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Forord 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Kvænangen kommune har KomRev NORD 

gjennomført forvaltningsrevisjon av kommunens oppfølging av kommunestyrets vedtak. 

Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger av lov om kommuner 

og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner mv. (revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å gjennomføre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Kvænangen kommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel 6. Vi kjenner 

ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

KomRev NORD benytter anledningen til å takke administrasjonen i Kvænangen kommune for 

samarbeidet i gjennomføringen av prosjektet. 
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0 SAMMENDRAG 

 

KomRev NORD IKS har på oppdrag fra kontrollutvalget i Kvænangen kommune gjennomført 

forvaltningsrevisjon om oppfølging av politiske vedtak. Forvaltningsrevisjonens to 

problemstillinger er:  

 

1. Har administrasjonen iverksatt kommunestyrets vedtak, herunder gitt politikerne 

tilbakemeldinger om iverksatte vedtak som forutsatt? 

2. Fremstår administrasjonens tilbakemeldinger til kommunens politikere som 

forsvarlige saksutredninger? 

 

Det er etter kommuneloven administrasjonssjefens ansvar at saker som legges fram for folkevalgte 

organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. 

 

For å besvare problemstilling 1 om kommunestyrets vedtak er iverksatt har vi undersøkt 

kommuneadministrasjonens oppfølging av kommunestyresaker i perioden april 2015 til april 2017. 

Kommunestyret avholdt i denne perioden 15 møter og behandlet til sammen 190 saker, i tillegg til 

å bli forelagt orienteringer og referatsaker. Blant de 190 sakene valgte vi ut for undersøkelse 32 

saker med bakgrunn i at kommunestyret vedtok at administrasjonen måtte iverksette tiltak. For fem 

av de 32 utvalgte kommunestyresakene fikk vi ikke svar på hvem som var ansvarlig saksbehandler. 

Våre vurderinger knytter seg derfor til 27 kommunestyresaker. Vedtakene i de 27 sakene består av 

ett eller flere punkter med tiltak som administrasjonen skal utføre (i rapporten kalt vedtakspunkter). 

 

Ordlyden i kommunestyrets vedtak er avgjørende for hva administrasjonen skal gjøre, og vi ba 

administrasjonen om å oversende dokumentasjon som kan belyse hvorvidt tiltaket er gjort i henhold 

til vedtakspunktets ordlyd. Revisor har ikke gjort vurderinger av hensiktsmessigheten av de vedtak 

som er truffet eller av kommuneadministrasjonens tolkning av vedtak. 

 

I rapportens kapittel 5 er en gjennomgang av samtlige av vedtakspunktene i de 27 

kommunestyresakene; til sammen 55 vedtakspunkter. 50 av vedtakspunktene var aktuelle for 

vurdering opp mot revisjonskriteriet om at administrasjonen skal gjennomføre tiltak i henhold til 

ordlyden i politikernes vedtak. Vi har vurdert at for: 

 

• 26 av vedtakspunktene har administrasjonen ikke oppfylt revisjonskriteriet  

• tre av vedtakspunktene har administrasjonen delvis oppfylt revisjonskriteriet  

• 21 av vedtakspunktene har administrasjonen oppfylt revisjonskriteriet om å gjennomføre 

tiltak i henhold til ordlyden   

 

Blant de 21 vedtakspunktene som etter vår vurdering ble gjennomført i henhold til vedtakets ordlyd, 

har vi vurdert at kommuneadministrasjonen for 15 av dem ikke har oppfylt revisjonskriteriet om å 

iverksette innenfor fastsatt frist. Syv av vedtakspunktene ble iverksatt i henhold til fristen, og ett ble 

delvis iverksatt i henhold til fastsatt frist.   

 

Blant de 27 undersøkte kommunestyresakene har vi funnet at administrasjonen i seks av dem hadde 

gjennomført alle vedtakspunktene. Seks av de 26 undersøkte kommunestyrevedtakene har således 

blitt fullt ut iverksatt. For åtte av sakene var det ett eller flere vedtakspunkter som ikke var 

gjennomført i henhold til ordlyden, og disse åtte vedtakene var dermed delvis oppfylt. I 13 av de 

undersøkte sakene hadde ikke noen av vedtakspunktene blitt gjennomført. 13 av 26 undersøkte 

vedtak har altså ikke blitt iverksatt av administrasjonen.  
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Av kommunestyrets vedtak som administrasjonen ikke har iverksatt, er blant annet oppfølging av 

forvaltningsrevisjon innenfor barneverntjenesten. Kommunestyret vedtok både i 2015 og i 2017 at 

administrasjonssjefen skulle rapportere til kommunestyret om arbeidet i barneverntjenesten. 

Rapporteringer forelå ikke i henhold til frist. Kontrollutvalget har vedtatt at redegjørelsen 

administrasjonssjefen ga i februar 2018 ikke var tilfredsstillende. Andre vedtak som ikke er iverksatt 

gjelder rapportering om praksis i lånefondet, fremleggelse av eierskapsmelding og redegjørelse for 

hvilke tiltak som er iverksatt og/eller planlegges iverksatt for å sikre betryggende kontroll i 

kommunen. Kommunestyrets vedtak om å gjøre tiltak innenfor saksbehandlingen i nærings-, låne- 

og utviklingsfondet er ikke iverksatt av administrasjonen.  

 

Revisors konklusjon på problemstilling 1 er at for flertallet av de undersøkte sakene har 

administrasjonen ikke iverksatt kommunestyrets vedtak. Videre er revisors konklusjon at 

administrasjonen i flertallet av de undersøkte vedtakene ikke har gitt politikerne tilbakemeldinger 

om iverksatte vedtak som forutsatt. 

 

I fire av sakene som inngikk i undersøkelsen av problemstilling 1 innebar kommunestyrets vedtak 

at administrasjonssjefen skulle fremlegge en sak eller utredning for kommunestyret. For å besvare 

problemstilling 2 om saksutredninger har vi sett på informasjonen i saksutredningene og vurdert 

denne opp mot revisjonskriterier utledet fra kommunelovens krav om at saker skal være forsvarlig 

utredet. Revisor gjør ikke vurderinger av riktigheten av opplysningene i saksutredningene og/eller 

hvorvidt det kan finnes andre opplysninger som ville være relevante. I kapittel 6 er 

saksutredningene, våre analyser av dem og vurderinger opp mot revisjonskriterier utledet fra det 

skjønnsmessige begrepet «forsvarlig utredet».  

 

De undersøkte saksutredningene inneholder faktaopplysninger og vurderinger. Videre har vi funnet 

at saksutredningene inneholder informasjon om regler på området, om gjennomførbarhet og 

praktiske konsekvenser av tiltaket som utredes.  

 

Revisors konklusjon på problemstilling 2 er at administrasjonens tilbakemeldinger til kommunens 

politikere fremstår som forsvarlige saksutredninger. 

 

På bakgrunn av våre funn, vurderinger og konklusjoner etter forvaltningsrevisjonen anbefaler vi 

Kvænangen kommune å gjøre tiltak for å sikre at samtlige politiske vedtak iverksettes slik som 

pålagt etter kommuneloven. 
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1 INNLEDNING 

 

«Oppfølging av politiske vedtak» er av de prioriterte prosjektene i Kvænangen kommunes plan for 

forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2020. Kommunens kontrollutvalg vedtok i sak 16/17 å 

bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt om nevnte tema, og utvalget vedtok KomRev NORDs 

overordnete prosjektskisse i sak 31/17 i møte 28. november 2017. Kontrollutvalgets formål med 

prosjektet er oppgitt til «[…] å få kunnskap om hvorvidt administrasjonen iverksetter politikernes 

vedtak som forutsatt i kommuneloven, om de tilbakemeldes som forutsatt samt om administrasjonens 

saksutredninger bidrar til å sikre forsvarlig politisk behandling.»  

 

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

Med bakgrunn i kontrollutvalgets bestilling har vi utledet følgende problemstillinger: 

 

1. Har administrasjonen iverksatt kommunestyrets vedtak, herunder gitt politikerne 

tilbakemeldinger om iverksatte vedtak som forutsatt? 

2. Fremstår administrasjonens tilbakemeldinger til kommunens politikere som 

forsvarlige saksutredninger? 

 

2.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte 

området skal vurderes i forhold til. Kriteriene skal være begrunnet i og utledet fra autoritative kilder, 

og i denne forvaltningsrevisjonen utleder vi revisjonskriterier fra: 

 

• Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven/kml) 

§ 23 nr. 2 første punktum 

• NOU 1990:13 Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner 

• Ot.prp. nr. 43 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om 

kommuner og fylkeskommuner  

 

 

2.2.1 Utledning av revisjonskriterier for problemstilling 1 

Det følger av kommuneloven § 23 nr. 2 første punktum at «Administrasjonssjefen skal påse at de 

saker som legges frem for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt». 

 

For denne delen av undersøkelsen er det nødvendig å avklare hva som menes med «vedtak blir 

iverksatt» i kommuneloven § 23 nr. 2. Kommunestyrets vedtak binder administrasjonen, og det er 

dermed naturlig å utlede som revisjonskriterium fra nevnte bestemmelse at administrasjonen skal 

gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak, herunder i henhold til eventuelle 

nødvendige avklaringer med politikerne. Det vil si at administrasjonen må iverksette et bestemt 

tiltak, prosjekt, handling eller lignende slik som politikerne har bestemt. I de tilfeller vedtaket angir 

at administrasjonen skal gi politikerne informasjon om/utrede et bestemt tema, innebærer 

iverksettelse at administrasjonen gir tilbakemelding til politikerne. Vi legger også til grunn at 

kommunestyrets vedtak skal iverksettes innenfor eventuell vedtatt frist.  



KomRev NORD IKS Iverksetting av politiske vedtak 

 

8 

 

2.2.2 Utledning av revisjonskriterier for problemstilling 2 

Problemstilling 2 gjelder vedtakene vi undersøker iverksettelsen av under problemstilling 1 og som 

innebærer at administrasjonen skal gi tilbakemelding til politikerne i form av ei saksutredning. 

Utledning av revisjonskriterier for denne problemstillingen krever en nærmere redegjørelse for 

begrepet «forsvarlig utredet» i kommuneloven § 23 nr. 2. 

 

Ordet «forsvarlig» er en rettslig standard, som vil si at det ikke er mulig å gi begrepet et bestemt 

innhold. En naturlig forståelse av begrepet forsvarlig er at utredningen skal være grundig og 

inneholde faktiske og relevante opplysninger om den aktuelle saken. Hva som er en forsvarlig 

utredning, vil avhenge av sakens omfang og kompleksitet. Hensynet til effektivitet tilsier at ikke 

alle opplysninger og detaljer som kan være relevante for en sak, må være med.  

 

I forarbeidene til bestemmelsen er det presisert at administrasjonssjefen har plikt til å gjøre 

oppmerksom på eventuelle svakheter og ufullstendigheter i saksforelegget, slik at de folkevalgte 

kan ta hensyn til dette. Videre fremgår det av forarbeidene at ansvaret for å påse at en sak er 

tilstrekkelig utredet, også innebærer at eventuelle rettslige tvilsspørsmål må synliggjøres. 

Administrasjonssjefen plikter å gi uttrykk for det hvis han eller hun mener at det er rettslige mangler 

ved et forslag til vedtak eller den saksforberedelse som har gått forut for dette. Mener 

administrasjonssjefen at et truffet vedtak er ulovlig, vil han eller hun likeledes ha plikt til å gjøre 

vedkommende folkevalgte organ oppmerksom på dette.  

 

Både ordlyden og forarbeidene taler således for at utredningen skal inneholde korrekte faktiske 

opplysninger. Revisjonen skal konkludere på hvorvidt tilbakemeldingene fremstår som forsvarlige 

saksutredninger som svarer på politikernes bestilling. I lys av formålet med bestemmelsen, som er 

å sikre at politikerne treffer vedtak på et forsvarlig grunnlag, er det grunnlag for å tolke ordlyden 

«forsvarlig utredet» dit hen at det må kunne stilles enkelte minimumskrav til utredningene.  

 

På grunnlag av ordlyden «forsvarlig utredet» i kommuneloven § 23 nr. 2, bestemmelsens formål og 

uttalelser i forarbeidene, utleder vi som revisjonskriterier at en saksutredning som gis som 

tilbakemelding til politikerne må svare på politikernes bestilling og bør inneholde nødvendige 

opplysninger om relevante regler, økonomiske konsekvenser, praktisk gjennomførbarhet/ 

administrative konsekvenser og fremdrift/tidsperspektiv for gjennomføring. Utredningen bør også 

inneholde oppdatert faktainformasjon og skille mellom faktiske opplysninger og vurderinger. 

 

Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstboks innledningsvis i kapitlene de brukes i.  
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSING 

 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon1. Oppstartsbrev for forvaltningsrevisjonen ble sendt til kommunen ved administrasjons-

sjefen den 4.12.2017. Administrasjonssjefen har vært revisjonens kontaktperson, og vi avholdt 

oppstartsmøte 11.1.2018.   

 

For å besvare problemstillingene i forvaltningsrevisjonen har vi gjort et utvalg av vedtak og 

saksutredninger for nærmere undersøkelse opp mot revisjonskriteriene vi utledet fra kommuneloven 

§ 23 nr. 2. Vedtakene og saksutredningene som inngår i denne undersøkelsen er fra perioden april 

2015 til april 2017. Vi har vurdert at gjennomgang av kommuneadministrasjonens oppfølging av 

vedtak fattet i en to-årsperiode kan gi et tilstrekkelig grunnlag for å kunne konkludere på 

problemstillingen om iverksettelse av vedtak. Tidsperioden 2015 til 2017 er valgt fordi det da har 

gått noe tid fra vedtakene vi skal undersøke iverksettelsen av, ble fattet – slik at kommune-

administrasjonen skal ha hatt mulighet til å utføre tiltaket/tiltakene. 

 

I den nevnte tidsperioden avholdt kommunestyret 15 møter. På disse 15 møtene ble det fattet vedtak 

i 190 saker. Revisors gjennomgang av vedtakene viste at det i 32 av sakene ble gjort ett eller flere 

vedtak der administrasjonen ble bedt om å iverksette konkrete tiltak. Sakene inneholdt til sammen 

67 vedtak/vedtakspunkter. Revisor inkluderte i undersøkelsen av problemstilling 1 samtlige vedtak 

i disse 32 sakene som innebar at administrasjonen måtte iverksette noe. For fem av sakene har vi 

imidlertid ikke lykkes å få noe informasjon fra kommunen om hvem som hadde ansvar for 

saksbehandlingen. Dette gjør at vi ikke har grunnlag for å gjøre vurderinger opp mot 

revisjonskriteriene. Det endelige utvalget av saker (med tilhørende vedtak) for undersøkelse i denne 

forvaltningsrevisjonen, er 27 kommunestyre-saker. Disse 27 sakene inneholder til sammen 50 

vedtak/vedtakspunkter som revisor har mottatt dokumentasjon på iverksettelsen av.  

 

For å besvare problemstilling 1 har vi innhentet skriftlige og muntlige opplysninger. Innledningsvis 

ba vi administrasjonen i kommunen om å skriftlig besvare spørsmål i et kontrollskjema hvor de 

utvalgte vedtakene var listet opp. Vi ba kommunen om å sende dokumentasjon som kunne belyse 

om og eventuelt hvordan de tiltakene som administrasjonen ifølge vedtakene skulle gjøre, var fulgt 

opp. Vi mottok fra kommunen da dokumentasjon i form av møtereferater, rapporter, avtaler, 

rutiner/retningslinjer, planer og brev til og fra kommunen. Dette skriftlige datamaterialet ble 

framskaffet av ulike saksbehandlere i kommunens administrasjon og sendt til oss på e-post. Vi har 

også basert oss på informasjon i innkallinger, saksfremlegg og protokoller fra politiske møter, som 

er tilgjengelig på kommunens hjemmeside på nett. Muntlige opplysninger er innhentet fra 

administrasjonssjefen og kontorsjef.  

 

Blant de 32 sakene som opprinnelig var i undersøkelsesutvalget for problemstilling 1 innebar syv 

av vedtakene at administrasjonssjefen ble bedt om å fremlegge en saksutredning for kommunestyret. 

Det er fire av disse vedtakene som ble fulgt opp gjennom at det ble fremlagt en utredning. Revisor 

har i undersøkelsen av problemstilling 2 valgt ut de fire saksutredningene for nærmere undersøkelse 

og vurdering opp mot revisjonskriterier. For besvarelse av problemstilling 2 tar vi utgangspunkt i 

selve saksfremlegget. Vi har ikke gjort vurderinger av om de opplysningene som fremlegges for 

kommunestyret faktisk er riktige. Ved hjelp av utledete revisjonskriteriet svarer vi på hvorvidt den 

enkelte saksutredning fremstår som en forsvarlig saksutredning. 

 

 

                                                 
1 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
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Gyldighet og pålitelighet 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp mot revisjonskriteriene og 

problemstillingene. Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige.  

