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Forord 
På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Gamvik kommune har KomRev NORD 

gjennomført forvaltningsrevisjon rettet mot oppfølging av politiske vedtak. Kontrollutvalgets 

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

fylkeskommuner § 23-2 bokstav c. Ifølge kommuneloven § 23-3 innebærer 

forvaltningsrevisjon å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak.  

 

Krav til revisors uavhengighet følger av kommuneloven § 24-4 og av forskrift om 

kontrollutvalg og revisjon §§ 16, 17, 18 og 19. Før igangsetting av forvaltningsrevisjonen har 

revisjonen vurdert egen uavhengighet overfor Gamvik kommune. Vi kjenner ikke til forhold 

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

 

Vi takker Gamvik kommune for samarbeidet i anledning forvaltningsrevisjonen. 

 

 

 

 

 

 

Tromsø, 24.10.2022 

 

  

Margrete Mjølhus Kleiven Dag Ove Andreassen 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor  

 

Prosjektleder, forvaltningsrevisor 

T.o.m. 14.9.2022 

 

 Astrid Indrebø 

Prosjektleder, forvaltningsrevisor 

F.o.m. 15.9.2022 
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SAMMENDRAG 
Denne forvaltningsrevisjonen omhandler oppfølging av politiske vedtak, og er gjennomført 

med utgangspunkt i to problemstillinger: 

1. Har Gamvik kommune etablert rutiner for iverksettelse og oppfølging av politiske 

vedtak? 

2. Blir politiske vedtak iverksatt som forutsatt? 

 

Problemstilling 1 omhandler rutiner for iverksettelse og oppfølging av alle politiske vedtak. 

Under problemstilling 2 er undersøkelse av iverksettelse av et utvalg vedtak fattet av 

formannskapet og kommunestyret lagt til grunn for besvarelse av problemstillingen. 

 

Krav til oppfølging av politiske vedtak følger av kommuneloven. Kommunedirektøren skal 

påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold. 

Kommunedirektøren skal også, hvis han blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold 

som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, gjøre det folkevalgte organet 

oppmerksom på dette på egnet måte. Kommunelovens bestemmelse om internkontroll er også 

relevant for oppfølging av politiske vedtak. Kommunesektorens organisasjon (KS) har 

utarbeidet en praktisk veileder for kommunedirektørens internkontroll, og vi har benyttet denne 

for å utlede revisjonskriterier om hva kommunen bør ha på plass av rutiner og systemer på 

området. 

 

For å besvare problemstilling 1 om rutiner for iverksetting av politiske vedtak, har vi fått 

muntlige beskrivelser fra kommuneadministrasjonen samt etterspurt eventuelle skriftlige 

rutiner. For å besvare problemstilling 2, har vi gjort et utvalg av vedtakspunkter for nærmere 

undersøkelse. Et vedtak kan bestå av flere vedtakspunkter. Vi har valgt ut og undersøkt 

iverksettelsen av 26 vedtakspunkter fordelt på tolv vedtak fattet av formannskapet. Videre har 

vi valgt ut og undersøkt iverksettelsen av 35 vedtakspunkter fordelt på 18 vedtak fattet av 

kommunestyret. Vedtakspunktene som er undersøkt, er fattet i perioden 2019 – oktober 2021. 

 

Både formannskapet og kommunestyret fatter vedtak som ikke krever særskilt oppfølging av 

administrasjonen. Det gjelder eksempelvis saker om godkjenning av protokoller, saker som tas 

til orientering mv. For undersøkelse har vi valgt ut vedtak som krever oppfølging av 

administrasjonen. Vi har vektlagt at oppfølgingen av vedtaket skal la seg undersøke. For vedtak 

formannskapet har fattet, består utvalget av vedtak hvor formannskapet har vedtaksmyndighet. 

Det vil si at det er saker som ikke er sendt videre til kommunestyret for behandling, men 

sluttbehandlet av formannskapet. Både kommunestyret og formannskapet behandler mange 

ulike saker om ulike tema og det er derfor vanskelig å gjøre et representativt utvalg. I utvalget 

av vedtak har vi imidlertid vektlagt å få med saker som gjelder ulike deler av kommunens 

virksomhet.    

 

Vi har stilt spørsmål til administrasjonen om oppfølging av de aktuelle vedtakene og bedt om 

dokumentasjon. Administrasjonen har opplyst at det har vært svært krevende å spore flere av 

vedtakene og å finne svar på om – og i hvilken grad – sakene er fulgt opp i årene 2019 og 2020. 

På bakgrunn av dette har vi i rapportens kapittel 3 omtalt mulige svakheter med datamaterialet 

rapporten bygger på.  

 

Revisors konklusjon på problemstilling 1 er at Gamvik kommune ikke har etablert rutiner 

for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak.  
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Konklusjonen baserer seg på følgende oppsummerte funn og vurderinger: 

Administrasjonen har opplyst at det ikke er utarbeidet skriftlige rutiner eller retningslinjer for 

oppfølging av politiske vedtak. Revisor oppfatter at politiske vedtak vil bli registrert i 

kommunens nye saksbehandlingssystem. Videre oppfatter vi at systemet muliggjør å angi 

ansvarlige for ulike oppgaver, slik at ansvar for oppfølging av et vedtak kan plasseres til 

saksbehandlere i systemet. Vi har imidlertid ikke fått informasjon om hvorvidt kommunen har 

rutiner for å fordele slikt ansvar. Gamvik kommune har ikke system eller rutiner for 

rapportering på vedtaksoppfølging fra administrasjonen til politisk nivå. Vi har ikke blitt 

forelagt rutinebeskrivelser for avklaring av vedtakets innhold ved behov eller for å gå tilbake 

til det folkevalgte organet dersom administrasjonen blir oppmerksomme på faktiske eller 

rettslige forhold med sentral betydning for iverksettelsen av et vedtak.  

 

Under problemstilling 2 har vi undersøkt iverksettelsen av et utvalg vedtak fattet av 

formannskapet og kommunestyret. Våre funn og vurderinger under problemstilling 2 tilsier at 

Gamvik kommune ikke har gode nok rutiner for oppfølging og iverksettelse av politiske 

vedtak.  

 

Med bakgrunn i det ovennevnte har vi vurdert følgende revisjonskriterier som ikke oppfylt: 

• Kommunedirektøren bør ha utarbeidet et system med rutiner for 

oppfølging/iverksettelse av politiske vedtak. 

• Kommunedirektørens system for oppfølging/iverksettelse av politiske vedtak bør 

omfatte rutiner for følgende: 

o Registering av politiske vedtak. 

o Avklaring av vedtakets innhold. 

o Å gå tilbake til det folkevalgte organet dersom kommunedirektøren blir 

oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for 

iverksettelsen av vedtaket. 

o Ansvarsplassering og fordeling for oppfølging av politiske vedtak. 

o Rapportering på vedtaksoppfølging fra administrasjonen til politisk nivå, 

herunder om eventuelle uventede hendelser, avvik eller kapasitetsutfordringer 

som påvirker administrasjonens iverksettelse av vedtaket. 

 

Revisors konklusjon på problemstilling 2 er at politiske vedtak kun til dels blir iverksatt som 

forutsatt. Vi presiserer at konklusjonen gjelder for de vedtakspunktene vi har undersøkt.  

 

Til grunn for konklusjonen er følgende oppsummerte vurderinger: 

Vi har undersøkt iverksettelsen av 26 vedtakspunkter fordelt på tolv vedtak fattet av 

formannskapet i perioden 2019 til oktober 2021. Vi har vurdert revisjonskriteriet om at 

kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i tråd med forutsetningene som: 

- Oppfylt for 17 vedtakspunkter 

- Ikke oppfylt for åtte vedtakspunkter 

 

For det siste undersøkte vedtakspunktet har vi ikke grunnlag for å vurdere revisjonskriteriet.  

 

Vi har undersøkt iverksettelsen av 35 vedtakspunkter fordelt på 18 vedtak fattet av 

kommunestyret. Vi har vurdert revisjonskriteriet om at kommunedirektøren skal iverksette 

politiske vedtak i tråd med forutsetningene i vedtaket som: 

- Oppfylt for 12 vedtakspunkter  

- Til dels oppfylt for to vedtakspunkter 

- Ikke oppfylt for 20 vedtakspunkter 
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For det siste undersøkte vedtakspunktet har vi ikke grunnlag for å vurdere revisjonskriteriet.  

 

Administrasjonen i Gamvik kommune har i sin tilbakemelding til oss opplyst at det generelt 

har vært svært krevende å spore flere av disse vedtakene og å finne svar på hvorvidt disse har 

blitt fulgt opp i årene 2019 og 2020. Revisor bemerker at det er alvorlig at kommunedirektøren 

ikke har oversikt over status i oppfølgingen av politiske vedtak. Oppfølging av politiske vedtak 

er en sentral oppgave for kommunedirektøren etter kommuneloven. Revisor er klar over at det 

har vært relativt hyppige endringer i administrativ ledelse i Gamvik kommune. Dette 

underbygger viktigheten av å ha rutiner og systemer for oppfølging av politiske vedtak, slik at 

iverksettelse og oppfølging av vedtak ikke avhenger av enkeltpersoner i organisasjonen.  

 

 

Med bakgrunn i våre funn, vurderinger og konklusjoner, er revisors anbefaling at Gamvik 

kommune bør 

➢ Etablere et system for oppfølging/iverksettelse av politiske vedtak som omfatter rutiner 

for  

o Registrering av politiske vedtak 

o Ansvarsplassering- og fordeling for oppfølging av politiske vedtak 

o Fremgangsmåte ved behov for avklaring av vedtakets innhold 

o Rapportering på vedtaksoppfølging fra kommunedirektøren til politisk nivå 

o Å gjøre folkevalgt organ oppmerksom på eventuelle faktiske eller rettslige forhold med 

sentral betydning for iverksettelsen av et vedtak 

 

Med bakgrunn i at vi har funnet at flere politiske vedtak ikke er iverksatt som forutsatt, 

anbefaler vi også Gamvik kommune å 

➢ Gjennomgå iverksettelsen av tidligere vedtak og gjøre nødvendige tiltak dersom vedtak 

ikke er iverksatt som forutsatt 
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1 BAKGRUNN OG BESTILLING 
 

Kontrollutvalget i Gamvik kommune vedtok i sak 5/21, i møte 8.3.2021, å bestille 

forvaltningsrevisjon om oppfølging av politiske vedtak. Oppfølging av politiske vedtak er 

prioritert øverst i plan for forvaltningsrevisjon behandlet av kommunestyret i møte 24.2.2021. 

på planen. I møte 5.5.2021, sak 14/21, behandlet kontrollutvalget overordnet prosjektskisse. 

Kontrollutvalgets formål med forvaltningsrevisjonen er å undersøke om vedtak blir iverksatt 

som forutsatt.  

 

Kontrollutvalget har i møter 18.11.2021 og 9.2.2022 fått skriftlig informasjon fra revisor om 

status i prosjektgjennomføringen.  

 

 

2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 
 

2.1 Problemstillinger  
For denne forvaltningsrevisjonen gjelder følgende problemstillinger:  

 

1. Har Gamvik kommune etablert rutiner for iverksettelse og oppfølging av politiske 

vedtak? 

 

2. Blir politiske vedtak iverksatt som forutsatt? 

 

Problemstilling 1 omhandler rutiner for iverksettelse og oppfølging av alle politiske vedtak. 

Under problemstilling 2 er undersøkelse av iverksettelse av et utvalg vedtak fattet av 

formannskapet og kommunestyret lagt til grunn for besvarelse av problemstillingen. 

 

  

2.2 Revisjonskriterier 
 
2.2.1 Kilder for utledning av revisjonskriterier 

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

området skal vurderes opp mot. Revisjonskriterier utledes fra autoritative eller anerkjente 

kilder innenfor det aktuelle området. De relevante kildene for utledning av revisjonskriterier i 

denne forvaltningsrevisjonen er:  

• Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 

(kommuneloven). 

• Lov av 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 

• Kommunesektorens organisasjon (KS) sin praktiske veileder «Orden i eget hus. 

Kommunedirektørens internkontroll», 2020. 

 

I listen ovenfor har vi vist til både tidligere og någjeldende kommunelov. Bakgrunnen for dette 

er at både tidligere og ny kommunelov har vært gjeldende i perioden vi undersøker. For 

problemstilling 1, som omhandler rutiner for oppfølging av politiske vedtak, har vi undersøkt 

og vurdert rutiner Gamvik kommune har i dag. For denne delen av undersøkelsen er det ny 

kommunelov som gjelder og vi har utledet revisjonskriterier fra.  

For undersøkelsen av oppfølgingen av konkrete vedtak i perioden 2019-2021 er både tidligere 

og ny kommunelov relevant. Ny kommunelov trådte i kraft etter konstituerende 
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kommunestyremøte etter kommunevalget i 2019. Før dette var tidligere kommunelov 

gjeldende.  

 

Ny kommunelov omtaler øverste leder av kommunens administrasjon som kommunedirektør. 

Fra våren 2022 har kommunedirektør vært stillingstittelen til øverste leder av administrasjonen 

i Gamvik kommune. Tidligere var stillingstittelen rådmann.  

 

 

2.2.2 Utledning av revisjonskriterier 

 

Problemstilling 1 – system for oppfølging av politiske vedtak 

Kommunedirektørens ansvar for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak følger av 

kommuneloven § 13-1 fjerde ledd: 

Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten 

ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold 

som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det 

folkevalgte organet oppmerksom på dette på egnet måte.  

 

Bestemmelsen slår fast at det er kommunedirektørens ansvar at vedtak som treffes av 

folkevalgte organer iverksettes uten ugrunnet opphold. Kommunedirektøren er også pliktig å 

opplyse det folkevalgte organet på egnet måte om han eller hun blir klar over faktiske eller 

rettslige forhold av sentral betydning for iverksettelsen av vedtaket. Dette ansvaret er nytt 

sammenliknet med tidligere kommunelov. I forarbeidene til kommuneloven er det understreket 

at det ikke er enhver ny opplysning som kommunedirektøren blir oppmerksom på, utløser 

denne plikten. Det må være opplysninger som har en sentral betydning for gjennomføringen 

av vedtaket.  

 

Kommunelovens bestemmelse om internkontroll er også relevant for oppfølging av politiske 

vedtak. Kommuneloven § 25-1 slår fast at:  

Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å 

sikre at lover og forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er 

ansvarlig for internkontrollen. 

 

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, 

aktiviteter og risikoforhold. 

 

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

a) Utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) Ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c) Avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) Dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

e) Evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll 

 

Som det fremgår av bestemmelsen, skal internkontroll sikre at lover og forskrifter følges og 

kommunedirektøren skal ha nødvendige rutiner og prosedyrer. Det stilles ikke nærmere krav 

til innhold og omfang av internkontroll, utover at internkontrollen skal være systematisk og 

tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. KS omtaler i veilederen 

Orden i eget hus. Kommunedirektørens internkontroll fra 2020 følgende hensikter med 

internkontroll: 

• Kvalitet og effektivitet i tjenesteytingen 
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• Helhetlig styring og riktig utvikling 

• Godt omdømme og legitimitet 

• Etterlevelse av lover og regler 

 

I samme veileder tar KS utgangspunkt i tre vilkår som bør være til stede for å ha betryggende 

kontroll; risikobasert, formalisering og kontrollaktiviteter. Førstnevnte er blant annet grunnlag 

for innretning av internkontroll. Formalisering handler blant annet om ansvar og roller, 

dokumentasjon. Kontrollaktiviteter handler blant annet om planlagte stikkprøver og faste 

kontroller samt avvikshåndtering.  

 

Kommuneloven stiller krav til at internkontrollen skal være systematisk. Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet har uttalt at med systematisk menes at arbeidet med 

internkontrollen ikke skal være tilfeldig, hendelsesbasert eller spontant.1 Av nevnte veileder 

fra KS følger at følgende er typiske elementer som inngår i et systematisk arbeid: 

• Målsettinger og klarhet i ønsket resultat 

• Planer for arbeidet 

• Kunnskap om nåsituasjonen 

• Verktøy og metoder 

• Rutiner og prosedyrer 

• Tiltak og innsats 

 

Det kan skilles mellom sektorovergripende internkontroll og internkontroll på virksomhets-

/enhetsnivå. Sektorovergripende internkontroll omhandler internkontroll som er relevant for 

hele organisasjonen. Eksempler på dette er delegasjonsreglement og rutiner for overholdelse 

av anskaffelsesregelverket. Internkontroll på virksomhets-/enhetsnivå knytter seg mer til 

oppgavene til den enkelte enhet; hvilken internkontroll som er nødvendig avhenger etter 

tjenestene enheten har ansvaret for. Eksempelvis forholder skoler seg til et annet regelverk enn 

sykehjem, og det vil derfor være ulikt behov for internkontroll som skal bidra til å sikre 

etterlevelse av regelverk.  

 

I KS sin veileder for interkontroll, er rutiner som sikrer iverksettelse og oppfølging av politiske 

vedtak oppgitt som eksempel på sektorovergripende rutine alle kommuner bør ha på plass. 

 

Kommunedirektøren har ansvaret for iverksettelse av politiske vedtak. I praksis vil flere i 

administrasjonen/organisasjonen være involvert i oppfølgingen av politiske vedtak – 

kommunedirektøren alene kan ikke iverksette alle vedtak. Kommunedirektøren kan delegere 

oppgaven med iverksettelse av vedtak, men vil likevel ha det overordnede ansvaret. Dette tilsier 

at kommunedirektøren bør ha etablert rutiner for registrering av politiske vedtak, avklaring av 

vedtakets innhold ved behov og ansvarsplassering for oppfølging av det enkelte vedtak. 

Kommunedirektøren bør også ha system som sikrer at han/hun får informasjon om status på 

oppfølgingen av det enkelte vedtak.  

 

Utover at kommuneloven stiller krav om at kommunedirektøren skal gjøre det folkevalgte 

organet oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har betydning for iverksettelse av 

et vedtak, er det ikke lovkrav om at kommunedirektøren skal rapportere på 

iverksettelse/oppfølging av politiske vedtak til folkevalgte organ. Det er imidlertid forhold som 

tilsier at kommunedirektøren bør ha en slik rapportering. Et slikt forhold er at nevnte 

 
1 Kommunesektorens organisasjon (KS) sin praktiske veileder Orden i eget hus. Kommunedirektørens 

internkontroll, 2020, s.57. 
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bestemmelse må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. Gjennom å rapportere på oppfølging av 

alle vedtak ivaretar kommunedirektøren i alle tilfeller dette ansvaret. Videre er det et krav om 

at vedtak skal iverksettes uten ugrunnet opphold. Hva som menes med «ugrunnet opphold» må 

vurderes konkret i det enkelte tilfelle. Dersom det ikke lar seg gjøre å iverksette vedtaket uten 

ugrunnet opphold, må kommunedirektøren gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på det. 

