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Medlemmene i kontrollutvalget i Evenes kommune 

Ordføreren 

KomRev NORD v/oppdragsansvarlig revisor  

KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor  

 

 
Deres ref.:  Saksbeh.:    Tage Karlsen Telefon: Dato: 

Vår ref.: 4/22/437/5.1/TK E-postadr.: tage@k-sek.no 480 38383 17.2.2022 

 

 

 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET I EVENES KOMMUNE 

 

I henhold til møteplanen innkalles det herved til møte i utvalget. 

 

Møtested: Rådhuset, formannskapssalen 

Møtedato: Onsdag, 23.2.2022 

Tid: Kl. 10.00 

 

./. Vedlagt følger sakliste og saksdokumenter.  

 

Av hensyn til innkalling av varamedlemmer ber vi om at eventuelle forfall meldes til 

K-Sekretariatet i god tid før møtet. 

 

Som gyldig forfall regnes tjenestereiser, spesielle arbeidsforhold, sykdom og vektige 

velferdsgrunner. 

 

Om mulig bes eventueltsaker meldt før møtet.  Medlemmene bes også være oppmerksom på 

forhold som måtte være av betydning for egen habilitet i de enkelte sakene. 

 

Enkelte saker kan bli ført for lukkede dører, jf. kommunelovens § 11-5. Det vises til saklisten 

for nærmere informasjon. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Tage Karlsen 

seniorrådgiver 

 

 

Kopi:  rådmannen 

 varamedlemmer (NB! møter kun ved særskilt innkalling) 

  



 
 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

SAKLISTE 
 

 

Utvalg: Kontrollutvalget i Evenes kommune 

Møtedato: 23.2.2022 

Tid:  Kl. 10.00 

Møtested: Rådhuset i Evenes kommune, formannskapssalen 

 

 

Saknr Tittel  

1/22 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 2.12.2021  

2/22 

3/22     

 

4/22 

 

5/22 

6/22 

7/22 

 

   

Orienteringer 

Kontrollutvalgets sak 28/21: Saksbehandlingstid og gebyrberegning – 

praksis i byggesaker – svar fra rådmannen 

Kontrollutvalgets sak 30/21: Rutiner for oppfølging av politiske vedtak – 

svar fra rådmannen 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 

Sak fra formannskapet .  

Eventuelt 

 

 

 

Sak 6/22 behandles i lukket møte – kommunelovens § 11-5. 2. ledd 

 



 
 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 

Kontrollutvalget i Evenes 

kommune 

1/2022 23.2.2022 Tage Karlsen 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 

2.12.2021 

 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Protokollen fra møtet 2.12.2021 godkjennes. 

 

 

Vedlegg til saken: 

 protokoll fra møtet 2.12.2021 

 

 

 

 

Harstad, 14.2.2022 

 

 

 

Tage Karlsen 

seniorrådgiver 

 

 

 



EVENES KOMMUNE  

 

                                          MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget 
 

Møtested: Rådhuset, formannskapssalen  

Møtedato: 2.12.2021 

Varighet:     10.00 – 11.55 

 

 

 

Møteleder:  Liv Bratland    

Sekretær:  Tage Karlsen 

 

Faste medlemmer     Varamedlemmer 

        

Liv Bratland (leder)     Roger Hestdahl 

Bjørn Kirkestuen     Hans Erling Hansen   

Harald Johnsen     Viveka Terås 

Øystein Martinussen     Tone Merete Rørmark 

Silje Høgås Landsholm    Inge Amundsen 

        

        

Fra utvalget møtte: 

     

Liv Bratland 

Bjørn Kirkestuen 

Harald Johnsen 

Silje Høgås Landsholm 

Tone Merete Rørmark 

 

Meldt forfall: 

  

Øystein Martinusen 

 

Fra den politiske ledelse møtte: 

 

Ordfører Terje Bartholsen 

 

Fra administrasjonen møtte: 

 

Rådmann Bjørn Tore Sørensen (sak 27/21) 

 

 



2 

 

Fra KomRev NORD IKS møtte: 

 

Revisor Jan-Egil Dørum 

 

Fra K-Sekretariatet IKS møtte: 

 

Seniorrådgiver Tage Karlsen 

 

 

Merknader til innkalling og sakliste: 

 

Øvrig ingen merknader til innkalling og sakliste. 

 

 

 

 

Behandlede saker: 

 

 

 

SAKLISTE 
 

 

Saknr      Tittel   

  

24/21 Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.9.2021 

25/21 

26/21     

 

27/21 

 

 

28/21 

29/21 

30/21 

31/21 

 

   

Rapportering fra revisor -planleggingsfasen – revisjonsstrategi 2022 

Rapportering fra revisor – risiko og vesentlighetsvurdering for forenklet 

etterlevelseskontroll for 2021 

Drøftingssak - sak fra formannskapet  

(formannskapets saksdok. unntatt offentlighet – offl. § 13.1. ledd 

sammenholdt med fvl. § 13, 1. ledd) 

Saksbehandlingstid og gebyrberegning – praksis i byggesaker 

Kontrollutvalgets årsplan for 2022 

Rutiner for oppfølging av politiske vedtak 

Eventuelt 

 

  
 

 

  

  

  
 

 

  

Sak 24/21 

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA KONTROLLUTVALGETS MØTE 

23.9.2021 

 

Innstilling: 

Protokollen fra møte 23.9.2021 godkjennes. 
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Behandling: 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Protokollen fra møtet 23.9.2021 godkjennes. 