 

Informasjonen i de ovennevnte kildene har relevans for problemstillingen og revisjonskriteriene, og 

revisjonen mener at det datamaterialet vi presenterer under «revisors funn», oppfyller 

gyldighetskravet. Datagrunnlaget er tilstrekkelig ved at vi har samlet inn det som vi oppfatter kan 

gi opplysninger om administrasjonens iverksettelse av det enkelte vedtak. For sakene som inngår i 

undersøkelsesutvalget, men som kommuneadministrasjonen ikke har sendt oss dokumentasjon for 

oppfølgingen av, har vi ikke gjort vurderinger opp mot revisjonskriteriene. Når det gjelder 

pålitelighetskravet, har vi vurdert eventuelle feilkilder i det totale innsamlede datamaterialet. Vi har 

sammenlignet de ulike type dataene med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i 

opplysninger som fremkommer i dem. I tillegg har vi framlagt datamaterialet for kommunen. På 

bakgrunn av forannevnte vurderinger, sammenligninger og verifiseringer, forutsetter vi at det ikke 

er vesentlige feil i datamaterialet som presenteres i rapporten. 

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også søkt sikret gjennom 

revisjonens interne kvalitetssikringssystem. 
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4 ORGANISERING AV OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 

 

Kvænangen kommune styres etter formannskapsmodellen. Kommunestyret er derfor det øverste 

kommunale organet og treffer vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller 

delegasjonsvedtak, jf. kommuneloven § 6.  

 

Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, med unntak 

som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret i Kvænangen har fastsatt, jf. 

kommuneloven § 23 nr. 1. Av forarbeidene til kommuneloven fremgår det at alle saker som legges 

fram for folkevalgte organer av administrasjonen, legges fram av administrasjonssjefen eller på hans 

eller hennes vegne. De folkevalgte organer skal forholde seg til administrasjonen ved 

administrasjonssjefen eller den han eller hun gir fullmakt – ikke til de enkelte etatssjefer eller 

saksforberedere som selvstendige forvaltningsledd2. Det administrative ledelsesansvar er forankret 

i loven, og kan ikke fratas administrasjonssjefen. I den reviderte perioden var administrasjonssjefs-

kontoret bemannet av administrasjonssjefen og kontorsjef. I tillegg til administrasjonssjefen har 

kommunens ledergruppe bestått av kontorsjefen (ansvar for personal og sentraladministrasjonen), 

økonomisjefen (ansvar for økonomiavdelingen), etatsleder for oppvekst og kultur, etatsleder for 

helse og omsorg samt etatsleder for næring, utvikling og teknisk.   

 

Om oppfølging av kommunestyrevedtak har revisor fått opplyst av kommuneadministrasjonen at i 

den reviderte perioden var kontorsjef ansvarlig for at protokollene fra møtene ble ført og ferdigstilt. 

Kommunens servicekontor hadde som oppgave å fordele sakene mellom saksbehandlerne i 

kommunens ulike fagetater. Også administrasjonssjefen har stått for fordeling av saker til 

saksbehandlere. Administrasjonssjefen har fortalt til revisor at ressurskrevende saker som plansaker, 

større prosjekter og utredninger, ikke har blitt gitt til én enkelt saksbehandler. Slike saker har ifølge 

administrasjonssjefen blitt fulgt opp i ledermøter hvor ledergruppen deltar 

 

Da vi tok kontakt med de som var opplyst å være saksbehandlere for sakene som var valgt ut for 

undersøkelser i forvaltningsrevisjonen, opplevde vi en rekke ganger å få tilbakemelding om at 

vedkommende faktisk ikke var saksbehandler for en eller flere av sakene. Grunnen til at slike feil 

oppsto var ifølge de vi snakket med at de hadde opprettet saken i saksbehandlingssystemet Ephorte 

og derfor automatisk fikk saken tilknyttet seg. De skulle da manuelt ha definert korrekt 

saksbehandler, men det hadde ikke blitt gjort. For to av sakene som vi hadde valgt ut for 

undersøkelsen fikk vi opplyst at angitte saksbehandler kun hadde vært involvert i arbeidet med de 

konkrete sakene, og ikke skulle stå som saksbehandler. Det var administrasjonssjefen som skulle 

vært saksbehandler i disse to sakene. 

 

Innholdet i saksbehandlingssystemet Ephorte er ifølge administrasjonssjefen relativt lett søkbart, og 

det skal ikke være vanskelig for saksbehandler å orientere seg i. Det er imidlertid ikke mulig å ha 

tilknyttet varsler om frister i Ephorte, men kommunen benytter e-post- og kalenderprogrammet 

Outlook hvor sentrale oppgaver kan «flagges» og frister med påminnelser/varsel kan legges inn. 

Administrasjonssjefen påpekte at det er den enkelte leder og saksbehandlers ansvar å se til at fristene 

som er satt i kommunestyrets vedtak overholdes. For øvrig jobber kommunens administrasjon, 

ifølge ham, i stor grad med frister fra ett kommunestyre-/utvalgsmøte til det neste.  

 

                                                 
2 NOU 1990:13 Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner 
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5 IVERKSETTING AV VEDTAK  

 

Har administrasjonen iverksatt kommunestyrets vedtak, herunder gitt politikerne tilbake-

meldinger om iverksatte vedtak som forutsatt?  

 

 

5.1 Innledning 

Kommunestyrevedtakene vi har undersøkt inneholder ett eller flere punkter med tiltak eller 

oppgaver som politikerne pålegger administrasjonen å gjennomføre. For hver enkelt 

kommunestyresak valgt ut for undersøkelse gjengir vi vedtakspunktene som innebærer slike pålegg 

eller bestillinger. I de tilfellene punktene er nummererte i kommunestyrets vedtak, gjengir vi også 

denne nummereringen. I forvaltningsrevisjonsrapportens kapittel 10 Vedlegg er en skjematisk 

oversikt over de undersøkte kommunestyrevedtakene og iverksettelsen av tiltakene i disse.  

 

5.2 Kommunestyremøte 29. april 2015 

Kommunestyret i Kvænangen behandlet i møte 29.4.2015 22 saker; sakene 13/15 til 33/15. I tillegg 

var det i dette møtet en referatsak. Blant de 22 sakene ble det i fem truffet vedtak som innebar at 

administrasjonen skulle iverksette tiltak/utføre en handling.  

 

 

PS 15/15 IKT-tjenester og samarbeid i Nord-Tromsregionen 

 

Revisors funn 

I fremlegget til saken opplyses det om at Kvænangen kommune har inngått en IKT-

samarbeidsavtale med andre kommuner i Nord-Troms. Administrasjonen fremmet en sak for 

kommunestyret fordi administrasjonssjefen og kommunens IKT-seksjon vurderte at det var behov 

for et tettere og mer formalisert og forpliktende samarbeid enn det den inngåtte avtalen tilrettela for. 

 

Revisor har fått opplyst fra administrasjonen at oppfølgingen av saken har blitt påvirket av liten 

fremdrift i prosessen med samarbeidskommunene i Nord-Troms. Ettersom saken vedrører et 

interkommunalt samarbeid må alle kommunestyrene fatte likelydende vedtak. Ifølge 

administrasjonen er prosessen med en samarbeidsavtale utsatt på ubestemt tid, og det ble derfor ikke 

fremmet en sak for kommunestyret i juni 2015. 

 

Revisjonskriterier: 

 

• Administrasjonen skal gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak, herunder i 

henhold til eventuelle nødvendige avklaringer med kommunestyret. 

• Kommunestyrets vedtak skal iverksettes innenfor eventuell fastsatt frist. 

          Kilde: Kommuneloven  

 

Vedtak: 

Administrasjonssjefen får fullmakt til å innhente avklaringer i forhold til IT-samarbeidsavtalen i Nord-

Troms. Det forutsettes at saken settes fram på junimøtet i kommunestyret til endelig behandling. 

Eventuell oppsigelse må ikke berøre andre interkommunale samarbeid. 
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Revisors vurderinger 

Administrasjonen har tre år etter kommunestyrets vedtak ikke fått avklaring om det er mulig å inngå 

en ny IT-samarbeidsavtale eller ikke. Revisor vurderer at revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak 

i henhold til ordlyden i politikernes vedtak ikke er oppfylt.  

 

 

PS 19/15 Tildeling av rammetimer skoleåret 2015/2016 

 

Revisors funn 

Saksbehandler for sak 19/15 er ikke lenger ansatt i Kvænangen kommune, og revisor ba 

administrasjonssjefen om å dokumentere om Kvænangen barne- og ungdomsskole og Kjækan skole 

ble tildelt henholdsvis 460 og 114 timer samt at økningen på 22 timer ble benyttet som vikarressurs. 

Vi har ikke mottatt tilbakemelding fra administrasjonssjefen. 

 

Revisors vurderinger 

Revisor har ikke grunnlag for å vurdere om administrasjonen i Kvænangen har eller ikke har oppfylt 

revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i kommunestyrets vedtak.  

 

 

 

PS 21/15 Oppfølging av tilsyn med barnevern 

 

Revisors funn 

Kommunestyresak 21/15 er en oppfølging av sak 10/15 Forvaltningsrapport barnevern som ble 

behandlet av kommunestyret under møtet 11.3.2015. Kommunestyret vedtok i sak 10/15 blant annet 

at rådmannen skal iverksette tiltak for å innfri anbefalingene gitt i forvaltningsrevisjonsrapporten. I 

tillegg skal kontrollutvalget gis punktvis tilbakemelding om tiltak som har eller vil bli iverksatt, og 

hvilke vurderinger som er gjort for å imøtekomme anbefalingene i rapporten.   

 

Av saksutredningen til sak 21/15 finner revisor at det vises til kommunestyrets vedtak i sak 10/15, 

og til Fylkesmannen i Troms sitt tilsyn med barneverntjenesten i Nordreisa og Kvænangen i 2014. 

Vedlagt er barneverntjenestens interne arbeidsplan og tilsvar til Fylkesmannen. Administrasjons-

sjefens vurdering i saksutredningen er som følger:  

«Vurdering Administrasjonssjefen viser til sin redegjørelse i kommunestyret 11.3.2015, herunder 

at det er naturlig å se oppfølgingen av de to rapportene i sammenheng, dog slik at opprettingen av 

avvikene som er påpekt under tilsyn må ha førsteprioritet. Manglende oppretting vil bli fulgt opp av 

fylkesmannen og utilfredsstillende gjennomføring kan føre til bøtlegging av de ansvarlige 

kommunene. 

Som en del av oppfølgingen er det kommet tydelig fram at det må arbeides mer målrettet med 

arbeidsmiljø og arbeidsforhold i barnevernet.  Det har til tider vært høy turnover og høyt sykefravær 

og det vil naturligvis også påvirke produksjonen av tjenester. Også Kvænangen kommune vil ha sin 

Vedtak: 

Kommunestyret tar saken til foreløpig orientering. Det forventes ny rapport til kommunestyrets møte i 

juni 2015. Frist for tilbakemelding til kontrollutvalget fastsettes til 30.06.15. 

Vedtak: 

For skoleåret 2015/16 tildeles Kvænangen barne- og ungdomsskole 460 timer og Kjækan skole tildeles 

114 timer. Det forutsettes at økningen på 22 timer nyttes som vikarressurs. 
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del av dette ansvaret for å ivareta de ansatte i den felles tjenesten. Tiltak vil bli vurdert fortløpende 

i samarbeid mellom de to kommunene.» 

 

Kontrollutvalget i Kvænangen kommune behandlet under møte 17.9.2015 sak 19/2015 Oppfølging 

av forvaltningsrevisjonsprosjekt – Barnevern. Til saken var administrasjonssjefens notat 

«Kvænangen kommune – tilsyn og forvaltningsrevisjon i barnevernet – rapport pr første halvår 

2015» som er datert 3.7.2015. I notatet redegjøres det for hvilke tiltak kommunen har iverksatt og 

hvilke som er planlagt iverksatt for å imøtekomme anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten. 

 

I kommunestyrets møte 21.10.2015 ble sak 51/15 Oppfølging av forvaltningsrevisjon barnevern 

behandlet. I vedtaket første punkt vises det til administrasjonssjefens tilbakemelding av 3.7.2015 

som i vedtakspunkt to tas til orientering.  

 

Revisors vurderinger 

Revisor finner at administrasjonen – ved å forelegge til ny behandling i kontrollutvalget og 

kommunestyret saker med rapportering om administrasjonens oppfølging av rapport/tilsyn av 

kommunens barneverntjeneste - har oppfylt revisjonskriteriene om å gjennomføre tiltak i henhold 

til ordlyden i politikernes vedtak. Etter revisors vurdering er revisjonskriteriet om at 

kommunestyrets vedtak skal iverksettes innenfor eventuell fastsatt frist er ikke oppfylt. Saken skulle 

fremmes innen utgangen av juni, men ble fremmet i oktober.  

 

 

 

PS 23/15 Etatsorganisering 

 

Revisors funn 

Sak 23/15 Etatsorganisering ble behandlet under kommunestyremøtet 29.4.2015. Kommunestyret 

i Kvænangen behandlet under møte 24.6.2015 sak 46/15 Etatsorganisering av skole, oppvekst og 

kultur. Av administrasjonens vurderinger i saksutredningen fremgår det at ulike forhold vedrørende 

etaten har vært uavklart i lengre tid, og at tilsetting av pedagogisk konsulent i januar 2015 har bidratt 

til å styrke samordningen og styringen av skolene, gitt administrasjonen bedre oversikt og 

styringsgrunnlag samt styrket utviklingsarbeidet i skolene. Det har ifølge vurderingen i framlegget 

også vært en styrke at skolene og skolesektoren har hatt en felles kontaktperson og representant i 

ulike samarbeid, samtidig som den pedagogiske konsulenten har utredet og lagt fram for politisk 

behandling saker som det ikke har vært ressurser til å produsere tidligere. Det er administrasjonens 

vurdering at denne ordningen fyller kravet i opplæringslova § 13 om at «Kommunen skal ha 

skolefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen over skolenivået.»  

 

Til de største virksomhetene i enheten, skolene og barnehagene, er det ifølge vurderingen i 

saksframlegget avsatt tilstrekkelige ressurser, og rektorer og barnehagestyrere/-konsulenter har fått 

delegert oppgaver som skolesjef tidligere har ivaretatt.  

 

Øvrige ansvarsområder oppgis å være «løpende administrasjon på hele feltet, kultur, bibliotek, 

ungdomsarbeid og kultur», som etter administrasjonens vurdering anses å være godt ivaretatt. Det 

Vedtak: 

1.[…]  

3. Vi ber administrasjonssjefen utarbeide forslag til løsninger angående framtidig organisering av 

oppvekst, dette i samsvar med gjeldende lovkrav.  

4. Forslag til løsning legges fram for utvalget i junimøtet. 
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anses imidlertid å være svakere koordinering og samhandling mellom leddene i virksomheten enn 

da kommunen hadde en skole- og oppvekstsjef.  

 

I tillegg til administrasjonssjefen forslag til innstilling; «Det tilsettes etatsleder for skole, oppvekst 

og kultur», fremmet han følgende alternative forslag til innstilling: 

«1. Dagens ordning med pedagogisk konsulent i inntil 60 pst stilling videreføres og organiseres 

fast.  

2. Stillingen som etatsleder videreføres ikke. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å foreta mindre 

justeringer av oppgave- og ansvarsfordeling i sektoren.» 

Under forutsetning av at en modell uten etatsleder ble valgt av kommunens folkevalgte, ble de i 

saksutredningen anbefalt å legge de strategiske etatslederoppgavene, løpende fordeling og 

oppfølging av arbeid, informasjon og ivaretakelse av personalet til sentraladministrasjonen og 

administrasjonssjefen.  

 

Kommunestyret vedtok administrasjonssjefens innstilling om å tilsette en etatsleder for skole, 

oppvekst og kultur.  

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at revisjonskriteriene om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i 

kommunestyrets vedtak samt innenfor fastsatt frist, er oppfylte.  

 

 

 

PS 28/15 Forskrift om skoletilhørighet 

 

Revisors funn 

På kommunens nettsider finner revisor at kommunestyret 24.6.2015 fikk seg forelagt sak 42/15 

Fastsettelse av nærskole. Videre finner revisor at sak 46/16 Skolestruktur og forskriftsendring ble 

behandlet av kommunestyret den 21.9.2016, og at kommunestyret den 16.12.2016 behandlet sak 

68/16 Skolestruktur Kvænangen. Videre ble det under kommunestyremøtet den 26.4.2017 behandlet 

sak 25/17 Skolestruktur Kvænangen kommune 2017 – 2018. Alle sakene omhandlet konkrete 

endringer i skolestrukturen i Kvænangen kommune og revidering av forskrift om skoletilhørighet i 

Kvænangen kommune. Revisor kan imidlertid i sin gjennomgang av kommunestyreprotokoller ikke 

finne at kommunestyret har fått seg forelagt for godkjenning en revidert forskrift om skoletilhørighet 

i Kvænangen kommune.   

