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1.

1.1

Kontrollutvalget

Innledning

Kontrollutvalget skal årlig rapportere om aktiviteten og resultatet av sitt arbeid til
kommunestyret. I den anledning avgir kontrollutvalget en samlet årsmelding for utvalget
sitt arbeid.
Årsmeldingen skal gi et bilde av utvalgets formelle rolle, instruks, forholdet
til revisjonen og sekretariatet, og de viktigste saker som er behandlet gjennom året.
Kommunestyret har det øverste ansvaret for den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget
er et lovpålagt organ, jf. Kommuneloven 23-1:
«Kommunestyret og fylkestinget velger selv et kontrollutvalg som skal føre
løpende kontroll på deres vegne.»

I følge kommunelovens formålsparagraf §1-1 skal loven fremme det kommunale selvstyret
og legge nødvendige rammer for det. Loven skal legge til rette for det lokale folkestyret og et
sterkt og representativt lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse. Loven skal også legge
til rette for at kommuner kan yte tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for
innbyggerne. Videre skal loven legge til rette for kommunenes utøvelse av offentlig
myndighet samt bidra til at kommuner er effektive, tillitsskapende og bærekraftige.
Kommunelovens formålsparagraf er retningsgivende for kontrollutvalgets arbeid.
Kontrollutvalget er partipolitisk nøytralt og rapporterer løpende om sin virksomhet til
kommunestyret.
Kontrollutvalgets virksomhet, ansvar og myndighet er hovedsakelig regulert i
Kommunelovens kapittel 22 og 23, samt i forskrift om kontrollutvalg og revisjon.
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Ansvaret til kontrollutvalget følger av kommuneloven §23-2 første ledd: «Kontrollutvalget
skal påse at:
a.

kommunens eller fylkeskommunens regnskapet 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»

Utover dette kan kontrollutvalget ta opp ethvert spørsmål ved kommunens virksomhet som
er knyttet til utvalgets ansvarsområde. Det er kun lovverket, kommunestyret og utvalget selv
som kan pålegge kontrollutvalget oppgaver og saker, eller begrense
hvilke saker utvalget kan behandle.
Kontrollutvalget har omfattende innsynsrett. Blant annet kan utvalget uten hinder av
taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de
undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. Utvalgets leder har
møte- og talerett i kommunestyret når utvalgets saker behandles. Utvalgets leder kan la
et av de andre medlemmene i utvalget utøve denne retten på sine vegne. Kontrollutvalget
har rett til å være til stede i lukkete møter i folkevalgte organer i kommunen.
Kontrollutvalget har ikke adgang til å føre kontroll med kommunestyret eller overprøver
politiske prioriteringer eller den politiske hensiktsmessigheten av et vedtak. Kontrollutvalget
kan likevel uttale seg hvis kommunestyret eller annet folkevalgt organ er i ferd med å treffe
eller har truffet et ulovlig vedtak.
Denne årsmeldingen gir informasjon om kontrollutvalgets arbeid i 2021 og hva utvalget har
gjort for å etterkomme sitt kontrollansvar. Kontrollutvalgets årsmelding er basert på årsplan
for kontrollutvalget 2021.
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1.2 Kontrollutvalgets sammensetning
Krav til uavhengighet og nøytralitet i kontrollutvalgets arbeid fører til at
utvalgsmedlemmene ikke kan ha verv som kan komme i konflikt med arbeidet i
kontrollutvalget. Av den grunn er det strenge krav til valgbarheten av
kontrollutvalgsmedlemmene jfr. kommuneloven§23-1 tredje ledd.
Etter kommunevalget i 2019 har kommunestyret valgt følgende medlemmer/
varamedlemmer til kontrollutvalget for perioden 2019-2023 :
Medlemmer
Alf Steinar Børresen, leder V/FrP/H/SP/SV
Elisabeth Erke V/FrP/H/SP/SV
John Øystein Jelti, nestleder AP/DSL
Eirin Utsi
AP/DSL
Sven R. Anderssen AP/DSL

Varamedlemmer
Ann Mari Jessen V/FrP/H/SP/SV
Trine Sofie P. Halonen V/FrP/H/SP/SV
Per A. Holm V/FrP/H/SP/SV
Jens Bønå
V/FrP/H/SP/SV
Svein Pedersen AP/DSL
Else M. Utsi
AP/DSL
Lemet-Jon Ivvar AP/DSL
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2

Kontrollutvalgets virksomhet

2.1 Kontrollutvalgets møter og saksbehandling

I 2021 gjennomførte kontrollutvalget seks møter, og behandlet 46 saker. I 2020 var det 4
møter og 39 saker til behandling. Det er en økning i saker og antall møter som hovedsakelig
kan knyttes til svindelsaken Tana kommune var utsatt for, men også lavere antall i 2020 på
grunn av nedstegningen av samfunnet som følge av Covid19. Underslaget ble avdekket i
oktober 2020, men hovedtyngden av arbeidet for kontrollutvalget kom i 2021. Blant annet
var det 2 møter i januar 2021.
Administrasjonen har vært med på stort sett alle kontrollutvalg for å orientere om
forskjellige virksomhetsområder i kommunen, men spesielt er dette knyttet opp til saken om
økonomisk utroskap. Kontrollutvalget har gjennom året hatt god kontakt kommunens
ledelse.
En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold utvalget er pålagt å arbeide
med, gjennom kravene i kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Hvilket
fokus som velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere
selv.
Kontrollutvalget kan etter anmodning fra kommunestyret, etter innspill fra innbyggere eller
på eget initiativ ta opp forhold ved kommunens virksomhet, som kan knyttes til utvalgets
kontrollarbeid. Kontrollutvalget er også opptatt av hvordan kommunen følger opp rapporter
fra statlige tilsyn.
Kontrollutvalget har flere ulike verktøy for å gjennomføre sitt arbeid:
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2.2 Regnskapsrevisjon
Revisjon av årsregnskapet er en sentral del av kommunens egenkontroll. Revisor skal gi
trygghet for at en kan stole på informasjonen kommunen gir om sin økonomi.
Revisor er en uavhengig og objektiv tredjeperson som gjennom sine kontroller kan avdekke
og forebygge feil og mangler i den økonomiske rapporteringen. Revisor vil i tillegg veilede
kommunen for å bidra til å forebygge og avdekke feil og misligheter.
I forbindelse med ny kommunelov er oppgavene til revisor knyttet til regnskapsrevisjon noe
utvidet. Revisor skal fra og med 2020 etter kommuneloven § 24-5 «se etter om
årsberetningen gir dekkende opplysninger om vesentlige beløpsmessige avvik fra
årsbudsjettet og om vesentlige avvik fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for
bruken av bevilgningene».
Nytt for regnskapsrevisor er altså kravet til se på avvik fra budsjettpremisser og rapportere
på dette som en del av revisjonsberetningen. Som følge av ny kommunelov er det i §14-6
også innført krav om at kommunen utarbeidet et «samlet regnskap for kommunen», eller
såkalt konsolidert årsregnskap som beskrevet i kommunal regnskapsstandard nr. 14 . (først
gjeldende for årsmelding 2021)
Økonomiske uregelmessigheter og misligheter
Det går frem av Kommuneloven § 24-7e at revisor skal gi skriftlige meldinger om enhver
mislighet. Videre går det frem at dersom revisor avdekker eller på annen måte blir kjent med
misligheter, skal han eller hun straks melde fra om dette til kontrollutvalget. Når
saksforholdet er nærmere klarlagt, skal revisor sende et nytt brev til kontrollutvalget, med
kopi til kommunedirektøren
Kontrollutvalgets oppgaver knyttet til regnskapsrevisjon bygger i all hovedsak på
revisjonens gjennomganger. Kontrollutvalget gav sin uttalelse til kommunens årsregnskap
2020 og til Tana kommunale eiendomsselskap KF sitt særregnskap for 2020 i møte 8. juni.
Kontrollutvalget fikk en revisjonsberetning med forbehold og behandlet i samme møte
revisjonsbrev nr 4 knyttet til revisjonsberetning for kommunen. Revisor hadde funnet avvik
som hadde vesentlig betydning for årsregnskapet. Når det gjaldt Tana kommunale
Eiendomsselskap så hadde ikke revisor merknader til dette regnskapet.
Tana kommune har gjennom 2020 fått en del revisjonsbrev hos revisor og disse er
fortløpende behandlet i kontrollutvalg, og svart ut av kommunedirektøren. I sak 25/21 som
omhandlet revisjonsbrev nr 3 ble kontrollutvalget orientert om foreløpig innrapportering på
nok en økonomisk svindel. Denne saken ble orientert om i lukket møte.
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2.3 Forenklet etterlevelseskontroll
Det går frem av kommuneloven at revisor er pålagt å gjennomføre forenklet
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen. Kontrollen skal være basert på en risikoog vesentlighetsvurdering, og skal gjennomføres med moderat sikkerhet. Kontrollutvalget
blir orientert om risiko- og vesentlighetsvurderingen og resultatet av kontrollen.
I kommuneloven § 24-9 er regnskapsrevisor gitt i oppgave å gjennomføre en forenklet
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen:
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak.
Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges fram
for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det
foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for
økonomiforvaltningen.
Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen»