Også eventuelle andre årsaker til at et vedtak ikke kan iverksettes som forutsatt bør rapporteres 

til folkevalgte organ. 

 

På bakgrunn av det ovennevnte utleder vi som revisjonskriterier for problemstilling 1:  

• Kommunedirektøren bør ha utarbeidet et system med rutiner for 

oppfølging/iverksettelse av politiske vedtak. 

• Kommunedirektørens system for oppfølging/iverksettelse av politiske vedtak bør 

omfatte rutiner for følgende: 

o Registrering av politiske vedtak. 

o Avklaring av vedtakets innhold. 

o Å gå tilbake til det folkevalgte organet dersom kommunedirektøren blir 

oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for 

iverksettelsen av vedtaket. 

o Ansvarsplassering og fordeling for oppfølging av politiske vedtak. 

o Rapportering på vedtaksoppfølging fra administrasjonen til politisk nivå, 

herunder om eventuelle uventede hendelser, avvik eller kapasitetsutfordringer 

som påvirker administrasjonens iverksettelse av vedtaket. 

 

 

Problemstilling 2 – iverksettelse av vedtak 

Som redegjort for, følger det av kommuneloven § 13-1 fjerde ledd at kommunedirektøren skal 

påse at politiske vedtak iverksettes uten ugrunnet opphold. Denne bestemmelsen i 

kommuneloven trådte i kraft ved konstituerende møte etter kommunevalget høsten 2019. Før 

dette gjaldt tidligere kommunelov hvor administrasjonssjefens oppgaver og myndighet fulgte 

av lovens § 23. Ansvaret for iverksettelse av vedtak fulgte av § 23 nr. 2:  

Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges frem for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. […] 

 

Kommunedirektøren har altså i hele tidsperioden vi undersøker (2019 – 2021) hatt ansvaret 

for å påse at vedtak blir iverksatt. For problemstilling 2 – som gjelder undersøkelse av 

iverksettelsen av konkrete vedtak – utleder vi følgende revisjonskriterium:  

• Kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i tråd med forutsetningene i 

vedtaket. 

 

 

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

3.1 Metode og datamateriale  
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til gjeldende standard for 

forvaltningsrevisjon2.  

 

Oppstartsmøte for forvaltningsrevisjonen ble avholdt via Teams 21.9.2021. Daværende 

rådmann har fungert som revisors kontaktperson i gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen. 

I oppstartsmøtet deltok i tillegg to andre sentrale ansatte i administrasjonen.  

 

For å besvare problemstilling 1 om rutiner for oppfølging av politiske vedtak, innhentet vi i 

oppstartsmøtet muntlig informasjon om dette fra administrasjonen. Vi har også etterspurt og 

mottatt relevante skriftlige rutiner.  

 

For å besvare problemstilling 2, har vi undersøkt oppfølgingen av et utvalg vedtak fattet av 

formannskapet og kommunestyret i perioden 2019- oktober 2021. Tabell 1 nedenfor viser hvor 

mange saker formannskapet og kommunestyret behandlet i denne perioden.  

 
Tabell 1: Antall saker behandlet av formannskap og kommunestyre, 2019 - okt. 2021 

 Formannskapet Kommunestyret 

2019 59 63 

2020 56 80 

2021 (frem til oktober) 37 42 

 

Et vedtak kan bestå av flere vedtakspunkter. Vi har valgt ut og undersøkt iverksettelsen av 26 

vedtakspunkter fordelt på tolv vedtak fattet av formannskapet. Videre har vi valgt ut og 

undersøkt iverksettelsen av 35 vedtakspunkter fordelt på 18 vedtak fattet av kommunestyret.  

 

Både formannskapet og kommunestyret fatter vedtak som ikke krever særskilt oppfølging av 

administrasjonen. Det gjelder eksempelvis saker om godkjenning av protokoller, saker som tas 

til orientering mv. For undersøkelse har vi valgt ut vedtak som krever oppfølging av 

administrasjonen. Vi har vektlagt at oppfølgingen av vedtaket skal la seg undersøke. For vedtak 

formannskapet har fattet, består utvalget av vedtak hvor formannskapet har vedtaksmyndighet. 

Det vil si at det er saker som ikke er sendt videre til kommunestyret for behandling, men 

sluttbehandlet av formannskapet. Både kommunestyret og formannskapet behandler mange 

ulike saker om ulike tema og det er derfor vanskelig å gjøre et representativt utvalg. I utvalget 

av vedtak har vi imidlertid vektlagt å få med saker som gjelder ulike deler av kommunens 

virksomhet.    

 

For å belyse iverksettelse/oppfølging av de utvalgte vedtakene, har vi stilt administrasjonen 

spørsmål og bedt om dokumentasjon. Vi ba også om beskrivelser av hvordan administrasjonen 

hadde iverksatt vedtakene, der det var relevant. Disse spørsmålene ble oversendt i en samlet 

oversikt til administrasjonen. Som vi underveis har rapportert om til kontrollutvalget, har det 

tatt lang tid å få svar på vår forespørsel til Gamvik kommune. Fra vi oversendte forespørselen 

til vi mottok svar, gikk det syv måneder. I tilbakemeldingen til oss i mai 2022 har 

administrasjonen opplyst følgende: 

 
2 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av NKRFs styre 12.08.2020 og gjort gjeldende som god 

kommunal revisjonsskikk for forvaltningsrevisjoner med oppstartsbrev sendt etter 30.09.2020 
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«Generelt har det vært svært krevende for administrasjonen å spore flere av disse vedtakene 

og finne svar ift. sakene og om/grad av hvorvidt disse har blitt fulgt opp i årene 2019 og 2020. 

Det er lagt ned mye ressurser for å forsøke å finne ut av saksforløpet og om/hvordan vedtakene 

har vært fulgt opp i disse to årene. 

I de tilfeller hvor vi ikke har funnet mye/ingen svar, har vedtakene vært drøftet blant de som 

har jobbet lengst i administrasjonen, uten at dette i alle tilfellene har ført til noen oppklaring. 

Vi konstaterer et generelt bilde av at flere av vedtakene har vært svært lite utredet.» 

 

Vi har lagt kommunens redegjørelse til grunn for våre undersøkelser av iverksettelsen av de 

utvalgte vedtakene. Som kommunens revisor har vi også tilgang til kommunens 

økonomisystemer og har hentet ut opplysninger som er relevante for å belyse enkelte av 

vedtakspunktene.  

 

 

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

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

problemstillingene. Imidlertid har administrasjonen i sin tilbakemelding til oss opplyst at det 

har vært svært krevende å finne svar på hvorvidt vedtak er fulgt opp, og i så fall på hvilken 

måte i 2019 og 2020. En mulig årsak til dette, kan være at dokumentasjon ikke i tilstrekkelig 

grad er arkivert. Revisor har ikke grunnlag for å vurdere om manglende arkivering av 

dokumentasjon kan være en mulig årsak, eller om årsaken til at dokumentasjon ikke finnes er 

at vedtak ikke er iverksatt som forutsatt og at det derfor ikke eksisterer dokumentasjon. Vi 

betrakter det likevel som relevant å synliggjøre at dette er en mulig svakhet med datamaterialet. 

Det innebærer et visst forbehold knyttet til datamaterialets tilstrekkelighet. Vi vurderer at vi 

gjennom å innhente informasjon fra øverste administrative ledelse har fått opplysninger fra 

relevante personer som i kraft av sine stillinger må forutsettes å ha god kjennskap til områdene 

som undersøkes. 

 

Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig nøyaktige. Revisor har vurdert 

eventuelle feilkilder i det innsamlede datamaterialet. Ovennevnte forbehold om datamaterialets 

tilstrekkelighet innebærer også et forbehold om datamaterialets pålitelighet. Gjennom å 

fremlegge våre beskrivelser av datamaterialet for kommunen med mulighet for å korrigere 

og/eller supplere, vurderer vi at vi har gjort relevante tiltak for å styrke datamaterialets 

pålitelighet. Administrasjonen har oversendt noe supplerende dokumentasjon, som vi har 

innarbeidet i rapporten.  

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er også på et overordnet nivå 

sikret gjennom KomRev NORDs interne kvalitetssikringssystem. 
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4 RUTINER FOR OPPFØLGING AV POLITISKE VEDTAK 
 

Har Gamvik kommune etablert rutiner for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak? 

 

 
 

4.1 Revisors funn 
I møte med revisor i september 2021 opplyste administrasjonen at kommunen nylig hadde 

byttet saksbehandlingssystem. Tidligere brukte Gamvik kommune ESA fra Evry AS3. 

Kommunen bruker nå saks- og arkivsystem fra ACOS AS. Administrasjonen opplyste videre 

at de enda var i innkjøringsfasen av det nye systemet. Rutiner og retningslinjer for bruk av det 

nye systemet var derfor ikke skriftliggjort høsten 2021. I det nye systemet tilordnes saker og 

oppgaver til den enkelte saksbehandler i kommunen.  

 

I det tidligere saksbehandlingssystemet var det ikke mulig å tilordne oppgaver til den enkelte 

saksbehandler. Tidligere måtte den enkelte saksbehandler selv følge med at saker ikke ble 

liggende uløst. Politisk sekretariat skrev rutinemessig ut alle vedtak og protokoller fra møter i 

politiske organer, og la disse i saksbehandlernes posthylle. Den digitale oppfølgingen var det 

opp til den enkelte saksbehandler å gjøre. På spørsmål om kommunen tidligere hadde rutiner 

og retningslinjer innenfor området oppfølging og iverksettelse av vedtak, opplyste daværende 

rådmann i september 2021 at de ikke hadde funnet retningslinjer og rutiner på området som har 

vært i bruk tidligere. I samme møte ble det opplyst at en stor del av den øverste ledelsen i 

administrasjonen hadde arbeidet kort tid i Gamvik kommune.  

 

På spørsmål om det rapporteres på status i oppfølgingen av politiske vedtak til politiske 

organer, opplyste administrasjonen høsten 2021 at dette ikke gjøres, og heller ikke har vært 

gjort tidligere. De opplyste at det har manglet et godt verktøy for å samle sammen status på 

vedtak, og presentere disse videre til politiske organer. Revisor finner ikke at det i møter etter 

høsten 2021 har vært systematisk rapportering fra administrasjonen på oppfølging av politiske 

vedtak.  

 

 
3 Selskapet fusjonerte med Tieto til TietoEVRY i januar 2020.  

Revisjonskriterier  

 

• Kommunedirektøren bør ha utarbeidet et system med rutiner for 

oppfølging/iverksettelse av politiske vedtak. 

• Kommunedirektørens system for oppfølging/iverksettelse av politiske vedtak 

bør omfatte rutiner for følgende: 

o Registrering av politiske vedtak. 

o Avklaring av vedtakets innhold. 

o Å gå tilbake til det folkevalgte organet dersom kommunedirektøren blir 

oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning 

for iverksettelsen av vedtaket. 

o Ansvarsplassering og fordeling for oppfølging av politiske vedtak. 

o Rapportering på vedtaksoppfølging fra administrasjonen til politisk nivå, 

herunder om eventuelle uventede hendelser, avvik eller 

kapasitetsutfordringer som påvirker administrasjonens iverksettelse av 

vedtaket. 
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Revisor stilte i møte med administrasjonen spørsmål om hvordan administrasjonen håndterer 

eventuelle uklarheter i et vedtak fra et folkevalgt organ, og om det fantes rutiner eller 

retningslinjer for hvordan slike situasjoner skulle håndteres. Administrasjonen opplyste at dette 

ikke er en problemstilling som ofte kommer opp, men når det skjer håndteres det ved dialog 

mellom administrasjonen og det politiske nivået. 

 

Når det gjelder opplæring innenfor saksbehandling og oppfølging av politiske vedtak, opplyste 

administrasjonen høsten 2021 at dette ikke har vært gjennomført. Det hadde vært diskutert i 

administrasjonen, og de så at det var behov for å gjennomføre slik opplæring. Kommunen 

skulle ha oppfølging med PwC utover høsten 2021, opplyste de.  

 

På spørsmål fra revisor om administrasjonen opplever at politiske vedtak iverksettes som 

forutsatt uten ugrunnet opphold, svarte daværende rådmann at administrasjonen opplever at de 

klarer å ta unna sakene som de kommer. Daværende rådmann viste til at det over tid har vært 

ressursutfordringer i administrasjonen, og at politisk nivå hadde vist forståelse de gangene det 

hadde tatt litt ekstra tid å følge opp vedtak. Det hadde blant annet vært et stort etterslep på 

teknisk sektor, som følge av at det manglet leder. Høsten 2021 var det nylig ansatt teknisk sjef 

i kommunen. Det var ingen andre sektorer i kommunen som hadde hatt store utfordringer, 

opplyste administrasjonen. Videre opplyste de at det ikke nødvendigvis er oppfølging av vedtak 

ressursmangelen har gått mest utover, men at det har fått konsekvenser for blant annet 

saksbehandlingstid og responstid på henvendelser fra publikum.  

 

Daværende rådmann opplyste at han ikke opplevde at det fra politisk nivå var «purret» mye 

eller etterspurt oppfølging fra politisk nivå i saker som relativt nylig var vedtatt, men at det 

hadde vært behov for å ta tak i noen vedtak som hadde ligget over tid fra tidligere år. 

Kommunen hadde høsten 2021 ikke arkivplan, men arbeidet med denne var påstartet i 

administrasjonen. Som følge av at kommunen holdt på å fase inn ACOS som nytt 

saksbehandlingssystem høsten 2021, var ikke alle rutiner og retningslinjer ferdig utarbeidet og 

skriftliggjort, opplyste administrasjonen.  

 

Revisor har fra kommunen fått oversendt to håndbøker som er utarbeidet av 

systemleverandøren ACOS AS. Disse er å regne som generelle brukermanualer til 

saksbehandlingssystemet.  

 

Administrasjonen har også opplyst at i saker som blir behandlet i politiske organer hvor det er 

en annen part, vil møtesekretæren sende ut vedtaksbrev til parten. Dette kan være i saker som; 

søknader om dispensasjoner, avtaler eller fornyelse av avtaler, høringsuttalelser o.l. 

 

I møte med revisor høsten 2021 opplyste administrasjonen at de selv så at kommunen hadde 

forbedringspotensial når det gjaldt kontrollrutiner knyttet til både saksutredninger og 

oppfølging av politiske vedtak. 

 

 

4.2 Revisors vurderinger og konklusjon 
Administrasjonen har opplyst at det ikke er utarbeidet skriftlige rutiner eller retningslinjer for 

oppfølging av politiske vedtak. Revisor oppfatter at politiske vedtak vil bli registrert i 

kommunens nye saksbehandlingssystem. Videre oppfatter vi at systemet muliggjør å angi 

ansvarlige for ulike oppgaver, slik at ansvar for oppfølging av et vedtak kan plasseres til 

saksbehandlere i systemet. Vi har imidlertid ikke fått informasjon om hvorvidt kommunen har 

rutiner for å fordele slikt ansvar. Gamvik kommune har ikke system eller rutiner for 
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rapportering på vedtaksoppfølging fra administrasjonen til politisk nivå. Vi har ikke blitt 

forelagt rutinebeskrivelser for avklaring av vedtakets innhold ved behov eller for å gå tilbake 

til det folkevalgte organet dersom administrasjonen blir oppmerksomme på faktiske eller 

rettslige forhold med sentral betydning for iverksettelsen av et vedtak.  

 

I kapittel 5 presenteres våre funn og vurderinger fra undersøkelser av iverksettelsen av et utvalg 

vedtak fattet av formannskapet og kommunestyret. Disse tilsier at Gamvik kommune ikke har 

gode nok rutiner for oppfølging og iverksettelse av politiske vedtak.  

 

Med bakgrunn i det ovennevnte vurderer vi følgende revisjonskriterier som ikke oppfylt: 

• Kommunedirektøren bør ha utarbeidet et system med rutiner for 

oppfølging/iverksettelse av politiske vedtak. 

• Kommunedirektørens system for oppfølging/iverksettelse av politiske vedtak bør 

omfatte rutiner for følgende: 

o Registering av politiske vedtak. 

o Avklaring av vedtakets innhold. 

o Å gå tilbake til det folkevalgte organet dersom kommunedirektøren blir 

oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for 

iverksettelsen av vedtaket. 

o Ansvarsplassering og fordeling for oppfølging av politiske vedtak. 

o Rapportering på vedtaksoppfølging fra administrasjonen til politisk nivå, 

herunder om eventuelle uventede hendelser, avvik eller kapasitetsutfordringer 

som påvirker administrasjonens iverksettelse av vedtaket. 

 

 

Med bakgrunn i våre funn og vurderinger er revisors konklusjon at Gamvik kommune ikke 

har etablert rutiner for iverksettelse og oppfølging av politiske vedtak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



KomRev NORD IKS                                                                      Oppfølging av politiske vedtak 

14 

 

5 IVERKSETTELSE AV POLITISKE VEDTAK 
 

Blir politiske vedtak iverksatt som forutsatt? 

 

 
 

I dette kapittelet er funn og vurderinger for vedtakene vi har undersøkt iverksettelsen av. Vi 

presenterer først våre funn og vurderinger som gjelder vedtak fattet av formannskapet og 

deretter kommunestyret. Vedtaket vi har undersøkt oppfølgingen av presenteres i tekstboks. 

Deretter presenterer vi våre funn som gjelder iverksettelsen/oppfølgingen av vedtaket. Som 

redegjort for i kapittel 3 har administrasjonen opplyst at det har vært krevende å finne 

opplysninger om oppfølgingen av flere vedtak. 

 

5.1 Oppfølging av vedtak fattet av formannskapet, 2019 – 2021 
 

5.1.1 Vedtak fattet i 2019 

 
Revisors funn 

Saken ble behandlet av formannskapet i møte 31.1.2019. Vi har spurt administrasjonen om 

arbeidet med boligpolitisk handlingsplan har blitt igangsatt, hva som i så fall er status i arbeidet 

og om politiske organ har blitt holdt orientert om fremdrift i arbeidet.  

 

Administrasjonen har opplyst at de ikke har lyktes med å fullt ut finne tilstrekkelig 

dokumentasjon i saken for å kunne svare ut på hvilken måte og i hvilken grad vedtaket er fulgt 

opp. Videre har administrasjonen om status opplyst at det har vært tatt administrativt initiativ 

for å iverksette dette vedtaket, uten at man har kommet i gang med prosessen. De har også 

opplyst at nødvendigheten av en slik plan absolutt er til stede og vist til at boligproblematikken 

i kommunen er satt på dagsorden av administrasjonen i samarbeid med Husbanken. Av 

opplysningene vi har fått, oppfatter revisor at arbeidet med en egen boligpolitisk handlingsplan 

ikke har startet. 

 

Revisors vurdering 

Med bakgrunn i at arbeidet med boligpolitisk handlingsplan i Gamvik kommune ikke er 

igangsatt, vurderer vi revisjonskriteriet om at kommunedirektøren skal iverksette politiske 

vedtak i tråd med forutsetningene i vedtaket som ikke oppfylt.  