 

Revisors vurderinger 

Revisor legger til grunn opplysningene tilgjengelig på Kvænangen kommunes nettside. Det er 

revisors vurdering at administrasjonen har oppfylt revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i 

henhold til ordlyden i kommunestyrevedtaket samt innenfor fastsatt frist.  

Vedtak: 

Kommunen lager en forskrift som bygger på opplæringsloven § 8-1, der nærskolen for Kvænangen 

barne- og ungdomsskole og Kjækan skole defineres nærmere ut fra prinsippene i skriv fra UDIR av 4/2 

- 2013. Kommunestyret forutsetter at saken kommer tilbake i junimøtet. 
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5.3 Kommunestyremøte 24. juni 2015 

Kommunestyret i Kvænangen kommune behandlet i møte 24.6.2015 14 saker; sakene 34/15 til 

47/15. Blant de 14 sakene ble det i to truffet vedtak som innebar at administrasjonen skulle iverksette 

tiltak/utføre en handling.  

 

 
PS 38/15 Sykefravær i kommunen 

 

Revisors funn 

Administrasjonen har opplyst til revisor at alle ledere med personalansvar, fra og med enhetsledere 

og opp, har enten grunnkurs HMS eller dagskurs HMS. De fleste har dagskurset ettersom alle ledere 

deltok på et slikt i februar 2014. Tema for dagskurset var ifølge invitasjonen som ble sendt til 

deltakerne: 

- arbeidsmiljøloven og forskrifter 

- Systematisk HMS arbeid og IK 

- Risikovurdering av arbeidsmiljø i bedriften 

- Arbeidsmiljøfaktorer 

- Arbeidsmiljø og arbeidsrelasjoner 

 -Sykefravær og IA  

 

Revisor fikk opplyst fra kommunen at alle som har tiltrådt lederstillinger etter dette kurset ble 

avholdt har tatt dagskurs ved kommunens bedriftshelsetjeneste, Nord-Troms Bedriftshelsetjeneste 

(NTBHT). Revisor har mottatt deltakerlister for grunnkurs og dagskurs i HMS fra kommunen og en 

gjennomgang viser at en rekke ansatte, herav en del ledere, har gjennomført kurs. Oversikten viser 

at de fleste har deltatt på kurs før 2015. Det er imidlertid ikke forelagt oss dokumentasjon på at 

samtlige daværende ledere i kommuneadministrasjonen har deltatt på lederutdanning som omfatter 

oppfølging av sykemeldte og HMS.  

 

Revisors vurderinger 

På grunnlag av at kommunen ikke har forelagt for revisor dokumentasjon på at samtlige ledere i 

administrasjonen har gjennomført lederopplæring innen utgangen av 2016 vurderer vi at 

revisjonskriteriene om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i vedtaket og innenfor en eventuell 

fastsatt frist, er delvis oppfylte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

Alle ledere i hele organisasjonen skal ta obligatorisk lederutdanning, herunder oppfølging av 

sykemeldte, forebygging, HMS m.v. Opplæringen skal gjennomføres før utgangen av 2016. 
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PS 44/15 Årlig gjennomgang med ordning for rekrutteringsstipend 

 

Revisors funn 

Administrasjonsutvalget i Kvænangen kommune har hatt en gjennomgang av ordning for 

rekrutteringsstipend 20163 og 20174. I administrasjonsutvalgets sak 6/17 som ble behandlet 

13.9.2017 ble det vedtatt at «Rekrutteringsstipend lyses ledig etter årlig gjennomgang av behovet 

foretatt av administrasjonssjef. Tildeling av stipend gjøres av administrasjonssjef.» Det følger derav 

at framtidige gjennomganger er delegert til administrasjonen.  

 

Revisors vurderinger 

Etter revisors vurdering er revisjonskriteriet om at administrasjonen skal gjennomføre tiltak i 

henhold til ordlyden i politikernes vedtak oppfylt. Etter revisors vurdering er revisjonskriteriet om 

at kommunestyrets vedtak skal iverksettes innenfor fastsatt frist ikke oppfylt.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Sak 10/16 Årlig gjennomgang av ordning med rekrutteringsstipend 2016 under administrasjonsutvalgets møte 8. juni 

2016.  
4 Sak 6/17 Årlig gjennomgang av ordningen med rekrutteringsstipend 2017 under administrasjonsutvalgets møte 13. 

september 2017. 

Vedtak: 

Vedtatt ordning med stipend videregående, oppstartstilskudd lærlingekontrakt og stipend høgskolenivå 

videreføres for skoleåret 2015/16. Ordninga evalueres og tas opp til ny behandling våren 2016. 
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5.4 Kommunestyremøte 21. oktober 2015 

Kommunestyret i Kvænangen kommune behandlet i møte 21.10.2015 13 saker; sakene 48/15 til 

56/15. I tillegg var det i dette møtet en referatsak. Blant de 13 sakene ble det i én sak truffet vedtak 

som innebar at administrasjonen skulle iverksette tiltak/utføre en handling.  

 

 
PS 51/15 Oppfølging av forvaltningsrevisjon barnevern 

 

Vedtakspunkt 1 inneholder ikke en bestilling til administrasjonen, men inngår i tekstboksen som 

kontekstuell informasjon uten at det vil undersøkes nærmere.  

 
Revisors funn 

Møteinnkalling og protokoll fra kommunestyrets møte 31.3.3016 viser at rapportering om 

oppfølging av forvaltningsrevisjon ikke var satt opp eller behandlet som sak.  

 

Kvænangen kommunes kontrollutvalg behandlet 28.11.2017 sak 29/17 Oppfølging sak 23/17 – 

Manglende svar fra rådmannen. I K-Sekretariatets saksutredning fremkommer det at 

kontrollutvalget ikke har mottatt fra administrasjonssjefen et tilsvar i tråd med kommunestyrets 

vedtak i sak 51/155. 

 

Kontrollutvalget behandlet sak 3/18 Oppfølging sak 29/17 – Manglende fremdrift og svar – Vedtak 

i kommunestyret og svar fra administrasjonssjefen i møte 22.2.2018. Som vedlegg til 

saksutredningen var en e-post fra administrasjonssjefen datert 12.2.2018. Vedlagt e-post var en 

redegjørelse fra administrasjonssjefen om at barneverntjenesten har blitt fulgt opp etter 

forvaltningsrevisjonen, men at det har vist seg vanskelig å oppnå varige forbedringer og at oppdatert 

statistikk avdekker en uforholdsmessig høy andel fristoverskridelser og avvik i tjenesten. 

Situasjonen i barneverntjenesten beskrives som «alvorlig». Det opplyses at administrasjonen av den 

grunn vil vurdere «alle muligheter for forbedring, herunder formene for et videreført samarbeid 

med Nordreisa kommune, et utvidet samarbeid med flere kommuner i Nord-Troms eller helt andre 

løsninger.» Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 3/18: «1. Kontrollutvalget finner ikke 

administrasjonssjefens tilbakemelding av 12.2.2018 som tilfredsstillende oppfølging av 

kommunestyrets vedtak i sak PS 51/15 om gjennomførte tiltak etter forvaltningsrevisjonsrapporten 

om Barnevern. […] 5. Kontrollutvalget ber kommunestyret merke seg administrasjonssjefens 

                                                 
5 Revisor er kjent med at Fylkesmannen i Troms i 2017 gjennomførte et tilsyn med barneverntjenesten i Kvænangen 

og Nordreisa sine halvårsrapporter for perioden 1.1. – 30.6.2107. Tilsynet avdekket flere lov- og forskriftsbrudd. 

Ifølge Fylkesmannens tilsynsrapport viser barneverntjenestens halvårsrapporter at 4 av 19 barn mangler omsorgsplan 

og at 39 av 64 barn som har hjelpetiltak mangler tiltaksplan. Tjenesten oppfyller for svært mange av barna som 

tjenesten har kontroll- og oppfølgingsansvar for ikke forskriftskravene om oppfølgingsbesøk, og heller ikke 

tilsynsbesøk hos barn som bor i fosterhjem i kommunene. Fylkesmannen viser til at Kvænangen kommune har 

rapportert om fristbrudd i cirka 18 % av undersøkelsene for første halvår av 2017. Fylkesmannen ba 

barneverntjenesten om en redegjørelse for hvilke tiltak tjenesten vil iverksette for å sikre fremtidig etterlevelse av 

lovpålagte oppgaver innen 30.11.2017.  

Vedtak: 

1. Kommunestyret viser til administrasjonssjefens tilbakemelding av 3.7.2015, hvor det er skissert 

hvilke tiltak kommunen har iverksatt og planlegger å iverksette for å imøtekomme 

anbefalingene gitt i rapporten Barnevern.  

2. Kommunestyret tar til orientering de tiltakene administrasjonssjefen opplyser iverksatt eller 

planlagt iverksatt, og forutsetter at planer for å imøtekomme anbefalingene gitt i rapporten tas 

med i det videre arbeidet. Rapportering gis til kommunestyret innen 31. mars 2016. 
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erkjennelse av en alvorlig situasjon i barnevernet. Kontrollutvalget vil følge opp saken og tar inn 

tiltak og oppfølging i årsplanen for 2018. […]»      

 

Revisors vurderinger 

Administrasjonen har ikke avgitt rapportering til kommunestyret innen 31.3.2016. 

Administrasjonssjefen har ikke fremlagt dokumentasjon for revisor som kan belyse om tiltak og 

planer er tatt med i arbeidet med kommunens barnevern. Kontrollutvalget har imidlertid behandlet 

oppfølgingen av kommunestyrets vedtak, og revisor legger til grunn resultatet av kontrollutvalgets 

oppfølging av kommunestyrevedtaket.  

 

Revisors vurdering er dermed at revisjonskriteriene om at administrasjonen skal gjennomføre tiltak 

i henhold til ordlyden i politikernes vedtak og at kommunestyrets vedtak skal iverksettes innenfor 

en eventuell fastsatt frist, ikke er oppfylte.   
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5.5 Kommunestyremøte 13. november 2015 

Kommunestyret i Kvænangen kommune behandlet i møte 13.11.2015 16 saker; sakene 57/15 til 

72/15. Blant de 16 sakene ble det i én sak truffet vedtak som innebar at administrasjonen skulle 

iverksette tiltak/utføre en handling. Flertallet av sakene i dette møtet omhandlet skjenke- og 

salgsbevillinger.  

 

 
PS 72/15 Bosetting av flyktninger i 2016 og for planperioden 2017 – 2019. 

 

Revisors funn 

Revisor har fått opplyst at saksbehandler for denne saken er administrasjonssjefen. Revisor har 

etterspurt, men ikke mottatt fra administrasjonssjefen dokumentasjon som kan belyse hvorvidt det 

ble gjort en utredning av bosetting av flyktninger i Kvænangen kommune.  

 

På Kvænangen kommunes nettside ligger det en pressemelding6 hvor det vises til kommunestyrets 

vedtak i sak 72/15 og at kommunen jobber mot å ta imot flyktninger sommeren 2016. 

Pressemeldingen er utformet som en henvendelse til alle boligeiere som ønsker å leie ut boliger til 

flyktninger og/eller andre boligsøkere i kommunen. Interessenter oppfordres til å fylle ut et vedlagt 

elektronisk registreringsskjema.  

 

Revisors vurderinger 

Revisor har ikke grunnlag for å vurdere om kommunen har oppfylt revisjonskriteriet om at 

administrasjonen skal gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 Datert 28.1.2016 

Vedtak: 

Kommunestyret ber administrasjonen/ordfører utrede en hensiktsmessig bosetting av inntil 45 

flyktninger fra 2016 – 2019. Kommunen skal være en aktiv part i bosettingsprosessen. 
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5.6 Kommunestyremøte 21. desember 2015 

Kommunestyret i Kvænangen kommune behandlet i møte 21.12.2015 elleve saker; sakene 74/15 til 

84/15. Blant de elleve sakene ble det i to truffet vedtak som innebar at administrasjonen skulle 

iverksette tiltak/utføre en handling.  

 

 
PS 76/15 Boligutvikling i Kvænangen - 

 

Revisors funn 

Kommunestyret behandlet 12.4.2016 sak 9/16 Leiekontrakt – boliger offentlig privat samarbeid 

(OPS). Som vedlegg til saken var konkurransegrunnlag samt tilbud og tegninger fra Per Strand 

Storslett AS i forbindelse med inngåelse av leieavtale for boliger til vanskeligstilte og flyktninger.  

 

Om vedtakets punkt 1 

Etter et søk på databasen for kunngjøring av offentlige anskaffelser, Doffin7, fant revisor at 

Kvænangen kommune, gjennom Nord-Troms kommunene innkjøpstjeneste, den 23.12.2015 

kunngjorde en konkurranse om leiekontrakt for boliger i offentlig privat samarbeid (OPS) med 

tilbudsfrist 1.2.2016. I kunngjøringen gis følgende beskrivelse av anskaffelsen: «Formålet med 

anskaffelsen av leiekontrakt på leiligheter. Behovet er 2 stk 2-roms og 3stk 4-romsleiligheter til 

flyktninger og vanskeligstilte innbyggere som trenger bosted i kommunen. Kommunen har 

tildelingsretten til disse 5 leilighetene. Det vil bli gjort avtale med utbygger om leieavtale i 20 år. 

Se kravspesifikasjon vedlegg 1. En slik avtale gjør at utbygger kan få en direkte vurdering av søknad 

om lån og tilskudd hos Husbanken. Et parallelt krav fra kommune er at utbygger skal bygge samme 

mengde leiligheter til det åpne boligmarked. Gjennom dette samarbeidet er alle kostnader knyttet 

til forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av eiendommene lagt på utbyggere.» 

   

Kvænangen kommune inngikk 15.4.2016 en leieavtale med Kvænangen Boliger AS om bygging og 

utleie av fem leiligheter for vanskeligstilte boligsøkere og flyktninger med oppholdstillatelse8. 

Ifølge avtalen forutsettes det at Kvænangen kommune skal bygge fem tilsvarende leiligheter for det 

                                                 
7 Nettsiden skal hjelpe oppdragsgivere med å lage og publisere kunngjøringer i samsvar med regelverk, og gjøre det 

enkelt for leverandører å finne relevante konkurranser i offentlig sektor. Databasen administreres av Direktoratet for 

forvaltning og IKT (DIFI). Kilde: www.doffin.no  
8 Det er ifølge avtalen tinglyst klausul om dette for eiendommen i forbindelse med tilskudd gitt av Husbanken.  

Vedtak: 

For å møte boligutfordringene i Kvænangen skal det legges til rette for samarbeid mellom kommunen, 

Husbanken og private eiendomsutviklere – med utgangspunkt i Hamarøymodellen, men med evt. 

nødvendige tilpasninger iht. Kvænangen kommunes behov. Hensikten er å skaffe flere boliger og 

tilrettelegge for økt bostedsattraktivitet og økt tilflytting til kommunen. I regi av «Boligprosjekt i Nord 

Troms» igangsettes følgende tiltak i 2016: 

1. Kvænangen kommune lyser ut offentlig anbud på langsiktige leieavtaler for boliger til 

vanskeligstilte og flyktninger på Doffin. Dette skal ivaretas innenfor rammen av Lov om 

offentlige anskaffelser. Den kommunale eiendomsmassen skal med dette ikke øke. Anbudet 

skal omfatte 3 4-romsleiligheter og 2 2-romsleiligheter. 

2. Kvænangen kommune foretar en kartlegging av utleieboliger i det private markedet. 

3. Det utarbeides felles retningslinjer og kriterier for søknad og tildeling av kommunale boliger. 

Retningslinjene godkjennes av kommunestyret.  

4. Det settes i gang en planleggingsprosess for boligpolitisk plan for Kvænangen kommune, og 

denne tas med i kommunens planstrategi.  

[…] 

http://www.doffin.no/


KomRev NORD IKS Iverksetting av politiske vedtak 

 

22 

 

private markedet. Leieobjektet oppgis å være et leilighetsbygg/rekkehus i Burfjord med tre fireroms 

og to toroms leiligheter. Overtakelsesforretning for leilighetene skulle avholdes 6.7.2017 og 

leieforholdet gjelder for 20 år frem i tid – til 1.7.2037. Det er avtalefestet at leieforholdet ikke kan 

sies opp i avtaleperioden.  

 

Revisor har fra kommunen og Nord-Troms kommunene innkjøpstjeneste bedt om dokumentasjon 

som kan legges til grunn for en vurdering av om anskaffelsen er gjort i tråd med krav i 

anskaffelsesloven. Revisor har ikke mottatt slike dokumenter.  

 

Om vedtakets punkt 2  

På Kvænangen kommunes nettside ligger det en pressemelding9 om at kommunen ønsker å 

registrere alle ledige boliger og utleieenheter. I denne vises det til forhold tilknyttet vedtakspunkt 1 

over - at kommunen har lyst ut fem leiekontrakter for utleieboliger. Pressemeldingen er utformet 

som en henvendelse til innbyggere som er interesserte i å leie ut boliger til flyktninger og/eller andre 

boligsøkere i kommunen. Interessenter oppfordres til å fylle ut et vedlagt elektronisk 

registreringsskjema. Fra kommunen fikk revisor opplyst at 20 personer ga tilbakemelding i det 

elektroniske skjemaet.   