Loven forutsetter at kontrollen gjennomføres med begrensede ressurser og resultatet er
basert på en moderat sikkerhet. Kontrollen skal utføres i tråd med revisjonsstandarden
RSK301.
Revisor gjennomførte en kontroll av etterlevelse av reglene om offentlige anskaffelser, og
gav en konklusjon med forbehold, og det ble framlagt revisjonsbrev nr. 5 i sak 33/21 i
kontrollutvalget i forbindelse med dette. Kontrollutvalget fulgte dette opp fram til saken var
tilfredsstillende svart ut fra kommunedirektøren.

2.4 Forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon er en av de lovpålagte oppgavene til kontrollutvalget.
Gjennom forvaltningsrevisjon kan kontrollutvalget undersøke om kommunen etterlever
regelverk, oppnår fastsatte mål, og om ressursene forvaltes effektivt.
Av kommuneloven § 23-3 fremgår det at:
«Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av
økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.»

Kontrollutvalget er delaktig i valg av tema og utforming av problemstillinger basert på
en risiko- og vesentlighetsvurdering, innenfor de rammer som er gitt av kommunestyret.
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Forvaltningsrevisjon gir kontrollutvalget muligheten til å gå i dybden i ulike saksforhold,
innen ethvert virksomhetsområde i kommunen. Det er videre mulig å gjennomføre
forvaltningsrevisjoner i selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon vil
derfor kunne ha høy nytteverdi, både i utvalgets kontrollvirksomhet, og i kommunens
internkontroll og forbedringsarbeid.
I 2020 ble det utarbeidet og vedtatt en ny plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
for perioden 2020 – 2023. Denne har kommunestyret vedtatt, og gitt kontrollutvalget
myndighet til å endre denne. I møtet 1. desember 2020 endret kontrollutvalget denne, og
bestilte en forvaltningsrevisjon på offentlige anskaffelser 2015 – 2020. Fra kommunestyret
kom det en bestilling i sak 62/20 som gav kontrollutvalget i oppgave å igangsette en
forvaltningsrevisjon på underslagssaken i 2020. Denne ble kalt «Undersøkelser økonomisk
internkontroll i Tana kommune». Begge disse forvaltningsrevisjoner ble ferdig i 2021 og
behandlet både i kontrollutvalg og kommunestyret.
Kontrollutvalget har ikke vært på virksomhetsbesøk i 2021, og dette skyldes i hovedsak
pandemisituasjonen. Men kontrollutvalget har hatt orienteringer fra kommunedirektør og
virksomhetsledere i nesten alle møter i 2021.

2.5 Eierskapskontroll
Eierskapskontroll er en av de lovpålagte oppgavene til kontrollutvalget og er et viktig
virkemiddel for å sikre at selskapene underlegges demokratisk styring og kontroll.
I kommuneloven § 23-4 står dette om eierskapskontroll:
«Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens
eller fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og
forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper
for eierstyring. Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest
innen utgangen av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert,
utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres.
Planen skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens
og fylkeskommunens eierskap. Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen
er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.
Planen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv. Kommunestyret og
fylkestinget kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.»

Tana kommune har plan for eierskapskontroll. Det er ikke gjennomført noen
eierskapskontroll siste år. Kontrollutvalget har hatt flere og andre saker som har vært mer
naturlig å prioritere.
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2.6 Øvrige saker
Kontrollutvalget kan etter anmodning fra kommunestyret, etter innspill fra innbyggere
eller andre, eller på eget initiativ ta opp forhold ved kommunens virksomhet som kan
knyttes til utvalgets kontrollarbeid.
Kontrollutvalget har i tillegg til tidligere nevnte saker blant annet behandlet følgende:







Egenvurdering av oppdragsansvarlig revisors uavhengighet
Årsmelding for kontrollutvalget 2020
Varslingsrutiner – orientering fra rådmannen
Revisjonsbrev
Henvendelser fra publikum
Budsjett 2022

I møte 14. januar ble det gitt en protokolltilførsel fra en representant i kontrollutvalget.
Denne lød som følger:
Protokolltilførsel i sak 3/21 Orienteringer
Levert av Elisabeth Erke
Gjelder kulepunkt - Rådmannen orienterer om avtale inngått med Øfas.
Etter at rådmannen har orientert om saken, orienterer ordfører om at det var
nødvendig å innhente ekstra ressurs eksternt, for å avhjelpe administrasjonen i en
vanskelig situasjon, og fordi man ikke hadde ressurser på rådhuset.
Med utgangspunkt i denne informasjonen fremlegger jeg som representant en påstand
om at det finnes opplysninger om at det på rådhuset sitter ansatt som ikke har noe
særlig med oppgaver og arbeid, som kunne ha vært benyttet i denne situasjonen.
Påstanden vil bli dokumentert, og rådmannen vil få både navn og aktuell avdeling.

2.7 Øvrige aktiviteter
Kontrollutvalget deltar på konferanser for å heve kompetansen knyttet til det å være
medlem i kontrollutvalget. I 2021 deltok Alf Steinar Børresen på kontrollutvalgslederskolen i
regi av Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT). Andre arrangement har vært avlyst på grunn av
pandemi, eller det har vært digitale arrangement.
I møte i 3. mars hadde kontrollutvalget et seminar med Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT)
der det blant annet ble diskutert kontrollutvalgets oppgaver og hvordan håndtere
henvendelser fra publikum. FKT v/Ann Karin Femanger stilte på lyd-/bilde.
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3

Økonomi og ressurser

3.1 Økonomi
For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget bedt kommunestyret om
økonomiske rammer som muliggjør den nødvendige aktiviteten for å oppfylle
kontrollutvalgets mandat. Kontrollutvalget er i henhold til forskrift om kontrollutvalg og
revisjon pålagt å utarbeide budsjettforslag for kontrollarbeidet i kommunen.
Kontrollutvalget utarbeider budsjettforslag for kontrollvirksomheten i kommunen. Det totale
budsjett for 2021 var på ca 1,1 mill kroner hvor 125 000 kr til drift er til egen drift, 240 710
kr til sekretariatstjenester 710 000 kr til revisjon. Se utfyllende informasjon i tabell under:
Poster
Kontrollutvalget

Sum KU drift
Sekretariat
Revisjonen

Budsjett 2021

Budsjett 2022

Fast godtgjørelse leder
Møtegodtgjørelse medl
Reiseutgifter / kjøregodtgj
Tapt arbeidsfortjeneste
Abonnem./medl.avg
Møteutgifter(kaffe o.l.)