 

(møteprotokoll oversendt til ordføreren, med kopi til rådmannen, 2.12.2021) 

 

 

Sak 25/21 

RAPPORTERING FRA REVISOR - PLANLEGGINGSFASEN – 

REVISJONSSTRATEGI 2022 

 

Innstilling: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

Behandling: 

Revisor redegjorde for revisjonsstrategien. 

 

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen. 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 

 

 

Sak 26/21 

RAPPORTERING FRA REVISOR – RISIKO OG 

VESENTLIGHETSVURDERING FOR FORENKLET 

ETTERLEVELSESKONTROLL FOR 2021 

 

Innstilling: 

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.  

 

Behandling: 

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen. 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.  

 

 

Sak 27/21 

DRØFTINGSSAK - SAK FRA FORMANNSKAPET  

(formannskapets saksdok. unntatt offentlighet – offl. § 13.1. ledd sammenholdt med fvl. 

§ 13, 1. ledd) 

 

Saken ble vedtatt behandlet i lukket møte med hjemmel i kommunelovens § 11-5, 2. ledd.  

Vedtaket var enstemmig. 

 

Innstilling: 
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 (saken fremmet uten innstilling til vedtak) 

 

Behandling: 

Rådmannen orienterte. 

 

Sekretariatet fremsatte følgende forslag til vedtak: 

 

«Kontrollutvalget ber sekretariatet fremlegge sak om den videre oppfølgingen i neste 

møte.» 

 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalget ber sekretariatet fremlegge sak om den videre oppfølgingen i neste 

møte. 

 

 

Sak 28/21 

SAKSBEHANDLINGSTID OG GEBYRBEREGNING – PRAKSIS I 

BYGGESAKER 

 

Innstilling: 

1. Rådmannen bes gi en skriftlig redegjørelse om kommunens praksis knyttet til 

 reduksjon av gebyrer i byggesaker som fastsatt i byggeforskriftens § 7-6.   

  

2. Kommunedirektøren bes oversende en oversikt over gjennomførte 

reduksjoner i saker siste 3 år.   

  

3. Svarfrist er 20.1.2021  

 

Behandling: 

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen. 

 

Vedtak: 

1. Rådmannen bes gi en skriftlig redegjørelse om kommunens praksis knyttet til  

reduksjon av gebyrer i byggesaker som fastsatt i byggeforskriftens §7-6.   

  

3. Kommunedirektøren bes oversende en oversikt over gjennomførte 

reduksjoner i saker siste 3 år.   

  

2. Svarfrist er 20.1.2021  

 

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 2.12.2021) 

 

 

Sak 29/21 

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2022 

 

Innstilling: 
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Kontrollutvalgets årsplan for 2022 vedtas i samsvar med de synspunkter som er 

fremsatt og har fått tilslutning under behandlingen i kontrollutvalget.  

 

Behandling: 

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen. 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalgets årsplan for 2022 vedtas i samsvar med de synspunkter som er 

fremsatt og har fått tilslutning under behandlingen i kontrollutvalget.  

 

 

Sak 30/21 

RUTINER FOR OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 

 

Innstilling: 

Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre skriftlig om rutiner for oppfølging av 

politiske vedtak.  Foreliggende rutiner bes oversendt til kontrollutvalget. 

 

Behandling: 

Det ble fattet enstemmig vedtak i henhold til innstillingen. 

 

Vedtak: 

Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre skriftlig om rutiner for oppfølging av 

politiske vedtak.  Foreliggende rutiner bes oversendt til kontrollutvalget. 

 

(utskrift av møteprotokollen oversendt til rådmannen 2.12.2021) 

 

 

Sak 31/21 

EVENTUELT 

 

Ingen saker meldt 

 

 

 

Møteprotokollen godkjennes av kontrollutvalget i påfølgende møte.  Protokollen 

offentliggjøres derfor med forbehold om at etterfølgende endringer kan skje. 

 

 

Neste møte avholdes etter møteplanen 23.2.2022.   



  
 

 

 

 

 

     
 

 

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 

Kontrollutvalget i Evenes 

kommune 

     2/2022 23.2.2022 Tage Karlsen 

 

 

 

ORIENTERINGER 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Saken tas til orientering. 

 

 

Saken gjelder: 

 

1. Brev om årsberetningen 

2. Kontrollutvalgsboka 

 

 

Vedlegg til saken: 

1. Brev av 14.1.2022 fra K-Sekretariatet 

 

  

Saksutredning 

 

Pkt. 1: Det vises til vedlegget. 

 

Pkt. 3:  Kontrollutvalgsboka, publisert i jaunar 2022, erstatter Kontrollutvalgsboken 2 utgave 

fra 2015. 