 

Om vedtakets punkt 3 

Administrasjonen opplyser at det er startet en prosess for utarbeidelse av rutiner for søknad, tildeling 

og utleie av kommunale boliger. Kommunestyret vedtok 6.3.2018 i sak 4/18 Forslag til ny 

husleiekontrakt – mal en ny standardmal for kommunale husleiekontrakter.  

 

Om vedtakets punkt 4  

Kommunestyret vedtok i sak 15/18 Revidering – Planstrategi kapittel 5 «Prioritering av 

planoppgaver 2016 – 2019»10 prioritering av kommunens planprogram. I denne opplyses det om at 

arbeidet med plan for boligstrategi er påbegynt, men at administrasjonen ikke arbeider aktivt med 

denne.  

 

Kommunen opplyste for revisor at en intern tverrfaglig arbeidsgruppe har jobbet med en 

boligpolitisk plan, og at et høringsutkast til plan skal ferdigstilles innen september 2018.  

 

I kommunestyresak 48/16 Planstrategi for Kvænangen kommune 2016 – 2019 ble kommunens 

planstrategi vedtatt. I denne vises det til kommunestyrets vedtak i desember 2015, og det oppgis i 

et skjema at arbeidet med plan for boligstrategi har oppstart høst 2016. 

 

 

Revisors vurderinger 

Om vedtakets punkt 1 

Revisor har ikke mottatt dokumentasjon som gir oss grunnlag for å vurdere hvorvidt vedtakspunktet 

om at lov om offentlige anskaffelser skal følges, ble overholdt. For utenom denne delen av vedtaket 

er revisors vurdering at administrasjonen har oppfylt revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i 

henhold til ordlyden i politikernes vedtak.  

 

Om vedtakets punkt 2  

Etter revisors vurdering er revisjonskriteriet om at administrasjonen skal gjennomføre tiltak i 

henhold til ordlyden i politikernes vedtak, oppfylt.  

 

                                                 
9 Datert 28.1.2016 
10 Behandlet under kommunestyrets møte 6.3.2018.  
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Om vedtakets punkt 3 

Ettersom Kvænangen kommunes administrasjon drøye to år etter kommunestyrets vedtak ikke har 

ferdigstilt prosessen med å utarbeide felles retningslinjer og kriterier for søknad og tildeling av 

kommunale boliger, vurderer revisor at revisjonskriteriene ikke er oppfylte.    

 

Om vedtakets punkt 4  

Revisor vurderer at revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes 

vedtak er oppfylt.  

 

 

 

PS 80/15 Overføring av lyd og bilde fra kommunestyrets møter 

 

Revisors funn 

Revisor er orientert om at administrasjonen ikke har fremmet på ny for kommunestyret en sak om 

overføring av lyd og bilde fra kommunestyrets møter. Saken ble av Arbeiderpartiet fremmet på nytt 

under behandlingen av budsjettet for 2018, men falt med seks mot åtte stemmer. 

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at revisjonskriteriene om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes 

vedtak samt innenfor fastsatt frist ikke er oppfylte.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

Utsette saken til kommunestyret i April. 
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5.7 Kommunestyremøte 17. februar 2016 

Kommunestyret i Kvænangen kommune behandlet i møte 17.2.2016 åtte saker; sakene 1/16 til 8/16. 

I tillegg var det i dette møtet to referatsaker. Blant de åtte sakene ble det i én truffet vedtak som 

innebar at administrasjonen skulle iverksette tiltak/utføre en handling.  

 

 
PS 2/16 Kommunereformen, utredning av sammenslåing med Alta, Loppa og 
Kautokeino 

 

Revisors funn 

På Kvænangen kommunes nettsider har revisor funnet at kommunestyret den 22.6.2016 ble forelagt 

for behandling sak 37/16 Kommunereformen, oversendelse til fylkesmannen. Av saksutredningen 

fremgår det at den 25.5.2016 ble avholdt en folkeavstemming om fremtidig kommunestruktur. Det 

fremgår av saksfremlegget at det det har blitt vurdert to alternativer for sammenslåing11, og at det 

er utarbeidet intensjonsavtaler for hvert av sammenslåingsalternativene. Mer utfyllende informasjon 

om arbeidet med sammenslåingsalternativene og intensjonsavtalene gis ikke.  

 

Saken ble lagt frem for behandling med følgende innstilling til vedtak/uttalelse til Fylkesmannen i 

Troms: «Kvænangen kommune har vurdert kommunereformen gjennom utredninger, prosesser og 

intensjonsavtaler og avholdt folkeavstemning. Folkeavstemningen hadde 60 pst valgdeltakelse og 

viste at over 92 pst av frammøtte stemte for at kommunen skal videreføres som selvstendig kommune. 

Kommunestyret vil derfor ikke gå inn for at kommunen slås sammen med andre kommuner.»   

 

Revisors vurderinger 

Revisor har ikke tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om administrasjonen i Kvænangen har eller 

ikke har oppfylt revisjonskritertene for tiltakene i vedtakspunktene 1) og 2a) - 2d) i 

kommunestyresak 2/16. Revisor vurderer at for vedtakspunkt 5) - om å i juni 2016 legge fram for 

politisk behandling en endelig beslutning om kommunestruktur - har oppfylt revisjonskriteriene om 

å gjennomføre tiltak i tråd med ordlyden i politikernes vedtak og innenfor fastsatt frist.   

 

                                                 
11 Ett alternativ med sammenslåing med Alta og Loppa kommuner (opprinnelig også Kautokeino kommune, som 

bortfalt etter første utredningsfase) og et annet alternativ med sammenslåing med Kåfjord, Skjervøy og Nordreisa 

kommuner.  

Vedtak: 

1) Kommunestyret gir ordfører og administrasjonssjef fullmakt til å videreføre/avrunde 

utredningsarbeidet rundt framtidig kommunestruktur før denne legges fram til politisk 

behandling og folkeavstemning. 

2) Følgende framforhandles/avklares: 

a) En intensjonsavtale vedrørende framtidig infrastruktur/rammebetingelser spesifikk for 

Kvænangen kommune knyttet opp til Finnmarksalternativet. 

b) En intensjonsavtale vedrørende framtidig infrastruktur/rammebetingelser spesifikk for 

Kvænangen kommune knyttet opp til Nord-Troms Fire-alternativet. 

c) Framtidig statusbilde med utgangspunkt i dagens tjenestetilbud om Kvænangen består s

  om i dag. Dette om mulig sett i lys av et eventuelt nytt inntektssystem. 

d) Saken legges fram for kommunestyret i april.  

[…] 5) En endelig beslutning om kommunestruktur tas av kommunestyret i junimøtet. 
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5.8 Kommunestyremøte 27. april 2016 

Kommunestyret behandlet i møte 27.4.2016 14 saker; sakene 12/16 til 25/16. I tillegg var det i dette 

møtet to referatsaker. Blant de 14 sakene ble det i én sak truffet vedtak som innebar at 

administrasjonen skulle iverksette tiltak/utføre en handling. Det ble også avholdt et 

kommunestyremøte 12.4.2016 hvor tre saker ble behandlet; sakene 9/16 til 11/16. Ingen av 

vedtakene i disse sakene inneholdt en bestilling til administrasjonen.   

 

 
PS 20/16 Reforhandling av samarbeidsavtale – Pedagogisk – psykologisk tjeneste 
for Nord-Troms 

 

Revisors funn 

Revisor har funnet en utredning ved gjennomgang av kommunestyreprotokoller. Ifølge protokoll 

fra kommunestyremøte 22.6.2016 behandlet kommunestyret sak 31/16 Reforhandling av 

samarbeidsavtale – Pedagogisk – psykologisk tjeneste for Nord-Troms. Kommunestyret vedtok 

enstemmig administrasjonssjefens innstilling om å si opp avtalen med PPT Nord-Troms med 

opphørsdato 1.1.2018, og å i løpet av 2016 å fremforhandle en avtale med Alta kommune om kjøp 

av PP-tjenester.  

 

Revisors vurderinger 

Kommunestyret ble i møtet i juni 2016 forelagt en utredning om samarbeidet med andre kommuner 

om et eventuelt samarbeid om PP-tjenester. Etter revisors vurdering er dermed revisjonskriteriene 

om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak og at kommunestyrets vedtak 

skal iverksettes innenfor fastsatt frist, oppfylte.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtak: 

Saken utsettes. Administrasjonen får i oppdrag å utrede samarbeid med andre kommuner om et 

eventuelt samarbeid om PP-tjenesten. Saken forutsettes ferdigbehandlet i junimøtet.  
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5.9 Kommunestyremøte 22. juni 2016 

Kommunestyret i Kvænangen kommune behandlet i møte 22.6.2016 16 saker; sakene 26/16 til 

41/16. Blant de 16 sakene ble det i én sak truffet vedtak som innebar at administrasjonen skulle 

iverksette tiltak/utføre en handling.  

 
 
PS 40/16 Søknad om refinansiering av lån i lånefondet, oversendelse av sak fra 
Kontrollutvalget 

 

Revisors funn 

Sak 40/16 omhandler kontrollutvalgssak 13/16. Kontrollutvalget behandlet en oversendt sak fra 

Fondsstyret i lånefondet som omhandlet refinansiering av lån til Seglvik fiskemottak. I februar 2014 

innvilget Fondsstyret et kortsiktig lån fra lånefondet til innkjøp av utstyr samt et tilskudd til 

investeringer fra næringsfondet. Under Fondsstyrets møte 10.6.2015 ble det vedtatt at 

refinansieringen av det førstnevnte lånet ikke ble innvilget, og at saken skulle oversendes til 

kontrollutvalget for videre undersøkelser om det har foregått ulovligheter i forbindelse med 

fiskemottakets søknad samt forhold rundt saksbehandlingen av denne.  

 

Revisors vurderinger 

Revisor har ikke grunnlag for å vurdere om administrasjonen i Kvænangen har eller ikke har oppfylt 

revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i kommunestyrets vedtak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vedtak: 

[…] 

2. Kommunestyret ser alvorlig på opplysningene om at vedtekter ikke følges opp av administrasjonen, 

og ber administrasjonen for ettertiden ta de nødvendige skritt for å praktisere dette. 

[…] 
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5.10 Kommunestyremøte 21. september 2016 

Kommunestyret i Kvænangen kommune behandlet i møte 21.11.2016 ni saker; sakene 42/16 til 

50/16. Blant de ni sakene ble det i to truffet vedtak som innebar at administrasjonen skulle iverksette 

tiltak/utføre en handling.  

 
 
PS 46/16 Skolestruktur og forskriftsendring 

 

Revisors funn 

På kommunens nettsider finner revisor at kommunestyret den 16.12.2016 behandlet sak 68/16 

Skolestruktur Kvænangen, og den 26.4.2017 behandlet kommunestyret sak 25/17 Skolestruktur 

Kvænangen kommune 2017 – 2018. Begge sakene omhandlet konkrete endringer i skolestrukturen 

i Kvænangen kommune. Det ble i sistnevnte sak, under kommunestyrets aprilmøte, ikke lagt fram 

for behandling en revidert forskrift om skoletilhørighet i Kvænangen kommune.  

 

Revisors vurderinger 

Revisor legger til grunn opplysningene tilgjengelig på Kvænangen kommunes nettside. Da vi ikke 

finner at det ble lagt frem forskrift om skoletilhørighet for behandling i kommunestyret er revisors 

vurdering at administrasjonen ikke har oppfylt revisjonskriteriet om at kommunestyrets vedtak skal 

gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i vedtaket samt innenfor fastsatt frist.  

 
 
 
PS 47/16 Lønnspolitisk plan 2016 - 2018 

 

Revisors funn 

Sak 47/16 omhandler Kvænangen kommunes faste revisjon av lønnspolitisk plan i etterkant av hvert 

hovedlønnsoppgjør. Den nye planen ble vedtatt i tråd med administrasjonssjefens innstilling og 

endrings-/tilleggsforslag fra SV/KP.  

 

Administrasjonen opplyste at det ikke er utarbeidet kompetanseplaner for hver avdeling. 

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av opplysningene fra administrasjonen vurderer revisor at revisjonskriteriet om at 

administrasjonen skal gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak ikke er oppfylt.  

 

[…] 

4. Pkt. 3 stjernepunkt 12 blir: Kompetanseplan utarbeides årlig på arbeidsplassene og ajourføres for 

hver avdeling.  

[…] 

Vedtak: 

Framtidens skolestruktur i Kvænangen kommune vedtas i kommunestyremøtet 14. desember 2016. 

Forskrift om skoletilhørighet vedtas i kommunestyremøtet, april 2017. 
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5.11 Kommunestyremøte 9. november 2016 

Kommunestyret i Kvænangen kommune behandlet i møte 9.11.2016 elleve saker; sakene 55/16 til 

65/16. Blant de elleve sakene ble det i to truffet vedtak som innebar at administrasjonen skulle 

iverksette tiltak/utføre en handling.  

 
 
PS 58/16 Sak fra kontrollutvalget, søknad om refinansiering av lån i lånefondet 

 

Revisors funn 

Sak 58/16 omhandler de samme forhold som det ble redegjort for i forbindelse med sak 40/16 over.  

 

Kvænangen kommunes kontrollutvalg behandlet 28.11.2017 sak 29/17 Oppfølging sak 23/17 – 

Manglende svar fra rådmannen. I K-Sekretariatets saksutredning fremkommer det at 

kontrollutvalget ikke har mottatt fra administrasjonssjefen et tilsvar i tråd med kommunestyrets 

vedtak i sak 58/16.  

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av informasjon gitt i forbindelse med kontrollutvalgets behandling av sak 29/17 

vurderer revisor at administrasjonen i Kvænangen for kommunestyrets vedtak i sak 58/16 ikke har 

oppfylt revisjonskriteriene om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak og at 

kommunestyrets vedtak skal iverksettes innenfor fastsatt frist.  

 
 
 
PS 62/16 Budsjett 2016, utgiftskontroll 

 

Revisors funn 

Saksbehandler for sak 62/16 er administrasjonssjefen. Revisor har etterspurt, men ikke mottatt fra 

administrasjonssjefen dokumentasjon som kan belyse innkjøps- og tilsettingsstopp for 2016, om 

virkningene av dette og eventuelle vurderinger av tiltakene. 

 

Revisors vurderinger 

Revisor har ikke grunnlag for å vurdere om administrasjonen i Kvænangen har eller ikke har oppfylt 

revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak. 

 

Vedtak: 

4. Innkjøps- og tilsettingsstopp videreføres ut 2016. 

5. Virkningene av tiltaket rapporteres til formannskapet 

6. Tiltakene tas opp til vurdering i medbestemmelsesorganene. 

[…] 

Vedtak: 

[…] 

Nytt punkt 5. Administrasjonen bes innen 31.12.16 gi kontrollutvalget en status på hvordan 

kommunestyrets vedtak følges opp 
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5.12 Kommunestyremøte 19. desember 2016 

Kommunestyret i Kvænangen kommune behandlet i møte 19.12.2016 23 saker; sakene 66/16 til 

88/16. Blant de 23 sakene ble det i syv truffet vedtak som innebar at administrasjonen skulle 

iverksette tiltak/utføre en handling.  

 
 
PS 68/16 Skolestruktur i Kvænangen 

 

Revisors funn 

Kommunestyresak 68/16 omhandler utformingen av kommunens framtidige skolestruktur og en 

lokal forskrift om skoletilhørighet.  

 

Saksbehandler for sak 68/16 er ikke lenger ansatt i Kvænangen kommune, og revisor ba 

administrasjonssjefen om å dokumentere at administrasjonen i april 2017 har utredet og fremmet en 

sak om skolestruktur for hovedutvalget. Vi har ikke mottatt tilbakemelding fra 

administrasjonssjefen. 

 

På kommunens nettsider finner revisor at Utvalg for oppvekst og omsorg den 6.4.2017 behandlet 

sak 12/17 Skolestruktur Kvænangen kommune 2017 – 2018. Utvalget vedtok at Kjækan skole skulle 

legges ned fra august 2017, og henstilte administrasjonen om å arbeide for å tilrettelegge for 

skoletilbud for 1. – 4. klassetrinn i et eventuelt oppvekstsenter for eksempel i Badderen barnehage.  

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av opplysningene publisert på Kvænangen kommunes nettside vurderer revisor at 

revisjonskriteriene om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak, og at dette 

skal gjøres innen fastsatte frist, er oppfylte. 

 
 
 
PS 69/16 Budsjett og økonomiplan 2017 til 2020 

 

Revisors funn 

Saksbehandler for sak 69/16 er administrasjonssjefen. Revisor har etterspurt, men ikke mottatt fra 

administrasjonssjefen dokumentasjon som viser gjennomganger av ressurser brukt i kommunens 

avdelinger, etater og sammenligninger med andre sammenlignbare kommuner. Etter innkallingene 

til kommunestyremøter i 2017 å dømme, har det heller ikke blitt fremmet noen slik sak som vedtaket 

i sak 69/16 impliserer. 