26 626
12 800
10 000
35 000
3 900
2 000

31 000
13 000
10 000
37 000
4 000
3 000

Kurs / konferanseavgifter

35 000

40 000

125 326

138 000

240 036
710 000

247 000
726 000

1 075 362

1 111 000

Kjøp av tjenester fra KO
Kjøp av tjenester fra IKS

TOTAL

3.2 Sekretariat
Kontrollutvalgssekretariatet er støttespiller for kontrollutvalget og er viktig for et godt og
effektivt kontrollarbeid i utvalget. Sekretariatet skal etter koml. § 23-7, 2. ledd påse at de
saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir
iverksatt. Sekretariatet bistår videre kontrollutvalget med blant annet oppgaver knyttet til
administrasjon, rådgivning og koordinering. I det løpende arbeidet er sekretariatet
bindeledd mellom kontrollutvalget, revisjonen og administrasjon, og utfører oppgaver på
vegne av kontrollutvalget.
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Kommunen er medeier i, og kontrollutvalget får sekretariatsbistand fra Kontrollutvalgan KO.
Kommunen er medeier i sekretariatet, og kostnadene for sekretariats tjenestene fordeles
mellom medlemmene. Det er 2 årsverk i dette interkommunale samarbeidet.

3.3 Revisjon
Kommunen er medeier i, og har avtale om levering av revisjonstjenester med KomRev
NORD IKS. Selskapet utfører regnskapsrevisjon, forenklet etterlevelseskontroll,
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for kommunen. I tillegg kan revisor gjennomføre
andre oppdrag etter avtale.
Inge Johannesen er regnskapsansvarlig oppdragsrevisor, og Margrethe Mjølhus Kleiven er
oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor.
Kontrollutvalget har et ansvar for å påse at det gjennomføres revisjon av kommunen og at
den gjennomføres i tråd med gjeldende standarder og regelverk. Dette gjøres blant annet
ved at revisor hvert år legger frem egenvurdering av uavhengighet, overordnet
revisjonsplan/ revisjonsstrategi og orienterer i hvert møte om det pågående
revisjonsarbeidet basert på revisjonsstrategien.
Kommunestyret vedtok i 2019 å gå ut av Vefik IKS og tre inn i KomRev NORD IKS. Opprinnelig
skulle KomRev NORD IKS være revisjon for kommunen fra 1. januar 2020, men av praktiske
årsaker ble dette flyttet til 1. juli 2020, slik at 2021 det første hele året KomRev NORD IKS har
fått følge kommunen.
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4

Konklusjon og avsluttende kommentar

Årsmeldingen legges med dette frem for kommunestyret. Ved å se møte- og arbeidsplan
og årsmelding i sammenheng, kan kommunestyret se om de vedtatte oppgaver og
målsettinger for kontrollutvalget er eller blir fulgt opp


Kontrollutvalgets virksomhet i 2021 har i noen grad blitt påvirket av koronapandemien, men det har ikke vært avholdt fjernmøter eller avlyst noen møter i 2021.



Vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll følges ikke løpende
opp på grunn av underslagssaken som kom i Tana kommune i 2020.



Kommunestyrets vedtak følges opp i kontrollutvalget



Kontrollutvalget har utført og fulgt opp sine oppgaver i tråd med loven.

Tana 16. mars 2022
Alf Steinar Børresen
Leder
Lene Harila
Sekretær
Kontrollutvalgan KO
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Møter og saker behandlet i kontrollutvalget i 2021:
Møte
dato
14.
januar

Sak
nr.
01/21

Sak

Vedtak

Godkjenning av
innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste til møte 14. februar 2021
godkjennes.

OK

02/21

Godkjenning av
protokoll
Orienteringer

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 1. desember
2020 godkjennes
 Mistanke om underslag i Tana kommune –
rådmannen orienterer
 Vedtak i sak 35/20 – revisjonsbrev nr 1 –
manglende internkontroll
 Vedtak i sak 36/20 – revisjonsbrev nr 2 –
foreløpig innrapportering økonomisk utroskap
 Orientering fra rådmann om inngått avtale med
ØFAS om bistand, brev av 8. desember 2020
(Ettersendt 11. januar)

OK

03/21

Sendes/
behandles

Elisabeth Erke ønsker en protokolltilførsel på at det er
kommet en påstand på at i Tana kommune er ansatte i
100 % stilling som ikke har oppgaver som fyller opp
stilling. Dette bør dokumenteres i kommunen. Erke gir
disse opplysningene til rådmann. Se vedlegg til
protokoll.
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Rådmannen ber om at denne informasjonen kommer
skriftlig.
04/21

Bestilling av
forvaltningsrevisjon –
offentlige anskaffelser
2015 - 2020

«Kontrollutvalget vedtar følgende problemstilling for
forvaltningsrevisjon av offentlige anskaffelser 2015 –
2020 i kommunen
1. Har Tana kommune i perioden 2015 – 2020
etterlevd sentrale bestemmelser i
anskaffelsesregelverket i forbindelse med
investeringsprosjekter?
2. Har Tana kommune i perioden 2015- 2020
etterlevd bestemmelser i kommunens egne
rutiner og retningslinjer i forbindelse med
investeringsprosjekt?
Revisjonen gis anledning til å endre problemsstillinger
dersom det viser seg å være hensiktsmessig. Videre
overlates det til revisjonen å utarbeide underpunkter til
problemstillinger dersom dette er hensiktsmessig.
Kontrollutvalget bes om å bli orientert underveis i
prosjektet.»
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05/21

Kontrollutvalgets
årsmelding

Det framlagte forslaget til «Kontrollutvalgets
Årsmelding 2020» vedtas og oversendes
kommunestyret.

OK

Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret gjør
følgende vedtak:
Kommunestyret tar Kontrollutvalgets
Årsmelding 2020 til orientering.
06/21

Kontrollutvalgets
årsplan 2021



Det fremlagte forslag til årsplan for 2021
fastsettes som kontrollutvalgets årsplan for
2020.



Kontrollutvalget sender «Årsplan for
kontrollutvalget 2021» til kommunestyret til
orientering.

07/21

Vurdering av
oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisors av
uavhengighet

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisors egenvurdering av uavhengighet i
forhold til Tana kommune til orientering.

08/20

Eventuelt

Kontrollutvalget ønsker en opplæring fra FKT innen
kontrollutvalgets oppgaver og forhold til media,
administrasjon etc. Dette avtales nærmere til ett møte i
mars.

KONTROLLUTVALGAN KO
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Neste møte 22. januar 2021
09/21

10/21

Tana kommunes svar
på revisjonsbrev nr 1 –
manglende
internkontroll på
attestasjon og anvisning
av faktura
Økonomisk utroskap i
kommunen - videre
håndtering jmf
kommunestyrets vedtak
i sak 92/2020

Kontrollutvalget tar kommunens svar på revisjonsbrev
nr 1vedrørende manglende internkontroll på attestasjon
og anvisning av faktura til orientering, og avventer
revisjonens vurdering av tiltakene kommunen har
gjort.

OK

Kontrollutvalget tar vedtak PS 92/2020 «Sak om
økonomisk utroskap – videre håndtering» fra
kommunestyret til etterretning og gjennomfører sine
undersøkelser som bestilt i vedtaket. Videre vil
kontrollutvalget rapportere til kommunestyret om sine
funn når de foreligger.

OK

Revisjonens skriver ett forslag til mandat til å
gjennomføre punkt 1 i bestilling fra kommunestyret:
1. Kommunestyret bestiller en gjennomgang av
alle vesentlige forhold knyttet til den
økonomiske utroskapen Tana kommune er
utsatt for. Kommunestyret ber kontrollutvalget
gå i dialog med revisjonen om nærmere
mandat for utredningen. Kommunestyret ber
KomRev NORD legge fram en rapport for

KONTROLLUTVALGAN KO
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kommunestyret via kontrollutvalget. Arbeidet
fra den interne utredningsgruppen oversendes
revisjonen til videre behandling.
Dette mandatet vil kontrollutvalget ha til diskusjon i
neste møte som blir satt til 22. januar 2021.
22.
januar

11/21

Godkjenning av
innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste til møte 22. januar 2021
godkjennes.

OK

12/21

Godkjenning av
protokoll fra møte 14.
januar
Orienteringer

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 14. januar
2020 godkjennes.