 

Revisjonskriterium  

 

Kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i tråd med forutsetningene i 

vedtaket. 

 

Sak 3/19 Gamvik eiendom - søknad om å overta/kjøpe kommunale boliger vedtak 

om utredning 

 

Formannskapet ber adm. igangsette arbeidet med en boligpolitisk handlingsplan for 

Gamvik kommune.  
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Revisors funn 

Formannskapet behandlet saken i møte 31.1.2019. Vi har spurt om administrasjonen kan 

dokumentere dialog med søker om framtidig bruk av området og eventuelle vilkår for 

opprettelse av punktfeste. Administrasjonen har opplyst at de ikke har lyktes med å finne noe 

dokumentasjon i saken for å kunne svare ut på hvilken måte og i hvilken grad vedtaket er 

gjennomført og oppfylt. De har opplyst at det ikke foreligger annet enn selve saksutredningen 

i kommunens systemer, og status i saken er derfor ukjent for administrasjonen.  

 

Revisors vurdering 

På bakgrunn av ovennevnte opplysninger fra administrasjonen, er revisors vurdering at 

revisjonskriteriet om at kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i tråd med 

forutsetningene i vedtaket, ikke er oppfylt. 

 

 

 
Revisors funn 

Saken ble behandlet i formannskapets møte 31.1.2019. Revisor har etterspurt dokumentasjon 

på tildeling av eiendom (jf. vedtakets pkt. 1), søknad om tillatelse til fradeling (jf. vedtakets 

pkt. 2) og dokumentasjon på at fradelt tomt er overdratt til søker etter daværende satser og at 

alle kostnader er påfalt søker (jf. vedtakets pkt. 3).  

 

Administrasjonen har opplyst at status i saken er ukjent. De har ikke lyktes med å finne 

dokumentasjon i saken som kan belyse oppfølgingen av vedtaket. Videre har de opplyst at de 

ikke finner dokumentasjon på fradeling av tomt og oppmåling i sine systemer.  

 

Revisors vurdering 

Med bakgrunn i ovennevnte funn, er revisors vurdering at revisjonskriteriet om at rådmannen 

skal iverksette politiske vedtak i tråd med forutsetningene i vedtaket ikke er oppfylt for de tre 

undersøkte vedtakspunktene i sak 7/19. 

 

Sak 6/19 Pkt.feste vinsjhus Holmeveien 

 

Formannskapet utsetter saken, og ber administrasjon gå i dialog med søker om 

framtidig bruk av området, og eventuelle vilkår for opprettelse av punktfeste.  

Sak 7/19 Nordkyn Nordic Safari AS. Søknad om, av tomt til eksisterende naust 

 

1. Formannskapet tildeler inntil 1000m2 av kommunens eiendom gnr/bnr 42 til 

Nordkyn Nordic Safari AS. 

2. Formannskapet søker om tillatelse til fradeling av inntil 1000m2 fra gnr/bnr 42 

i samsvar med kartskisse som vist i dette saksfremlegget.  

3. Fradelt tomt overdras til søker etter gjeldende fastsatte satser. Alle kostnader 

knyttet til fradeling og oppretting av ny eiendom påfaller søker.  
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Revisors funn 

Formannskapet behandlet saken i møte 14.3.2019. Revisor har etterspurt dokumentasjon som 

belyser at eiendom er overdratt til Mehamn Fisk AS, at det er søkt om tillatelse til fradeling, at 

alle kostnader påfalt søker og at vilkårene i vedtakets pkt. 4 er satt. 

 

Administrasjonen har oversendt skjøte og brev fra Kartverket av 4.5.2020 med bekreftet 

grunnbokutskrift som viser at hjemmel til kommunens eiendom er overdratt fra kommunen til 

selskapet. Ordfører har skrevet under på skjøtet 29.8.2019 – og det fremgår at kjøpesummen 

var på kroner 33 060,-. Vedtakets punkt 3 omtaler «gjeldende fastsatte satser» og revisor 

oppfatter at dette er henvisning til kommunens betalingsregulativ. I betalingsregulativet for 

2019 fremgår at salg av kommunal eiendom til forretning/industri/næring skal skje til pris på 

kr 100 per m2. Kjøpesummen var kr 33 060, som vil tilsvare et areal på 330 m2. Imidlertid 

følger det av samme vedtakspunkt at alle kostnader knyttet til fradeling og oppretting av ny 

eiendom påfaller søker, slik at deler av beløpet kan være andre kostnader enn betaling for selve 

arealet.    

 

Revisors vurdering 

Med bakgrunn i de ovennevnte funn er revisors vurdering at for de tre første vedtakspunktene 

i sak 11/19 er revisjonskriteriet om at kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i tråd 

med forutsetningene i vedtaket er oppfylt. For det siste vedtakspunktet, punkt 4, har ikke 

kommunen fremlagt dokumentasjon på at dette er utført. For dette vedtakspunktet er revisors 

vurdering at revisjonskriteriet ikke er oppfylt.  

 

 

 

Sak 11/19 Mehamn Fisk AS. Søknad om tomt til lagerbygg Holmeveien – endret 

plassering 

 

1: Gamvik formannskap tildeler inntil 320 m2 av kommunens eiendom gnr 3/bnr 9 til  

Mehamn Fisk AS. Tomta skal benyttes til etablering av lagerbygg for fiskeredskaper; 

jfr. søknad av 22.06.2018.  

 

2: Formannskapet søker om tillatelse til fradeling av inntil 350 m2 fra ovennevnte 

eiendom; jfr. kartskisse i dette saksframlegg.  

 

3: Fradelt tomt overdras til søker etter gjeldende fastsatte satser. Alle kostnader knyttet 

til fradeling og oppretting av ny eiendom påfaller søker.  

 

4: Som vilkår for tomtetildelingen fastsettes:  

Søknad om tillatelse til bygging må foreligge innen 6 mnd fra tildelingsdato, og 

byggearbeider må være startet opp innen 2 – to – år fra dato. Hvis disse betingelser 

ikke oppfylles, kan Gamvik kommune tildele tomta til en eventuell annen søker. 

 

Sak 14/19 Opptak av startlån til videretildeling 2019 

 

Formannskapet vedtar å ta opp inntil 4 million i startlån hos Husbanken for videre 

tildeling.  

 

Vedtaket er fattet etter kommunelovens § 13. 
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Revisors funn 

Saken ble behandlet i formannskapets møte 14.3.2019. Vedtaket henviser til kommunelovens 

§ 13, som omhandler utvidet myndighet i haste-saker. Kommunestyret har anledning til å 

beslutte at formannskapet skal ha myndighet til å treffe vedtak i saker som skulle vært avgjort 

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

dette. Revisor har spurt om administrasjonen kan dokumentere at det er tatt opp lån hos 

Husbanken, og at dette er tildelt videre.   

 

Vi har fått tilsendt låneavtaler mellom Gamvik kommune og Husbanken datert 11.2.2021, og 

25.2.2020. Ovennevnte vedtak ble fattet i mars 2019, og med bakgrunn i at det var et 

hastevedtak, oppfatter revisor at vedtaket gjaldt for 2019. Vi har ikke fått tilsendt avtale mellom 

Gamvik og Husbanken for 2019, men vi har i kommunens årsregnskap for 2019 funnet 

informasjon om utlån kommunen har gjort i 2019, markert i gult i utklipp 1 nedenfor. 

 
Utklipp 1: Økonomisk oversikt investering, årsregnskap 2019 

 
 

Som det fremgår av ovennevnte oversikt ble budsjett for utlån regulert fra kr 2 millioner til 6 

millioner, en økning som tilsvarer beløpet formannskapet vedtok. Videre fremgår at utlån er på 

kr 5 160 000, som tilsier at kommunen har videre tildelt startlån. 

 

Revisors vurdering 

Formannskapets vedtak ble fattet i mars 2019 etter hasteparagraf. Vi har ikke blitt forelagt 

dokumentasjon på at lån hos Husbanken i 2019 ble økt i tråd med vedtaket. Vi oppfatter 

imidlertid av opplysninger i regnskapet at kommunen har tatt opp lån for videre tildeling. Med 

bakgrunn i dette er revisors vurdering at revisjonskriteriet om at kommunedirektøren skal 

iverksette politiske vedtak i tråd med forutsetningene i vedtaket er oppfylt.  
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Revisors funn 

Saken ble behandlet av formannskapet i møte 11.4.2019. Revisor har bedt om dokumentasjon 

på at pantedokument og tinglyst forkjøpsrett er slettet. Administrasjonen har opplyst at det ikke 

har lyktes å finne dokumentasjon i saken som belyser på hvilken måte og i hvilken grad 

vedtaket er fulgt opp. Status i saken er derfor ukjent.  

 

Revisors vurdering 

Med bakgrunn i ovennevnte, er revisors vurdering at revisjonskriteriet om at 

kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i tråd med forutsetningene i vedtaket ikke 

er oppfylt for de to vedtakspunktene i sak 22/19. 

 

 

 
Revisors funn 

Formannskapet behandlet saken i møte 23.5.2019. Revisor har bedt om dokumentasjon på at 

hjertestarter er kjøpt inn. Administrasjonen har gitt følgende tilbakemelding: «Det er kjøpt inn 

hjertestarter og finansiert med et låneopptak på 227 155,-». Vi har blitt forelagt kvittering for 

kjøpet, datert 8.9.2019. Vi finner også samme beløp i kommunens regnskap for 2019 i oversikt 

over investering på ansvar 3420 Sykehjem/Sykestue. Det fremgår ikke av dette vedtaket 

hvordan innkjøp av ny hjertestarter skal finansieres. Finansiering ble behandlet av 

kommunestyret i sak 28/19, og vi omtaler kommunestyrets vedtak i kapittel 5.2.  

  

Revisors vurdering 

Administrasjonen viser til at hjertestarter er kjøpt inn og finansiert med låneopptak. 

Investeringen er regnskapsført i 2019. Revisor vurderer revisjonskriteriet om at 

kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i tråd med forutsetningene i vedtaket som 

oppfylt.  

 

 

Sak 22/19 Skjånesbruket AS – sletting av heftelser 

 

Formannskapet ber rådmannen om å iverksette sletting av pantedokument på 

eiendommen 2023-10/78 på kr 800.000 tinglyst 26.11.2009. 

 

Formannskapet ber rådmannen om å iverksette sletting av tinglyst forkjøpsrett på 

eiendommen 2023-10/78 

Sak 27/19 Innkjøp av hjertestarter, Mehamn Helsesenter 

 

Formannskapet vedtar innkjøp av ny hjertestarter.  
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Revisors funn 

Formannskapet behandlet saken i møte 29.8.2019. Vi har undersøkt iverksettelsen av de 

uthevede delene av vedtaket. Vi har bedt om dokumentasjon på salg av eiendom, at pris var i 

henhold til betalingsregulativ, at det er søkt om tillatelse til fradeling, at det er stilt vilkår om 

at kjøper ble pålagt å anlegge ny vei samt at eksisterende festekontrakt avsluttes.  

 

Administrasjonen har oversendt brev som er sendt til Skjånesbruket AS hvor selskapet 

underrettes om vedtaket som ble fattet i formannskapets møte. Vi har også mottatt et brev som 

viser til at selskapet HR Prosjekt AS har blitt innleid av Gamvik kommune for å bistå med 

oppmålingsforretninger i kommunen. Av varsel om oppmålingsforretning fremgår det at den 

skal avholdes 10.10.2019. Administrasjonen har også oversendt protokoll fra 

oppmålingsforretningen samt faktura som viser at kommunen har fakturert selskapet for kjøp 

av tomt, oppmåling, tinglysningsgebyrer, fakturagebyr og utskrift av matrikkelbrev. Totalt ble 

selskapet fakturert for 141 014,- kroner. Det foreligger også tegninger som viser hvor ny vei til 

moloen fra tilbygget skal bygges.  

 

Revisors vurdering 

Med bakgrunn i dokumentasjonen administrasjonen har fremlagt, er revisors vurdering at 

vedtakets punkt 2 er gjennomført og dermed også punkt 3 siden salg er gjennomført. Utfra 

opplysningene vi har fått, legger vi også til grunn at vedtakets punkt 4, 5 og 6 er iverksatt. Vi 

har ikke informasjon om hvorvidt ny vei faktisk er anlagt, men oppfatter at det er oppstilt som 

krav. Kommunen har fakturert selskapet for de påløpte kostnadene og tomt. På denne bakgrunn 

er revisors vurdering at revisjonskriteriet om at kommunedirektøren skal iverksette politiske 

vedtak i tråd med forutsetningene i vedtaket er oppfylt for de seks undersøkte vedtakspunktene.  

 

 

 

 

 

Sak 46/19 Søknad om utvidelse av tomt – næringsvirksomhet på Skjånes 

 

1. Formannskapet ser positivt på at Skjånesbruket AS ønsker å utvide kapasiteten på  

Skjånes med de muligheter det igjen kan gi for økt aktivitet og mulige nye  

arbeidsplasser.  

 

2. Gamvik kommune selger inntil 750 m2 av sin eiendom 10/12 til Skjånesbruket.  

Salgspris i henhold til vedtatt Betalingsregulativ Gamvik kommune.  

 

3. Formannskapet søker om tillatelse til fradeling av inntil 750 m2 fra ovennevnte  

eiendom i samsvar med kartskisse som er vedlagt dette saksframlegget.  

 

4. Tomtearealet som selges slås sammen med Skjånesbrukets eiendom 10/78. 

 

5. Kjøper pålegges å anlegge ny vei til moloen øst/nordøst for tilbygget som bygges. 

  

6. Salget forutsetter at eksisterende festekontrakt 10/12/1 avsluttes. 

 

Kjøper bærer alle kostnader i forbindelse med eiendomsoverdragelsen og ny vei til 

moloen. 
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5.1.2 Vedtak fattet i 2020 

 
Revisors funn 

Formannskapet behandlet saken i møte 7.5.2020. Vedtaket henviser til kommunelovens § 11-

8 som er bestemmelsen om hastesaker i den nye kommuneloven. Vi har etterspurt 

dokumentasjon på anskaffelsen og at traktorgraver ble levert som innbytte (jf. vedtakets pkt. 

2). Administrasjonen har sendt ordrebekreftelse av 12.5.2020. Utklipp av denne fremgår 

nedenfor.  

 

   
 

Som det fremgår av utklippet, skulle kommunen betale kr 705 125 ved levering. Dette beløpet 

er inkludert merverdiavgift, som kommunen får refundert. Merverdiavgift lånefinansieres 

derfor ikke. Trekkes merverdiavgift fra, er kostnaden under kr 600 000.  

 

Revisors vurdering 

Administrasjonen har kjøpt brukt gravemaskin og levert innbyttemaskin til leverandøren som 

angitt i vedtaket. Investeringen som skal lånefinansieres er innenfor det bevilgede beløpet. Med 

bakgrunn i dette vurderer vi revisjonskriteriet om at kommunedirektøren skal iverksette 

politiske vedtak i tråd med forutsetningene i vedtaket, som oppfylt for de tre vedtakspunktene 

i sak 25/20. 

 

Sak 25/20 Kjøp av brukt gravemaskin  

 

I medhold av Kommunelovens § 11-8 fatter formannskapet følgende vedtak: 

1. Det bevilges inntil kr 600 000,- til anskaffelse av brukt gravemaskin til 

erstatning for dagens traktorgraver. 

2. Traktorgarveren av type JCB leveres som innbyttemaskin til leverandøren. 

3. Investeringen dekkes med låneopptak.  
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Revisors funn 

Formannskapet behandlet saken i møte 2.6.2020. Revisor har undersøkt regnskapstall og finner 

at det er ført lite inntekter for utleie av kommunale bygg i perioden 1.1.-31.8.2020. Videre 

finner vi at det ikke er noen leiefaktura fra kommunen til lag og foreninger i denne perioden. 

 

Revisors vurdering 

Med bakgrunn i ovennevnte funn er revisors vurdering at revisjonskriteriet om at 

kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i tråd med forutsetningene i vedtaket, er 

oppfylt for de to vedtakspunktene i sak 31/20. 

 

 

5.1.3 Vedtak fattet i 2021 

 
Revisors funn 

Formannskapet behandlet saken i møte 11.2.2021. Siste del av vedtaket angir at sak skal legges 

fram for behandling i kommunestyret i april. Vi finner ikke at kommunestyret hadde møte i 

april, men i mars og mai. Utfra protokoller fra møtene var ikke sak om mandat og 

trafikksikkerhetsutvalg satt opp som egen sak i noen av disse møtene. Vi har etterspurt 

dokumentasjon på mandat og retningslinjer for trafikksikkerhetsutvalget og at saken er 

fremlagt for kommunestyret.   

 

Administrasjonen har opplyst at saken ble stoppet i kommunestyremøte i etterkant av vedtaket, 

på grunn av at det muligens allerede fantes et trafikksikkerhetsutvalg. Videre har 

administrasjonen opplyst at det stemmer, men at utvalget naturlig nok stoppet opp sitt arbeid 

på grunn av situasjonen med koronapandemien. Av den grunn er det ikke laget noe nytt mandat 

og/eller retningslinjer for Trafikksikkerhetsutvalget, har administrasjonen opplyst. Utkast til 

Trafikksikkerhetsplan var per mai 2022 på høring.  

 

Revisors vurdering 

Med bakgrunn i ovennevnte funn, finner revisor at vi ikke har tilstrekkelig grunnlag for å 

vurdere revisjonskriteriet om at kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i tråd med 

forutsetningene i vedtaket. 

 

 

31/20 Utleie av kommunale bygg fra 01.01.20 – 13.03.20 

 

1. Gamvik kommune gir leiefritak slik at frivillige lag, foreninger og 

idrettslag/klubber ikke betaler for leie av kommunale bygg for perioden 1/1-

13/3 2020. Dette utgjør kr. 214 050,- 

2. Gamvik kommune gir leiefritak slik at frivillige lag, foreninger og 

idrettslag/klubber ikke betaler for leie av kommunale bygg for perioden 14/3 – 

31/8 2020 

 

Sak 7/21 Valg av trafikksikkerhetsutvalg 2021-2023 

 

Formannskapet ber Rådmannen utarbeide mandat og retningslinjer for 

trafikksikkerhetsutvalget 2021-2023.  

Formannskapet ber Rådmannen legge saken frem for behandling i KST i april.  
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Revisors funn 

Saken ble behandlet i formannskapets møte 8.6.2021. Vi har bedt om dokumentasjon på at 

stillingsprosenten i tråd med vedtaket er økt. Administrasjonen har oversendt utlysning av 

stilling som kommunepsykolog i 100 %. Det fremgår ikke når utlysningen ble gjort, men utfra 

tidspunktet utlysningsteksten er hentet ut fra søknadsportal, oppfatter vi at det ble gjort i løpet 

av høsten 2021.  