Lenke til boka i elektronisk utgave er:   

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kontrollutvalsboka/id2893214/ 

 

 

Harstad, 14.2.2022 

 

 

 

Tage Karlsen 

seniorrådgiver 



 

Postadresse: Hovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor  

K-Sekretariatet IKS Fylkeshuset Postmottak Ringv. 1 Rådhuset Fylkeshuset 

Postboks 6600 TROMSØ 9479 HARSTAD 9300 FINNSNES 8305 SVOLVÆR          8048 BODØ  

9296 TROMSØ Tlf. 77 78 80 43 Tlf. 77 02 61 66 Tlf. 91 35 19 94  Tlf. 95 10 90 02             Tlf. 91 36 09 38 
www.k-sek.no           Org.nr. 988 064 920 

  

 

 

 

Kommunedirektøren i våre eierkommuner i Nordland og Troms 

 

 

 

 
Deres ref.:  Saksbeh.: TK     Telefon: Dato: 

Vår ref.: 437.2.2/1/22 E-postadr.: tage@k-sek.no 91691842 14.1.2022 

 

 

ERFARINGER FRA BEHANDLINGEN AV ÅRSBERETNINGENE FOR 2020 
 

K-Sekretariatet IKS er et interkommunalt selskap eid av Troms og Finnmark 

fylkeskommune, Nordland fylkeskommune og 35 kommuner i Troms og Finnmark 

og Nordland. Vi utøver sekretariatfunksjonen for kontrollutvalgene i 

eierkommunene, samt for Longyearbyen lokalstyre. 
 

Reglene om årsberetning er nye og gjaldt for årsberetningen for 2020. Etter reglene i 

kommuneloven § 14-7 plikter kommunen innen 31. mars hvert år å utarbeide en årsberetning. 

Plikten til å utarbeide årsberetning gjelder også for kommunale foretak. Etter § 14-7 skal 

årsberetningen redegjøre for:  

 

a) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om 

den økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid 

 

b) vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige 

avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene  

 

c) virksomhetens måloppnåelse og andre ikke-økonomiske forhold som er av vesentlig 

betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne 

 

d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard  

 

e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling 

 

f) likestillingstiltak som er iverksatt, og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme 

likestillings- og diskrimineringslovens formål om likestilling uavhengig av kjønn, 

etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og 

kjønnsuttrykk 

 

Revisor er pålagt å kontrollere at årsberetningen inneholder de opplysninger som lov og 

forskrift krever, og kontrollutvalget skal behandle og uttale seg til årsberetningen, se reglene i 

kommuneloven § 24-5, tredje ledd og forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3.  

 

http://www.k-sek.no/


2 

 

Selv om loven inneholder relativt begrenset krav til en årsberetning, er det vanlig at 

kommunene utarbeider (langt) mer grundige årsmeldinger eller årsrapporter for kommunens 

virksomhet og at de pliktige opplysningene inntas i denne.  

 

Det er ikke noe i vegen for at det pliktige innholdet i årsberetningen gis sammen med en 

bredere anlagt årsmelding, eller årsrapport. Her har kommunene stor frihet til å velge 

rapporteringsmåte. Ved utarbeidelsen av den nye kommuneloven var det imidlertid lagt til 

grunn at den lovpålagte rapporteringen (årsberetningen) først og fremst skal gjelde sentrale 

forhold ved kommunens økonomi og kommunens virksomhet. Den lovpålagte årsberetningen 

kan dermed være mer overordnet og kortfattet, enn en grundigere og lengre 

årsmelding/årsrapport. 

 

Vi påpeker at kommunene har frihet ved utformingen, men sekretariatet ønsker kun å gjøre 

oppmerksom på fordelene ved å tenke mer atskilt for de to rapporteringene. Ved å utarbeide 

en separat årsberetning og en årsmelding/årsrapport oppnår man:  

 

• bedre tid til å utarbeide en årsmelding/årsrapport, da det grundigere og utvidete 

innholdet i denne ikke trenger å foreligge 31.03 hvert år, men til kommunestyrets 

behandling, normalt i juni.  

• bedre oversikt og fokus på de sentrale forholdene ved kommunens økonomi og 

virksomhet, som skal rapporteres i årsberetningen 

• en lettelse i kontrollen for revisor  

• en tydeliggjøring av hva som er gjenstand for behandling i kontrollutvalget 

 

Når det gjelder nærmere om innholdet i årsberetningen, så er dette omtalt i forarbeidene til 

den nye kommuneloven (Prop. 46 L (2017–2018) bl.a. i kapittel 20.3 og i kommentarene til 

lovens § 14-7. Dokumentet finnes her:  

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-46-l-20172018/id2593519/  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Tage Karlsen  

seniorrådgiver 

 

 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-46-l-20172018/id2593519/


 
 

 

 

 

    

 

 

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 

Kontrollutvalget i Evenes 
kommune 

3/2022 23.2.2022 Tage Karlsen 

 

 

KONTROLLUTVALGETS SAK 28/21: SAKSBEHANDLINGSTID OG 

GEBYRBEREGNING – PRAKSIS I BYGGESAKER – SVAR FRA RÅDMANNEN 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Kontrollutvalget tar rådmannens svar i brev av 3.1.2022 til orientering. 