 

 

Vedtak: 

[…] For at vi skal kunne få et bedre innsyn i de ressurser kommunen rår over og for at vi skal kunne få 

et bedre grunnlag for utarbeidelse av framtidige budsjetter, ber partiene Kystpartiet, Høyre, SV og FrP 

administrasjonen gjøre en gjennomgang av totalt brukte ressurser i alle avdelinger og enheter og sette 

disse opp mot ressursbruken i andre sammenlignbare kommuner. Det bes om en oversikt over all 

ressursbruk ut over lover, sentrale avtaler og minstestandard. […] 

Vedtak: 

Saken utsettes og sendes tilbake til hovedutvalget som behandler dette i aprilmøtet. 
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Revisors vurderinger 

Revisors vurdering er at kommuneadministrasjonen ikke har oppfylt revisjonskriteriet om å 

gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i kommunestyrets vedtak.  

 
PS 70/16 Nye rutiner i tilsettingssaker 

 

Revisors funn 

Administrasjonen opplyste at rutinene for tilsettingssaker er evaluert og drøftet under kommunens 

ledermøte 9.1.2018 samt i medbestemmelsesmøte med fagforeningene 18.1.2018. Administrasjons-

utvalget behandlet rutinen 14.2.2018 i sak 1/18. Rutinene i tilsettingssaker ble vedtatt uendret under 

kommunestyrets møte 6.3.2018 i sak 9/18 Revisjon av tilsettingsrutinene.  

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av at administrasjonen rundt årsskiftet 2017-2018 igangsatte en prosess for evaluering 

av rutinene vurderer revisor at revisjonskriteriene om at administrasjonen skal gjennomføre tiltak i 

henhold til ordlyden i politikernes vedtak og at kommunestyrets vedtak skal iverksettes innenfor 

fastsatt frist, er oppfylte.   

 

 

 

PS 75/16 Overordnet handlingsplan mot vold og trusler 

 

Revisors funn 

Administrasjonen opplyste for revisor at det er utarbeidet en handlingsplan mot vold og trusler for 

hver avdeling, og har oversendt revisjonen handlingsplaner mot vold og trusler for følgende 

avdelinger: kommunehuset, Gargo sykehjem12, Legefløya, hjemmetjenesten samt Kvænangen 

barne- og ungdomsskole13. I tillegg har vi mottatt beredskapsplan for Burfjord barnehage 

Polarstjerna som blant annet oppgis å være et verktøy for støtte i håndteringen av alvorlige 

voldsepisoder og andre krisesituasjoner14. Revisor har ikke mottatt handlingsplaner for avdelinger 

under kultur og fritid eller Teknisk uteseksjon og verksted.  

 

Revisors vurderinger 

Ettersom revisor har mottatt dokumentasjon på at noen av, men ikke alle, kommunens avdelinger 

har utarbeidet ensides handlingsplan mot vold og trusler vurderes revisjonskriteriet om at 

administrasjonen skal gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak som delvis 

oppfylt. 

 

                                                 
12 Datert 17.10.2017 
13 Datert 14.3.2017 
14 Datert november 2015 

Vedtak: 

Overordnet handlingsplan mot vold og trusler vedtas. Det utarbeides en plan på en side for hver 

avdeling. 

Vedtak: 

[…]  

10. Ordningen evalueres etter ett år. 
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PS 78/16 Kommunal eierskapsstrategi, eierskapsmelding Kvænangen kommune 

 

Revisor oppfatter vedtakspunkt 3 er en bestilling til selskapene som Kvænangen kommune har 

eierinteresser i, og ikke kommuneadministrasjonen. Vi vil derfor ikke undersøke iverksettelsen av 

dette vedtakspunktet, men lar det stå som en saksopplysning. Våre vurderinger gjelder andre setning 

i vedtakspunkt 4.  

 

Revisors funn 

Ifølge note nr. 6 Aksjer og andeler i Kvænangen kommunes årsregnskap for 2017 har kommunen 

100 % eierandel i Kvænangen Produkter AS og Kvænangen Næringsbygg AS. Videre har 

kommunen eierinteresser i Kvænangen Flerbrukshus, Tromsprodukt AS, Reinfjord Vannverk, 

Avfallsservice AS, Bredbåndsfylket Troms AS, Nord Norsk Reiseliv AS, Jøkelfjord Samfunnshus, 

LHL Skibotnsenteret, Nordtro AS, Ymber AS, Nord-Troms Museum AS, Halti Næringshage AS, 

Kvænangenshagen Verdde AS, KLP, K-Sekretariatet IKS og KomRev NORD IKS.  

 

Kvænangen kommune har sendt til revisor Kvænangen Produkter AS sin bedriftsrapportering for 

2017. Rapporten er gitt i kommunens vedtatte mal, og datert 26.5.2017. Revisor mottok samtidig en 

uttalelse om at det ikke ble utarbeidet en felles mal for bedriftsrapporteringene fra de selskapene 

som har flere kommunale eiere enn Kvænangen – dette fordi selskapene ikke skulle bli pålagt 

merarbeidet med å utarbeide en særskilt rapport til Kvænangen kommune.  

 

Videre ble revisor orientert om at administrasjonen ikke la fram for behandling i kommunestyrets 

møte i juni 2017 en eierskapsmelding for selskaper som eies av Kvænangen kommune.  

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av den foreliggende dokumentasjonen vurderer revisor at kommuneadministrasjonen 

ikke har oppfylt revisjonskriteriene om å iverksette tiltak i tråd med ordlyden i politikernes vedtak, 

og at kommunestyrets vedtak skal iverksettes innenfor eventuell fastsatt frist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtak: 

1. Kvænangen kommunestyre vedtar eierskapsstrategien med vedlegg som kommunestyrets verktøy for 

aktiv eierstyring. 

[…] 

3. Virksomheter som kommunen har eierinteresser i, skal rapportere om deres situasjon etter vedtatte 

mal, innen 30.06 hvert år.  

4. For 2016 gjøres dette innen utgangen av april. Eierskapsmelding for selskaper som eies av 

Kvænangen kommune vedtas på kommunestyremøte i juni 2017. 
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PS 87/16 Administrasjonssjefens internkontroll – «Betryggende kontroll» - 
oppfølging 

 

Revisors funn 

Kvænangen kommunes kontrollutvalg behandlet 28.11.2017 sak 29/17 Oppfølging sak 23/17 – 

Manglende svar fra rådmannen. I K-Sekretariatets saksutredning fremkommer det at 

kontrollutvalget ikke har mottatt fra administrasjonssjefen en skriftlig redegjørelse om de tiltak som 

er iverksatt og/eller planlagt iverksatt for å sikre betryggende kontroll i virksomheten.  

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av informasjon gitt i forbindelse med kontrollutvalgets behandling av sak 29/17 

vurderer revisor at administrasjonen i Kvænangen ikke har oppfylt revisjonskriteriene om at 

administrasjonen skal gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak og innenfor 

fastsatt frist.   

 
 
 

PS 88/16 Revisjonsbrev nr 16 (2014) – Mislighetssak – manglende svar 

 

Revisors funn 

Kvænangen kommunes kontrollutvalg behandlet 28.11.2017 sak 29/17 Oppfølging sak 23/17 – 

Manglende svar fra rådmannen. I K-Sekretariatets saksutredning fremkommer det at 

kontrollutvalget ikke har mottatt fra administrasjonssjefen et tilsvar i tråd med kommunestyrets 

vedtak i sak 88/16.  

 

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av informasjon gitt i forbindelse med kontrollutvalgets behandling av sak 29/17 

vurderer revisor at administrasjonen i Kvænangen ikke har oppfylt revisjonskriteriene om å 

gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak og innenfor fastsatt frist.  

 
 
 
 
 
 
 

Vedtak: 

Kommunestyret pålegger administrasjonssjefen å gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse om de 

tiltak som er iverksatt og/eller planlegges iverksatt for å sikre «betryggende kontroll» i virksomheten. 

Svarfrist 31.01.2017. 

Vedtak: 

Kommunestyret pålegger administrasjonssjefen å snarest avgi tilfredsstillende svar på henvendelsen til 

kontrollutvalget. Svarfrist settes til 31.01.2017. 
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5.13 Kommunestyremøte 22. februar 2017 

Kommunestyret i Kvænangen kommune behandlet i møte 22.2.2017 elleve saker; sakene 1/17 til 

11/17. Blant de elleve sakene ble det i to truffet vedtak som innebar at administrasjonen skulle 

iverksette tiltak/utføre en handling.  

 
 
PS 6/17 Boligpakke som rekrutteringstiltak 

 

Revisors funn 

Om vedtakets punkter 1 og 2  

Revisor fikk opplyst at de fire leilighetene som i henhold til kommunestyrevedtak 6/17 er forbeholdt 

midlertidig personell (korttidsvikarer) i helse og omsorg tildeles fortløpende av utpekte ansatte i 

Helse- og omsorgsetaten. Den som foretar tildelingen registrerer i et excel-dokument hvem som i 

hvilket tidsrom disponerer hver enkelt leilighet. Dette dokumentet er lagret på etatens fellesområde 

på kommunens datasystem slik at alle ansatte som tildeler boliger har tilgang på dette. Excel-

dokumentet har revisor fått tilsendt og gjennomgått. Kontorsjef opplyste for revisor at leilighetene 

står tomme når det ikke bor korttidsvikarer der.  

 

Om vedtakets punkt 3 

Administrasjonen orienterte om at punktet om at leietaker skal betale ½ husleie første år var ment 

som et tiltak brukt i tilfeller der det har vært vanskelig å rekruttere ansatte. Det skal ifølge 

administrasjonen derfor i hvert enkelt tilfelle vurderes tatt med som et punkt under forhandling av 

lønn og andre goder, men det er ikke skriftlig nedfelt i noen rutiner. Ifølge administrasjonen har 

bestemmelsen i vedtakspunktet ikke vært aktuelt å iverksette tidligere, men at det i skrivende stund 

inngår i forhandlingene i forbindelse med en mulig nytilsettelse.   

 

Om vedtakets punkt 4  

Ifølge administrasjonen var hensikten med vedtakspunktet å ha fleksibilitet i utleie til vikarer som 

jobber i kommunen noen få dager eller uker. Opprinnelig forslag i saksutredningen var døgnsats på 

kroner 100. I et benkeforslag ble satsen økt til kroner 200. Administrasjonen fant at, med en sats på 

kroner 200 per døgn ville kostnaden for oppholdet bli dyrere for vikaren enn ved beregning ut fra 

ordinær månedsleie. Administrasjonen opplyste at taksten i vedtakspunktet derfor ikke benyttes. 

Leiekostnaden for korttidsoppholdet beregnes ved at de tar utgangspunkt i ordinær månedsleie for 

den aktuelle leiligheten dividert på antall dager i måneden multiplisert med antall dager vikaren bor 

i leiligheten.  

 

Om vedtakets punkt 5 

Kommunestyret i Kvænangen vedtok den 15.10.2008 i sak 49/08 Boligsosial handlingsplan for 

Kvænangen kommune 2008 – 2012. Arbeidet med ny boligsosial handlingsplan er ikke ferdigstilt i 

skrivende stund.  

Vedtak: 

1. Det holdes av møblerte leiligheter til korttidsleie for vikarer o.l. innen Etat for helse og omsorg. 

Skoleveien 2, Melen 9 (leilighet 1 og 12) og Stormoveien 19.  

2.  Som rekrutteringstiltak holdes det av møblerte leiligheter til korttidsleie for vikarer og lignende 

innen etat for helse og omsorg. Skoleveien 2, Melen 9 (leilighet 1 og 12) og Stormoveien 19.   

3. Det betales ½ husleie i 1 år. Deretter betales det full husleie. 

4. For korttidsleie settes en døgnpris på kr 200 for alle leiligheter.  

5. Disse tiltakene må sees i sammenheng og revideres i det videre arbeidet med boligpolitiskplan. 

6. Skattepliktige fordeler skal oppgis av arbeidsgiver. 
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Om vedtakets punkt 6  

Ifølge Kvænangen kommunes skriftlige rutine for inn og utflytting av kommunale boliger/leiligheter 

skal boligansvarlig gi beskjed til økonomiavdelingen om oppstart av fakturering av leie og 

depositum. Videre foreskriver rutinen at: «For boliger som skal leies ut til helse- og 

omsorgspersonell (TU 1 og 12, Skoleveien 2 og Stormoveien 19) vil husleie trekkes av lønn, og 

differansen mellom ordinær husleie og avtalt husleie blir innrettet som skattepliktig fordel.» 

Ettersom det i skrivende stund ikke er inngått avtale om redusert husleie, oppgir kommunen at 

innberetning av skattepliktig fordel ikke har vært aktuelt å gjøre.   

 

Revisors vurderinger 

Om vedtakets punkter 1 og 2 

Basert på dokumentasjon forelagt for revisor vurderer vi at administrasjonen har oppfylt 

revisjonskriteriene om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak. 

 

Om vedtakets punkt 3 

Revisors vurdering er at når det gjelder vedtakets pkt. 3, har kommuneadministrasjonen ikke oppfylt 

revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak. Vi kan ikke 

se at vedtakspunktet åpnet for de skjønnsvurderinger kommuneadministrasjonen gir uttrykk for å ha 

utøvet.  

 

Om vedtakets punkt 4 

Basert på administrasjonens uttalelser vurderer revisor at revisjonskriteriet å iverksette tiltak i 

henhold til ordlyden i politikernes vedtak ikke er oppfylt.  

 

Om vedtakets punkt 5 

Ettersom Kvænangen kommune ikke har ferdigstilt revideringen av sin boligpolitiske/-sosiale plan 

har det for administrasjonen ikke vært aktuelt å iverksette tiltaket i vedtakspunkt 5.  

 

Om vedtakets punkt 6 

Revisors vurdering er at når det gjelder vedtakets pkt. 6, har kommuneadministrasjonen ikke oppfylt 

revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak. (Dette henger 

sammen med at kommuneadministrasjonen ikke har fulgt opp vedtakets punkt 3.) 

 

 

 

PS 7/17 Beredskap ved linjebrudd 

 

Revisors funn 

Ifølge Kvænangen kommunes planprogram for Plan for samfunnssikkerhet og beredskap skal en 

helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) legges fram for behandling av kommunestyret 

6.3.2018. Av protokollen fra kommunestyremøtet 25.4.2018 finner revisor at sak 33/18 Godkjenning 

av Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse (HROS) ble behandlet og ROS-analysen vedtatt. ROS-

analysen er ifølge administrasjonen redigert i tråd med høringsinnspillene fra Fylkesmannen i 

Troms. Revisor fikk opplyst at arbeidet med oversikt over øvelsesplan og tidsfrist for ferdigstillelse 

av beredskapsplaner ville intensiveres etter at Plan for samfunnssikkerhet og beredskap er vedtatt. 

Vedtak: 

Det bes om tilbakemelding til Kommunestyret om når risikoanalysen skal være ferdig, oversikt over 

øvelsesplan og tidsfrist for ferdigstillelse av beredskapsplanene. Kommunestyret vil ha tilbakemelding 

på møtet i april.   
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Denne skulle ifølge administrasjonen legges fram for behandling i kommunestyret 27.6.2018, men 

revisor kan av foreliggende informasjon på kommunens nettsider ikke se at så ble gjort. 

Administrasjonen skulle etter egen tidsplan ferdigstille hele dette arbeidet i 2017. 

 

Revisors vurderinger 

Basert på opplysningene gitt av administrasjonen vurderer revisor at revisjonskriteriene om å 

gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak og innenfor fastsatt frist ikke er 

oppfylte.  
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5.14 Kommunestyremøte 26. april 2017 

Kommunestyret i Kvænangen kommune behandlet i møte 26.4.2017 18 saker; sakene 13/17 til 

30/17. Blant de 18 sakene ble det i fem truffet vedtak som innebar at administrasjonen skulle 

iverksette tiltak/utføre en handling. I tillegg ble det avholdt kommunestyremøte 8.3.2017 med én 

sak på sakskartet, hvis vedtak ikke omfattet en bestilling til administrasjonen.  

 
 
PS 16/17 Samarbeidsavtale med Nord-Troms Studiesenter om studiebibliotek 

 

Revisors funn 

Saksbehandler for sak 16/17 er ikke lenger ansatt i Kvænangen kommune, og revisor ba 

administrasjonssjefen om å dokumentere om det var sett på lokalisering av biblioteket opp mot 

samlokalisering med andre enheter. Vi har ikke mottatt tilbakemelding fra administrasjonssjefen. 

 

Revisors vurderinger 

Revisor har ikke grunnlag for å vurdere om administrasjonen i Kvænangen har eller ikke har oppfylt 

revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak.  