OK

13/21





Vedtak i sak 6/21 Kontrollutvalgets årsplan
2021
Vedtak i sak 5/21 Kontrollutvalgets årsmelding
2020
Vedtak i sak 4/21 Bestilling av
forvaltningsrevisjon «offentlige anskaffelser
2015 – 2020»

OK

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
14/21

Undersøkelse tilknyttet
økonomisk intern

Kontrollutvalget bestiller undersøkelse hos KomRev
NORD IKS som beskrevet i prosjektskisse

KONTROLLUTVALGAN KO
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kontroll i Tana
kommune. Mandat til
revisjonen

«Undersøkelse tilknyttet økonomisk internkontroll i
Tana kommune» datert 19. januar 2021.
Kontrollutvalget ber revisjonen holde kontrollutvalget
oppdatert på framgang og eventuelle endringer i
grunnlaget for undersøkelsen.
Kontrollutvalget ber om at rapporten leveres så snart
som mulig.

3 mars

15/21

Eventuelt

Neste møte settes til 3. mars, og en prøver å få FKT
med på dette møtet.

OK

16/21

Godkjenning av
innkalling og saksliste
Godkjenning av
protokoll fra møte 22.
januar 2021
Orientering fra
revisjonen ang
pågående undersøkelse
om økonomisk
internkontroll

Innkalling og saksliste til møte 3. mars 2021
godkjennes
Protokollen fra kontrollutvalgets møte 22. januar
2020 godkjennes.

OK

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.

OK

Eventuelt

Kontrollutvalget ber rådmannen til neste møte å
komme en oversikt over hva som er endring i rutiner
etter at økonomiske misligheter ble oppdaget.

17/21

18/21

19/21

KONTROLLUTVALGAN KO
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Rådmannen bes også orientere om hva som er
opprettet av internkontroll for å avdekke eventuelle
avvik i økonomiske rutiner.
Neste møte blir så snart som mulig etter at regnskap
og revisjonsberetning er levert. Dette forventes å
være i slutten av mai.
8. juni

20/20

Godkjenning av
innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste til møte 8. juni 2021
godkjennes. Sak 26/21 behandles som siste sak før
eventuelt.

OK

21/21

Godkjenning av
protokoll fra møte 3.
mars 2021
Orienteringer

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 3. mars 2021
godkjennes.

OK

22/21

1. Vedrørende avisoppslag på elevarkiv på solgt
skolebygg v/rådmann
2. Generelt om varsling i kommunen – rutiner og
antall i 2020 v/rådmann
3. Oversikt over endring i økonomiske rutiner
etter økonomisk mislighold. Nye
internkontroller vedr økonomiske avvik?
v/rådmannen
4. Streaming av politiske møter (henvendelse fra
publikum) v/rådmannen

KONTROLLUTVALGAN KO
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5. Vedtak fra kommunestyret på kontrollutvalgets
årsplan
6. Vedtak fra kommunestyret på kontrollutvalgets
årsmelding
7. Tana kommune negativ årsberetning 2020
8. Tana kommunale eiendomsselskap negativ
årsberetning 2020
9. Representantskapsmøte og valg av medl til
styret i KomRev NORD IKS
10. Mulig svindel i kommunen på leverandørnivå
v/rådmannen
11. Forskrift om kontrollutvalg og revisjon med
veileder (Eget vedlegg)
12. Oppsummering etter revisjon av årsregnskap
2020 for Tana Kommunale Eiendomsselskap
KF fra KomRev NORD IKS
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
23/21

Kontrollutvalgets
uttalelse til
årsregnskap,
årsberetning og
revisjonsberetning
2020 for Tana
kommune

Se vedlegg

OK
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24/21

25/21

Kontrollutvalgets
uttalelse til
årsregnskap,
årsberetning og
revisjonsberetning for
Tana kommunale
Eiendomsselskap KF
Revisjonsbrev nr 3 –
Foreløpig
innrapportering
økonomisk utroskap

Se vedlegg

OK

Kontrollutvalget vedtok enstemmig å lukke møtet
under orientering fra rådmann om økonomiske
misligheter, jfr kommuneloven § 11-4. Dette av
hensyn til personvern, jmf kommunelovens § 11-5,
tredje ledd, bokstav a, videre kommunelovens § 11-5,
tredje ledd bokstav b, jfr offentleglova § 24 første og
andre ledd.

OK

Publikum forlot salen når møtet ble lukket under
orienteringen. Orienteringen ble gjennomført av
rådmann og økonomisjef med utfyllende
kommentarer fra revisjonen.
Vedtak:
Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr 3 av 18. mai
2021 og avventer saken til endelig innberetning
foreligger på ett senere tidspunkt.
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26/21

Rapport fra
forvaltningsrevisjon
«Offentlige
anskaffelser», KomRev
NORD IKS

Kontrollutvalget har i møte 8. juni 2021, i sak 26/21,
behandlet forvaltningsrevisjonsrapport «Offentlig
anskaffelser», utarbeidet av KomRev NORD IKS.
Kontrollutvalget slutter seg til de anbefalinger revisor
har gjort i rapporten og ber om at saken legges frem
for kommunestyret med følgende innstilling:
«Kommunestyret viser til rapport fra
forvaltningsrevisjon «Offentlige anskaffelser» fra
KomRev NORD IKS. Kommunestyret ber
kommunedirektøren sikre at alle forhold i
anskaffelsesprosessen dokumenteres, og at
dokumentasjon lagres og oppbevares på en måte som
gjør det mulig å belyse anskaffelsesprosessen i
ettertid. Kommunestyret ber om at det føres
protokoll for alle anskaffelser.
Kommunestyret tar rapporten til orientering.
Kommunestyret ber kommunedirektøren gi skriftlig
tilbakemelding til kontrollutvalget på hvordan
rapporten blir fulgt opp.»
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27/21

Revisjonsbrev nr 4
Årsregnskap for Tana
kommune

Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr 4 av 1. juni
2021. Revisor viser her til revisjonsberetning for
årsregnskap 2020 som er avgitt med forbehold.
På grunn av svakheter i den interne kontrollen har
ikke revisor kunnet innhente tilstrekkelig og
hensiktsmessig revisjonsbevis for vesentlige beløp i
balansen. Kommunen må ta en gjennomgang av
samtlige bundne fond slik at kommunen kan se om
dette faktisk er bundne midler, og at det ikke er vært
pådratt utgifter som skulle vært finansiert med bruk
av disse fond.
Tana kommune har negative fond for selvkost, og det
er ikke anledning til, jmf brev fra
Kommunaldepartementet datert 9. februar 2009.
Det påpekes fra revisjonen at det er gjennomgående
at flere balansekontoer mangler avstemming og
dokumentasjon. Dette må være på plass ved
avleggelse av regnskap 2021.
Tana kommune har videre ikke et godt nok system for
lukking av regnskapsperioder, slik bokføringsloven
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krever. Kommunen må innføre nye rutiner for lukking
av regnskapsperioder, slik at dette følger lov.
Kommunen har heller ikke tilfredsstillende rutiner for
retting av bokførte opplysninger etter
bokføringsloven. Kommunen må umiddelbart endre
praksis på dette.
Kommunen har ikke tilfredsstillende intern kontroll
for attestasjon og anvisning. Kommunens egne rutiner
tilsier at det skal være to personer som attesterer og
anviser, men disse rutiner har ikke vært fulgt for deler
av 2020. Dette forholdet er tidligere tatt opp i
revisjonsbrev nr 1 og 2.
Kontrollutvalget ber rådmannen svare på nummerert
brev nr 4 til kontrollutvalget innen 15. august 2021, og
da med gjenpart til revisjonen.
Når svaret foreligger fra rådmannen, ber
kontrollutvalget om en vurdering av svaret fra
revisjonen.
28/21

Eventuelt

Revisjonen orienterte om forenklet
etterlevelsesrevisjon – på bakgrunn av sak 26/21
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Offentlige anskaffelser, så gjør revisjonen en
etterlevelsesrevisjon på anskaffelser under nasjonal
terskelverdi. Dette skal i utgangspunktet undersøke
på anskaffelser over nasjonal terskelverdi, men siden
dette er allerede er undersøkt i
forvaltningsrevisjonen, så ser revisjonen på noen
anskaffelser under.
4 okt

29/21

Godkjenning av
innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste til møte 4. oktober 2021
godkjennes.