 

Saken gjelder: 

 

Undersøkelse om hvorvidt kommunen følger reglene av reduksjon av gebyr ved 

fristoversittelse i byggesaker 

 

Vedlegg: 

 Brev av 3.2.2022 m/vedlegg fra Evenes kommune v/rådmannen 

 

Saksutredning: 

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i møte 2.12.2021 under behandlingen av sak 28/21: 

 

1. Rådmannen bes gi en skriftlig redegjørelse om kommunens praksis knyttet til  

reduksjon av gebyrer i byggesaker som fastsatt i byggeforskriftens §7-6.   

  

2. Kommunedirektøren bes oversende en oversikt over gjennomførte 

reduksjoner i saker siste 3 år.   

  

2. Svarfrist er 20.1.2021.  

 

Rådmannen har i brev av 3.1.2022 redegjort for at byggesaksbehandlingen for Evenes 

kommune er overført til vertskommunesamarbeid med Narvik kommune som vertskommune.  

Kontroll og tilsyn med vertskommunesamarbeid er i etter kommunelovens § 20-9 lagt til 

kontrollutvalget i vertskommunen.  Rådmannen kan derfor ikke imøtekomme 

kontrollutvalgets bestilling. 

 

Harstad, 14.2.2022 

 

 

 

Tage Karlsen 

seniorrådgiver 



 

Evenes kommune 

Rådmannen 

 

     

Postadresse Besøksadresse rådhuset Telefon Kontonr. E-post 
Postboks 43 Bergvikveien 11 +47 76 98 15 00  postmottak@evenes.kommune.no 
8539 Bogen i Ofoten 8533 Bogen i Ofoten  Org.nr. Internett 
   940 642 140 www.evenes.kommune.no 

 
 

 
K-Sekretariatet IKS v/Tage Karlsen 
 

 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

 21/280 - 29 / BTS 03.01.2022 

 
 

Kontrollutvalget - Byggesaksgebyr 
 
Det vises til henvendelse av 2. desember knyttet til kommunens praksis knyttet til reduksjon av 
gebyrer i byggesaker som fastsatt i i byggeforskriftens §7-6, samt oversikt over gjennomførte 
reduksjoner de siste 3 år. 
 
Evenes kommunestyre vedtok i sak 83/18 vertskommuneavtale med Narvik kommune knyttet til 
plansaker og teknisk drift – herunder byggesak og gebyrer. Kommunestyret instruerte rådmannen til 
å gi administrative fullmakter til rådmannen i vertskommunen. Av avtalens pkt. 3.2 er det presisert at 
vertskommunens kontrollutvalg er kontrollutvalg for tjenesten. 
 
Forut for dette var Evenes kommune deltaker i et vertskommunesamarbeid med Tjeldsund 
kommune, hvor tilsvarende fullmakter var delegert rådmannen i Tjeldsund. 
 
På denne bakgrunn derfor ikke rådmannen i Evenes gi nærmere redegjørelse knyttet til de 
spørsmålsstillinger som er reist. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bjørn Tore Sørensen 
Rådmann 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
 
 

Vedlegg 
Samarbeidsavtale om plan og teknisk drift 

 
 
 

http://www.evenes.kommune.no/














 
 

 

 

 

 

    

 

 

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 

Kontrollutvalget i Evenes 
kommune 

4/2022 23.2.2022 Tage Karlsen 

 

 

 

 

KONTROLLUTVALGETS SAK 30/21: RUTINER FOR OPPFØLGING AV 

POLITISKE VEDTAK – SVAR FRA RÅDMANNEN 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Kontrollutvalget anbefaler rådmannen å utarbeide skriftlige rutiner for oppfølging av politiske 

vedtak og tilbakerapportering til vedtaksorganene. 

 

Saken gjelder: 

 

 

Vedlegg: 

 brev av 21.2.2022 fra Evenes kommune v/rådmannen 

 

Saksutredning: 

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i møte 2.12.2021 under behandlingen av sak 30/21: 

 

«Kontrollutvalget ber rådmannen redegjøre skriftlig om rutiner for oppfølging av politiske 

vedtak.  Foreliggende rutiner bes oversendt til kontrollutvalget.» 

 

Rådmannen har besvart vedtaket ved brev av 21.2.2022.  I brevet fremkommer at det ikke 

foreligger rutiner for oppfølging av politiske vedtak.  Det beskrives videre hvilken praksis 

som følges for å sikre oppfølgingen av vedtak.  Det opplyses også at det ikke foreligger noen 

strukturert gjennomgang oppfølgingen av saker til utvalg og kommunestyret. 