 

 
PS 17/17 Ramme for tildelinger i næringsfondet 2017 

 

Revisors funn 

Revisor fikk opplyst fra administrasjonen at ordningen ble evaluert i forbindelse med budsjett-

prosessen for 2018. Sak 4/18 Ramme for kommunalt næringsfond 2018 - om tildelingspraksis og 

budsjettrammen for næringsfondet ble behandlet av fondsstyret 11.4.2018, og av kommunestyret 

25.4.2018 i sak 31/18 Ramme for kommunalt næringsfond 2018.  

 

Administrasjonen i Kvænangen kommune er saksbehandler for fondsstyret. Fondsstyret er 

kommunens formannskap. I saksutredningen til fondsstyrets behandling står det at det er 

administrasjonens vurdering at det over år fra næringsfondet er gitt tildelinger til faste tiltak (ikke 

søknadsbaserte tiltak) som er i strid med sentrale retningslinjer. Det vises til at det er i strid med 

formålsparagrafen i Rundskriv H-1/1115 og Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler 

§ 9 å gi fondsmidler/tilskudd til dekking av løpende drift av kommunen, næringsvirksomhet eller 

organisasjoner. I saksutredningen fremkommer det at administrasjonssjefen mener at Kvænangen 

kommune har gitt tilskudd til faste tiltak som er direkte driftstilskudd som dekker løpende 

                                                 
15 Rundskriv om standardvedtekter for kommunale næringsfond gitt i vannkraftsaker (kraftfond og hjemfallsfond) 

Vedtak: 

Kvænangen kommune ser det som positivt at det inngås avtale med Nord-Troms studiesenter om 

studiebibliotek og godkjenner vedlagte avtale og minimumsstandard. 

 

Kommunestyret ber administrasjonen å se på lokalisering av dagens bibliotek opp mot samlokalisering 

med voksenopplæring, språksenter og/eller andre aktuelle enheter. 

Vedtak: 

[…] 

5. Næringsfondet bør brukes målrettet til næringsutvikling for å styrke næringslivet og bosettingen i 

kommunen. Kommunestyret ber fondsstyret evaluere ordningene til neste års budsjett, spesielt med 

tanke på fordeling av søknadsbaserte og faste tiltak. 
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driftsutgifter for bedrifter eller organisasjoner - tilskudd til Kvænangen produkter som ikke er 

knyttet til særskilte prosjekter/tiltak og driftstilskudd til Nord Troms regionråd og Halti 

kvenkultursenter IKS.  

 

Det er i saksutredningen også gjort vurderinger av praksis for tilskudd til søknadsbaserte og 

bedriftsrettede prosjekter – at budsjettet for tildeling til bedriftsrettede tiltak økes i 2018. Det settes 

som en forutsetning for budsjettøkningen at fondskapitalen økes og/eller at utgiftene til faste tiltak 

reduseres.  

 

Revisors vurderinger 

På grunnlag av foreliggende dokumentasjon vurderer revisor at kommunen har oppfylt 

revisjonskriteriene om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak.  

 

 

 

PS 20/17 Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport - barnevern 

 

Revisors funn 

Kommunestyresak 51/15 Oppfølging av forvaltningsrevisjon barnevern er omtalt over i kapittel 5.4, 

og er en bestilling til administrasjonssjefen om en rapportering om administrasjonens iverksettelse 

av tiltak i forbindelse med oppfølgingen av anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten 

Barnevern.  

 

I protokollen for førstkommende kommunestyremøte etter sak 20/17 ble behandlet, som var den 

22.6.2017, kan revisor ikke finne at det er behandlet en sak om kommunens barneverntjeneste.  

 

Kvænangen kommunes kontrollutvalg behandlet 28.11.2017 sak 29/17 Oppfølging sak 23/17 – 

Manglende svar fra rådmannen. I K-Sekretariatets saksutredning står det at kontrollutvalget ikke 

har mottatt fra administrasjonssjefen et tilsvar i tråd med kommunestyrets vedtak i sak 51/15.  

 

Kontrollutvalget behandlet sak 3/18 Oppfølging sak 29/17 – Manglende fremdrift og svar – Vedtak 

i kommunestyret og svar fra administrasjonssjefen under sitt møte den 22.2.2018. Som vedlegg til 

saksutredningen er en e-post fra administrasjonssjefen datert 12.2.2018 og skriv fra samme avsender 

datert 3.2.2018. Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 3/18: «1. Kontrollutvalget finner ikke 

administrasjonssjefens tilbakemelding av 12.2.2018 som tilfredsstillende oppfølging av 

kommunestyrets vedtak i sak PS 51/15 om gjennomførte tiltak etter forvaltningsrevisjonsrapporten 

om Barnevern. […] 5. Kontrollutvalget ber kommunestyret merke seg administrasjonssjefens 

erkjennelse av en alvorlig situasjon i barnevernet. Kontrollutvalget vil følge opp saken og tar inn 

tiltak og oppfølging i årsplanen for 2018. […]»      

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av informasjon gitt i forbindelse med kontrollutvalgets behandling av sak 29/17 og 

3/18 vurderer revisor at administrasjonen i Kvænangen ikke har oppfylt revisjonskriteriene om at 

administrasjonen skal gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak og at 

kommunestyrets vedtak skal iverksettes innenfor eventuell fastsatt frist.   

Vedtak: 

Kommunestyret ser det som kritikkverdig at tidligere kommunestyresak ikke er fulgt opp, og ber om at 

administrasjonssjefen legger fram rapport iht tidligere vedtak 51/15 til neste kommune-styremøte. 
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PS 21/17 Forvaltningsrevisjonsrapport, saksbehandling og oppfølging av vedtak i 
nærings-, låne- og utviklingsfond. 

 

Revisors funn 

Kvænangen kommunes kontrollutvalg behandlet 28.11.2017 sak 29/17 Oppfølging sak 23/17 – 

Manglende svar fra rådmannen. I K-Sekretariatets saksutredning fremkommer det at 

kontrollutvalget ikke har mottatt fra administrasjonssjefen en tilbakemelding om hvilke tiltak 

kommunen har iverksatt og hvilke vurderinger som er gjort for å imøtekomme anbefalingene i 

rapporten.   

 

Revisors vurderinger 

På bakgrunn av informasjon gitt i forbindelse med kontrollutvalgets behandling av sak 29/17 

vurderer revisor at administrasjonen i Kvænangen ikke har oppfylt revisjonskriteriene om å 

gjennomføre tiltak i tråd med ordlyden i politikernes vedtak, og at kommunestyrets vedtak skal 

iverksettes innenfor fastsatt frist. 

 
 

PS 25/17 Skolestruktur Kvænangen kommune 2017 - 2018 

 

Revisors funn 

Om vedtakets punkt 1 

Revisor har fra kommunen fått bekreftet at det siden sommeren 2017 ikke har vært gitt undervisning 

på Kjækan skole. Men ettersom revisor ikke har mottatt den etterspurte dokumentasjonen har vi 

ikke grunnlag for å belyse noe om nedleggingsprosessen.   

 

Om vedtakets punkt 2  

På kommunens nettsider er innkalling til og protokoll etter kommunestyrets møte 22.6.2017. I 

innkallingen til møtet er saken ikke satt opp på sakskartet og heller ikke utredet. Av protokollen 

fremkom det at sak 39/17 Utredning av oppvekstsenter i Badderen ble behandlet under møtet. 

Vedtak: 

1. Kjækan skole legges ned fra høsten 2017. 

2. Administrasjonen bes utrede muligheten for et oppvekstsenter i Badderen barnehage. Rapport legges 

fram for kommunestyret i juni. 

3. Administrasjonen legger fram en sak om salg av Kjækan skole til kommunestyremøtet i juni. 

Vedtak: 

1. Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjon samt anbefalinger i rapporten 

Saksbehandling og oppfølging av vedtak i nærings-, låne- og utviklingsfond  

2. Kommunestyret ber administrasjonssjefen om å iverksette tiltak for å følge opp de 

anbefalingene som er gitt i rapporten som følger:  

• Iverksette tiltak for å sikre at det blir sendt foreløpig svar til søkere som ikke får saken 

avgjort innen én måned og at enkeltvedtak begrunnes med angivelse av rettslig 

grunnlag og faktiske forhold som ligger til grunn for vedtaket. 

• Innarbeide i malen for vedtaksbrev opplysninger om søkernes rett til innsyn i sakens 

dokumenter.  

3. Kommunestyret ber administrasjonssjefen gi tilbakemelding til kontrollutvalget om hvilke 

tiltak kommunen vil iverksette (ev. har iverksatt) og hvilke vurderinger som er gjort, for å 

imøtekomme anbefalingene i rapporten. Frist for tilbakemelding fastsettes til 30.6.2017. 
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Kommunestyret vedtok at «Saken sendes til fagutvalget OO for oppfølging og utredning. 

Kommunestyret ber om tilbakemelding våren 2018.»  

 

Om vedtakets punkt 3  

På kommunens nettsider fant revisor innkalling til og protokoll etter kommunestyrets møte 

22.6.2017. Under møtet ble sak 38/17 Utredning av salg av Kjækan skole behandlet. Ifølge saks-

fremlegget var administrasjonssjefen innstilling å selge eiendom 31/20 i Kjækan, og det redegjøres 

for følgende:  

 

«Saksopplysninger 

Kvænangen kommunestyre vedtok i sak 25/17 at Kjækan skole legges ned i fra høsten 2017. 

Administrasjonen ble videre bedt om å legge fram en sak om salg av eiendommen 31/20.  

 

Kjækan skole og gymsal er et gammelt bygg (1954) og der er en god del bygningsmessige mangler, 

som må utbedres og rettes opp. Tilstandsrapporten som ble utarbeidet i 2014, anslår og en 

renoveringskostnad på vel 18 millioner kroner. Dette for å tilfredsstille dagens tekniske krav. 

Eiendommen 31/20 har et areal på i overkant av 21 mål.  

 

Skal bygget brukes til et annet formål en skole, må det søkes om en bruksendring av ny eier. Jmf 

Plan-og bygningsloven § 20-1 og Byggesaksforskriften § 2-1. Dette vil ofte sette krav til utbedring 

av den byggetekniske standarden. Dette vil si at et salg med klausul om at det f.eks skal være til 

turist/overnattings formål, må eier gjøre de nødvendige bygningsmessige endringer, slik at bygget 

tilfredsstiller de tekniske krav for byggets formål. 

 

For 2016 så var budsjettet: 

 

Strøm     140000,- 

Forsikring    24000,- 

Vann/avløp    80000,- 

Avskrivninger   65000,- 

Brannvarslingsanlegg  15000,- 

Vedlikehold    65000,- 

389000,- 

 

(Lønnskostnader er ikke medtatt) 

 

Vurdering 

Blir ikke bygget i Kjækan solgt og kommunene fortsatt står som eier, vil store deler av utgiftene 

fortsatt påløpe. Store utgifter på et bygg som står tomt er ikke økonomisk å foretrekke og bygget vil 

forringes fort. Vi må blant annet ha på varme for å unngå frostskader på sentralvarmeanlegget. 

Store deler av vannrørene er gamle og en fullstendig nedtapping er derfor ikke heldig. Ved tilkobling 

av vannet igjen, vil det mest sannsynlig oppstå lekkasjer. Dette på grunn av korrosjon.  

 

Det er tatt en salgstakst på skolen og barnehagen. Taksten vil bli lagt fram i kommunestyremøte.» 

 

Revisors vurderinger 

Om vedtakets punkt 1 

På bakgrunn av uttalelser fra administrasjonen vurderer revisor at revisjonskriteriene om å 

gjennomføre tiltak i tråd med ordlyden i politikernes vedtak, og at vedtaket skal være iverksatt 

innenfor fastsatt frist er oppfylte.  



KomRev NORD IKS Iverksetting av politiske vedtak 

 

40 

 

Om vedtakets punkt 2 

På bakgrunn av informasjonen innhentet i innkalling og protokoll fra kommunestyremøte 22.6.2017 

vurderer revisor at administrasjonen ikke har oppfylt kriteriene om å gjennomføre tiltak i tråd med 

ordlyden i politikernes vedtak, og at vedtaket skal være iverksatt innenfor fastsatt frist.  

 

Om vedtakets punkt 3 

Revisor vurderer på bakgrunn av foreliggende kommunestyreprotokoller at administrasjonen har 

oppfylt revisjonskriteriene om å gjennomføre tiltak i tråd med ordlyden i politikernes vedtak, og at 

vedtaket skal være iverksatt innenfor fastsatt frist.  

 

5.15 Oppsummering og konklusjon 

Revisor har i denne forvaltningsrevisjonen undersøkt iverksettelsen av 32 kommunestyrevedtak 

hvorav mange av vedtakene inneholder flere vedtakspunkter.  

 

Av disse har revisor fra administrasjonen ikke mottatt fullstendig dokumentasjon for ett 

kommunestyrevedtak. Manglene gjaldt fire av de fem tiltakene i vedtaket. Videre har 

administrasjonen ikke klargjort overfor revisor hvem som hadde ansvaret for oppfølging tilknyttet 

fem vedtak som omfattet tolv tiltak. For ytterligere ett av tiltakene som inngikk i vedtakene vi har 

undersøkt, har vi vurdert at iverksetting av ulike årsaker ikke har vært aktuelt. Iverksettelsen av 

dette vedtakspunktet var knyttet til prosessen med å revidere kommunens boligpolitiske/-sosiale 

plan, som i skrivende stund ikke er ferdigstilt. Våre vurderinger og konklusjon baseres derfor på 

funnene tilknyttet 27 saker og 50 vedtakspunkter/tiltak.  

 

Av de 27 undersøkte vedtakene vurderer vi at seks er fullt ut iverksatt, åtte er delvis iverksatt 

og 13 er ikke iverksatt. Kommunestyresakene som etter revisors vurdering ikke er iverksatt 

omfatter blant annet kontrollutvalgssaker om betryggende kontroll i virksomheten, refinansiering 

av lån i lånefondet, revisjonsbrev samt oppfølging av anbefalingene fra 

forvaltningsrevisjonsprosjekter omhandlende barneverntjenesten og nærings-, låne- og 

utviklingsfond. Videre gjaldt det saker som revidering av forskrift om skoletilhørighet, utarbeidelse 

av kompetanseplaner samt eierskapsmeldinger for selskaper eid av Kvænangen kommune.   

 

De 27 sakene består av 50 vedtakspunkter. Av de 50 undersøkte vedtakspunktene vurderer revisor 

at 21 vedtakspunkter er iverksatt, tre er delvis iverksatt og 26 er ikke iverksatt.  

 

Blant de vedtakspunktene som vi har vurdert som iverksatt i henhold til ordlyden i politikernes 

vedtak har vi vurdert at kommuneadministrasjonen i 15 av dem ikke oppfylte krav om å iverksette 

tiltaket innenfor fastsatt frist. Syv av dem ble etter revisors vurdering iverksatt og én delvis iverksatt 

i henhold til fastsatt frist.   

 

Revisors konklusjon på problemstilling 1 er at for flertallet av de undersøkte sakene har 

administrasjonen ikke iverksatt kommunestyrets vedtak. Videre er revisors konklusjon at 

administrasjonen i flertallet av de undersøkte vedtakene ikke har gitt politikerne 

tilbakemeldinger om iverksatte vedtak som forutsatt. 
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6 SAKSUTREDNINGER  

 

Framstår administrasjonens tilbakemeldinger til kommunens politikere som forsvarlige 

saksutredninger? 

 

 
 

6.1 Innledning 

I det følgende er våre funn og vurderinger av saksutredningene administrasjonen har fremmet for 

politikerne i de tilfellene politikerne har bedt om å få framlagt «sak» eller utredning.  

 

Revisor har fått oversendt kommunens instruks for saksbehandling som inneholder en norm for 

saksframstilling. Normen foreskriver at saksframstillingen som sendes i innkallingen til politiske 

møter skal inneholde formalia (saks-, arkiv og journalnummer, saksbehandler, overskrift, liste over 

vedlegg), bakgrunn (bakgrunnsinformasjon, entydig beskrivelse av det sentrale spørsmål saken skal 

gi svar på og henvisning lovhjemmel), fakta/saksopplysninger, vurderinger, konklusjon og 

innstilling til vedtak. Dokumentmalen som benyttes til saksframstillinger består av overskrifter som 

ifølge administrasjonssjefen skal bidra til å sikre at saksbehandler og utvalgsmedlemmene lettere 

kan skille mellom hva som er fakta og hva som er administrasjonens vurderinger i den konkrete 

saken.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisjonskriterier:  

 

En saksutredning som gis som tilbakemelding til politikerne  

o må svare på politikernes bestilling  

o bør inneholde nødvendige opplysninger om  

▪ relevante regler 

▪ økonomiske konsekvenser 

▪ praktisk gjennomførbarhet/administrative konsekvenser  

▪ fremdrift/tidsperspektiv for gjennomføring 

▪ oppdatert faktainformasjon  

o bør skille mellom faktiske opplysninger og vurderinger 

 
Kilder: Kommuneloven, NOU 1990:13 og Ot. prp. nr. 42(1991-1992) 
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6.2 Saksutredning som tilbakemelding på kommunestyresak 23/15 Etatsorganisering  

 

Revisors funn 

Kommunestyret i Kvænangen bestilte den 29.4.2015, i sak 23/15 Etatsorganisering, en 

tilbakemelding til sitt junimøte. Vedtaket lød som følger: «3. Vi ber administrasjonssjefen utarbeide 

forslag til løsninger angående framtidig organisering av oppvekst, dette i samsvar med gjeldende 

lovkrav. 4. Forslag til løsning legges fram for utvalget i junimøtet.» 