OK

30/21

Godkjenning av
protokoll fra møte 8.
juni 2021
Orienteringer

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 8. juni 2021
godkjennes.

OK

31/21

1. Varsling sykestua – notat og orientering fra
kommunaldirektøren
2. Henvendelse til KU fra B.S Børresen m/tilsvar
fra KU-leder
3. Notat fra personal – når varsling gjelder
rådmann (vedlegg varslingsretningslinjer 2021)
4. Henvendelse fra publikum angående
manglende underinstansebehandling av
klagesak – orientering fra kommunedirektøren.
5. Orientering fra revisjonen vedrørende
forvaltningsrevisjon «Økonomisk utroskap»
(ingen vedlegg)
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6. Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgan IS 7.
juni
7. Protokoll fra styremøte i Kontrollutvalgan IS 8.
september
8. Vedtak i sak 24/21 Kontrollutvalgets uttalelse
til årsregnskap, årsberetning og
revisjonsberetning 2020 for Tana kommunale
Eiendomsselskap KF
9. Purring på oppsummeringsbrev sendt Tana
Kommunale Eiendomsselskap fra KomRev
NORD IKS
10. Vedtak i sak 23/21 Kontrollutvalgets uttalelse
til årsregnskap, årsberetning og
revisjonsberetning 2020 for Tana kommune
11. Vedtak i sak 26/21 Rapport fra
forvaltningsrevisjon "Offentlige anskaffelser"
12. Vedtak sak 27/21 Revisjonsbrev nr 4
Årsregnskap for Tana kommune
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.
Videre vil Kontrollutvalget sette orienteringssak 12 på
sakslisten som sak 41/21 slik at det blir Sak 41/21
Revisjonsbrev nr 4 – manglende tilsvar fra
kommunedirektøren.
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32/21

Forenklet
etterlevelskontroll
2020

1. Kontrollutvalget merker seg revisors konklusjoner
og ber revisor ha fortsatt oppmerksomhet på
innkjøpsområdet.
2. Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering
Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr 5 – Brudd på
regelverket for offentlige anskaffelser fra KomRev
NORD IKS. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren
sikre at alle forhold i anskaffelsesprosessen
dokumenteres, og protokolleres i hht lov og forskrift.
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi
tilbakemelding til kontrollutvalget på hvordan
etterlevelseskontroll 2020 blir fulgt opp videre innen
4. november 2021, og herunder at innkjøpsrutiner
følges og at det skjer overvåking av innkjøp og avtaler
i kommunen.

OK

33/21

Revisjonsbrev nr 5 –
Brudd på
anskaffelsesregelverket

34/21

Revisjonsstrategi 2021

Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til
orientering.

OK

35/21

Forenklet
etterlevelseskontroll
2021 – Risiko- og
vesentlighetsvurdering

Kontrollutvalget tar revisjonsens orientering til
etterretning.
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36/21

Budsjett for kontroll og
tilsyn 2022

1. Det foreslåtte budsjett for kontroll og tilsyn for
Tana kommune vedtas og oversendes kommunen
som kontrollutvalgets forslag for 2022.
2. Forslaget følger formannskapets innstilling til
kommunestyret vedrørende budsjettet for Tana
kommune 2022.
3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med
spesifisering av bevilgede beløp for kontroll og
tilsynsarbeidet sendes KomRev Nord IKS og
Kontrollutvalgan IS
4. Budsjett for revisjon av Tana kommunale
eiendomsselskap 2022 er 65 000 kr.

37/21

Uavhengighetserklærin
g for forvaltningsrevisor
for Tana kommune og
Tana kommunale
Eiendomsselskap

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor egenvurdering av uavhengighet i
forhold til Tana kommune og Tana Kommunale
Eiendomsselskap KF til orientering.

38/21

Uavhengighetserklærin
g for regnskapsrevisor
for Tana kommune og
Tana kommunale
Eiendomsselskap

Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig
regnskapsrevisor egenvurdering av uavhengighet i
forhold til Tana kommune og Tana Kommunale
Eiendomsselskap KF til orientering
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39/21

Revisjonsbrev nr 6 –
manglende intern
kontroll på attestasjon
og anvisning

Kontrollutvalget viser til Revisjonsbrev nr 6 av
17.09.21. I dette revisjonsbrevets påpeker revisjonen
alvorlige forhold ved den økonomiske internkontroll i
Tana kommune, og det vises også til revisjonsbrev nr
1 av 24.11.20 og rådmannens svar på dette.
Revisjonsbrev nr 1 og 6 viser til manglende
internkontroll på attestasjon og anvisning av faktura.
Kontrollutvalget ber rådmannen umiddelbart følge
opp sitt ansvar og iverksette nødvendige tiltak for å
bedre økonomisk internkontroll i henhold til
kommuneloven. Rådmannen bes umiddelbart følge
opp sitt ansvar for arbeidsdelingen mellom attestant
og anviser slik at det bidrar til å redusere
medarbeideres muligheter for å kunne begå
misligheter i kommunen.
Kontrollutvalget ber rådmannen svare
kontrollutvalget innen 4. november 2021, med kopi til
revisjonen, og når svaret foreligger ber
kontrollutvalget om en vurdering av dette snarest fra
revisjonen.
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40/21

Eventuelt

Kontrollutvalgsleder orienterte om at han skal på
kontrollutvalgslederskolen i regi av Forum for kontroll
og tilsyn (FKT), og denne gangen er tema «Varsling».
Neste møte blir når forvaltningsrevisjonsrapport
leveres fra revisjonen.

41/21

Manglende tilsvar fra
kommunedirektøren

Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr 4 for
Årsregnskap 2020 for Tana kommune og vedtak 27/21
fattet i kontrollutvalgets møte 8. juni.
Kontrollutvalget ber kommunedirektøren svare på
revisjonsbrev nr 4 innen 4. november 2021, og da
med gjenpart til revisjonen.
Når svaret foreligger ber kontrollutvalget om en
vurdering av svaret fra revisjonen.
Saken oversendes til kommunestyret med tilhørende
revisjonsbrev nr. 4 til orientering.

5. nov

42/21

Godkjenning av
innkalling og saksliste

Innkalling og saksliste til møte 5. november 2021
godkjennes med Sak 47/21 Endelig innberetning for
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revisjonsbrev nr 3 – fiktive fakturaer knyttet til
annonsesalg
43/21

44/21

45/21

Godkjenning av
protokoll fra møte 4.
oktober 2021
Orienteringer

Protokollen fra kontrollutvalgets møte 4. oktober
2021 godkjennes.

Forvaltningsrevisjonsrapport «Økonomisk
internkontroll Tana
kommune» fra KomRev
NORD IKS

Kontrollutvalget slutter seg til rapportens
konklusjoner og anbefalinger og sender rapporten til
kommunestyret for behandling.