 

Sekretariatet vil understreke at det ikke har noen grunn til å tro at oppfølging av politiske 

vedtak ikke skjer på betryggende måte i Evenes kommune.  Sekretariatet opplever for egen 

del at henvendelser fra kontrollutvalget/sekretariatet til rådmannen blir besvart innen fastsatte 

frister, og innen rimelig tid selv om det ikke er satt svarfrist.  Sekretariatet må likevel påpeke 

at å sikre oppfølging av politiske vedtak er en sentral del av rådmannens internkontroll.  Det 

bør derfor utarbeides skriftlige rutiner.  Eventuelt kan en etablert og velfungerende praksis 

nedfelles skriftlig som en formell rutine.  Det er generelt et poeng at internkontrollen er 

dokmentert og etterprøvbar.  Det er også et poeng at rutiner er tilgjengelige for enhver som 

måtte ha bruk for den på et hvilket som helst tidspunkt.  Man bør ikke være avhengig av 

tilgang til personer som besitter denne kunnskapen. 
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Videre vurderer sekretariatet at det bør skje rutinemessige rapporteringer om oppfølgingen av 

politiske vedtak til kommunestyret.  Kommunestyret har etter kommunelovens § 22-1, første 

ledd det overordnede kontrollansvar for kommunens virksomhet. 

 

Kontrollutvalget har ingen adgang til å instruere rådmannen.  Kontrollutvalget kan imidlertid 

fremsette en anbefaling.  Sekretariatet vurderer at det gjøres.   

 

 

Harstad, 16.2.2022 

 

 

 

Tage Karlsen 

seniorrådgiver 



 

Evenes kommune 

Rådmannen 

 

     

Postadresse Besøksadresse rådhuset Telefon Kontonr. E-post 
Postboks 43 Bergvikveien 11 +47 76 98 15 00  postmottak@evenes.kommune.no 
8539 Bogen i Ofoten 8533 Bogen i Ofoten  Org.nr. Internett 
   940 642 140 www.evenes.kommune.no 

 
 

 
K-Sekretariatet IKS v/Tage Karlsen 
 

 

Deres ref.: Vår ref.:  Dato: 

 21/280 - 30 / BTS 21.01.2022 

 
 

KONTROLLUTVALGETS SAK 30/21: RUTINER FOR OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 
 
Det vises til kontrollutvalgets sak 30/21 knyttet til rutiner for oppfølging av politiske vedtak. 
 
Det er ingen foreliggende skriftlige rutiner for dette. 
 
Rådmannen er møtesekretær for de fleste utvalg i Evenes kommune. Det er en fast rutine hvor 
protokoll fra sist møte godkjennes av utvalgene i møte. 
 
Rådmannen utferdiger møteprotokoll fortløpende etter møtet, og saksbehandlere varsles om saker 
som er vedtatt. Rådmannen følger opp framdrift og gjennomføring overfor saksbehandlere og 
enhetsledere. Saker som kan ekspederes umiddelbart blir sørget for at dette blir gjort. Andre saker 
som krever prosess-/ressurser videre blir prioritert forløpende. 
 
Rådmann og ordfører har fast møte hver mandag hvor det orienteres muntlig om saker og framdrift. 
 
I alle møter er det et fast sak for samlesak for referatsaker. Under denne saken kan politikere stille 
spørsmål, også knyttet til tidligere saker. Rådmannen orienterer, men har ikke noen strukturert 
gjennomgang om status tidligere saker til utvalg/kommunestyret. 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bjørn Tore Sørensen 
Rådmann 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 

 
 
 
 
 
 

http://www.evenes.kommune.no/


 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 

Kontrollutvalget i Evenes 

kommune 

 5/2022 23.2.2022 Tage Karlsen 

 

 

 

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2021 

 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til årsrapport som sin årsrapport for 2021. 

 

2. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å fatte slikt v e d t a k: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 tas til orientering. 

 

Vedlegg til saken: 

   Utkast til årsrapport for 2022 

 

Saksutredning: 

 

Kontrollutvalget skal etter kommunelovens § 23-5 rapportere om resultatet av sitt arbeid til 

kommunestyret. Dette skjer ved at enkeltsaker sendes løpende gjennom året til 

kommunestyret, og ved en oppsummering av aktiviteten i kontrollutvalget i det året som har 

gått (årsrapport). 

 

Vedlagt følger forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2021. Utvalget drøfter og 

gjennomgår forslaget i møtet. Etter kontrollutvalgets behandling og godkjenning oversendes 

årsrapporten til ordføreren for framlegging i kommunestyret. 

 

 

Harstad, 14.2.2022 

 

 

 

Tage Karlsen 

seniorrådgiver 
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EVENES KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET 

 

ÅRSRAPPORT FOR 2021 

 

1. INNLEDNING 

 

Høsten 2019 trådte ny kommunelov i kraft fra tidspunkt for konstituering av nytt 

kommunestyre etter valget. For året 2019 har således både gammel og ny kommunelov vært i 

kraft.  

 

Den nye kommunelov av 22.06.2018 nr. 83 gir bestemmelser om kommunens virksomhet, 

organisatoriske regler, saksbehandling samt regler om tilsyn og kontroll, revisjon, mv. Flere 

bestemmelser om kontroll og tilsyn som tidligere var i forskrift er nå løftet inn i 2018-loven.  

 

Gjeldende forskrift om kontrollutvalg og revisjon er forskrift av 17.06.2019, nr. 904. 

 

2. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL OG SAMMENSETNING  

 

2.1 Formål 

 

Etter kommuneloven har kommunestyret det øverste tilsyn med den kommunale forvaltning, 

jf. § 22-1.  