 

Administrasjonen la frem for kommunestyret 24.6.2015 sak 46/15 Etatsorganisering av skole, 

oppvekst og kultur. Av administrasjonens saksutredning framgår: 

 

«Administrasjonssjefens innstilling 

Det tilsettes etatsleder for skole, oppvekst og kultur. 

 

Saksopplysninger 

I kommunestyrets møte 29.4.2015 i sak om etatsorganisering ble det i vedtakets punkt 2 fattet følgende:  

«Det opprettes ikke etatsleder for oppvekst før løsningsmodeller foreligger fra administrasjonen.» 

 

Utgangspunktet for vedtaket var en innstilling fra administrasjonen der det ble foreslått at det skulle ansettes 

etatsleder også i denne etaten på linje med vedtak som er fattet for etat for Næring, utvikling og teknisk og i 

etat for Helse og omsorg.  

 

Administrasjonens grunnlag ses som kjent og det antas at en alternativ løsningsmodell bør følge det vedtaket 

som allerede er fattet om at det kan ansettes i en 60 pst stilling som pedagogisk konsulent.  

 

Vurdering 

Ledelsen av etaten har vært uavklart i lengre tid. Stillingen som pedagogisk konsulent har vært besatt siden 

januar 2015 og har bidratt til å styrke samordningen og styringen av skolene, gitt bedre oversikt og 

styringsgrunnlag og styrket utviklingsarbeidet i skolene.  Det har også vært en styrke at skolene og 

skolesektoren kan ha en felles kontaktperson og deltaker i ulike samarbeidssammenhenger.  Videre har det 

blitt utredet og lagt fram saker for folkevalgt organ som ikke har latt seg produsere tidligere. 

 

Det vises også til at kommunen med denne ordningen fyller kravet i Opplæringsloven § 13 som lyder: 

«Kommunen skal ha skolefagleg kompetanse i kommuneadministrasjonen over skolenivået.» 

 

Skolene og barnehagene utgjør den største virksomheten innenfor enheten og det er avsatt tilstrekkelige 

ressurser til lokal ledelse som gir muligheter for at en del av de tidligere «skolesjefoppgavene» kan delegeres 

til rektorer og barnehagestyrere/-konsulent. Her foregår allerede delegasjon slik at daglig oppfølging ligger 

så nær brukere og ansatte som mulig.   

 

De øvrige oppgavene i kontoret omfatter løpende administrasjon på hele feltet, kultur, bibliotek, 

ungdomsarbeid og kultur. Alle oppgavene er godt ivaretatt i dag, men det er antakelig svakere koordinering 

og samhandling mellom de ulike leddene i virksomheten enn da man hadde en skole- og oppvekstsjef. I tillegg 

skal det vises til at det er en svakere bemanning enn da det var en leder på full tid i sektoren. 

 

Strategiske etatslederoppgaver og løpende fordeling og oppfølging av arbeid, informasjon og 

personalivaretakelse bør i en modell uten etatsleder antakelig ligge til sentraladministrasjonen og 

administrasjonssjefen. 

 

En overgang til en varig løsning uten etatsleder vil etter alt å dømme forutsette at det kan gjøres noen 

tilpasninger underveis og at det kan plasseres ansvar som ikke er plassert i dag. Det bør derfor gis rom for 

noen justeringer. 
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Forslag 

Som alternativ til administrasjonssjefens innstilling om at det tilsettes etatsleder for skole, oppvekst og kultur 

kan fremmes følgende forslag: 

1. Dagens ordning med pedagogisk konsulent i inntil 60 pst stilling videreføres og organiseres fast. 

2. Stillingen som etatsleder videreføres ikke. Administrasjonssjefen gis fullmakt til å foreta mindre 

justeringer av oppgave- og ansvarsfordeling i sektoren.» 

 

Revisor finner at saksutredningen inneholder forslag til løsninger for framtidig organisering av 

tjenesteområdet oppvekst, og en redegjørelse for at forslaget er i tråd med gjeldende lovkrav.  

 

Om økonomiske konsekvenser fremgår det av saksutredningen noen generelle vurderinger om 

lokale ledelsesressurser i skolene og barnehagene, uten at dette tallfestes konkret. For øvrig omtales 

opplæringslova, at det må gjøres noen justeringer i administrasjonen og tidsperspektiv for 

gjennomføringen. 

 

Revisor finner i saksdokumentet som lå ved kommunestyresak 46/15 at det inneholder faktiske 

opplysninger og at det inngår vurderinger, men vi ser at det under overskriften Vurdering gis 

faktainformasjon om organiseringen av og ressurssituasjonen i etaten.  

 

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at administrasjonen gjennom forelagte utredning i stor grad har oppfylt 

revisjonskriteriene om at en saksutredning som gis som tilbakemelding til politikerne bør svare på 

politikernes bestilling, inneholde nødvendige opplysninger om relevante regler, økonomiske 

konsekvenser, praktisk gjennomførbarhet/administrative konsekvenser, fremdrift/tidsperspektiv for 

gjennomføring og oppdatert faktainformasjon. At kommuneadministrasjonen ikke fullt ut har 

oppfylt revisjonskriteriet begrunner vi med at økonomiske forhold ikke er konkret tallfestet samt at 

det ikke skilles tydelig mellom faktaopplysninger og vurderinger under overskriften Vurdering i 

saksfremlegget.  
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6.3 Saksutredning som tilbakemelding på kommunestyresak 20/16 Reforhandling av 
samarbeidsavtale – Pedagogisk – psykologisk tjeneste for Nord-Troms  

 
Revisors funn 

Kommunestyret vedtok i sak 20/16 Reforhandling av samarbeidsavtale – Pedagogisk – psykologisk 

tjeneste for Nord-Troms, behandlet under møte 27.4.2016, at administrasjonen skal utrede 

muligheten for samarbeid med andre kommuner om PP-tjenester. Kommunestyret behandlet den 

22.6.2016 sak 31/16 Reforhandling av avtale om PP-tjenesten i Nordreisa, Kåfjord og Kvænangen. 

Administrasjonens saksutredning i forbindelse med sak 31/16 er i sin helhet som følger:  

 

«Reforhandling av avtale om PP-tjenesten i Nord-Troms  

 

Henvisning til lovverk: 

• Kommuneloven § 27  

• Forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter hos 

logoped og audiopedagog § i og 10. 

• Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa §5-6 

• Veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og spesialundervisning 

 

Vedlegg 

1 Avtale mellom Alta kommune og Loppa kommune PP-tjenesten  

2 Samarbeidsavtale PPT 1996 

3 Samarbeidsavtale PPT 2010 

4 Forslag til samarbeidsavtale PPT 2016 

 

Administrasjonssjefens innstilling  

Kvænangen kommune sier opp avtalen med PPT Nord-Troms fra 1.1.2017. Avtalen opphører 1.1.2018. 

 

Det fremforhandles en avtale Alta kommune om kjøp av PP-tjenester i løpet av 2016. Avtalen kan tidligst 

gjelde fra 1.1.2018.  

 

Saksopplysninger 

PPT Nord-Troms  

PPT for Nord-Troms eies og drives av Nordreisa kommune, Kvænangen kommune, Kåfjord kommune og 

Troms fylkeskommune i fellesskap. Utgiftene har vært fordelt etter barnetal/lelevtall. Tilsettingsmyndighet 

og arbeidsgiver er Styret for PPT for Nord-Troms. I styret for PPT sitter representanter for de 4 

samarbeidspartene, samt personalet. Leder er sekretær for styret. 

 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Nord-Troms er et interkommunalt foretak etter Kommuneloven § 27. 

Drifta er regulert av to avtaler. Den ene er Samarbeidsavtale mellom kommunene Nordreisa, Kvænangen, 

Kåfjord. Den andre er mellom de tre kommunene og Troms Fylkeskommune. Førstnevnte avtale er fra 1996, 

den andre fra januar 2011. I tillegg er der vedtekter for driften av kontoret, også fra 1996. Ingen av avtalene 

har vært drøftet og justert tidligere. 

 

Samarbeidsavtalen regulerer fordelingsnøkkel mellom kommunene og fylkeskommunen. Nordreisa kommune 

forskutterer driften i sin helhet og deltakerkommunene skal betale a konto kvartalsvis. Et endelig oppgjør 

gjøres når revidert regnskap foreligger. Vedtektene regulerer sammensetning av styret, styrets oppgaver og 

daglig leders oppgaver. Det er styret som gjør vedtak om budsjett og økonomiplan. Styret utøver også 

arbeidsgiveransvar og vedtar nedlegging og oppretting av stillinger i forbindelse med budsjettvedtak.  

 

Der er laget en egen fordelingsnøkkel for fordeling av utgifter. For 2015 var det budsjettert totalt 1539 barn 

0-16 år i de tre kommunene. I tillegg kommer 301 elever i videregående skole, som da til sammen blir 1840 

brukt som nøkkeltall for fylkeskommunens andel. 
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Totalbudsjettet for 2015 er 5.9 mill kroner. Utregningen for fylkeskommunen blir følgende driftsutgifter x 

301 / 1840 som tilsvarer kr 246.240,- i tillegg kommer utgifter til en 60% stilling som fylkeskommunen bidrar 

med. Fylkeskommunens andel for 2015 er 683.740,-. For Nordreisa kommune blir budsjettkostnaden for 

2015 slik (inkl logoped); sum barnetall 0-16 år i kommunen, 998, gir en fordeling på 65% (998x100/1539). 

Med fratrekk av fylkeskommunens sum blir budsjettkostnad for Nordreisa kommune i 2015, 65% av 5,9 mill 

kr = 3.387.912. 

 

Utregningsmodell PPT Nord-Troms 2015: 

 

 
 

Styret har i løpet av 2015 revidert budsjettet for PPT slik at Nordreisa kommunes andel er i hht vedtak i 

Nordreisa kommunestyre. Dette har styret gjort bl.a. med vakanser og bruk av opparbeidet fond. 

 

Styret i PPT vedtok i sak 26/15 forslag til ny samarbeidsavtale. Paragrafene 1-6 i eksisterende avtale er 

endret og byttet ut med nummererte punkter med overskrifter. Den største endringen i avtalen er punkt 4 

økonomi, der det foreslås at utgiftene for kommunene deles etter 40/60-fordelingen, der 40% deles likt på 

alle kommuner, mens 60% fordeles etter elevtall.  

 

Utgiftsfordeling: 

Styret i PPT Nord-Troms vedtok i møtet 25.11.2015 en ramme på kr 4 700 000, dette gjør at kr 552 000 må 

tas fra fondet til PPT Nord-Troms. (I 2017 vil lønnsmessig innsparing på kontorteknisk stilling og 

logopedstilling utgjøre ca.kr 500 000.) 

 

Dette er en anskueliggjøring av fordelingen etter denne «nøkkelen»: 

 

Troms fylkes andel: 

60 % lønn fagstilling:  450 000 

Driftsutgifter 283/1822: 209 500 

Sum:     659 500 

 

 

Utgifter fordelt på 3 kommuner: 4 700 000 — 659 500 = 4 040 500 

 

40% av utgiftene: 1 616 200 

 

Pr kommune: 1 616 200 : 3 = 538 733  

 

60% av utgiftene: 2 424 300 som fordeles prosentvis etter barnetall pr 01.10.2015 

 

Kåfjord kommunes andel:  538 733 + 2 424 300 x 22% (533 346) = 1 072 079 

Kvænangen kommunes andel: 538 733 + 2 424 300 x 13,2% (320 007) = 858 740  

Nordreisa kommunes andel:  538 733 + 2 424 300 x 64,8% (1 570 946) = 2 109 679 
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Tallene fra kommunene er fra forrige skoleår. 

 

Kåfjord kommune har godtatt den nye avtalen. Troms fylkeskommune har avslått, og ønsker at deres del er 

som i den gjeldende avtalen. 

 

Faglig tilbud Nord-Troms  

PP-tjenesten i Nord-Troms består av spesialpedagoger, pedagogisk psykologiske rådgivere og en logoped. 

Hver rådgiver har sitt fagfelt, og jobber opp mot skoler og barnehager. Her bistår de skolene i sakkyndige 

utredninger av elever ved observasjoner og testing. I tillegg gir de veiledning til personalet. PPT er 

representert i skolehelseteamene og i barnehagehelseteamet.  

 

PP-tjenesten i Alta kommune 

Pedagogisk-psykologisk tjeneste for Alta ble fra 01.08.89 etablert som ren kommunal tjeneste for Alta 

kommune. Etter avtale med Loppa kommune får Alta kommune lønnsmidler tilsvarende 75% av en fagstilling 

for å dekke Loppas behov for PP-tjenester utenfra. Kostnadene i avtalen tilsvarer lønnsutgiftene til 75% 

stilling som kommunepsykolog. Dette gir en kostnad på ca. kr 550.000,- årlig. Dette indeksreguleres i 

samsvar med lønnsutviklingen i Alta kommune. I tillegg kommer kostnader til reise/ opphold.  

 

Avtalen reforhandles hvert 4. år, og gjelder til en av partene sier opp avtalen. Oppsigelsen av avtalen må 

fremmes 6 mnd. Før opphørsdato.  

 

Faglig tilbud 

PP-tjenesten for Alta skal medvirke til at barn, unge og voksne med særskilte behov får utredning og 

vurdering, samt tiltak som sikrer likeverdige opplæringstilbud og hjelp til best mulig personlig utvikling og 

livskvalitet. Tjenesten skal medvirke i forebyggende arbeid og systemorientert arbeid for å legge til rette et 

godt lærings- og utviklingsmiljø for barn, unge og voksne.  

 

Det faglige tilbudet Alta kommune stiller med et tverrfaglig team som består av logoped, saksbehandler skole 

og saksbehandler barnehage (de jobber ikke en og en). Hoveddelen av teamets oppgaver er å være tett på 

personalet og barnet/ eleven. Bistanden til personalet er observasjon, kartlegging og veiledning. Fagteamet 

har også direkte kontakt med barnevernet, og gjennomfører for eksempel observasjonen sammen med 

barnevernstjenesten der det er nødvendig. PP-tjenesten samarbeider også tett med barne- og 

ungdomspsykiatritjenesten (BUP).  

 

De ansatte i PP-tjenesten i Alta kommune har alle mastergrad innenfor sine fagfelt. De er også autoriserte 

til å gjennomføre Wisc-testing. 

 

Samarbeid med Kvænangen  

PP-tjenesten i Alta kommune ønsker å tilby Kvænangen kommune samme avtale som Loppa kommune (se 

vedlegg). Lederen for PP-tjenesten, Lena Johansen, er positiv til et samarbeid, og de anser ikke avstandene 

som utfordrende. Hun fremholder at de jobber fremtidsrettet og moderne i PP-tjenesten, med den tverrfaglige 

tenkningen som utgangspunkt.  
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Vurdering  

Samarbeidet i Nord-Troms har basert seg på at den største kommunen ivaretar de minste kommunenes behov, 

og der kostandene har vært fordelt etter antall barn i hver av kommunene. Når Nordreisa kommune nå ønsker 

at kostnadene skal ha en 40/60 fordeling øker kostnadene betydelig for Kvænangen kommune. Alta kommune 

kan tilby en tjeneste som har et godt faglig tilbud, og som i tillegg er mer lønnsomt økonomisk.» 

 

Revisor finner at administrasjonen i saksutredningen med vedlegg utreder muligheten for å 

samarbeide med andre kommuner om PP-tjenester. Saksutredningen inneholder opplysninger om 

kommuneloven, lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, forskrift om stønad til 

dekning av utgifter til undersøkelse og behandling for språk- og taledefekter hos logoped og 

audiopedagog samt veileder til opplæringsloven om spesialpedagogisk hjelp og 

spesialundervisning. Av utredningen fremgår en oversikt over kommunens utgifter til eksisterende 

ordning og forventede utgifter til samarbeidet med PP-tjenesten for Alta, og at avtalen skal 

fremforhandles i løpet av 2016 og ha virkningsdato fra tidligst 1.1.2018. Administrasjonens 

vurderinger gis i et eget avsnitt i saksutredningen. 