 

Revisors vurdering 

Med bakgrunn i at administrasjonen har utlyst 100 % stilling som kommunepsykolog vurderer 

vi revisjonskriteriet om at kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i tråd med 

forutsetningene i vedtaket som oppfylt. 

 

 

  

Sak 507/21 Økning av stillingsprosent psykolog 

 

Formannskapet vedtar å øke stillingen til fra 50 % til 100 %. 
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5.2 Oppfølging av vedtak fattet av kommunestyret i perioden 2019-2021 
 

5.2.1 Vedtak fattet i 2019 

 
Revisors funn 

Kommunestyret behandlet saken i møte 14.2.2019. Revisor har undersøkt i kommunens 

regnskap at bevilgningen ble gjennomført og at midlene ble tatt av disposisjonsfondet. 

 

Revisors vurdering 

Revisor vurderer revisjonskriteriet om at kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i 

tråd med forutsetningene i vedtaket som oppfylt. 

 

 

 
Revisors funn 

Kommunestyret behandlet saken i møte 14.02.2019. Vi har fra administrasjonen bedt om 

redegjørelse for hva som er gjort i denne saken, dokumentasjon på at Værveien 101 ble kjøpt i 

henhold til intensjonsavtale og at det ble søkt investeringstilskudd fra Husbanken.  

 

Administrasjonen har gitt følgende tilbakemelding: «Det kan ikke finnes spor etter utredning 

av «bolig med bistand» Det er ikke tatt opp lån pålydende 500 000.- i 2019 til dette formålet.» 

Revisor er usikker på om administrasjonens svar egentlig knytter seg til oppfølgingen av et 

annet vedtak omhandlende Værveien 101. Vi har imidlertid ikke mottatt annen informasjon 

eller dokumentasjon som belyser oppfølgingen av vedtaket i sak 7/19. 

 

 

 

 

4/19 Mehamn 200 år 2019 – Jubileumsarrangement. Søknad om økonomisk støtte 

til arrangement 

 

Kommunestyret bevilger 250.000,- som omsøkt av jubileumskomiteen. Midlene tas av 

disposisjonsfondet.  

Sak 7/19 Bolig med bistand kjøp av Værveien 101 

 

1. Gamvik kommunestyret vedtar å kjøpe Værveien 101 i henhold til intensjonsavtale 

av 11. desember 2018. 

  

2. Gamvik kommunestyre vedtar et låneopptak på inntil kr 6.000.000 

  

3. Rådmannen skal søke maksimalt investeringstilskudd fra Husbanken, dette tilskuddet  

skal gå til reduksjon av den totale kostnaden for kommunen 

  

4. Nødvendige ombygginger/utbedringer prosjekteres i nært samarbeid med Husbanken  

og deres retningslinjer, og igangsettes så snart som mulig med sikte på å ta bygget i  

bruk i løpet av 2019. 

 

5. Kommunestyret ber om at omkringliggende arealer forbeholdes prosjektet.  

Dette for å sikre arealer til en eventuell utbygging. 

 



KomRev NORD IKS                                                                      Oppfølging av politiske vedtak 

24 

 

Revisors vurdering 

Med bakgrunn i ovennevnte tilbakemelding fra administrasjonen er vår vurdering at 

revisjonskriteriet om at kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i tråd med 

forutsetningene i vedtaket ikke er oppfylt for de fem undersøkte vedtakspunktene i sak 7/19.  

 

 

 
Revisors funn 

Kommunestyret behandlet saken i møte 25.4.2019. Revisor har spurt om kostnadsoverslaget i 

punkt B ble lagt til grunn og innarbeidet i kommunens økonomiplan og om det er gjort 

låneopptak i etterkant av vedtaket. Administrasjonen har opplyst at barnehagen er bygget og 

tatt i bruk. Videre har de opplyst at kostnadsoverslaget for barnehagen har holdt og at det i 

etterkant av kommunestyrets vedtak ble gjort låneopptak.   

 

Revisors vurdering 

Vi vurderer revisjonskriteriet om at kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i tråd 

med forutsetningene i vedtaket, som oppfylt.  

 

 

 
Revisors funn 

Kommunestyret behandlet saken i møte 13.6.2019. Revisor har etterspurt dokumentasjon på at 

hjertestarter ble finansiert med låneopptak, som angitt i vedtaket. Administrasjonen har 

fremlagt kvittering for kjøpet og opplyst at det er finansiert med låneopptak på kr 227 155. 

Revisor finner at dette beløpet er regnskapsført i 2019. 

 

Revisors vurdering 

Med bakgrunn i ovennevnte funn, er revisors vurdering at revisjonskriteriet om at 

kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i tråd med forutsetninger i vedtaket, er 

oppfylt.  

 

Sak 15/19 Mehamn barnehage – nybygg, oppgraderinger eller? 

 

På bakgrunn av mulighetsstudiet anbefales det at det bygges ny fremtidsrettet 

barnehage i Mehamn.  

Kostnadsoverslaget i alternativ B legges til grunn.  

Prosjektet finansieres med ordinært låneopptak og innarbeides i kommunens 

økonomiplan. 

 

Sak 28/19 Innkjøp av hjertestarter, Mehamn helsesenter. Finansiering  

 

Gamvik kommunestyre vedtar å finansiere ny hjertestarter til Mehamn helsesenter med 

låneopptak på inntil kr 250 000 
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Revisors funn 

Saken ble behandlet av kommunestyret i møte 13.6.2019. Revisor har undersøkt iverksettingen 

av det uthevede vedtakspunktet – vedtakets punkt 2. Revisor har fra administrasjonen etterspurt 

dokumentasjon på utlysning av prosjektkonkurranse.  

 

Kommunen har oversendt interne e-poster omhandlende fylling av masser ved industriområdet. 

Det fremgår av disse at det ikke er gjennomført konkurranse. Kommunen fikk vederlagsfrie 

masser fra Mesta som ble fraktet til industriområdet. Kommunen fikk også masser fra 

privatperson som skulle etablere vei til hytte i området. Det var en fastsatt pris på kr 180 per 

kubikkmeter for å få disse massene transportert og utlagt. Det fremgår av korrespondansen at 

kommunen hadde klargjort for konkurranse, men denne ble stoppet da de fikk tilgang på så 

mye billige masser. Slik revisor oppfatter innholdet i e-postkorrespondansen, har kommunens 

kostnader oversteget kr 100 000. 

 

Revisors vurdering 

Det er ikke lyst ut prosjektkonkurranse i tråd med vedtakets punkt 2. Årsaken er at kommunen 

fikk tilgang til billige masser, noe som sannsynligvis reduserte kommunens kostnader. Revisor 

oppfatter at kostnadene har oversteget kr 100 000 og i henhold til regelverk om offentlige 

anskaffelser skal det gjennomføres konkurranse når kostnadene overstiger kr 100 000. Vi 

vurderer revisjonskriteriet om at kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i tråd med 

forutsetningene i vedtaket som ikke oppfylt.  

 

 

 
Revisors funn 

Kommunestyret behandlet saken i møte 13.6.2019. Revisor har bedt om 

informasjon/dokumentasjon om endring av åpningstid, opprettelse av 25 %-stilling fra nytt 

barnehageår, om det etter skolestart i 2019 har vært SFO-tilbud ved Gamvik skole og 

finansiering. 

 

Sak 29/19 Skjånes industriområde finansiering og gjennomføring 

 

1. Gamvik kommune hilser den økende interessen for utvikling av stedet Skjånes 

velkommen. Skjånes industriområde utvikles med nytt byggetrinn som skissert i 

saksfremlegg til denne sak. Investeringsbudsjettets post 02300.4204.325 økes 

med kr. 1 200 000,- til kr. 1 500 000,-. Prosjektet finansieres med låneopptak. 

2. Prosjektkonkurranse lyses ut og prosjektet gjennomføres snarest mulig. 

Sak 34/19 Åpningstider i barnehage og opprettelse SFO i Gamvik 

 

Kommunestyret endrer åpningstid i Gamvik barnehage til 07:00 – 16:00 og som følge 

av det oppretter en 25 % stilling fra nytt barnehageår. 

 

Kommunestyret oppretter SFO-tilbud ved Gamvik skole, fra skolestart 2019, dersom 

det er behov for det, i samarbeid med Gamvik barnehage. 

 

Kommunestyret innarbeider det i årets budsjett, ca 70.000 og videre innarbeide det i 

neste års budsjett. 

Tiltaket finansieres slik: 40.000 fra kulturkontoret, 30.000 fra kulturskolen. 
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Administrasjonen har opplyst at Gamvik barnehage avholdt et foreldremøte for å kartlegge 

behov for endret åpningstid. Det ble inngått en avtale mellom de foresatte og barnehagen som 

innebærer at foresatte melder fra når det er behov. Denne ordningen har administrasjonen 

opplyst at har fungert. Vi har ikke fått dokumentasjon på avtalen mellom barnehagen og 

foreldrene, men administrasjonen viser til at barnehagen har slik dokumentasjon.  

 

Når det gjelder endring av åpningstider, har administrasjonen opplyst at det medfører endring 

av vedtektene. Vedtektsendringer er en politisk prosess med høringsfrister fra ulike instanser. 

Administrasjonen har imidlertid opplyst at det viste seg at det kunne gjøres uten å endre 

vedtektene. Revisor antar at det har sammenheng med at det ikke ble fastsatt nye åpningstider, 

men at de er behovsprøvde – altså endres når foreldre melder fra om behov.  

 

Om opprettelse av 25 %-stilling ved barnehagen har administrasjonen opplyst at dette ble gjort 

ved at en pedagogisk leder ble flyttet over fra Mehamn barnehage til Gamvik barnehage. Dette 

skjedde fra og med 23.4.2019. Det innebar en større økning i bemanningen i Gamvik barnehage 

enn 25 %-stilling. Administrasjonen har opplyst at den aktuelle ansatte har kompetanse for 

undervisning i småskolen og ved overkapasitet i barnehagen kunne ressursen brukes i skolen.  

 

Når det gjelder tilbud om SFO, har administrasjonen vist til at det fra høsten 2019 har vært 

tilbud om SFO. Tilbudet var organisert via barnehagen, og det var behov for SFO før skoletid. 

Da skolen har leksehjelptilbud fire dager i uken var behovet for SFO kun tilknyttet til tiden før 

skolen åpnet. Det er ikke søkt om plass på SFO etter skoletid for noen elever ved Gamvik skole.  

 

Finansiering av tiltaket ble gjort ved omfordeling innenfor budsjettrammen til Oppvekst, har 

administrasjonen opplyst. 

 

Revisors vurdering 

Med bakgrunn i de ovennevnte opplysningene fra administrasjonen er revisors vurdering at 

revisjonskriteriet om at kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i tråd med 

forutsetningene i vedtaket, er oppfylt for de tre undersøkte vedtakspunktene i sak 34/19. 

 

 

 
Revisors funn 

Kommunestyret behandlet saken i møte 14.11.2019. Revisor har bedt om å få oversendt 

vedtektene til SFO i Gamvik kommune og har gjennomgått disse. Av vedtektene for SFO som 

vi har fått tilsendt, fremgår at det er vedtatt av formannskapet 7.11.2019. Endringene 

kommunestyret vedtok en uke senere er ikke tatt inn i vedtektene.   

 

Revisors vurdering 

Med bakgrunn i at endringer kommunestyret vedtok ikke er inntatt i vedtektene, er revisors 

vurdering at revisjonskriteriet om at kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i tråd 

med forutsetningene i vedtaket ikke er oppfylt.  

Sak 47/19 Vedtekter skolefritidsordningen i Gamvik kommune 

 

Fremlagte vedtekter for skolefritidsordningen vedtas med følgende endringer: 

Punkt 10D i vedtekter for SFO endres til: 

Det betales for 9 måneder, I høstferie, juleferie, vinterferie og påskeferie er det mulig å 

kjøpe ekstra tid. Det betales da pr. dag. 

Punkt 8c endres fra 10 mnd. Til 9 mnd.  
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Revisors funn 

Kommunestyret behandlet saken i møte 14.11.2019. Revisor har etterspurt dokumentasjon som 

viser at ulike alternativer til tomt og nybygg er vurdert. Vi har også bedt om dokumentasjon på 

at administrasjonen har utredet alternativ bruk eller utleie/salg av Værveien 101. 

 

Administrasjonen har gitt tilbakemelding om at de ikke har funnet dokumentasjon i saken for 

å kunne svare ut på hvilken måte og i hvilken grad vedtaket er gjennomført.  

 

Revisors vurdering 

Med bakgrunn i administrasjonens tilbakemelding, er revisors vurdering at revisjonskriteriet 

om at kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i tråd med forutsetningene i vedtaket 

ikke er oppfylt.  

 

 

 
Revisors funn 

Kommunestyret behandlet saken i møte 14.11.2019. Revisor har undersøkt den uthevede delen 

av vedtaket og spurt administrasjonen om det kan dokumenteres at det er sendt søknad til 

Sametinget om ytterligere støtte. I sitt svar har administrasjonen vist til vedlegg 2. Av 

vedleggene som er oversendt oss som vedlegg 2, finner vi ikke at det inngår dokumentasjon på 

at det er utarbeidet og oversendt en søknad til Sametinget for ytterligere støtte. Vi finner heller 

ikke at det inngår i andre vedlegg administrasjonen har sendt.  

 

Revisors vurdering 

Vi vurderer revisjonskriteriet om at kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i tråd 

med forutsetningene i vedtaket som ikke oppfylt.  

 

Sak 48/19 Bolig med bistand – Værveien 101 ombygging 

 

Kommunestyret sender saken tilbake til administrasjonen, med følgende bestilling: 

1. Vurdere ulike alternativer til tomt. 

2. Vurdere nybygg. 

3. Ber administrasjonen utrede alternativt bruk eller utleie/salg av Værveien 101. 

Sak 49/19 Fremtidige 17.mai arrangementer i kommunen 

 

Punkt 1: 

OOU i samarbeid med ungdomsrådet gis i oppdrag å organisere 17.-mai-

arrangementer i Gamvik kommune. 

Punkt 2: 

Tilskudd kr 12.500 til Mehamn 

Gamvik og Skjånes kr 6.000 hver seg. 

Med følgende tillegg i punkt 1 og 2: 

Punkt 1: Organisere 17.mai arrangement og samefolkets dag 6.februar. 

Punkt 2: Tilskudd på 10.000,- til samefolkets dag. 

Administrasjonen utarbeider en søknad til sametinget for ytterlig støtte. 
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Revisors funn 

Kommunestyret behandlet saken i møte 16.12.2019. Revisor har undersøkt iverksettelsen av 

de deler av vedtaket som fremgår av boksen over, og for punkt 16 den uthevede delen av 

punktet. Vi har fra administrasjonen bedt om informasjon/dokumentasjon for å belyse 

oppfølgingen av vedtakspunktene.  

 

Til pkt. 14, som omhandler arbeid med kartlegging og verdsetting av friluftsområder i Gamvik, 

har administrasjonen opplyst at det ikke er funnet noen dokumentasjon på at det er igangsatt et 

arbeid med å kartlegge og verdsette friluftsområder i Gamvik. Administrasjonen har ikke 

funnet noen dokumentasjon på at det er nedsatt en arbeidsgruppe som arbeider med dette, eller 

deltakere til en slik gruppe. 

 

Når det gjelder pkt. 16, som gjelder utredning av om ledere kan gå inn i turnus, har 

administrasjonen opplyst at det ikke er funnet noen dokumentasjon på at det er utredet om 

ledere kan gå inn i turnus. 

 

Vedtakets pkt. 17 gjelder stillinger i Gamvik kommune og tilrettelagt arbeid. Administrasjonen 

har opplyst at det er ikke er funnet noen dokumentasjon på den bestilte gjennomgangen i punkt 

17. 

 

Sak 54/19 Årsbudsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023 

 

Nytt punkt 14: 

Gamvik SV/SP ber om at det igangsettes arbeid med kartlegging og verdsetting av 

friluftsområder i kommunen. Det nedsettes en arbeidsgruppe som kartlegger 

friluftsområdene med utgangspunkt i miljødirektoratets veileder (…) 

 

Nytt punkt 16: 

(…) Gamvik SV/SP ønsker at det skal utredes om ledere kan gå inn i turnus. 

Omfordeling fra helse av eksisterende ressurser til miljøarbeiderstilling ved skolene og 

barnehagene i kommunen, med virkning fra 1. august 2020. Utredningen behandles 

videre i OOU. 

 

Nytt punkt 17:  

Stillinger i Gamvik kommune og bruk av tilrettelagt arbeid: Vi ber administrasjonen 

om å foreta en full gjennomgang av hvilken praksis som føres med tanke på midlertidige 

ansettelser og tilrettelegging av arbeid for arbeidstakere som av ulike årsaker trenger 

det. Gamvik kommune skal rette seg etter arbeidslivets spilleregler, men samtidig skal 

vi ikke strekke unødig langt ved å tilby/opprette stillinger som gjør kommunen ineffektiv 

og hindrer utvikling og kompetanseheving, samt påfører kommunen unødig høye 

lønnskostnader. 

 

Nytt punkt 18: 

Det foreslås å sette av kr 100 000,- til folkevalgtopplæring. 

 

Forslag:  

At det settes av kr 270 000,- til bassengtrekk på Gamvik skole 
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Vedtakets pkt. 18 gjaldt folkevalgtopplæring. Administrasjonen har opplyst at det ikke er 

funnet noen dokumentasjon på at summen til folkevalgtopplæring er satt av og eventuelt 

anvendt til folkevalgtopplæring. De har imidlertid opplyst at det er gjennomført en ny runde 

med folkevalgtopplæring 08.02.2022. Dette kostet ikke kommunen noe, da dette var del av 

tilbudet fra KS til kommunen.  

 

Det siste vedtakspunktet gjaldt bassengtrekk. Administrasjonen har oversendt dokumentasjon 

på at det er innhentet tilbud på kjøp av bassengtrekk.   

 

Revisors vurdering 

For fire av de fem undersøkte vedtakspunktene har administrasjonen opplyst at de ikke finner 

dokumentasjon på at disse er gjennomført/iverksatt. For disse fire vedtakspunktene er revisors 

vurdering at revisjonskriteriet om at kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i tråd 

med forutsetningene i vedtaket ikke er oppfylt. Det siste undersøkte vedtakspunktet gjelder 

bassengtrekk, og dette er fulgt opp gjennom å innhente tilbud på slikt trekk. For dette 

vedtakspunktet er revisors vurdering at revisjonskriteriet er oppfylt.  

 

 

 
Revisors funn 

Kommunestyret behandlet saken i møte 16.12.2019. Kommunestyrets vedtak består av hele 

reglementet, og vi har kun gjengitt tilføyelse som ble foreslått og vedtatt i møtet, og som vi har 

undersøkt iverksettelsen av. Vi har fra administrasjonen bedt om å få tilsendt reglementet. 

Reglementet vi har fått tilsendt er behandlet av kommunestyret i møte 11.6.2020, og er dermed 

et nyere reglement enn det som ble behandlet av kommunestyret i sak 55/19. Det gir ikke 

revisor grunnlag for å undersøke om kommunestyrets vedtak i sak 55/19 ble iverksatt. 