 

For å ivareta dette tilsynsansvaret velger kommunestyret selv et kontrollutvalg som skal 

"forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne", jf. § 23-1.  

 

2.2 Valg - sammensetning 

 

Medlemmer av kommunestyret som ikke blir tillagt andre politiske oppgaver er som 

hovedregel valgbare til kontrollutvalget. Minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal 

være medlem også av kommunestyret. Kontrollutvalget har 5 medlemmer og 5 personlige 

varamedlemmer oppnevnt av kommunestyret. 

  

For at utvalgsmedlemmene skal sikres en uavhengig status i forhold til kommunen og 

administrasjonen har lovgiver vedtatt klare valgbarhetsregler som innebærer at valgte verken 

representanter i utøvende politiske organer så som formannskap eller andre kommunale 

organer med beslutningsmyndighet eller ansatte i kommunen ikke kan inneha verv som 

kontrollutvalgsmedlem.  

 

I tillegg medførte nye kommuneloven at også «personer som har en ledende stilling, eller som 

er medlem eller varamedlem av styret eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen 

eller fylkeskommunen har eierinteresser i» heller ikke er valgbare.  

 

En ytterligere innskjerping ble innført ved at «personer som har en ledende stilling, eller som 

er medlem eller varamedlem av styret i et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt 

oppgavefellesskap» heller ikke er valgbar til kontrollutvalget.  
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Kontrollutvalget kan etter ny lov fortsatt ikke tillegges andre oppgaver enn det som knytter 

seg til kontroll- og tilsynsfunksjonen. Det vil si at kontrollutvalget ikke skal delta i den aktive 

politiske beslutningsprosessen.  

 

Kontrollutvalget har hatt følgende sammensetning i 2021: 

 

Liv Bratland (leder)     Roger Hestdahl 

Harald Johnsen (nestleder)    Viveka Terås 

Bjørn Kirkestuen     Steinar Olaussen 

Øystein Martinussen    Tone Merete Rørmark 

Silje Christine Høgås Landsholm   Inge Amundsen 

 

 

3.  SAKSBEHANDLINGEN I KONTROLLUTVALGET 
 

 

Utvalget har truffet sine vedtak i møter. Det er skrevet protokoll fra møtene.  

 

K-Sekretariatet har ivaretatt sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget.   

 

Revisjon for Evenes kommune er utført av KomRev NORD IKS.  

 

 

4.  KONTROLLUTVALGETS ARBEID I 2021 
 

4.1   Oppgaver 
 

4.1 Generelt om kontrollutvalgets oppgaver  
 

Kontrollutvalget skal som nevnt ovenfor forestå det løpende tilsyn med den kommunale 

forvaltning (inkludert selskaper) på vegne av kommunestyret. Kontrollutvalgets oppgaver 

fremgår av lov, forskrift eller kommunens egne retningslinjer.  

 

Kommunelovens § 23-2 er en sentral bestemmelse som sier at:  

 

 Kontrollutvalget skal påse at 

 

a) kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende 

 måte 

b) det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

 gjeldende bestemmelser og vedtak 

c) det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens eller fylkeskommunens  

 virksomhet, og av selskaper kommunen eller fylkeskommunen har   

 eierinteresser  i 

d) det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller fylkeskommunens 

 eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll) 

e) vedtak som kommunestyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av  

 revisjonsrapporter, blir fulgt opp. 
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Kontrollutvalget skal videre:  

 

✓ Vedta planer for utvalgets virksomhet og planer for forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroll. 

 

✓ Gjennomføre risiko - og vesentlighetsvurdering som grunnlag for valg av mulige 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i perioden. 

 

✓ Avgi uttalelse til årsregnskapet. 

 

✓ Følge opp merknader fra revisor (i nummererte brev, eller i årsregnskapet).  

 

✓ Rapportere resultatene av sin virksomhet til kommunestyret. 

 

✓ Følge opp kommunestyrets vedtak i saker som er rapportert.  

 

✓ Utarbeide budsjett for kommunens tilsyn og kontrollarbeid.  

 

I tillegg kan kontrollutvalget ta opp andre saker ut fra sitt mandat for kontroll og tilsyn. 

 

4.2   Aktiviteter gjennom året 
 

Kontrollutvalget har hatt fire møter i 2021.  Møtene, har vært lagt til rådhuset. Utvalget har 

behandlet 31 saker. 

 

 

4.3   Forhold som er behandlet i 2021 
 

Av saker som har vært behandlet i kontrollutvalget nevnes de viktigste: 

  

REGNSKAP/REGNSKAPSREVISJON: 

 

Kontrollutvalgets har flere oppgaver knyttet til regnskapsrevisjonen. Den mest sentrale er det 

såkalte «på-se» ansvaret overfor kommunens revisor. Det betyr at kontrollutvalget blant annet 

skal påse at kommunes regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Det er kommunens 

regnskapsrevisor KomRev NORD IKS som utfører revisjonen og gjennomfører andre 

revisjonshandlinger, herunder utsteder revisjonsberetninger. Kontrollutvalgets «på-se» ansvar 

ivaretas gjennom en rekke løpende orienteringer og tilbakemeldinger fra revisor gjennom året.  