1. Svar på oppsummeringsbrev revisor TKE 2020
årsregnskap 2020 fra Tana kommunale
eiendomsselskap
2. Svar på oppsummeringsbrev revisor fra Tana
kommune for årsregnskap 2020
3. Vedtak i sak 41/21 Revisjonsbrev nr 4 manglende tilsvar fra kommunedirektøren
4. Vedtak i sak 33/21 Revisjonsbrev nr 5 - Brudd
på anskaffelsesregisteret
5. Vedtak i sak 26/21 Budsjett kontroll og tilsyn
2022
6. Vedtak i sak 39/21 Manglende internkontroll
på attestasjon og anvisning

Kontrollutvalget innstiller som følgende til
kommunestyret:
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«Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjon
«Økonomisk internkontroll i Tana kommune» og ber
kommunedirektøren:
1. Innføre et tilfredsstillende system for
internkontroll i Tana kommune, og spesielt:
-

Sørge for at alle ansatte med delegert
attestasjonsmyndighet kjenner til
økonomiske kontrollhandlinger
Sørge for at kommunen til enhver tid har
tilfredsstillende rutiner for attestasjon og
anvisning.
Se til at internkontroll har fokus i
organisasjonen
Se til at budsjett og oppfølging av budsjett
skjer
Rette opp eventuelle svakheter i
regnskapssystemet
Sørge for system innen bestilling og mottak
av varer
Kontroll og oppfølging av
virksomhetsledere

KONTROLLUTVALGAN KO

Kontrollutvalget årsmelding 2021
| 32

2. Lage et system for varsling av kritikkverdige
forhold som er godt kjent blant ansatte i
kommunen, og som jobbe inn en kultur som
gjør at ansatte kan varsle uten frykt for
personlige eller arbeidsmessige konsekvenser.
46/21

Eventuelt

47/21

Endelig innberetning

Ingen saker til eventuelt.

Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering, og
for revisjonsbrev nr 3 – ber kommunedirektøren følge revisjonens anmodning
fiktive fakturaer knyttet om å være ekstra skeptisk til denne type fakturaer.
til annonsesalg
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1
1.1

INNLEDNING
Bakgrunn

I henhold til forskrift om revisjon § 3 skal revisor skal se etter at den revisjonspliktige har ordnet den
økonomiske internkontrollen på en betryggende måte og med forsvarlig kontroll. Kravene til revisors
rapportering til kontrollutvalg går fram av forskrift om revisjon § 4. Her fremgår at revisor blant annet
skal rapportere feil og mangler ved organiseringen av den økonomiske internkontroll. Revisor skal
skriftlig påpeke forholdet overfor kontrollutvalget med kopi til administrasjonssjefen. Brev med
påpekninger som nevnt i denne paragraf skal nummereres fortløpende.
Det er rådmannen som skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll i henhold til kommunelovens
§ 23 2ndre ledd. Ledelsen i en organisasjon vil alltid ha ansvar for å etablere tilfredsstillende
internkontroll. Lovbestemmelsen tydeliggjør imidlertid rådmannens plikt til å etablere og følge opp
internkontrollen.
Med bakgrunn i at kommunenes omdømme er blitt svekket de siste årene etter at det er blitt avdekket
en rekke tilfeller av misligheter, korrupsjon og myndighetsmisbruk har kommunal- og
regionaldepartementet (KRD) satt i verk et arbeid med tanke på å styrke kommunenes egenkontroll,
altså rådmannens internkontroll. På denne bakgrunn opprettet KRD en arbeidsgruppe som fikk som
mandat å vurdere og forslå tiltak med tanke på å styrke egenkontrollen i kommunene og
fylkeskommunene. Utvalgets arbeid ble lagt fram i rapport om “85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll
i kommunane”. Av de 85 anbefalingene rettet 27 seg mot styrking av i intern kontroll i kommunene.
Finnmark kommunerevisjon foretok en nyorientering i forbindelse med oppgaven å rapportere om
intern kontroll til kontrollutvalget i 2010, formålet var å forbedre rapporteringen om internkontroll
rettet mot kontrollutvalget.

1.2

Metodisk tilnærming

Vårt utgangspunkt for denne gjennomgangen er international standards of auditing (ISA) 315:
Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom forståelse av
enheten og dens omgivelser
Av pkt 5 går det fram:
Revisor skal utføre risikovurderingshandlinger for å danne grunnlag for å identifisere og anslå
risikoer

for

vesentlig

feilinformasjon
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på

regnskaps-

og

påstandsnivå.

Risikovurderingshandlinger alene gir imidlertid ikke tilstrekkelig og hensiktsmessig
revisjonsbevis til å danne grunnlaget for revisjonsberetningen.
Vårt arbeid er foretatt gjennom dokumentanalyse av kommunens etikkreglement og andre relevante
dokumenter. Vi har også gjennomført intervjuer av rådmannen og andre sentrale medarbeidere ved
økonomiavdelingen, tidligere observasjoner er lagt til grunn for formulering av vår egen empiri.
Rådmannen har fått anledning til å kommentere innholdet i rapporten, og der det er aktuelt foreligger
rådmannens kommentarer i sin helhet.
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ORGANISASJONENS MÅLSETTINGER

Kommuneorganisasjonenes målsettinger går fram av kommunelovens (KL) § 1.
Formålet med denne lov er å legge forholdene til rette for et funksjonsdyktig kommunalt og
fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv forvaltning av de kommunale og
fylkeskommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale fellesskap og med sikte
på en bærekraftig utvikling. Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning
som bygger på en høy etisk standard.
Kommunens kompetanse er etter langvarig og sikker praksis negativt avgrenset. Kommunen kan ut fra
sitt kompetansegrunnlag fritt ta på seg de oppgaver den ønsker, men innenfor de til enhver tid
gjeldende rettslige rammer. I tillegg kommer de oppgaver som kommunene er pålagt å utføre.
Kommunenes lovpålagte oppgaver er innenfor undervisning, helse og omsorg, samferdsel m.v. og det
er kommunens oppgave å yte innbyggerne tjenester innenfor nasjonalt vedtatte standarder. Enhver
kommune må imidlertid yte sine tjenester overfor publikum innenfor kostnadseffektive rammer.
Kommunens årsbudsjett og økonomiplan viser hvilke målsetninger kommunen har for inneværende
periode i tillegg til at de forteller om hvordan rådmannen ser utfordringene som kommunene står
ovenfor. For øvrig kommer hvordan kommunen ønsker å fremstå utad, dette kan vises i kommunens
ønske om å fremstå som en fremtidsrettet organisasjon som er i stadig utvikling for å håndtere de
utfordringer som måtte komme.
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3

ADMINISTRASJONSSJEFENS INTERN KONTROLL

Kommunens administrative leder har et ansvar for å etablere og følge opp at kommunen har et
tilfredsstillende internkontrollsystem (jfr KL § 23.2). Intern kontroll er de systemer og rutiner som
administrasjonssjefen etablerer for å sikre tilstrekkelig styring, måloppnåelse og regeletterlevelse.
Intern kontrollen skal også sikre at kommunen er gjenstand for betryggende kontroll.
Med internkontroll menes følgende:
Internkontroll er et formalisert kontrollsystem der kontrollaktiviteter utformes,
gjennomføres og følges opp med basis i vurderinger av risiko for styringssvikt, feil og mangler
i virksomhetens arbeidsprosesser.
Kommuneloven stiller krav om at det skal etableres et tilfredsstillende system for internkontroll, loven
sier imidlertid ikke noe om hvordan intern kontrollen skal utformes eller organiseres. Vi har i vår
definisjon og forståelse av internkontroll tatt utgangspunkt i et rammeverk for internkontroll kalt
COSO, som er det mest utbredte rammeverk for vurdering og utvikling av Intern kontroll.
COSO-rammeverket sammensatt av tre målsettinger og fem komponenter. De tre målsettingene er
knyttet til kontroll over ulike arbeidsprosesser i virksomheten, og definerer internkontrollens
virkeområde(r). De tre kontrollmålsettingene er målrettet og kostnadseffektiv drift, pålitelig
regnskapsrapportering og overholdelse av lover og regler. De fem komponentene kontrollmiljø,
risikovurderinger, kontrollaktiviteter, informasjon og kommunikasjon og ledelsesmessig oppfølging og
overvåking. Komponentene representerer rammeverkets arbeidsmetodikk – hva som bør vektlegges
og hvordan man kan gå fram for å sikre god internkontroll over arbeidsprosessene. Komponentene er
gjensidig avhengige og likeverdige i arbeidet med å utforme og gjennomføre internkontrollen.
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KONTROLLMILJØ