 

Revisors vurdering 

Revisor har ikke grunnlag for å vurdere oppfyllelsen av revisjonskriteriet om at 

kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i tråd med forutsetningene i vedtaket.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 55/19 Nytt reglement Mehamn idrettshall 

 

[…] 

 

Tilføy Lag/foreninger som driver med konkurranseidrett skal prioriteres tre dager i 

uken i tidsrommet 17.00-20.00 mandag – torsdag,…. 
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5.2.2 Vedtak fattet i 2020 

 
Revisors funn 

Kommunestyret behandlet saken i møte 13.2.2020. Revisor har fra administrasjonen bedt om 

informasjon om «bolig med bistand» har blitt utredet videre og status i arbeidet med eventuell 

utredning, om utredning for alternativ bruk eller salg er igangsatt/gjennomført, om saken ble 

lagt frem for kommunestyret og om det ble tatt opp lån for å utrede «bolig med bistand».  

 

Administrasjonen har gitt følgende tilbakemelding: «Administrasjonen kan ikke finne spor etter 

utredning av «bolig med bistand» Det er ikke tatt opp lån pålydende 500 000.- i 2019 til dette 

formålet.» 

 

Revisors vurdering 

Revisors vurdering er at revisjonskriteriet om at kommunedirektøren skal iverksette politiske 

vedtak i tråd med forutsetningene i vedtaket ikke er oppfylt for de fem undersøkte 

vedtakspunktene i sak 6/20.  

 

Sak 6/20 Alternativt bruk av Værveien 101 

 

1. Prosjektet «bolig med bistand» utredes videre med tanke på tjenestens innhold og 

organisering, før beliggenhet/lokalisasjon vedtas. Værveien 101 benyttes til annet 

formål. 

2. «Bolig med bistand» vurderes i forhold til nytt bygg eventuelt leie av bygg. 

3. Administrasjonen får i oppgave å utrede værveien 101 for alternativt bruk/salg. 

4. Saken legges frem til kommunestyret. 

5. Det tas opp et lån på kr. 500.000,- på investeringsbudsjettet til utredning av «bolig 

med bistand» 
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Revisors funn 

Kommunestyret behandlet saken i møte 30.4.2020. Revisor har undersøkt iverksettelsen av de 

uthevede vedtakspunktene og bedt om å få tilsendt avtale inngått mellom Gamvik kommune 

og kirkelig fellesråd om overdragelse av kirkegårdene og kirkebyggene. Vi har fått tilsendt 

avtale mellom den Norske kirke ved Gamvik kirkekontor og Gamvik kommune datert 

5.6.2020. Av avtalen fremgår at kirkegårdene og kirkebyggene som er angitt i kommunestyrets 

vedtak er overdratt fra Gamvik kommune til Gamvik kirkelige fellesråd.  

 

Revisors vurdering 

Vi vurderer revisjonskriteriet om at kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i tråd 

med forutsetningene i vedtaket som oppfylt for de to undersøkte vedtakspunktene i sak 23/20. 

 

 

 

 

 

 

Sak 23/20 Overføring av kirkelige eiendom til kirkelig fellesråd 

 

1. Kommunestyret gir rådmannen fullmakt til å inngå avtale med Kirkelig fellesråd 

om overdragelse av kirkegårdene og kirkebyggene fra kommunen til fellesrådet.  

  

2. Avtalen skal omfatte følgende eiendommer:  

Mehamn:  

Kirkebygget:  Eiendom gnr 3, bnr 247.  

Kirkegården:  Eiendom gnr 3, bnr 39.   

  

Gamvik:  

Kirkebygget:    Eiendom gnr 5, bnr 81.    

Kirkegården:  Eiendom gnr 5, bnr 82.  

Eiendom gnr 5, bnr 127  

Eiendom gnr 5, bnr 215  

  

Hop  

Kirkebygget:  Eiendom gnr 10. bnr 62     

Kirkegården: Eiendom gnr 10, bnr 30  

  

3. Etter at avtalen er godkjent av kirkelig fellesråd skjøter kommunen eiendommene 

over til kirkelig fellesråd. Tinglysningsgebyret dekkes av Gamvik kommune.  

  

4. Dersom kirkelig fellesråd ønsker å erverve eiendomsretten til de eldste delene av  

kirkegårdene i Gamvik og Hop må kirkelig fellesråd selv inngå eventuelle avtaler med  

hjemmelshaverne. 
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Revisors funn 

Kommunestyret behandlet saken i møte 30.4.2020. Revisor har undersøkt iverksettelsen av 

vedtakspunktet som er gjengitt og etterspurt dokumentasjon på at avtalen er reforhandlet. 

Administrasjonen har opplyst at tjenesteytingsavtalen er drøftet med kirkevergen i både 2020, 

2021 og 2022. Videre opplyste de per mai 2022 at den var tiltenkt å bli reforhandlet mellom 

partene, men at det ikke var funnet felles tid for å få dette gjennomført enda.  

 

Revisors vurdering 

Tjenesteytingsavtalen var ikke blitt reforhandlet to år etter at kommunestyrets vedtak ble fattet. 

Det er etter revisors vurdering ikke i tråd med at vedtak skal iverksettes uten ugrunnet opphold. 

Vi vurderer revisjonskriteriet om at kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i tråd 

med forutsetningene i vedtaket som ikke oppfylt. 

 

 

 
Revisors funn 

Kommunestyret behandlet saken i møte 11.6.2020. Kommunestyrets vedtak gjengir innholdet 

i hele reglementet. Vi har i boksen ovenfor kun gjengitt de tilføyelsene som ble vedtatt i møtet 

– utover rådmannens innstilling. Vi har etterspurt dokumentasjon på at det er tatt initiativ 

overfor Lebesby kommune om etablering av felles idrettsråd, at søknadsfrist er satt som angitt 

i kommunestyrets vedtak og at administrasjonen tildeler treningstid.   

 

Administrasjonen har opplyst at de ikke har funnet fullgodt svar på disse spørsmålene fra 

revisor, med hensyn til dokumentasjonsunderlag. Videre har de opplyst at dette er ikke 

gjennomført ut fra det de kan finne.  

 

Sak 24/20 Vedlikehold av kirkebygg 

 

[…] 

 

6. Rådmannen gis fullmakt til å reforhandle tjenesteytingsavtalen innenfor kommunens 

budsjettramme 

 

 

Sak 38/20 Nytt reglement Mehamn idrettshall 

 

[…] 

 

Gamvik kommune tar initiativ overfor Lebesby kommune om å gå sammen om 

opprettelse av et felles Idrettsråd. 

 

Søknadsfristen settes til 1.juni for perioden 15.august-15.juni  

Gjelder fra 2021.  

  

Tildeling:  

- Administrasjonen tildeler treningstid.  

- OOU er klageinstans.  

  

Tilføyelse punkt 7:  

 ...gjelder idrettsarrangement. 
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Revisors vurdering 

Vi vurderer revisjonskriteriet om at kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i tråd 

med forutsetningene i vedtaket som ikke oppfylt. 

 

 

 
Revisors funn 

Kommunestyret behandlet saken i møte 11.6.2020. Revisor har etterspurt dokumentasjon som 

viser at stilling er opprettet i tråd med vedtaket. Vi har fått oversendt stillingsannonse samt 

arbeidsavtale som viser at det er ansatt ny barnevernsleder i 100% stilling fra 17.11.2020 i 

barnevernstjenesten.  

 

Revisors vurdering 

Revisor legger til grunn at dokumentasjonen kommunen har oversendt gjelder nyopprettet 100 

%-stilling, i tråd med kommunestyrets vedtak og vår forespørsel. Med bakgrunn i det vurderer 

vi revisjonskriteriet om at kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i tråd med 

forutsetningene i vedtaket som oppfylt. 

 

 

 
Revisors funn 

Kommunestyret behandlet saken i møte 15.12.2020. Vi har fra administrasjonen bedt om 

dokumentasjon på at de tre vedtakspunktene 7 – 9 er iverksatt/gjennomført.  

 

Vedtakets punkt 7 gjelder utredning av konsekvenser av tiltak for drift av kjøkken. Sak om 

utredning av kjøkkendrift ble fremlagt for, og behandlet av, kommunestyret i møte 17.6.2021 

(sak 517/21). Vedlagt saken var rapport fra arbeid til en arbeidsgruppe som hadde vurdert ulike 

alternativer. Fortsatt kommunal drift er vurdert av arbeidsgruppa. Alternativ med drift i 

kombinasjon med vekstbedrift fremgår ikke av arbeidsgruppas rapport.  

 

Vedtakets punkt 8 gjelder utredning innenfor sektorene helse og teknisk for tiltak i nedtrekk av 

drift. Administrasjonen har opplyst at sak om nedtrekk av institusjonsplasser har vært oppe i 

Sak 47/20 Opprettelse av ny stilling i Nordkyn barnevern 

 

Det opprettes en ny stilling i 100 % stilling i barnevernet. Stillingen skal deles likt 

mellom Gamvik og Lebesby. 

Sak 74/20 Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 

 

[…] 

 

7. Kommunestyret ber rådmannen utrede konsekvenser av tiltak for drift av kjøkken. 

Det bør ses på fortsatt kommunal drift, eventuelt i kombinasjon med vekstbedrift. 

Utredning bes lagt frem for politisk behandling innen 1 tertial 2021.  

 

8. Kommunestyret ber rådmann utrede sektor helse og teknisk for tiltak i nedtrekk av 

drift, og komme tilbake med utredning til kommunestyret for politisk behandling innen 

1 tertial 2021.  

 

9. Kommunestyret ber rådmann utrede en plan for inndekning av underskudd 2020, for 

politisk behandling innen 1 tertial 2021. 
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kommunestyret i slutten av 2020, og at kommunestyret vedtok nedtrekk av institusjonsplasser 

fra 10 til 7 plasser. Kommunestyrets vedtak i sak 74/20 ble fattet i møte 15.12.2020. Revisor 

har gjennomgått protokoller fra kommunestyrets møter i 2021, og kan ikke se at det er lagt 

frem konkret sak med utredning av nedtrekk i drift innenfor sektorene helse og teknisk.  

 

Vedtakets punkt 9 gjelder plan for inndekning av underskudd. Administrasjonen har i sin 

besvarelse til oss ikke gitt noen opplysninger med relevans for denne delen av vedtaket i sak 

74/20. Revisor har gjennomgått protokoller fra kommunestyrets møter, og kan ikke se at det er 

lagt frem konkret sak som gjelder plan for inndekning av underskudd i første halvår 2021.    

 

Revisors vurdering 

For to av de undersøkte vedtakspunktene (punkt 8 og 9) finner vi ikke at vedtaket er iverksatt 

i tråd med forutsetningene, og vurderer revisjonskriteriet om at kommunedirektøren skal 

iverksette politiske vedtak i tråd med forutsetningene i vedtaket som ikke oppfylt. For det tredje 

undersøkte vedtakspunktet (punkt 7) har administrasjonen lagt frem sak om utredning av 

konsekvenser. Denne er fremlagt senere enn fristen kommunestyret satt i vedtaket, og 

inneholder ikke utredning av et av alternativene kommunestyret ønsket. For dette 

vedtakspunktet vurderer vi revisjonskriteriet som til dels oppfylt.  

 

 

 
Revisors funn 

Kommunestyret behandlet saken i møte 17.6.2021. Revisor har bedt om dokumentasjon på hva 

som er gjort i etterkant av dette vedtaket. Vi har spurt om ivaretakelse av folkevalgte som 

utsettes for trusler med mer er integrert i krise- og beredskapsplan, om det er opprettet fast 

kontaktperson og prosedyrer for oppfølging, om det er bedt om fast kontaktperson i politiet og 

om temaet er innarbeidet i folkevalgtopplæringen.  

 

Administrasjonen har opplyst at ivaretakelse av folkevalgte som utsettes for trusler ennå ikke 

er kommet med og integrert i krise- og beredskapsplanen, men at denne er under revisjon. Det 

er opprettet fast kontaktperson for oppfølging av folkevalgte som utsettes for trusler med mer, 

og administrasjonen har opplyst at kommunestyret har valgt rådmannen som kontaktperson.  

Administrasjonen har også opplyst at det er opprettet fast kontaktperson i politiet for spørsmål 

om folkevalgtes sikkerhet. Videre har de opplyst at temaet ennå ikke er innarbeidet i 

folkevalgtopplæringen. Bakgrunnen er opplyst å være at vedtaket om å gjøre dette er veldig 

ferskt, og at noen politikere har reagert negativt når vedtaket er effektuert i praksis av 

rådmannen.  

Sak 524/21 Kontaktperson politikere ifb. krenkende eller hatefulle ytringer 

 

Det besluttes at Gamvik kommune skal: 

- Integrere ivaretakelse av folkevalgte som utsettes for trusler med mer i krise- og 

beredskapsplan. 

- Opprette en fast kontaktperson og prosedyrer for oppfølging av folkevalgte som 

utsettes for trusler med mer. 

- Kommunestyret delegerer til rådmannen å utarbeide og inngi anmeldelse på 

vegne av kommunen i slike saker. 

- Be om fast kontaktperson i politiet for spørsmål om folkevalgtes sikkerhet. 

- Innarbeide temaet i folkevalgtopplæringen. 

- Tilby adgang til bedriftshelsetjeneste for psykososiale støtte til folkevalgte som 

har behov for dette og motivere utsatte folkevalgte til å benytte seg av tilbudet. 
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Revisors vurdering 

Administrasjonen har opplyst at deler av, men ikke hele, vedtaket er iverksatt. Revisors 

vurdering er at revisjonskriteriet om at kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i 

tråd med forutsetningene i vedtaket til dels er oppfylt. 

 

 

5.3 Oppsummering og konklusjon 
Vi har undersøkt iverksettelsen av 26 vedtakspunkter fordelt på tolv vedtak fattet av 

formannskapet i perioden 2019 til oktober 2021. Vi har vurdert revisjonskriteriet om at 

kommunedirektøren skal iverksette politiske vedtak i tråd med forutsetningene som: 

- Oppfylt for 17 vedtakspunkter 

- Ikke oppfylt for åtte vedtakspunkter 

 

For det siste undersøkte vedtakspunktet har vi ikke grunnlag for å vurdere revisjonskriteriet.  

 

Vi har undersøkt iverksettelsen av 35 vedtakspunkter fordelt på 18 vedtak fattet av 

kommunestyret. Vi har vurdert revisjonskriteriet om at kommunedirektøren skal iverksette 

politiske vedtak i tråd med forutsetningene i vedtaket som: 

- Oppfylt for 12 vedtakspunkter  

- Til dels oppfylt for to vedtakspunkter 

- Ikke oppfylt for 20 vedtakspunkter 

 

For det siste undersøkte vedtakspunktet har vi ikke grunnlag for å vurdere revisjonskriteriet.  

 

Totalt har vi undersøkt iverksettelsen av 61 vedtakspunkter. Vi har vurdert at i underkant av 

halvparten av disse – 29 vedtakspunkter – er iverksatt i tråd med forutsetningene. Omtrent like 

mange – 28 vedtakspunkter – har vi vurdert at ikke er iverksatt i tråd med forutsetningene. Vi 

har vurdert at to vedtakspunkter til dels er iverksatt i tråd med forutsetningene, mens vi for to 

undersøkte vedtakspunkter ikke har grunnlag for å vurdere iverksettelsen.  

 

Med bakgrunn i våre funn og vurderinger, er revisors konklusjon at politiske vedtak kun til 

dels blir iverksatt som forutsatt. Vi presiserer at konklusjonen gjelder for de vedtakspunktene 

vi har undersøkt.  

 

Administrasjonen i Gamvik kommune har i sin tilbakemelding til oss opplyst at det generelt 

har vært svært krevende å spore flere av disse vedtakene og å finne svar på hvorvidt disse har 

blitt fulgt opp i årene 2019 og 2020. Revisor bemerker at det er alvorlig at kommunedirektøren 

ikke har oversikt over status i oppfølgingen av politiske vedtak. Oppfølging av politiske vedtak 

er en sentral oppgave for kommunedirektøren etter kommuneloven. Revisor er klar over at det 

har vært relativt hyppige endringer i administrativ ledelse i Gamvik kommune. Dette 

underbygger viktigheten av å ha rutiner og systemer for oppfølging av politiske vedtak, slik at 

iverksettelse og oppfølging av vedtak ikke avhenger av enkeltpersoner i organisasjonen.  

 
 
 
 



KomRev NORD IKS                                                                      Oppfølging av politiske vedtak 

36 

 

6 UTTALELSE 
Revisor sendte rapporten til uttalelse til kommunedirektør 17.10.2022 med to ukers frist for 

tilbakemelding. Vi mottok tilbakemelding 20.10.2022. Denne er i sin helhet gjengitt nedenfor.  
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7 ANBEFALINGER 
 

Med bakgrunn i våre funn, vurderinger og konklusjoner har revisor anbefalinger til Gamvik 

kommune.  

 

Vi anbefaler Gamvik kommune å 

➢ Etablere et system for oppfølging/iverksettelse av politiske vedtak som omfatter rutiner 

for  

o Registrering av politiske vedtak 

o Ansvarsplassering- og fordeling for oppfølging av politiske vedtak 

o Fremgangsmåte ved behov for avklaring av vedtakets innhold 

o Rapportering på vedtaksoppfølging fra kommunedirektøren til politisk nivå 

o Å gjøre folkevalgt organ oppmerksom på eventuelle faktiske eller rettslige forhold med 

sentral betydning for iverksettelsen av et vedtak 

 

Med bakgrunn i at vi har funnet at flere politiske vedtak ikke er iverksatt som forutsatt, 

anbefaler vi også Gamvik kommune å 

➢ Gjennomgå iverksettelsen av tidligere vedtak og gjøre nødvendige tiltak dersom vedtak 

ikke er iverksatt som forutsatt 
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8  REFERANSER 
 

• Lov 25.9.1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

• Lov 22.6.2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

• Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 

• Kommunesektorens organisasjon (KS) sin praktiske veileder «Orden i eget hus. 

Kommunedirektørens internkontroll», 2020 

 

 

• Sakspapirer og protokoller, Gamvik kommunes formannskap og kommunestyre, 2019-

2021
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Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 
 
KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner og 

fylkeskommuner, kommunale foretak, 

interkommunale selskaper, offentlige 

stiftelser, kirkeregnskap og legater. 

Selskapets eiere og oppdragsgivere er 

Troms og Finnmark fylkeskommune, 

Nordland fylkeskommune, tolv 

kommuner i Nordland og 28 kommuner 

i Troms og Finnmark. 

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontorer i Tromsø, Narvik, 

Finnsnes, Bodø, Sortland, Sjøvegan, 

Leknes og Svolvær. 