 

✓ Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2020 – Evenes kommune 

Kontrollutvalget mottar en utførlig rapportering fra revisor i forbindelse med utvalgets 

behandling av sak om kontrollutvalgets uttalelse om kommunens årsregnskap.  

Rapporteringen er både en del av kontrollutvalgets generelle tilsyn med den kommunale 

forvaltningen og ivaretakelse av kontrollutvalgets påseeransvar overfor kommunens 

revisjon.   

 

✓ Kontrollutvalgets uttalelse om Evenes kommunes årsregnskap for 2020 

Kontrollutvalget avgav uttalelse til regnskapet.  

 

✓ Revisors uavhengighetsvurdering 
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Kontrollutvalget tok uavhengighetsvurderingen til orientering. 

 

✓ Rapportering fra revisor – revisjonsstrategien for 2021 

Revisjonens fremleggelse av revisjonsstrategien for kontrollutvalget inngår i 

kontrollutvalgets oppfølging av sitt påseeransvar overfor revisor.  Kontrollutvalget tok 

presentasjonen til orientering. 

 

✓ Rapportering fra revisor – risiko og vesentlighetsvurdering for forenklet 

etterlevelseskontroll for 2021 

Revisor fremla risiko- og vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll.   

 

✓ Rapportering fra revisor – forenklet etterlevelseskontroll med kommunens 

økonomiforvaltning 

Kommunelovens pålegger revisor å avlegge en forenklet etterlevelseskontroll av 

kommunens økonomiforvaltning.  Kontrollens innhold skal omfatte forhold som ellers 

ikke undersøkes av revisor.  Den skal være basert på risiko- og vesentlighetsvurdering.  

Resultatet av kontrollen skal rapporteres til kontrollutvalget. 

 

Revisor gjennomførte forenklet etterlevelseskontroll rettet mot etterlevelse av reglene for 

offentlige anskaffelser. 

 

 

Nummererte revisjonsbrev: 

 

Ifølge kommunelovens § 24-7 påhviler det revisor en informasjonsplikt for en rekke forhold 

overfor kontrollutvalget. Rapporteringen skal skje skriftlig i form av fortløpende nummererte 

brev, med kopi til kommunedirektøren. Kontrollutvalget har i henhold til kontrollutvalg- og 

revisjonsforskriftens § 3 en plikt til å påse at skriftlige påpekninger fra revisor blir fulgt opp. 

 

Følgende revisjonsbrev er behandlet i 2021: 

 

✓ Svar på revisjonsbrev nr. 10 – årsregnskap 2019 

Revisjonsbrevet omhandler forhold som revisor har tatt opp i revisjonsberetningen for 

2019 under Uttalelser om øvrige lovmessige krav.  

Brevet er besvart.  Revisor har vurdert svaret som tilfredsstillende, og saken er avsluttet 

fra kontrollutvalgets side. 

 

 

FORVALTNINGSREVISJON: 

 

Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og 

virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. I valgperioden skal 

kontrollutvalget sørge for at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon av utvalgte deler av 

kommunens virksomhet, og av utvalgte selskaper kommunen eller fylkeskommunen har 

eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon utføres av KomRev NORD IKS etter bestilling fra 

kontrollutvalget.  Hvilke saker som skal blir gjenstand for en forvaltningsrevisjon bestemmes 

av kommunestyret eller av kontrollutvalget selv etter særskilt delegasjonsfullmakt. 
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✓ Kommunestyrets behandling av kontrollutvalgets rapportering om oppfølgingen av 

kommunestyrets vedtak – forvaltningsrevisjonsrapport «Kvalitet og ressursbruk i 

hjemmetjenestene» 

Følgende problemstillinger inngikk i undersøkelsen: 

 

1. Har Evenes kommune dokumenterte rutiner og systemer som er egnet til å sikre 

kvalitet på hjemmetjenestene?  

 

2. Hvordan opplever ansatte, tjenestemottakere og pårørende kvaliteten på 

hjemmetjenestene levert av Evenes kommune?  

 

3. Hvor mye ressurser bruker Evenes kommune innenfor hjemmetjenesten 

sammenliknet med sammenliknbare kommuner og landsgjennomsnittet? 

 

I rapporten fremsatte revisjonen følgende anbefalinger til kommunen om å: 

 
• styrke sin innsats for å involvere tjenestemottakere og pårørende i forbedringsarbeidet i  

 hjemmetjenestene som leveres  

•  gjennomføre risiko- og sårbarhetsvurderinger for hjemmetjenestene som leveres, samt 

planlegge risikoreduserende tiltak på bakgrunn av slike vurderinger  

 

Saken ble behandlet av kontrollutvalget og oversendt til kommunestyret, som fattet 

følgende vedtak i sak 80/19: 

 
a. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten "kvalitet ogressursbruk i 

hjemmetjenestene" til orientering 
b. Kommunestyret ber rådmannen følger opp revisjonens anbefaling i rapportens kapittel 15. 

c. Rådmannen rapporterer av eget tiltak til kontrollutvalget om oppfølgingen i henhold til dette 

vedtakets pkt. b innen 31.03.2020. 