Av ISA 315 pkt. 14 går det fram at revisor skal opparbeide seg en forståelse av kontrollmiljøet. Ved
opparbeidelse av denne forståelsen skal revisor vurdere hvorvidt ledelsen har utformet og
opprettholdt en kultur som fremmer ærlighet og etisk adferd. Kontrollmiljøet som setter tonen i
organisasjonen og påvirker de ansattes kontrollbevissthet, omfatter blant annet holdningene,
bevisstheten og handlingene til de som har overordnet ansvar for styring og kontroll.
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4.1 Etiske retningslinjer
4.1.1 Etiske retningslinjer

Tana kommune har etiske retningslinjer for ansatte som er tilgjengelig på internett. Disse var
ledelsen klar på at finnes og hvor, mens vi er usikker på hvor godt kjent retningslinjene er ned
i organisasjonen. Når og hvordan retningslinjene er behandlet og vedtatt kommer ikke fram
av dokumentet.
4.1.2 Etterlevelse av etiske retningslinjer

I følge ledelsen er åpenhet det viktigste virkemiddelet for å fremme en kultur av ærlighet og
etisk atferd. Økonomiavdelingen virker som en åpen organisasjon og dette har medført at
“takhøyden” i avdelingen er høy, der det er mulig å diskutere alle aspekter som vedrører
jobben. Det er enighet i organisasjonen om at det ikke er aksept for brudd på de etiske
retningslinjene eller de vedtatte normene. Det blir fra ledelsens side fremhevet at man ønsker
å fremstå som ærlige og ha gode etiske holdninger, og at de ansatte skal slippe å bli utsatt for
utilbørlig press og måtte gå på akkord med seg selv. Det er ikke kjent i organisasjonen om slikt
har forekommet, og det blir påpekt at på bakgrunn av åpenheten ville det vært kjent hvis så
hadde skjedd.
4.1.3 Sanksjoner ved brudd på etiske retningslinjer

Det har forekommet brudd på etiske retningslinjer. Ledelsen viser til noen konkrete tilfeller,
og sier at reaksjonsformen gjenspeiler alvorligheten i regelbruddet. Det har vært oppsigelser
i slike saker, noe som også er kjent nedover i organisasjonen. Det poengteres også fra ledelsen
side at man i utgangspunktet ikke ønsker å straffe hardest mulig, men finne de løsninger som
er mest hensiktsmessig som for eksempel omplassering og fratatt ansvar.

4.2 Lover og regler
4.2.1 Etterlevelse av lover og regler

I utgangspunktet ønsker man alltid å følge de lover og regler som gjelder. Det er også en
målsetning og ønske fra ledelsen side at man opptrer korrekt framfor “smart”, da med tanke
på at økonomiske hensyn ikke skal overskygge lover og regler. Det som kan være et problem
er at administrasjonen til tider føler at blir utsatt for press fra ulike hold, der de ønskede
løsningene ikke alltid er i tråd med gjeldende reglement og planverk.
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I enkelte saker vedrørende offentlig anskaffelse har det blitt stilt spørsmål i kommunestyret
om man har fulgt gjeldende lover og forskrifter. Her har ledelsen imøtekommet kritikken og
innrømmet at disse ikke alltid har blitt fulgt.
4.2.2 Sanksjoner ved brudd på lover og regler

Det er ikke avdekket brudd på lover og regler som har ført til sanksjoner, hverken mot
kommunen som organisasjon eller enkelt ansatte.

4.3 Økonomiavdelingen
4.3.1 Organisering og kompetanse

Økonomiavdelingen er i følge kommunens hjemmeside organisert med 7 årsverk fordelt på 8
personer. Etter endt samarbeid med Nesseby kommune ble lønnsavdelingen flyttet fra
personal til økonomi. Organiseringen er etter ledelsens mening god, og ivaretar de fleste
oppgavene på en god måte. Innføringen av ERV har ført til noen problemer, og da spesielt på
lønnsområdet. Det blir pekt på at innføringen av ERV har ført til en ekstraordinær situasjon,
og mener at organiseringen av hele avdelingen må gjennomgås når situasjonen har
normalisert seg og man har fått bedre oversikt over oppgavene og hvordan de bør løses.
Kompetansen til de ansatte har vært bra. De har vært lenge i organisasjonen og har hatt god
kjennskap til rutinene. Ved overgang til nytt økonomisystem kan det virke som om det har
vært en del problemer med å tilpasse seg dette. Her er det lønnsavdelingen som har hatt de
største problemene. Det virker som om arbeidspresset har vært stort, slik at det har vært
vanskelig å få den nødvendige oppdateringen på systemet.
4.3.2 Integritet og etiske verdier

Det er ingenting å utsette på de ansattes holdning med tanke på integritet og etiske verdier.
Det blir fra ledelsens side forsøkt på holdningsskapende tiltak, der en åpen organisasjon blir
vektlagt. Innenfor avdelingen er det mulig å si fra hvis det er noe som bør sies fra om.
Revisjonen har også opplevd å få spørsmål fra ansatte om hvordan man bør forholde seg i
enkelte saker. Dette viser at de er opptatt av å opptre korrekt og dermed ha sin integritet i
behold.
Når det gjelder interessekonflikter i avdelingen, blir det både fra ledelsen og ansattes side
pekt på at dette kan forekomme når det gjelder om hvordan oppgaver skal løses og hvor
ressurser skal brukes. I følge ledelsen ligger det i enhvers natur å ønske best mulig
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rammevilkår for å kunne gjøre en god jobb. Interessekonflikter ut over dette blir ikke nevnt,
og er heller ikke avdekket.
4.3.3 Regnskapsrutiner

Rutinene for arbeidsdelingen innen økonomiavdelingen virker tilfredsstillende. Vi har ingen
erfaringer med at enkelt ansatte har flere roller som vil være uheldige sett i perspektiv for
mulige misligheter. Det som kan være en mangel er fravær av skriftlige rutinebeskrivelser.
Dette har vært et forsømt område, der oppgavene har blitt løst ut fra tidligere erfaringer uten
at disse har blitt nedfelt skriftlig. Dette gjelder også stillingsbeskrivelsen til den enkelte i
avdelingen.
Når det gjelder avslutningen av årsregnskapet har det fra revisjonens side vært pekt på enkelte
mangler de senere år. I 2009 ble regnskapet forsinket, og i følge ledelsen skyldes dette
innføringen av nytt økonomisystem. I 2010 ser det ut som om dette vil gjenta seg.
Ellers når det gjelder rutinene i økonomiavdelingen har de vært gode. Det som gjenstår å se,
er hva som skjer når det nye økonomisystemet har fått satt seg og organisasjonen får tilpasset
seg dette.

4.4 Revisors vurdering
4.4.1 Etiske retningslinjer

Kommunens etiske retningslinjer for de ansatte virker ukjent ut i organisasjonen. Det er
ledelsens ansvar å formidle disse, og gå foran med tanke på å fremme ærlighet og etiske
verdier. Videre virker det som om det er gode holdninger i organisasjonen angående
etterlevelse av interne regler og normer, og ledelsen har vist både vilje og evne til å fremme
tiltak hvis det begås brudd på disse.
4.4.2 Lover og regler

Ledelsen uttrykker et ønske om å følge gjeldende lover og regler, men det har vist seg at det
ikke alltid er like lett. Det kan virke som om ledelsen går litt fort fram i enkelte saker. Dette
kan fort bli oppfattet som om det er en ukultur i kommunen og kan på sikt skape et uheldig
bilde av kommunen utad. Man bør ta seg bedre tid for å sikre seg at man holder seg til lover
og forskrifter.
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4.4.3 Rådmannens kommentarer

Jeg tror du relaterer dette til administrasjonens ønske om å etterkomme ønsket fra politisk
hold om å finne løsninger som kan realiseres raskest mulig. Det er et viktig poeng, fordi
administrasjonen ikke har noen egeninteresse av å ”gå litt for fort fram i enkelte saker”.
Dette er spesielt knyttet til plan- og utbyggingssaker, der vi i forståelse med politisk nivå
jobber aktivt med å redusere saksbehandlingstiden og det som søkere opplever som
byråkratiske hindringer. Jeg synes ikke begrepet ukultur passer i denne sammenhengen i det
hele tatt. Tvert imot ser det ut som om både politisk nivå og omverdenen setter pris på en
holdning som ikke dyrker frem økt byråkrati.
4.4.4 Økonomiavdelingen