 

Vi har 45 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av 14 medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag: 

• Rettsvitenskap 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 

 

 

KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjoner i Gamvik kommune: 

 

Gamvik-Nordkyn Havn KF,     2017 

Selvkost i vann- og avløpssektoren,    2019 

Gamvik-Nordkyn Havn KF,     2020 

Saksbehandling, internkontroll og lovpålagte 

tjenester i barneverntjenesten,    2021 
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Møteprotokoll  for Kontrollutvalget   

 
Dato:    25. oktober 2022      
Tid:   1400 - 1640 
Sted:  Rådhuset Restauranten 
 
  
Disse møtte:  
Leder Nina Eilertsen 
Karl Arne Fredheim  
Inge Brox for Dan Andreassen 
Øyvind Berg 
Tonje Marie Kristoffersen 
 
Fra sekretariatet:  
Lene Harila som referent 
 
Fra revisjonen: 
Jan-Egil Dørum, KomRev NORD IKS  
 

Andre: 
Økonomisjef Per Øyvind Paulsen 
 
 

SAK 16/22  GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 
 
Innkalling ble oversendt utvalgets medlemmer og varamedlemmer, ordfører, rådmannen og 
revisor 19. oktober 2022.  
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Innkalling og saksliste til møte 25. oktober 2022 godkjennes. 
 
Havnesjef var invitert til møtet for å orientere under sak 20/22, og være tilstede under 
behandling av sak 24/22 men meldte forfall og som følge av dette ble orientering nr 1 i sak 
20/22 og sak 24/22 utsatt til neste møte. 
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Vedtak enstemmig: 
Innkalling og saksliste til møte godkjennes som følgende: 
 

Sak nr. Sak 

16/22 Godkjenning av innkalling og saksliste  

17/22 Godkjenning av protokoll fra 9. februar 2022 

18/22 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte 14. juni 2022 

19/22 Godkjenning av protokoll fra ekstraordinært møte 27. september 2022 

20/22 Orienteringer 
1. Orientering vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjon av Gamvik Nordkyn Havn KF 

v/Havnesjefen UTSETTES 
2. Svar på oppsummeringsbrev årsregnskap 2020 for Gamvik Nordkyn Havn KF fra GNH KF 
3. Protokoll fra møte i representantskapet i Kontrollutvalgan KO 
4. Notat fra KomRev NORD IKS vedr forvaltningsrevisjon «Oppfølging av politiske vedtak» 
 

Tidligere vedtak i Kontrollutvalget som er ekspedert: 
5. Vedtak i sak 4/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon av saksutredning til folkevalgte, jmf 

kommunestyrets vedtak i sak 553/21 
6. Vedtak i sak 5/22 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for Gamvik Nordkyn 

Havn KF 
7. Vedtak i sak 6/22 – revisjonsbrev nr 8 for Gamvik Nordkyn Havn KF ang årsregnskap 2020 
8. Vedtak i sak 7/22 Kontrollutvalgets uttalelse til Gamvik kommune konsolidert årsregnskap 2020 
9. Vedtak i sak 8/22 årsmelding 2021 for kontrollutvalget 
10. Vedtak i sak 9/22 årsplan kontrollutvalget 
11. Vedtak i sak 12/22 Forsinket levering av årsregnskap 2021 for årsregnskap for kommunekassa, og 

konsolidert årsregnskap og årsberetning 2021 for Gamvik kommune 
12. Vedtak i sak 14/22 Årsregnskap 2021 for kommunekassa Gamvik kommune 
13. Kontrollutvalgets vedtak i sak 15/22 revisjonsbrev nr 10 -  årsregnskap Gamvik kommune 2021 

 

21/22 Budsjett 2023 for kontroll og revisjon Gamvik  

22/22 Forenklet etterlevelseskontroll 2021 offentlig anskaffelser 

23/22 Manglende svar på revisjonsbrev nr 8 til kommunen 

24/22 Svar på revisjonsbrev nr 8 – årsregnskap 2020 for GNH KF m/revisjonens 
vurdering – UTSETTES 

25/22 Overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjon «Saksutredning»  

26/22 Revisjonsstrategi for 2022 

27/22 Risiko- og  vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll 2022 

28/22 Uavhengighetsvurdering for forvaltningsrevisor fra KomRev NORD IKS 

29/22 Uavhengighetsvurdering for regnskapsrevisor fra KomRev NORD IKS 

30/22 Eventuelt 
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SAK 17/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 9. FEBRUAR 2022 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Protokollen fra kontrollutvalgsmøte 9. februar 2022 godkjennes. 
 
Vedtak enstemmig: 
Protokollen fra kontrollutvalgsmøte 9. februar 2022 godkjennes. 
 
 
SAK 18/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE 14. JUNI 2022 
 
Sekretariatets forslag til vedtak:  
Protokollen fra ekstraordinært kontrollutvalgsmøte 14. juni 2022 godkjennes. 
 
Vedtak enstemmig: 
Protokollen fra ekstraordinært kontrollutvalgsmøte 14. juni 2022 godkjennes. 
 
 
SAK 19/22 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE 27. 

SEPTEMBER 2022 
 

Sekretariatets forslag til vedtak:  
Protokollen fra ekstraordinært kontrollutvalgsmøte 14. september 2022 godkjennes. 
 
Vedtak enstemmig: 
Protokollen fra ekstraordinært kontrollutvalgsmøte 14. september 2022 godkjennes. 
 

 
SAK 20/22 ORIENTERINGER 
 

1. Orientering vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjon av Gamvik Nordkyn Havn 
KF v/Havnesjefen UTSATT 

2. Svar på oppsummeringsbrev årsregnskap 2020 for Gamvik Nordkyn Havn KF fra GNH 
KF 

3. Protokoll fra møte i representantskapet i Kontrollutvalgan KO 
4. Notat fra KomRev NORD IKS vedr forvaltningsrevisjon «Oppfølging av politiske 

vedtak» 
 
 



 
 

Kontrollutvalget  Kontrollutvalgan KO 

Ref: 21/1753 
 
 

Side 4 av 10 
Protokoll 25. oktober 2022 

 

 
Tidligere vedtak i Kontrollutvalget som er ekspedert: 
5. Vedtak i sak 4/22 Bestilling av forvaltningsrevisjon av saksutredning til folkevalgte, 

jmf kommunestyrets vedtak i sak 553/21 
6. Vedtak i sak 5/22 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for 

Gamvik Nordkyn Havn KF 
7. Vedtak i sak 6/22 – revisjonsbrev nr 8 for Gamvik Nordkyn Havn KF ang årsregnskap 

2020 
8. Vedtak i sak 7/22 Kontrollutvalgets uttalelse til Gamvik kommune konsolidert 

årsregnskap 2020 
9. Vedtak i sak 8/22 årsmelding 2021 for kontrollutvalget 
10. Vedtak i sak 9/22 årsplan kontrollutvalget 
11. Vedtak i sak 12/22 Forsinket levering av årsregnskap 2021 for årsregnskap for 

kommunekassa, og konsolidert årsregnskap og årsberetning 2021 for Gamvik 
kommune 

12. Vedtak i sak 14/22 Årsregnskap 2021 for kommunekassa Gamvik kommune 
13. Kontrollutvalgets vedtak i sak 15/22 revisjonsbrev nr 10 -  årsregnskap Gamvik 

kommune 2021 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.  
 

Vedtak enstemmig: 
Kontrollutvalget tar informasjonen til orientering.  
 
 

SAK  21/22 BUDSJETT FOR KONTROLL OG REVISJON 2023 
 

Sekretariatets forslag til vedtak: 
1. Det vedtatte budsjett for kontroll og revisjon for Gamvik kommune oversendes 

kommunestyret som kontrollutvalgets forslag for 2023. 
2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet for 

Gamvik kommune 2023. 
3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for 

kontroll og tilsynsarbeidet sendes KomRev Nord IKS og Kontrollutvalgan KO. 
4. Budsjett for revisjon av Gamvik Nordkyn Havn KF 2023 er kr 125 000.  
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Vedtak enstemmig: 
 

1. Det vedtatte budsjett for kontroll og revisjon for Gamvik kommune oversendes 
kommunestyret som kontrollutvalgets forslag for 2023. 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet 
for Gamvik kommune 2023. 

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for 
kontroll og tilsynsarbeidet sendes KomRev Nord IKS og Kontrollutvalgan KO. 

4. Budsjett for revisjon av Gamvik Nordkyn Havn KF 2023 er kr 125 000.  

 

Kontrollutvalget Konto Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  
Fast godtgjørelse 
leder 

12 000 12 000 

  Møtegodtgjørelse 6 000 6 000 

  Tapt arb.fortj. 5 000 5 000 

  
Reiseutg/kjøregodtgjø
relse 

35 000 40 000 

  
Abonnementer, 
medl.avg. 

2 500 13 000 

  Møteutgifter 3 000 4 000 

  Kurs/ konferanser 35 000 40 000 

Sum  
Kontrollutvalgets 
egen drift 

90 500 120 000 

Risiko- og ves.vurd   0 0 

Sekretariat Kontrollutvalgan KO 247 000  256 000  

Revisjon KomRev NORD IKS 726 000 621 000 

Totalt   1 111 000 997 000 

Kontrollutvalget Konto Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  
Fast godtgjørelse 
leder 

12 000 12 000 

  Møtegodtgjørelse 6 000 6 000 

  Tapt arb.fortj. 5 000 5 000 

  
Reiseutg/kjøre- 
Godtgjørelse 

35 000 40 000 
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SAK 22/22 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2021 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

1.  Kontrollutvalget merker seg revisors konklusjoner og ber kommunedirektøren 
svare ut revisjonens henvendelse snarest mulig.  

2.  Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering. 
 
Vedtak enstemmig: 

1.  Kontrollutvalget merker seg revisors konklusjoner og ber kommunedirektøren 
svare ut revisjonens henvendelse snarest mulig.  

2.  Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering. 
 
 
SAK 23/22 MANGLENDE SVAR PÅ REVISJONSBREV NR 8 – «BRUDD PÅ REGELVERK OM 

OFFENTLIG ANSKAFFELSER» GAMVIK KOMMUNE  
 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Kontrollutvalget viser revisjonsbrev nr 8 og tidligere korrespondanse og vedtak i 
kontrollutvalget vedrørende dette. Kontrollutvalget ber kommunedirektør svare om det er 
rettet opp i forholdene i forhold til innkjøp som beskrevet i revisjonsbrev 8 til kommunen når 
det gjelde kjøp fra Human Care AS og Ecura Care AS.  
 
Kontrollutvalget vil her bemerke at dette er forhold som ble tatt opp i kontrollutvalget i 
oktober 2021, og kommunen skal dermed hatt tilstrekkelig tid til å rette opp i nevnte 
forhold. Dersom dette ikke er rett opp, ber kontrollutvalget kommunedirektør sørge for at 
dette blir gjort snarest mulig, og at det gis en tilbakemelding til kontrollutvalget og 

  
Abonnementer, 
medl.avg. 

2 500 13 000 

  Møteutgifter 3 000 4 000 

  Kurs/ konferanser 35 000 40 000 

Sum  
Kontrollutvalgets 
egen drift 

90 500 120 000 

Risiko- og ves.vurd   0 0 

Sekretariat Kontrollutvalgan KO 247 000  256 000  

Revisjon KomRev NORD IKS 590 000 621 000 

Totalt   927 500 997 000 
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revisjonen på hvordan dette tenkes gjøres. Kontrollutvalget ber om svar innen 25. november 
2022. 
 
Vedtak enstemmig: 
Kontrollutvalget viser revisjonsbrev nr 8 og tidligere korrespondanse og vedtak i 
kontrollutvalget vedrørende dette. Kontrollutvalget ber kommunedirektør svare om det er 
rettet opp i forholdene i forhold til innkjøp som beskrevet i revisjonsbrev 8 til kommunen når 
det gjelde kjøp fra Human Care AS og Ecura Care AS.  
 
Kontrollutvalget vil her bemerke at dette er forhold som ble tatt opp i kontrollutvalget i 
oktober 2021, og kommunen skal dermed hatt tilstrekkelig tid til å rette opp i nevnte 
forhold. Dersom dette ikke er rett opp, ber kontrollutvalget kommunedirektør sørge for at 
dette blir gjort snarest mulig, og at det gis en tilbakemelding til kontrollutvalget og 
revisjonen på hvordan dette tenkes gjøres. Kontrollutvalget ber om svar innen 25. november 
2022. 
 
 
SAK 24/22 SVAR PÅ REVISJONSBREV NR 8 – ÅRSREGNSKAP 2020 FOR GAMVIK 

NORDKYN HAVN KF M/REVISJONENS VURDERING 
 
UTSATT 
 
 
SAK 25/22 OVERORDNET PROSJEKTSKISSE FOR FORVALTNINGSREVISJON 

«SAKSUTREDNING» 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget i Gamvik kommune vedtar problemstillinger som skissert i overordnet 
prosjektskisse fra KomRev NORD IKS: 
 

1. Har Gamvik kommune etablert systemer og rutiner som skal bidra til å sikre forsvarlig 
utredning av saker som fremlegges for politisk behandling? 
 

2. Har rådmannen sikret forsvarlig utredning av kommunestyresakene som gjelder 
- Avtale mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Gamvik kommune om 

brøyting av fylkesvei i Gamvik kommune? (2021) 
- Leieavtale om hjellegrunn på Holmen i Mehamn mellom Mehamn Fiskeriservice 

AS og Gamvik kommune 
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3. Hvordan utarbeider administrasjonen budsjettgrunnlag som fremlegges for politisk 
behandling? Hvordan involveres politisk nivå i arbeidet? 

 
Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide eventuelle 
tilleggsproblemstillinger/underpunkter i den utstrekning revisjonen finner det nødvendig, 
men ber om å bli orientert underveis om det oppstår vesentlige endringer. 
 
Vedtak enstemmig: 
Kontrollutvalget i Gamvik kommune vedtar problemstillinger som skissert i overordnet 
prosjektskisse fra KomRev NORD IKS: 
 

4. Har Gamvik kommune etablert systemer og rutiner som skal bidra til å sikre forsvarlig 
utredning av saker som fremlegges for politisk behandling? 
 

5. Har rådmannen sikret forsvarlig utredning av kommunestyresakene som gjelder 
- Avtale mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Gamvik kommune om 

brøyting av fylkesvei i Gamvik kommune? (2021) 
- Leieavtale om hjellegrunn på Holmen i Mehamn mellom Mehamn Fiskeriservice 

AS og Gamvik kommune 
 

6. Hvordan utarbeider administrasjonen budsjettgrunnlag som fremlegges for politisk 
behandling? Hvordan involveres politisk nivå i arbeidet? 

 
Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide eventuelle 
tilleggsproblemstillinger/underpunkter i den utstrekning revisjonen finner det nødvendig, 
men ber om å bli orientert underveis om det oppstår vesentlige endringer. 
 
 
SAK  26/22 REVISJONSSTRATEGI 2022 – EN ORIENTERING FRA REVISJONEN 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering. 
 
Vedtak enstemmig: 
Kontrollutvalget tar revisjonens redegjørelse til orientering. 
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SAK  27/22 RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING FOR FORENKLET 
ETTERLEVELSESKONTROLL 2022 

 
Sekretariatets forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar revisjonens orientering til etterretning.  
 
Vedtak enstemmig: 
Kontrollutvalget tar revisjonens orientering til etterretning.  
 
 
SAK  28/22 UAVHENGIGHETSVURDERING FOR FORVALTNINGSREVISORER FRA KOMREV 

NORD IKS 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar begge egenerklæringer for oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorers 
egenvurdering av uavhengighet i forhold til Gamvik kommune og Gamvik Nordkyn Havn KF 
til orientering. 
 
Vedtak enstemmig: 
Kontrollutvalget tar begge egenerklæringer for oppdragsansvarlige forvaltningsrevisorers 
egenvurdering av uavhengighet i forhold til Gamvik kommune og Gamvik Nordkyn Havn KF 
til orientering. 
 
 
SAK  29/22 UAVHENGIGHETSVURDERING FOR REGNSKAPSREVISOR FRA 
  KOMREV NORD IKS 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor egenvurdering av uavhengighet i 
forhold til Gamvik kommune og Gamvik Nordkyn Havn KF til orientering. 
 
Vedtak enstemmig: 
Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisor egenvurdering av uavhengighet i 
forhold til Gamvik kommune og Gamvik Nordkyn Havn KF til orientering. 
 
 
30/22  EVENTUELT 
 
Neste møte i kontrollutvalget i 2022 blir senest 30. november, men dette avhenger av om regnskap 
2021 til Gamvik Nordkyn Havn KF er ferdigstilt og revisjonsberetning avlagt.  



 
 

Kontrollutvalget  Kontrollutvalgan KO 

Ref: 21/1753 
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Mehamn 25. oktober 2022 
 
 

Nina Eilertsen 
Leder 

Lene Harila 
Sekretær 

Kontrollutvalgan KO 
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Sak 32/22  

 
 
SAK 32 /22  GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 25. OKTOBER 2022 
 
 

Kontrollutvalget godkjenner selv sine protokoller.  

Protokollen fra møte 25. oktober ble sendt ut etter møtet. Det er ikke kommet merknader til 

denne.   

 

Sekretariatets forslag til vedtak:  

Protokollen fra kontrollutvalgsmøte 25. oktober 2022 godkjennes. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vedlegg: Protokoll fra møte 25. oktober 
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Sak 33/22 Orienteringer 

SAK 33/22 ORIENTERINGER 
 
 

1. Orientering vedrørende oppfølging av forvaltningsrevisjon av Gamvik Nordkyn Havn 
KF v/Havnesjefen 

 
Tidligere vedtak i Kontrollutvalget som er ekspedert: 
 

2. Vedtak i sak 21/22 Budsjett for kontroll og revisjon 2023 
3. Vedtak i sak 22/22 Forenklet etterlevelseskontroll 2021 Offentlige anskaffelser 
4. Vedtak i sak 23/22 Manglende svar på revisjonsbrev nr 8 «Brudd på regelverket om 

offentlige anskaffelser» Gamvik kommune 
5. Vedtak i sak 25/22 Overordnet prosjektskisse for forvaltningsrevisjon 

«Saksutredning» 
 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget tar dette til orientering. 
 
 
Vedlegg: 4 
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SAK 34/22  RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJON «OPPFØLGING AV POLITISKE 

VEDTAK» 
 
Bakgrunn 
Kontrollutvalget i Gamvik fattet i sak 5/21 følgende vedtak:  
 

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av tema «Oppfølging av politiske 
vedtak». 
 

2. Kontrollutvalget ber revisor utarbeide en prosjektplan som sendes ut i egen sak 
til kontrollutvalgets neste møte. Prosjektplanen utarbeides på bakgrunn av 
kontrollutvalgets diskusjon i møtet og revisjonens vurdering.» 