Rådmannen har rapportert om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak.  

Kontrollutvalget har vurdert rapporteringen som tilfredsstillende og videresendt saken til 

kommunestyret.  Saken er avsluttet fra kontrollutvalgets side. 

 

✓ Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors uavhengighetsvurdering  

Kontrollutvalget tok oppdragsansvarlig revisors uavhengighetsvurdering til orientering.  

På grunn av permisjon har fungerende oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor fått 

forlenget funsjonstid i løpet  

av 2021.  Det er derfor avgitt to uavhengighetsvurderinger for forskjellige perioder.  

Begge er behandlet av kontrollutvalget. 

 

 

ANDRE FORHOLD: 

 

✓ Datasikkerhet i Evenes kommune – orientering fra rådmannen 

Kontrollutvalget bad rådmannen om en orientering om datasikkerhet.  Kontrollutvalget 

tok rådmannens redegjørelse til orientering 

 

✓ Drøftingssak - sak fra formannskapet  
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Kontrollutvalget bad sekretariatet om å legge fram forslag til den videre behandling av 

saken.  Saken er ikke avsluttet i 2021. 

 

✓ Rutiner for oppfølging av politiske vedtak 

Kontrollutvalget bad rådmannen redegjøre for rutiner for oppfølging av politiske vedtak.  

Saken er ikke avsluttet i 2021. 

 

✓ Saksbehandlingstid og gebyrberegning – praksis i byggesaker 

Kontrollutvalget bad rådmannen om en redegjørelse for kommunens etterlevelse av 

bestemmelsene om reduksjon i gebyr ved oversittelse av tidsfrister for 

byggesaksbehandling.  Saken er ikke avsluttet i 2021. 

 

 

Oversikten er ikke uttømmende. 

 

 

***** 

 

 

 

Årsrapporten for 2021 er vedtatt av kontrollutvalget i møte 23.2.2022 (sak 5/22) 

 

 



 
 

 

 

 

 

    

 

 

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 

Kontrollutvalget i Evenes 
kommune 

6/2022 23.2.2022 Tage Karlsen 

 

 

 

SAK FRA FORMANNSKAPET  

 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

1. Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon med grunnlag i formannskapets vedtak i 

sak 68/21. Kontrollutvalget slutter seg til forslag til bestilling utarbeidet av  

K-Sekretariatet. 

 

2. Kontrollutvalget orienterer formannskapet om at utvalget ikke kan gi anbefalinger 

vedrørende eventuell oppfølging av saken.  Det vises til saksutredningen i 

kontrollutvalgets sak /22. 

 

Saken gjelder: 

 

 

Vedlegg: 

Bestillingsskjema for forvaltningsrevisjon (unntatt offentlighet – offl. § 13, 1. ledd 

sammenholdt med fvl. § 13, 1. ledd nr. 1? 

 

 Kontrollutvalgets sak 6/22 (tidligere utsendt – ettersendes ikke) 

 

Saksutredning: 

 

Saken har sitt utspring i formannskapets vedtak i sak 68/21: 

 
«Formannnskapet ber kontrollutvalget om en grundig gjennomgang av saken med anbefaling 

om eventuelle videre skritt.»  

 

Kontrollutvalget behandlet i lukket møte 2.12.2021.  Rådmannen orienterte kontrollutvalget 

om saken.  Sakens fakta og problemstillinger gjengis ikke i saksutredningen til sak 6/22. 

 

Kontrollutvalget fattet følgende vedta i møte 2.12.2022 under behandlingen av sak 27/21: 

 

«Kontrollutvalget ber sekretariatet fremlegge sak om den videre oppfølgingen i neste møte.» 

 



2 

 

Sekretariatet vurderer at undersøkelsen som formannskapet har bedt om ut fra 

problemstillinger og ressursbruk bør gjennomføres i form av en forvaltningsrevisjon. 

Sekretariatet har utarbeidet forslag til bestilling av forvaltningsrevisjon.  Denne ligger vedlagt 

og behandles av kontrollutvalget i møtet. 

 

Formannskapets vedtak inneholder også en anmodning om ata kontrollutvalget gir en 

anbefaling om «eventuelle videre skritt».  Denne delen av bestillingen er problematisk.  

Kontrollutvalget er et kontroll- og tilsynsorgan og skal ikke ha noen aktiv rolle i den 

kommunale forvaltningen ut over dette.  Kontrollutvalget kan ikke bedrive rådgivning eller 

tilrettelegge grunnlaget for politiske beslutninger ut over den innstillingsrett som er tillagt 

kontrollutvalget i enkelte saker.  Kontrollutvalget kan påpeke forbedringspunkter i 

internkontrollen.  Dette vil imidlertid være generelle anbefalinger på systemnivå.  

Kontrollutvalget kan ikke gi anbefalinger knyttet til behandlingen av enkeltsaker.  Dette må 

kontrollutvalget melde tilbake til formannskapet. 

 

 

Harstad, 16.2.2022 

 

 

 

Tage Karlsen 

seniorrådgiver 
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