Tana kommune har en utfordring når det gjelder organiseringen av økonomiavdelingen når
innkjøringsfasen av ERV er over. Dette gjelder både hvordan man løser de enkelte oppgavene
og få den nødvendige kompetansen på plass i forhold til det nye systemet.
Når det gjelder stillings- og rutinebeskrivelser har kommunen gode muligheter i forbindelse
med innføringen av ERV til å oppdatere disse.
Med tanke på årsavslutningen for 2010 burde kommunen brukt erfaringene fra 2009
årsregnskapet, med tanke på bruk av ressurser, og dermed unngått å havne i samme
situasjonen på nytt for 2010 årsregnskapet.
Det virker som om det er høy integritet og etisk standard i økonomiavdelingen. Ledelsens
holdning til en åpen organisasjon som virkemiddel ser ut til å være en positiv faktor i forhold
til dette.
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RISIKOVURDERING, RISIKOHÅNDTERING OG KONTROLLTILTAK

5.1 Risikovurdering
Tana kommune har ikke rutiner for å identifisere risikoområder. Det er ikke nedfelt skriftlige
rutiner for å vurdere risiko, dette er mer innarbeidet i den enkeltes kompetanse. Videre blir
det vist til at historisk tallmateriale og periodiske rapporter blir brukt i denne sammenhengen.
Innenfor viktige risikoområder som kompetanse og langsiktig fravær, har kommunen ikke
gjort spesifikke vurderinger. Her mener ledelsen at økonomiavdelingen har dekning gjennom
den generelle kompetansen som finnes blant de ansatte.
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I andre sammenhenger som f.eks. overgang til nytt økonomisystem kan vi ikke se at det har
vært foretatt nødvendig risikovurdering ved implementeringen av systemet, og det kan være
en av årsakene til at problemer har oppstått.

5.2 Risikohåndtering og kontrolltiltak
Siden risikovurdering ikke har vært satt i system, har heller ikke risikohåndtering og
kontrolltiltak vært satt i system. Det som gjelder er innarbeid i de daglige rutinene og gjennom
erfaringer. Det blir nevnt at problemer som oppstår kan bli tatt opp i kontormøter og følges
opp derfra.
En del av risikohåndteringen og kontrollen i økonomisystemet skjer automatisk gjennom
bruken av systemet. Det vil si at systemet setter begrensninger, blant annet ved skanning av
fakturaer og ved attestasjon og anvisning av fakturaer.

5.3 Revisors vurdering
Ved ikke å foreta nødvendig risikovurdering og -håndtering og sette dette inn i et helhetlig
system, kan det både på kort og lengre sikt medføre problemer for kommunen. Ved overgang
til nytt økonomisystem virker det for oss som om kommunen ikke har hatt tilstrekkelig med
kompetanse på systemet til å kunne identifisere problemene tidsnok for å ta nødvendige grep
for å minimere disse.

5.4 Rådmannens kommentarer
Om risikohåndtering: Vi har den siste tiden drøftet i ledermøte hvordan vi kan behandle
risiko og avvik. Vi har i den sammenheng begynt å se på om det finnes
avvikshåndteringssystemer som kan hjelpe opp på veien.
Ellers har vi i to år jobbet med Sikker jobb analyse, en metode som nettopp fokuserer på
kartlegging av risiko i virksomhetene. I tråd med reglementet for finansforvaltning har vi tatt
lite risiko. Det er derfor ikke helt riktig å si at vi ikke har satt i system risikohåndtering. Jeg tror
det er riktig å begrense dette til at den systematiske risikohåndteringen må videreutvikles og
styrkes. Dersom vi finner et godt system, vil dette utvilsomt hjelpe oss i så måte.
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6

INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON

6.1 Intern informasjon og kommunikasjon
Intern kommunikasjon følger tjenesteveien i avdelingen. Her har økonomisjefen en viktig rolle
som skal formidle informasjonen både opp og ned i organisasjonen. Ledelsen peker på at det
er både formell og uformell kommunikasjon i organisasjonen. I økonomiavdelingen flyter
kommunikasjonen godt på tvers, oppover i organisasjonen savner man bedre kommunikasjon
med ledelsen, dette gjelder spesielt etter innføringen av ERV.

6.2 Ekstern informasjon og kommunikasjon
Ledelsen evne til å informere og kommunisere utad virker god. Fra revisjonens side oppleves
det som uproblematisk å få kontakt med og kommunisere med organisasjonen. Dette gjelder
på alle nivåer. Ledelsen er synlig i media for å fronte deres syn i aktuelle saker. I vanskelige
saker er det den øverst ledelsen som opptrer på vegne av organisasjonen. I saker av mer
positiv karakter gis det muligheter til ansvarlige lengre ned i organisasjonen å bringe nyheter
ut i media.

6.3 Revisors vurdering
I den eksterne kommunikasjonen er ledelsen ofte på banen og forsvarer organisasjonens syn
i de enkelte sakene. De virker meget synlig i media, selv om ikke alle sakene er like behagelig
å bli konfrontert med. Hele organisasjonen er tilgjengelig for revisjonen og det oppleves som
om det er stor vilje til samarbeid.
Internt kunne ledelsen ha vært mer synlig for økonomiavdelingen i innfasingen av ERV. Dette
må regnes som en kritisk periode, og da problemene oppsto burde ledelsen ha vært mer aktiv
for å bidra til at disse ble løst. Når det gjelder flyten i den daglige informasjonen bør ledelsen
sikre seg at denne fungerer. Noen av tiltakene kan være nyhetsmail på intranettet og jevnlig
møter med avdelingen.
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OPPFØLGING

7.1 Rutiner for oppfølging
Ser man på oppfølging som et valg mellom løpende oppfølging og frittstående evalueringer,
ser det ut som om kommunen stort sett forholder seg til løpende oppfølging. Det kan virke
som om hendelser må inntreffe før man gjør noe for å følge det opp. Det at mønsteret gir
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inntrykk av at man er reaktiv istedenfor proaktiv, kan ha sammenheng med for lite fokus på
risikovurderinger og tilhørende risikohåndteringer og kontrolltiltak.

7.2 Revisors vurdering
Det bør med jevne mellomrom gjøres frittstående evaluering av enkelt prosesser og
avdelingens tilstand. Når ERV har satt seg og organisasjonen skal forholde seg til en annen
hverdag, ligger det muligheter til å foreta evalueringer og stikke ut hvor veien går videre.
Sammen med løpende oppfølging kan dette være med på å gjøre organisasjonen i stand til og
avdekke og håndtere uønskede hendelser på et tidligere stadium og dermed redusere risikoen
for feil og problemer.
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KONKLUSJON OG ANBEFALINGER

8.1 Konklusjon
Økonomiavdelingen i Tana kommune, fra Rådmann som øverste leder og nedover i
organisasjonen, har en del utfordringer når det gjelder den økonomiske internkontrollen.
Den største utfordringen ligger i bevisstheten rundt dette, og få satt det i system. I tillegg er
det i forbindelse med innføringen av ERV viktig å se på rutinebeskrivelser og kompetanse.
Avdelingen viser stor vilje til å opptre med høy etisk standard, og dette gir et godt
utgangspunkt for å ta videre steg angående økonomisk internkontroll.

8.2 Anbefalinger
På bakgrunn av de drøftingene som vi har gjort, har vi følgende anbefaling til Tana
kommune:
 Organisasjonen tar i bruk styringsverktøy for helhetlig økonomisk internkontroll.
 Oppdatering av stillings- og rutinebeskrivelser i forbindelse med innføringen av ERV.
 Sikre seg den nødvendige kompetansen på ERV for å oppnå økonomiavdelingens
målsettinger.
 En synlig og tydelig ledelse som legger til rette for at nødvendig informasjon tilflyter
både den enkelte og avdelingen som helhet.
 Påse at etiske verdier og normer som gjelder, jevnlig blir kommunisert ut i
organisasjonen.
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