 
I møte 5. mai 2021 kom prosjektplanen til behandling og kontrollutvalgene fattet da 
følgende vedtak i sak 14/21: 
 
«Kontrollutvalget i Gamvik kommune vedtar problemstillinger som skissert i overordnet 
prosjektskisse fra KomRev NORD IKS: 
 

1. Har Gamvik kommune etablert rutiner for iverksettelse og oppfølging av politiske 
vedtak? 

2. Blir politiske vedtak kommunestyret/formannskapet iverksatt som forutsatt, herunder 
bes revisjonen se på 2019, 2020 og 2021? 

 
Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide eventuelle 
tilleggsproblemstillinger/underpunkter i den utstrekning revisjonen finner det nødvendig, 
men ber om å bli orientert underveis om det oppstår vesentlige endringer.» 
 
Problemstillinger og revisjonskriterier 
Den bestilte forvaltningsrevisjonen har da hatt utgangspunkt i rutiner for iverksettelse og 
oppfølging av politiske vedtak, og undersøkelse av selve iverksettelse av et utvalg vedtak 
revisor har gjort. Disse valgte vedtak er fattet i formannskap og kommunestyre.  
 
Kommuneloven angir krav til oppfølging av vedtak fattet i politiske organ. Det er videre 
kommunedirektørens ansvar å iverksette vedtak, og dette skal skje uten ugrunnet opphold. 
Kommuneloven har også bestemmelser om internkontroll i kommune, og også dette er 
relevant for denne undersøkelsen. Kommunenes Sentralforbund (KS) har utarbeidet en 
veileder til kommunedirektørens internkontroll, og dette har revisjonen benyttet som 
revisjonskriterier for hva kommunedirektør bør ha på plass av rutiner og systemer.  
 
Problemstilling nr 1 er besvart ved hjelp av muntlige beskrivelser fra ansatte, samt 
eventuelle skriftlige rutiner som revisor har fått på forespørsel.  
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Under problemstilling 2 er det valgt ut vedtakspunkter fra vedtak. Dette er tilsammen 12 
vedtak fattet i formannskapet, og 18 vedtak i kommunestyret. Fra disse vedtakene er det 
plukket ut samlet 61 vedtakspunkt. De vedtakspunkt som er valgt er vedtak som krever 
oppfølging av administrasjon. De vedtak som er valgt fra formannskapet har sluttvedtak 
gjort der, det vil si at de ikke skulle videre til kommunestyret. Det er videre også lagt vekt på 
at vedtakene skulle omfatte ulike deler av kommunens virksomhet. Perioden som er 
undersøkt er 2019 til oktober 2021. 
 
Revisor har fått opplyst at det har vært svært krevende å spore flere av vedtakene, og finne 
svar om sakene er fulgt opp, og hvilken grad dette eventuelt er gjort i årene 2019 og 2020. 
Dette har revisor kommentert i rapportens kapittel 3 om svakheter med datamaterialet.  
 
For nærmere beskrivelse av undersøkelsen vises det til rapporten.  
 
Revisors funn og vurderinger 
Under problemstilling nr 1 har revisor konkludert med at: 
 

- Gamvik kommune ikke har etablert rutiner for iverksettelse og oppfølging av politiske 
vedtak 

 
Revisor har ikke fått opplysninger om at det finnes utarbeidede skriftlige rutiner eller 
retningslinjer for oppfølging av politiske vedtak. Revisor erfarer at kommunens nye 
saksbehandlersystem gir mulighet for å legge inn politiske vedtak og angi hvem som har 
ansvar for oppfølging. Revisor har ikke fått noe opplysninger om at det finnes rutiner for 
dette, eller om det finnes rapportering på vedtaksoppfølging fra administrasjon til politiske 
utvalg. Revisor har heller ikke fått noe rutinebeskrivelser for hvordan avklare uklare eller 
faktiske rettslige forhold med sentral betydning for et allerede fattet vedtak, dersom politisk 
nivå har fattet dette. 
 
I problemstilling 2 har revisor konkludert som følger 
 

- Politiske vedtak blir kun til dels iverksatt som forutsatt 
 
Her understreker revisor at dette kun gjelder for de vedtakspunkt revisor har undersøkt. 
Revisjonskriteriet som er «kommunedirektør skal iverksette politiske vedtak i tråd med 
forutsetningene». 
 
Problemstilling nr 2 har da sett på hvordan iverksettelse av vedtak, som revisor har valgt ut, 
ser ut til å fungerer i kommunen. I revisors funn kommer det fram at kommunen ikke har 
gode nok rutiner for oppfølging og iverksettelse av politiske vedtak. Revisor har sett på 26 
vedtakspunkt i fra formannskapet. Disse er fordelt på 12 vedtak. De har da funnet at i 17 av 
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vedtakspunktene har kommunedirektør iverksatt i tråd med vedtakspunktet. I 8 av 
vedtakspunktene har dette ikke skjedd. 
For det siste av vedtakspunktet fant ikke revisor nok grunnlag for å vurdere opp mot 
revisjonskriteriet. 
 
I kommunestyret har revisor sett på 35 vedtakspunkt fordelt på totalt 18 vedtak. Revisor har 
funnet at i kommunestyret er 12 av vedtakspunktene oppfylt. Da er det slik at for 12 
vedtakspunkt har revisor funnet kriteriet oppfylt, for 2 vedtakspunkt er det til dels oppfylt, 
og for 20 vedtakspunkt er det ikke oppfylt.  
 
For 1 vedtakspunkt har det ikke vært grunnlag for å vurdere revisjonskriteriet.  
 
Administrasjonen sier til revisor at det er generelt svært krevende å spore flere av vedtakene 
og finne svar på hvorvidt disse er fulgt opp. Det er alvorlig at kommunedirektør ikke har 
oversikt over status på vedtak og oppfølging på disse. Oppfølging av politiske vedtak er en 
sentral og viktig del av kommunedirektørens oppgaver.  
 
Revisor bemerker her at det har vært relativt hyppige endringer i administrativ ledelse i 
kommunen, og at dette underbygger viktigheten av å ha rutiner og systemer for oppfølging 
av politiske vedtak, for å unngå at dette ikke avhenger enkeltpersoner i organisasjonen.  
 
Anbefalinger fra revisor 
Ut fra det revisor har funnet i forvaltningsrevisjonen kommer revisor med følgende 
anbefalinger: 
 

- Etablere et system for oppfølging/iverksettelse av politiske vedtak som omfatter 
rutiner for: 

o Registrering av politiske vedtak 
o Ansvarsplassering- og fordeling for oppfølging av politiske vedtak 
o Fremgangsmåte ved behov for avklaring av vedtakets innhold 
o Rapportering på vedtaksoppfølging fra kommunedirektør til politisk nivå 
o Å gjøre folkevalgt organ oppmerksom på eventuelle faktiske eller rettslige 

forhold med sentral betydning for iverksettelse av et vedtak 
 
Videre så har revisor funnet flere politiske vedtak som ikke er iverksatt som forutsatt så 
anbefaler de: 

- Gjennomgå iverksettelse av tidligere vedtak og gjøre nødvendige tiltak dersom 
vedtak ikke er iverksatt som forutsatt 

 

Vurdering og konklusjon 
Rapporten svarer ut problemstillinger som kontrollutvalget stilte til revisjonen, og 
konklusjonene som revisor har kommet fram til ser ut til å være godt dokumentert. 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å fremme rapporten til kommunestyret basert på de 
anbefalinger som revisjonen gir i rapporten.  
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Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget har i møte 30. november behandlet forvaltningsrevisjonsrapport 
«Oppfølging av politiske vedtak», utarbeidet av KomRev NORD IKS.  
 
Kontrollutvalget slutter seg til revisjonens anbefalinger og sender rapporten til 
kommunestyret for behandling med følgende innstilling fra kontrollutvalget: 
 
«Kommunestyret viser til forvaltningsrevisjon «Oppfølging av politiske vedtak» og ber 
kommunedirektøren og følge opp rapportens anbefalinger: 
 
Kommunedirektør skal snarest mulig: 
 

- Etablere et system for oppfølging/iverksettelse av politiske vedtak som omfatter 
rutiner for: 

o Registrering av politiske vedtak 
o Ansvarsplassering- og fordeling for oppfølging av politiske vedtak 
o Fremgangsmåte ved behov for avklaring av vedtakets innhold 
o Rapportering på vedtaksoppfølging fra kommunedirektør til politisk nivå 
o Å gjøre folkevalgt organ oppmerksom på eventuelle faktiske eller rettslige 

forhold med sentral betydning for iverksettelse av et vedtak 
 
Videre skal kommunedirektør sørge for å gjennomgå iverksettelse av tidligere vedtak og 
gjøre nødvendige tiltak dersom vedtak ikke er iverksatt som forutsatt. 
 
Kommunestyret ber kommunedirektør ha dette på plass innen utgangen av 2023, og også 
rapportere til kontrollutvalget høsten 2023 på oppfølging av rapporten.  
 
 
 
 
 
Vedlegg: Forvaltningsrevisjon «Oppfølging av politiske vedtak», Gamvik kommune fra KomRev 

NORD IKS 
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SAK 35/22 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2021 OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 
 

Bakgrunn 
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen 
foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak (kommuneloven § 23-2 første 
ledd bokstav b). Som følge av dette ansvaret skal kontrollutvalget også påse at det 
gjennomføres forenklet etterlevelseskontroll av forvaltningen jf. kommuneloven § 24-9. 
Forenklet etterlevelseskontroll ble lovpålagt fra regnskapsåret 2020.  
 
Formålet med forenklet etterlevelseskontroll er, innenfor en begrenset ressursramme, å 
forebygge svakheter og sikre at kommunens økonomiforvaltning følger bestemmelser og 
vedtak på økonomiområdet. Dette bygger opp under god økonomiforvaltning, åpenhet og 
tillit til forvaltningspraksis.  
 
Målsettingen med kontrollen er å etablere enkle og jevnlige kontrollhandlinger som kan 
fange opp vesentlige svakheter i sentrale deler av økonomiforvaltningen. 
Kontrollhandlingene kan blant annet foretas på områder hvor brudd har særlige økonomiske 
konsekvenser, eller i særlig grad svekker tilliten til økonomiforvaltningen.  
 
Revisor utfører forenklet etterlevelseskontroll med moderat sikkerhet i samsvar med 
kommuneloven og revisjonsstandarder. Moderat sikkerhet defineres som klart lavere enn 
betryggende sikkerhet, men skal øke de tiltenkte brukernes tillit til informasjonen i en grad 
som er klart høyere enn ubetydelig. 
 
I sak 22/22 i møte 25. oktober 2022 behandlet kontrollutvalget denne forenklet 
etterlevelseskontroll, men revisor hadde ikke mottatt noe svar på sin henvendelse til 
kommunedirektøren vedrørende de forhold som var nevnt til kommunedirektør.  Dette 
gjorde at revisjonen har ikke fikk tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som kunne danne 
grunnlag for konklusjon. 
 
I kommuneloven har revisjonen frist til 30.06 til å framlegge attestasjon på gjennomført 
forenklet etterlevelseskontroll, og dette har revisjonen overholdt, men altså uten 
konklusjon. Nå har kommunedirektør svart og revisor trekker uttalelse datert 30. juni 2022 
og har utstedt en ny uttalelse.   
 
Det vises ellers til saksframlegg i sak 22/22 fra møte 25. oktober 2022. 
 
Revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak  
Revisor har gjennomført kontroll av etterlevelse av lov om offentlige anskaffelser og 
tilhørende forskrift og sett på følgende anskaffelser: 
 

1. Kjøp av ventilasjonsanlegg i Værveien 10. 
2. Kjøp av konsulenttjenester fra PWC AS 
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3. Kjøp av varer og tjenester til kommunale vannverk fra Mietinen Maskin AS 
4. Kjøp av varer og tjenester til kommunale vannverk fra Stein Kåre Rørvik AS 
5. Kjøp av varer og tjenester til kommunale veier fra Stein Kåre Rørvik AS 
6. Ny barnehage – Mehamn barnehage – leverandør Tecto Entrepenør AS 

 
Revisor har sett om anskaffelsene er gjennomført i tråd med konkurranseprinsippet i § 4, i i 
loven, og tilhørende forskrift. Videre har revisor sett på om det er utarbeidet 
anskaffelsesprotokoll i tråd med forskriftens §7-1.  
 
Konklusjon med forbehold 
Revisor kan ikke konkludere med at lov om offentlige anskaffelser § 4 er i det alt vesentlige 
etterlevd da kommunen ikke har avhold konkurranse for anskaffelsene:  
 
2. Kjøp av konsulenttjenester fra PWC AS 
3. Kjøp av varer og tjenester kommunale vannverk Mietinen maskin AS 
4. Kjøp av varer og tjenester til kommunale vannverk fra Stein Kåre Rørvik AS 
5. Kjøp av varer og tjenester til kommunale veier fra Stein Kåre Rørvik AS 
 
Det finnes heller ikke anskaffelsesprotokoll iht forskriftens § 7-1. 
 
Når det gjelder anskaffelse nr 6 så er det gjennomfør konkurranse, men revisjonen har ikke 
fått noe dokumentasjon på at det er ført anskaffelsesprotokoll.  
 
Når det gjelder nr 1 som er ventilasjonsanlegg til Værveien så er det funnet at kommunen 
har etterlevd de kriterier som er satt.  
 
Kommunedirektøren har gitt sin uttalelse vedrørende disse forhold, og det framlegges også 
et revisjonsbrev nr 9 vedrørende dette for kontrollutvalget. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 

 
1.  Kontrollutvalget merker seg revisors konklusjoner og ber revisor ha fortsatt 

oppmerksomhet på anskaffelsesområdet. 
2.  Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering. 

 
 
Vedlegg:  
Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for 
økonomiforvaltningen, KomRev NORD IKS, 9. november 2022 
 
Forenklet etterlevelseskontroll - svar fra Gamvik kommune v/kommunedirektør fra 12. 
oktober 2022  
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SAK 36/22 REVISJONSBREV NR 9 FOR GAMVIK KOMMUNE – FORENKLET 

ETTERLEVELSESKONTROLL 2021 
 
Bakgrunn 
Kontrollutvalget skal, på vegne av kommunestyret, se til at kommunens regnskaper, blir 
revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om 
revisjonsarbeidet så revisor bør gi tilbakemelding om revisjonsarbeidet gjennom året. 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet så revisor bør gi 
tilbakemelding om revisjonsarbeidet gjennom året.  
  

I forbindelse med forenklet etterlevelsesrevisjon for 2021 har revisjonen avdekket brudd på 
lov om offentlig anskaffelser § 4 om konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, 
etterprøvbarhet og forholdsmessighet, samt at det ikke er ført anskaffelsesprotokoll i 
henhold til forskriftens § 7-1 for 5 av anskaffelsene som inngikk i kontrollen.  
 
Revisjonsbrev nr 9 – Forenklet etterlevelseskontroll 2021 
 
Revisor har plukket ut 6 anskaffelser ut for kontroll 
 

1. Kjøp av ventilasjonsanlegg i Værveien 10. 
2. Kjøp av konsulenttjenester fra PWC AS 
3. Kjøp av varer og tjenester til kommunale vannverk fra Mietinen Maskin AS 
4. Kjøp av varer og tjenester til kommunale vannverk fra Stein Kåre Rørvik AS 
5. Kjøp av varer og tjenester til kommunale veier fra Stein Kåre Rørvik AS 
6. Ny barnehage – Mehamn barnehage – leverandør Tecto Entrepenør AS 

 
For anskaffelse nr. 2, 3, 4 og 5 er ikke lov og forskrift om offentlig anskaffelser fulgt for 
gjennomførte kjøp, herunder anskaffelsesprotokoll er ikke ført.  
 
For anskaffelse nr 1 har kommunen fulgt lov og forskrift for offentlig anskaffelse.  
 
Kommunedirektør sier i sin uttalelse at kommunen ønsket å fremskaffe nødvendig 
dokumentasjon på de avvik som revisjonen har pekt på, men at det av «kapasitetsmessige 
grunner og andre prioriteringer» ikke har vært mulig å gjøre.  
 
Vurdering 
Revisor har avdekket brudd på lov om offentlig anskaffelse i 4 av 6 anskaffelser. Dette bør 
følges opp av kontrollutvalget, og sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å få en skriftlig 
orientering fra kommunen på at lov og forskrift om offentlige anskaffelser følges, herunder 
også kommunens internkontroll på offentlige anskaffelser.  
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Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget viser til Revisjonsbrev nr 9 – Brudd på regelverket for offentlige 

anskaffelser, fra KomRev NORD IKS. Kontrollutvalget ber kommunedirektøren sikre at 

regelverket for offentlige anskaffelser følges. 

Kontrollutvalget ber kommunedirektøren gi skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget på 

hvordan etterlevelseskontroll 2021 blir fulgt opp videre innen 30. januar 2023. 

Kontrollutvalget ber også om en muntlig orientering på forholdene når revisjonsbrevet er 

svart ut.  

 

 

 

 

 

Vedlegg: 
Revisjonsbrev nr 9 – Brudd på regelverket for offentlige anskaffelser, datert  
9. november 2022.  
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SAK 37/22  VURDERING AV KOMMUNENS SVAR PÅ REVISJONSBREV NR 8 – BRUDD PÅ 

REGELVERKET FOR OFFENTLIG ANSKAFFELSE 
 

Bakgrunn 
Kontrollutvalget skal, på vegne av kommunestyret, se til at kommunens regnskaper, blir 
revidert på en betryggende måte. 
 
Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet så revisor bør gi 
tilbakemelding om revisjonsarbeidet gjennom året.  
 
Revisjonsbrev nr 8 – brudd på regelverket for offentlig anskaffelse 
Kontrollutvalget har behandlet denne saken i tre vedtak tidligere i sak 30/21, 40/21 og sak 
23/22.  
 
Det vises her til revisjonsbrev nr 8 og tidligere vedtak. 
 
Kommunen har svart ut deler av revisjonsbrev nr 8 fra 2021 og dette ble behandlet i sak 
40/21 i kontrollutvalget. Men kommunen hadde da ikke svart hva de gjorde for å bringe i 
orden forholdene ved kjøp av tjenester fra Human Care AS og Ecura Care AS. Om dette ikke 
ble rettet opp i ville kjøp av disse tjenester fortsatt bryte lov om offentlige anskaffelser. 
 
Revisors vurdering 
Kommunedirektøren har i sitt svar til revisor opplyst at kommunen fortsatt kjøper tjenester 
fra disse leverandører. Revisor mener da at kommunen bryter lov og forskrift om offentlig 
anskaffelse i forhold til dette. 
 
Sekretariatets forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget viser til revisjonsbrev nr 8 og til kommunens svar av 9. november 2022, og 
videre revisjonens vurdering av svaret datert 9. november 2022. Kontrollutvalget anmoder 
kommunedirektør om snarest mulig å rette opp i kommunens innkjøp fra Human Care AS og 
Ecura Care AS slik at dette ikke bryter lov og forskrift for offentlige anskaffelser.  
 