 

 

Revisors vurdering 

Revisor vurderer at administrasjonen gjennom forelagte utredning oppfyller revisjonskriteriene om 

å svare på politikernes bestilling, og at denne inneholder nødvendige opplysninger om relevante 

regler, økonomiske konsekvenser, praktisk gjennomførbarhet/administrative konsekvenser, 

fremdrift/tidsperspektiv for gjennomføring og oppdatert faktainformasjon i tillegg til at det skilles 

mellom faktiske opplysninger og vurderinger.  
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6.4 Saksutredning som tilbakemelding på kommunestyresak 68/16 Skolestruktur 
Kvænangen kommune 2017 - 2018  

 
Revisors funn 

Kommunestyret vedtok den 19.12.2016 i sak 68/16 Skolestruktur i Kvænangen å utsette å fatte et 

vedtak i saken om utredning av ny skolestruktur, og å sende den til behandling i hovedutvalget. 

Utvalg for oppvekst og omsorg behandlet den 6.4.2017 sak 12/17 Skolestruktur Kvænangen 

kommune 2017 – 2018. Foruten samtlige fotnoter, som er revisors tilføyelser, er saksutredningen i 

sin helhet som følger:  

 

«Skolestruktur Kvænangen kommune 2017-2018  

Henvisning til lovverk: Opplæringslova §9-a-316 

 

Vedlegg 

1 00007H.pdf17 

2 Svar fra Kvænangen barne- og ungdomsskole 

3 Referat fra møtet med elevene ved Kjækan skole 04.11.16 

4 Referat fra møte på Kjækan skole 01.11.16 

5 Referat fra foreldremøte ved KVBU 03.11.16 

6 00081H.pdf18  

7 00078H.pdf19 

8 Møtereferat med uttalelse fra SU/SMU ved Kvænangen barne- og ungdomsskole 

9 Høringsuttalelse fra Utdanningsforbundet Kvænangen 

10 Synspunkter til ny skolestruktur i Kvænangen fra Fagforbundet avd.038 Kvænangen 

11 00080H.pdf20 

12 00079H.pdf21 

13 00078H.pdf22 

14 00079H.pdf23 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kjækan skole legges ned fra august 2017.  

 

Saksopplysninger 

Administrasjonen utarbeidet i mars 2016 rapporten «Veien videre» for å belyse konsekvensene dersom en 

velger å endre skolestrukturen i kommunen.  

 

Kommunestyret behandlet rapporten 27.4.2016 og fattet følgende vedtak: "Rapporten tas til etterretning og 

vil bli brukt i det videre arbeidet med skolestruktur i kommunen. Dette arbeidet må sluttføres innen april 

2017 slik at kommunestyret kan gjøre et endelig vedtak om framtidig skole og barnehagestruktur i 

Kvænangen kommune." 

                                                 
16 Opplæringslovas § 9 A-3. Nulltoleranse og systematisk arbeid 

«Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering. 

Skolen skal arbeide kontinuerleg og systematisk for å fremje helsa, miljøet og tryggleiken til elevane, slik at krava i 

eller i medhald av kapitlet blir oppfylte. Rektor har ansvaret for at dette blir gjort.» 
17 Forskrift om skoletilhørighet i Kvænangen kommune, med hjemmel i Opplæringsloven, vedtatt av kommunestyret 

15.10.2008. 
18 Høringsuttalelse fra Samarbeidsutvalget ved Kjækan skole til «Veien videre – utredning av skole- og 

barnehagestruktur», november 2016. 
19 Høringsuttalelse om skolestruktur fra de foresatte ved Kjækan skole (FAU), 7.11.2016.  
20 Høringsuttalelse til «Veien videre» fra Hanne Henriksen og Åsmund Austarheim, 21.11.2016. 
21 Høringsuttalelse til «Veien videre» fra Sørstraumen grendeutvalg, Badderen grendeutvalg og Kjækan og 

Kvænangsbotn grendeutvalg, 7.11.2016.  
22 Høringsuttalelse til «Veien videre» fra Burfjord grendeutvalg, 20.11.2016.  
23 Høringsuttalelse til «Veien videre» fra Kvænangen SV, 21.11.2016.  
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Kommunestyret vedtok 19.12.16 i sak 68/16: 

"Saken utsettes og sendes tilbake til hovedutvalget som behandler dette i aprilmøtet."  

 

Sivilombudsmannen har vurdert saker om skolenedleggelse og presiserer at de som blir direkte berørt av 

vedtaket, blant annet foreldre gjennom FAU, må få anledning til å uttale seg. I henhold til 

Barnekonvensjonen artikkel 3, skal kommunen i saker som berører barn, ta hensyn til hva som er barnets 

beste. 

 

Avgjørelsen om å legge ned en skole er ikke et enkeltvedtak, og reglene i forvaltningsloven kan ikke anvendes 

direkte. Men det er et generelt forvaltningsmessig prinsipp at en sak skal være forsvarlig klarlagt før 

avgjørelse blir tatt. I saker om skolenedleggelse innebærer det at kommunestyret skal ha rimelig kjennskap 

til synspunktene til de som berøres av nedleggelsen, før vedtak treffes. En skolenedleggelse har stor betydning 

for elever, foreldre og lokalsamfunnet. Det har derfor vært gjennomført møter med foreldre elever og ansatte 

i løpet av høsten 2016. I tillegg er det kommet inn svar fra fagforeninger, grendelag og privatpersoner. 

 

Ut fra det vi vet i dag, vil Kjækan skole ha 4 elever fra skolestart høsten 2017, og Kvænangen barne- og 

ungdomsskole vil ha 107 elever. Det er derfor et spørsmål om det er hensiktsmessig å opprettholde tilbudet 

på Kjækan skole. Administrasjonen ønsker å påpeke at det ikke vil være mulig å belyse hvilke konsekvenser 

en endring av skolestruktur vil bety for den enkelte elev. For noen elever vil en endring av skoletilhørighet 

være greit, mens det for andre vil være mer utfordrende. Noen elever vil oppleve større forhold og muligheter 

for å knytte vennskap til flere barn og unge som positivt. For andre kan en større skole med flere elever virke 

uoversiktlig og vanskeligere å orientere seg i. Utfordringen er skoleskyss og reiselengde. 

 

En overføring i 2017 av de fire elevene fra Kjækan til barne- og ungdomsskolen vil i utgangspunktet ikke gi 

ekstra ressursbehov på Kvænangen barne- og ungdomsskole. Vi har ikke noe grunnlag for å anta at behovet 

for ekstra ressurser til de elevene som i dag har enkeltvedtak om spesialundervisning vil øke. 

 

Det vanskeligste spørsmålet for administrasjonen når en vurderer å legge ned Kjækan skole, er spørsmålet 

om skoleskyss og det faktum at noen av elevene etter alt å dømme må bruke lengre tid på skolebussen enn de 

gjør i dag. Det foregår allerede i dag en omfattende skyssing av elever til Kjækan skole og til Kvænangen 

barne- og ungdomsskole fra ulike deler av kommunen. Synspunktene som ble hentet inn i høringsrunden i 

november går alle i retning av at man er bekymret over reiselengden for elevene, og en direkteskyss vil kunne 

nærmere halvere reisetida fra 75 minutt til ca. 40 minutt hver vei. Noe som vil være innenfor det som er en 

akseptabel reisetid for elever. 

 

En beregning av rammetimetallet for Kjækan skole med fire elever vil ligge på 44 timer, som utgjør ca 1,35 

årsverk. Muligheten for reduksjon i administrasjon, undervisning- og assistentstillinger i skolene vil da ligge 

på ca 4 årsverk som utgjør kr 2 millioner for skoleåret 2017/2018. I tillegg kommer drift og vedlikehold av 

selve skolebygget på Kjækan. Under forutsetning av at bygget selges vil en reel innsparing her være ca kr 

600.000,-. 

 

Synspunkter fra berørte  

Ingen av svarene uttrykker støtte til administrasjonens forslag om nedleggelse av Kjækan skole fra høsten 

2017. Alle svarene ligger ved i original. 

 

Administrasjonen ser alle høringssvarene som gode og dekkende for saken. I tillegg til de svakhetene ved en 

nedleggelse som administrasjonen har påpekt, gir svarene et bilde av følgende: 

• Forsterking av at ekstra reisetid oppleves som belastende 

• Det reises spørsmål ved administrasjonens utregninger av økonomiske gevinster/tap ved en omlegging 

• Skolens betydning for lokalsamfunnet og bosetting i denne delen av kommunen  

• Spørsmål om det er rett tid for en ny struktur så lenge det er bygging og midlertidige løsninger på skolen i 

Burfjord  

 

Administrasjonen vil opprettholde synspunktet om at et fortsatt skoletilbud ved Kjækan først og fremst er et 

spørsmål om hvor liten en skole kan være før det må settes fokus på skolens innhold, læringsmiljø og bruk 
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av ressursene. Det synes helt sikkert at kommunen som helhet og oppvekst- og kulturetaten må bruke færre 

ressurser i tida som kommer.  

 

Ut fra en samlet vurdering av høringssvarene, vil administrasjonen konkludere med at det fortsatt er 

hensiktsmessig å vurdere en nedlegging av Kjækan skole og at elevene overføres til Kvænangen barne- og 

ungdomsskole. Det er etter administrasjonens oppfatning få tegn til at elevtallet vil stige i årene som kommer. 

 

Vurdering 

Administrasjonen anbefaler å legge ned driften ved Kjækan skole fra skolestart høsten 2017.» 
 

Revisor finner at det fremgår av saksutredningen et kostnadsoverslag for hva det vil koste å 

opprettholde Kjækan skole, informasjon om at det ikke vil medføre økt ressursbehov på Kvænangen 

barne- og ungdomsskole om Kjækan skole blir lagt ned og eventuelt selges. Administrasjonen gir 

tydelig rede for hva som er vurderinger i saken; Kjækan skole anbefales nedlagt fra august 2017. 

Det opplyses om at forskrift om skoletilhørighet i Kvænangen, FNs barnekonvensjon, 

forvaltningsloven og opplæringslova er relevant regelverk. I henvisningen til opplæringslova gis 

kommunens politikere informasjon om ikke relevante regler.  

 

 

Revisors vurdering 

Revisor vurderer at administrasjonen, fordi forelagte utredning inneholder informasjon om 

irrelevante regler, i stor grad oppfyller de utledete revisjonskriteriene ved å svare på politikernes 

bestilling, og at denne inneholder nødvendige opplysninger om økonomiske konsekvenser, praktisk 

gjennomførbarhet/administrative konsekvenser, fremdrift/tidsperspektiv for gjennomføring og 

oppdatert faktainformasjon i tillegg til at det skilles mellom faktiske opplysninger og vurderinger.  
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6.5 Saksutredning som tilbakemelding på kommunestyresak 25/17 Skolestruktur 
Kvænangen kommune 2017 - 2018  

 

Revisors funn 

I sak 25/17, som ble behandlet 26.4.2017, ba kommunestyret administrasjonen om å legge fram en 

sak om salg av Kjækan skole i juni 2017. Kommunestyret behandlet under sitt møte 22.6.2017 sak 

38/17 Utredning salg av Kjækan skole. I saksopplysningene til kommunestyret gis følgende 

redegjørelse:  

 

«Utredning salg av Kjækan skole 

Henvisning til lovverk: 

 

Vedlegg 

1    Kart 

 

Administrasjonssjefens innstilling 

Kvænangen kommune selger eiendommen 31/20 i Kjækan 

  

 

Saksopplysninger 

Kvænangen kommunestyre vedtok i sak 25/17 at Kjækan skole legges ned i fra høsten 2017. Administrasjonen 

ble videre bedt om å legge fram en sak om salg av eiendommen 31/20.  

 

Kjækan skole og gymsal er et gammelt bygg (1954) og der er en god del bygningsmessige mangler, som må 

utbedres og rettes opp. Tilstandsrapporten som ble utarbeidet i 2014, anslår og en renoveringskostnad på 

vel 18 millioner kroner. Dette for å tilfredsstille dagens tekniske krav. Eiendommen 31/20 har et areal på i 

overkant av 21 mål.  

 

Skal bygget brukes til et annet formål en skole, må det søkes om en bruksendring av ny eier. Jmf Plan-og 

bygningsloven § 20-1 og Byggesaksforskriften § 2-1. Dette vil ofte sette krav til utbedring av den 

byggetekniske standarden. Dette vil si at et salg med klausul om at det f.eks skal være til turist/overnattings 

formål, må eier gjøre de nødvendige bygningsmessige endringer, slik at bygget tilfredsstiller de tekniske krav 

for byggets formål. 

 

For 2016 så var budsjettet: 

 

Strøm     140000,- 

Forsikring    24000,- 

Vann/avløp    80000,- 

Avskrivninger   65000,- 

Brannvarslingsanlegg  15000,- 

Vedlikehold    65000,- 

389000,- 

 

(Lønnskostnader er ikke medtatt) 

 

Vurdering 

Blir ikke bygget i Kjækan solgt og kommunene fortsatt står som eier, vil store deler av utgiftene fortsatt 

påløpe. Store utgifter på et bygg som står tomt er ikke økonomisk å foretrekke og bygget vil forringes fort. 

Vi må blant annet ha på varme for å unngå frostskader på sentralvarmeanlegget. Store deler av vannrørene 

er gamle og en fullstendig nedtapping er derfor ikke heldig. Ved tilkobling av vannet igjen, vil det mest 

sannsynlig oppstå lekkasjer. Dette på grunn av korrosjon.  

 

Det er tatt en salgstakst på skolen og barnehagen. Taksten vil bli lagt fram i kommunestyremøte.» 
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Av saksutredningen finner revisor at skilles klart mellom avsnitt med fakta og avsnitt med 

administrasjonens vurderinger i saken. Kommunestyret blir opplyst om at plan- og bygningsloven 

og byggesaksforskriften er relevant regelverk. De årlige driftskontandene samt kostnadene til 

renovering av skolebygget fremgår. Redegjørelsen for økonomiske og administrative konsekvenser 

omfatter ikke informasjon om salgstakst eller lønns- og personalmessige forhold, men denne 

mangelen framkommer tydelig av saksopplysningene. 

 

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at administrasjonen gjennom forelagte utredning i stor grad oppfyller 

revisjonskriteriene om å svare på politikernes bestilling, inneholde nødvendige opplysninger om 

relevante regler, praktisk gjennomførbarhet/administrative konsekvenser, fremdrift/tidsperspektiv 

for gjennomføring og oppdatert faktainformasjon. Revisors vurdering baseres på at saksutredningen 

ikke gir en komplett oversikt over de økonomiske forhold.  
 

6.6 Oppsummering og konklusjon 

Revisors gjennomgang av de fire saksutredningene avdekker at de svarer på kommunestyrets 

bestilling, og at de inneholder opplysninger om regler på området som saksutredningen omhandler, 

økonomiske forhold, praktisk gjennomførbarhet/administrative konsekvenser, fremdrift/tids-

perspektiv for gjennomføring og faktainformasjon. Det skilles også i hovedsak mellom fakta i saken 

og administrasjonens vurderinger.  

 

Revisors konklusjon på problemstilling 2 er at administrasjonens tilbakemeldinger til 

kommunens politikere i de fire undersøkte sakene framstår som forsvarlige saksutredninger.  
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7 HØRING 

Revisor sendte den 28.6.2018 forvaltningsrevisjonsrapporten til Kvænangen kommune, ved 

administrasjonssjef Frank Pedersen, for høringsuttalelse. Frist for å gi tilsvar ble satt til 13.8.2018. 

Vi opplyste ved oversendelsen av rapporten at om vi ikke mottok tilbakemelding innen fristen la vi 

til grunn at administrasjonssjefen ikke ønsket å avgi kommentar til rapporten. Revisor hadde per 

24.8.2018 ikke mottatt tilbakemelding fra administrasjonssjefen.  

 

 

 

8 ANBEFALING 

På bakgrunn av våre funn og vurderinger i kapittel 5 og 6 anbefaler vi Kvænangen kommune å gjøre 

tiltak for å sikre at samtlige politiske vedtak iverksettes slik som pålagt etter kommuneloven. 
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9 REFERANSER 

 

• Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven/kml)  

• NOU 1990:13 Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner 

• Ot.prp. nr. 43 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om 

kommuner og fylkeskommuner  

• NOU 2016:4 Ny kommunelov  

• Saksutredninger og protokoller fra kommunestyresaker behandlet i perioden april 2015 – juni 

2018 

• Møtereferater/-protokoller, rapporter, notat, redegjørelser, kontrakter/avtaler, planer, rutiner/ 

retningslinjer, høringsuttalelser, e-poster/brev oversendt fra Kvænangen kommune 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Kvænangen kommune: 

 

Offentlige anskaffelser     2004 

Økonomistyring      2006 

Iverksetting av politiske vedtak   2007 

Tiltak for psykisk utviklingshemmede  2008 

Ressursbruk i grunnskolen    2009 

Ressursbruk og kvalitet i eldreomsorgen   2012 

Barnevern      2014 

Saksbehandling og oppfølging av vedtak i  

nærings-, låne- og utviklingsfondet   2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms, ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontor i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes og Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av elleve medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

• Rettsvitenskap 

• Samfunnsplanlegging 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 
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