 

I forlengelsen av at «selve saka» gjennomgås med sikte på å få etablert fakta og forståelse av 

hva som har skjedd, vil det også kunne være nyttig å få vurdert tema som organisasjonskultur, 

holdninger og ledelse i Tana kommune. Dette vil kunne bidra til å få en dypere forståelse av 

hvordan svindelen kunne få et så stort omfang, og bidra til læring for politikere og ansatte i 

kommunen.  

Kontrollutvalget har bestilt en forvaltningsrevisjon på investeringsprosjekter gjennomført i 

Tana kommune tilbake til 2015, herunder offentlige anskaffelser, regelverk og rammer. 



Det forutsettes at rådmannen setter i verk tiltak for å lukke avvik etter hvert som de avdekkes. 

Samtidig som kommunen skal håndtere alle sider av selve utroskapssaka, skal vi også 

opprettholde normal kommunal drift og sikre en forsvarlig beredskap. Det innebærer at 

administrasjonen må styrkes. Det er per i dag ikke mulig å si hva behovene er. Det vil derfor 

være nødvendig at formannskapet kan innkalles ved behov, og at formannskapet har fullmakt 

til å gjøre nødvendige økonomiske disposisjoner. 

 