Kontrollutvalget anmoder at administrasjonen har fokus på innkjøpsprosesser, og tilstreber å 
følge regelverket og eventuelle interne retningslinjer for offentlige anskaffelser 
 
Kontrollutvalget ber om en tilbakemelding fra kommunedirektør innen 30. januar 2023 på 
om kommunen har interne rutinebeskrivelser/retningslinjer for anskaffelser. Dersom dette 
forefinnes ber kontrollutvalget om at dette redegjøres for muntlig til kontrollutvalget, og 
også oversendes skriftlig.  
 
Kontrollutvalget oversender sitt vedtak til kommunestyret til orientering.  
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 Gamvik kommune 
 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post 
Gamvik kommune Gamvik kommune/rådhuset + 47 78 49 63 00 
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Lene Harila 
 

 

Deres ref. Vår ref. Dato 
 22/54 - 30 03.11.2022 

 
 
Vedtak i sak 23_22 Manglende svar på revisjonsbrev nr 8 Gamvik kommune 
 
Dette er en sak som skriver seg tilbake til brev av 30.06.2021 og påviste brudd for regnskapsåret 
2020. 
 
Jeg er ikke kjent med at det i de anmerkede sakene er kommet innsigelser fra partene og 
Kommunedirektøren anser seg med dette ferdig med saken. 
 
Gamvik kommune vil i et videre løp sørge for at slike saker behandles i samsvar med lov om 
offentlige anskaffelser. 
 
 
Med hilsen 
 
Bjørn Gunerius Andersen 
kommunedirektør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
 

Kopi til 
Inge Johannessen    
Per Øyvind Paulsen    

 
Vedlegg 
Vedtak i sak 3021 revisjonsbrev nr 8 - brudd på regelverk for offentlige anskaffelser i Gamvik 
kommune (288190) 
Revisjonsbrev nr 8 - Brudd på regelverket for offentlige anskaffelser (L)(278115) 
Vedtak i sak 23_22 Manglende svar på revisjonsbrev nr 8 Gamvik kommune 

 
Mottakere 
Lene Harila    
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Arkivkode: FE-037, TI-
&58 

Deres ref.:  

 
 
 

Saksbehandler: Lene Karina Harila 
Telefon: 91367062/78963115 
E-Post: lene.harila@vadso.kommune.no 
Kontrollutvalgan KO 

 

Adresse Besøksadresse Telefon Organisasjonsnr. E-post 
Kontrollutvalgan KO 
Postboks 614 
9811 Vadsø 

Henry Karlsens plass 1 
9800 Vadsø 

78 94 23 00 
Mobil saksbehandler: 913 67 062 

923686371 
Bankkontonr. 
6476 05 12026 

kontrollutvalgan@vadso.kommune.no 
 
 

 

 
 

Kommunestyret 
Gamvik Nordkyn Havn KF 
 
Kopi: Formannskapet 
 
 
 
 
  

VEDTAK I KONTROLLUTVALGETS SAK 21/22 BUDSJETT FOR KONTROLL OG REVISJON 2023 

 
Kontrollutvalget vedtok i møte 25. oktober i sak 21/22 følgende: 
 
 

1. Det vedtatte budsjett for kontroll og revisjon for Gamvik kommune oversendes 
kommunestyret som kontrollutvalgets forslag for 2023. 

2. Forslaget følger formannskapets innstilling til kommunestyret vedrørende budsjettet 
for Gamvik kommune 2023. 

3. Særutskrift av kommunestyrets behandling, med spesifisering av bevilgede beløp for 
kontroll og tilsynsarbeidet sendes KomRev Nord IKS og Kontrollutvalgan KO. 

4. Budsjett for revisjon av Gamvik Nordkyn Havn KF 2023 er kr 125 000.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
 

 
 
 

Kontrollutvalget Konto Budsjett 2022 Budsjett 2023 

  
Fast godtgjørelse 
leder 

12 000 12 000 

  Møtegodtgjørelse 6 000 6 000 

  Tapt arb.fortj. 5 000 5 000 

  
Reiseutg/kjøre- 
Godtgjørelse 

35 000 40 000 

  
Abonnementer, 
medl.avg. 

2 500 13 000 

  Møteutgifter 3 000 4 000 

  Kurs/ konferanser 35 000 40 000 

Sum  
Kontrollutvalgets 
egen drift 

90 500 120 000 

Risiko- og ves.vurd   0 0 

Sekretariat Kontrollutvalgan KO 247 000  256 000  

Revisjon KomRev NORD IKS 590 000 621 000 

Totalt   927 500 997 000 
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Med hilsen  

 
 
Nina Eilertsen 
Leder 
Kontrollutvalget 
 
 

 

  
  

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 
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Kommunedirektøren 
 

 

VEDTAK I KONTROLLUTVALGETS SAK 22/22 FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2021 
OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 
 

 
Kontrollutvalget vedtok i møte 25. oktober i sak 22/22 følgende: 
 

1.  Kontrollutvalget merker seg revisors konklusjoner og ber kommunedirektøren 
svare ut revisjonens henvendelse snarest mulig.  

2.  Kontrollutvalget tar revisors uttalelse til orientering. 
 
 
Sekretariatet ber kommunaldirektøren svare til sekretariatet Kontrollutvalgan KO med kopi til 
KomRev NORD IKS.   
 

Med hilsen  

 
 
Nina Eilertsen 
Leder 
Kontrollutvalget 
 
 

 

  
Vedlegg:   

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 
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Kommunedirektøren 
 

 

VEDTAK I KONTROLLUTVALGETS SAK 23/22 MANGLENDE SVAR PÅ REVISJONSBREV NR 8 – 
«BRUDD PÅ REGELVERK OM OFFENTLIG ANSKAFFELSER» GAMVIK KOMMUNE  
 

 
Kontrollutvalget vedtok i møte 25. oktober i sak 23/22 følgende: 
 
«Kontrollutvalget viser revisjonsbrev nr 8 og tidligere korrespondanse og vedtak i 
kontrollutvalget vedrørende dette. Kontrollutvalget ber kommunedirektør svare om det er 
rettet opp i forholdene i forhold til innkjøp som beskrevet i revisjonsbrev 8 til kommunen når 
det gjelde kjøp fra Human Care AS og Ecura Care AS.  
 
Kontrollutvalget vil her bemerke at dette er forhold som ble tatt opp i kontrollutvalget i 
oktober 2021, og kommunen skal dermed hatt tilstrekkelig tid til å rette opp i nevnte forhold. 
Dersom dette ikke er rett opp, ber kontrollutvalget kommunedirektør sørge for at dette blir 
gjort snarest mulig, og at det gis en tilbakemelding til kontrollutvalget og revisjonen på 
hvordan dette tenkes gjøres. Kontrollutvalget ber om svar innen 25. november 2022.» 
 

Med hilsen  

 
 
Nina Eilertsen 
Leder 
Kontrollutvalget 
 
 

 

  
  

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 
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KomRev NORD IKS 
 

 

VEDTAK I KONTROLLUTVALGETS SAK 25/22 OVERORDNET PROSJEKTSKISSE FOR 
FORVALTNINGSREVISJON «SAKSUTREDNING» 
  
Kontrollutvalget vedtok i møte 25. oktober i sak 25/22 følgende: 
 
Kontrollutvalget i Gamvik kommune vedtar problemstillinger som skissert i overordnet 
prosjektskisse fra KomRev NORD IKS: 
 

1. Har Gamvik kommune etablert systemer og rutiner som skal bidra til å sikre forsvarlig 
utredning av saker som fremlegges for politisk behandling? 
 

2. Har rådmannen sikret forsvarlig utredning av kommunestyresakene som gjelder 
- Avtale mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og Gamvik kommune om 

brøyting av fylkesvei i Gamvik kommune? (2021) 
- Leieavtale om hjellegrunn på Holmen i Mehamn mellom Mehamn Fiskeriservice 

AS og Gamvik kommune 
 

3. Hvordan utarbeider administrasjonen budsjettgrunnlag som fremlegges for politisk 
behandling? Hvordan involveres politisk nivå i arbeidet? 
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Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide eventuelle 
tilleggsproblemstillinger/underpunkter i den utstrekning revisjonen finner det nødvendig, 
men ber om å bli orientert underveis om det oppstår vesentlige endringer.  
 
Med hilsen 

 
 
Nina Eilertsen 
Leder 
Kontrollutvalget 
 
 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 
 
 



 
 Gamvik kommune 
 

     
Postadresse Besøksadresse Telefon Kontonr E-post 
Gamvik kommune Gamvik kommune/rådhuset + 47 78 49 63 00 
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Jan-Egil Dørum 
 

 

Deres ref. Vår ref. Dato 
 22/450 - 3 12.10.2022 

 
 
Oversendelsesbrev til rådmannen - forenklet etterlevelseskontroll 2021 Gamvik kommune 
 
 
Jeg hadde som intensjon å fremskaffe nødvendig dokumentasjon i forhold til de avvik som er 
konstatert for de anskaffelsene som er undersøkt og avgi «Uttalelse fra ledelsen vedrørende 
forenklet etterlevelseskontroll av Lov om offentlige anskaffelser i Gamvik kommune». 
 
Dette har dessverre blitt umulig av kapasitetsmessige grunner og andre prioriteringer. 
 
Manglene i forbindelse med kommunens økonomiforvaltning og vakanser i sentral ledelse har vært 
så omfattende at jeg har måttet prioritere andre oppgaver. 
Det bør i denne forbindelse være tilstrekkelig å vise til at Gamvik kommune ikke har godkjent 
budsjett for 2022, at vedtatt budsjett har vist seg å ha store avvik og at konsolidert regnskap for 2021 
neppe kan avgis før i november. 
 
Med hilsen 
 
Bjørn Gunerius Andersen 
kommunedirektør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
 

Kopi til 
Alf Normann Hansen    
Inge Johannessen    
Per Øyvind Paulsen    
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KomRevNORD
Interkommunalt selskap V skaper ttygghet

Til kontrollutvalget i Gamvik kommune

Uavhengig revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for
økonomiforvaltningen for 2021.

Vi har utført et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet, i forbindelse med Gamvik kommunes
etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen på følgende områder:

Kontroll av etterlevelse av regelverket i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrift etterleves,
hvor vi for et utvalg anskaffelser ser om:

• Anskaffelsene er gjennomført i tråd med konkurranseprinsippet som følger av lovens § 4, samt
forskriftens § 1-1.

• Dokumentasjonsplikten er oppfylt ved at det er utarbeidet anskaffelsesprotokoll i tråd med
forskriftens § 7-1

Vi har kontrollert fem utvalgte anskaffelser i intervallet 100 000 til I 300 000, og en anskaffelse over
I 300 000. De kjøp som er kontrollert er følgende:

I. Kjøp av ventilasjonsanlegg til Værveien IOI
2. Kjøp av konsulenttjenester fra PWC AS
3. Kjøp av varer og tjenester til kommunale vannverk fra Mietinen Maskin AS
4. Kjøp av varer og tjenester til kommunale vannverk fra Stein Kåre Rørvik AS
5. Kjøp av varer og tjenester til kommunale veier fra Stien Kåre Rørvik AS
6. Ny barnehage - Mehamn barnehage leverandor Tecto Entreprenør AS

Kriterier er hentet fra:
• Lov om offentlige anskaffelser begrenset til § 4, samt forskriftens § 7-1(3) og § 1-1.

Ledelsens ansvar for etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen
Kommunedirektøren er ansvarlig for å etablere administrative rutiner som sørger for at
økonomiforvaltningen utøves i tråd med bestemmelser og vedtak, og at økonomiforvaltningen er
gjenstand for betryggende kontroll.

Vår uavhengighet og kvalitetskontroll
Vi har utført oppdraget i samsvar med etiske retningslinjer for revisjonsselskapet, som inneholder
uavhengighetskrav og andre krav basert på grunnleggende prinsipper om integritet, objektivitet, faglig
kompetanse og tilbørlig aktsomhet, fortrolighet og profesjonell opptreden.

I samsvar med internasjonal standard for kvalitetskontroll (ISQC I Kvalitetskontroll for revisjonsfirmaer
som utfører revisjon og forenklet revisorkontroll av regnskaper samt andre attestasjonsoppdrag og
beslektede tjenester) har KomRev NORD IKS et tilstrekkelig kvalitetskontrollsystem, herunder
dokumenterte retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i
gjeldende lovgivning og annen regulering.

Våre oppgaver og plikter
Vår oppgave er å avgi en uttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen
på grunnlag av bevisene vi har hentet inn. Vi har utført vårt attestasjonsoppdrag med moderat sikkerhet i
samsvar med kommunelovens regler og RSK 301 Forenklet etterlevelseskontroll med
økonomiforvaltningen. Standarden krever at vi planlegger og gjennomfører oppdraget for å oppnå
moderat sikkerhet for hvorvidt det foreligger vesentlige feil eller mangler ved etterlevelse av

Bes@ks-/postadresse Avdelingskontor: Telefon: Organisasjonsnummer:
Sjøgt 3 Bodø, Finnsnes, Leknes, Narvik, Sortland, Sjøvegan, Svolvær, Tromsø 77 04 14 00 986 574 689
9405 HARSTAD
www.komrevnord.no post@komrevnord.no



bestemmelser og vedtak i kommunens økonomiforvaltning på det området vi har foretatt forenklet
etterlevelseskontroll.

Vi baserer oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering som er lagt frem for kontrollutvalget.

Utføring av et attestasjonsoppdrag som skal gi moderat sikkerhet i henhold til RSK 301, innebærer å
utføre handlinger for å innhente bevis for at bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen etterleves.
Typen, tidspunktet for og omfanget av de valgte handlingene er gjenstand for revisors skjønn. Moderat
sikkerhet har klart lavere sikkerhetsgrad enn betryggende sikkerhet, og vi gir derfor ikke uttrykk for
samme nivå av sikkerhet som i en revisjonsberetning.

Vi mener at vi har innhentet tilstrekkelig og hensiktsmessig bevis som grunnlag for vår konklusjon.

Grunnlag for konklusjon med forbehold
Kommunen har ikke avholdt konkurranse for anskaffelsen kjøp av konsulenttjenester fra PWC AS, arbeid
på kommunale vannverk fra Mietinen Maskin AS og Stein Kåre Rørvik, og arbeid på kommunale veier
fra Stein Kåre Røvik AS. Det er dermed brudd på lov om offentlige anskaffelser § 4 om konkurranse,
likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet, samt at det ikke er ført
anskaffelsesprotokoll iht forskriftens § 7-1. For anskaffelse 6 så er det avholdt konkurranse, men vi har
ikke fått dokumentasjon på at anskaffelsesprotokoll er ført.

Konklusjon med forbehold
Basert på de utførte handlingene og innhentede bevis kan vi ikke konkludere med at de ovennevnte
kriterier med å følge lov om offentlige anskaffelser om konkurranse for kjøp av konsulenttjenester fra
PWC AS, arbeid på kommunale vannverk, og arbeid på kommunale veier er etterlevd.
For anskaffelse 6 så er det avholdt konkurranse, men vi har ikke fått dokumentasjon på at
anskaffelsesprotokoll er ført.

Vi henviser til ledelsens uttalelse av 12.10.2022 vedrørende disse, samt revisjonsbrev nr. 9 til
kontrollutvalget med kopi til kommunedirektør.

Når det gjelder anskaffelse nr. I kjøp av ventilasjonsanlegg, så har kommunen etterlevd de kriterier vi har
satt opp.

Denne uttalelsen er utelukkende utarbeidet for å gi kontrollutvalget et bedre grunnlag for å ivareta sitt
påseansvar med økonomiforvaltningen og til Gamvik kommunes informasjon, og er ikke nødvendigvis
egnet til andre formål.

Andre forhold:
Tidligere revisjonsuttalelse datert 30.6.2022 trekkes herved tilbake.

fl a a e & c aIn
Oppel rlig revisor

Kopi: Kommunedirektør i Gamvik kommune
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KomRevNORD
Interkommunalt selskap W skaper tyghet

Til
Kontrollutvalget i Gamvik kommune

Deres ref: Vår ref:
161

Saksbehandler:
Inge Johannessen
ijo@komrevnord.no

Telefon:
77 04 14 05

Dato:
09.11.2022

VURDERING AV SVAR PÅ REVISJONSBREV NR 8 - BRUDD PÅ REGELVERKET
OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Vi viser til revisjonsbrev nr. 8 til Gamvik kommune, samt kommunedirektørens svar av
03.11.2022 - kontrollutvalgssak 23/22.

Vi gir med dette vårt syn på svar som er gitt av kommunedirektøren.

Tidligere kommunikasjon:
• Vi viser til kontrollutvalget sak 30/21 og 40/21, hvor det ble fattet vedtak om at

kontrollutvalget har ingen merknader utover det revisjonen peker på i sin vurdering,
og ber rådmann svare revisjonen der det bes om tilbakemelding.

Vår tilbakemelding var følgende:
• Det er ikke svart på hva som er gjort for abringe forhold i orden pd kjop av tjeneste

fra Human Care AS og Ecura Care AS, slik at kjop av disse tjenestene ikke fortsatt
bryter lov om offentlige anskaffelser. Vi ber om tilbakemelding på dette forholdet.

Kommunedirektøren opplyser at kommunen fortsatt kjøper tjenester fra disse, og er ikke kjent
med at disse tjenestene er lagt ut for konkurranse. Vi mener da at kommunen fortsatt bryter lov
om offentlige anskaffelser i forhold til disse anskaffelsene

Kopi: Kommunedirektør i Gamvik kommune

Besaks-/postadresse Avdelingskontor: Telefon: Organisasjonsnummer:
Sjøgt 3 Bodø, Finnsnes, Leknes, Narvik, Sjøvegan, Sortland, Svolvær, Tromsø 77 04 14 00 986 574 689
9405 HARSTAD
www.komrevnord.no post@komrevnord.no



KONTROLLUTVALGET 
Gamvik kommune 
 

Vår dato: 10.02.2022 Vår ref: 21/1753 

Arkivkode: FE-037, TI-
&58 

Deres ref.:  

 
 
 

Saksbehandler: Lene Karina Harila 
Telefon: 91367062/78963115 
E-Post: lene.harila@vadso.kommune.no 

 

Adresse Besøksadresse Telefon Organisasjonsnr. E-post 
Kontrollutvalgan KO 
Postboks 614 
9811 Vadsø 

Henry Karlsens plass 1 
9800 Vadsø 

78 94 23 00 
Mobil saksbehandler: 913 67 062 

923686371 
Bankkontonr. 
6476 05 12026 

kontrollutvalgan@vadso.kommune.no 
 
 

 

 
 

Kommunedirektøren 
 

 

VEDTAK I KONTROLLUTVALGETS SAK 23/22 MANGLENDE SVAR PÅ REVISJONSBREV NR 8 – 
«BRUDD PÅ REGELVERK OM OFFENTLIG ANSKAFFELSER» GAMVIK KOMMUNE  
 

 
Kontrollutvalget vedtok i møte 25. oktober i sak 23/22 følgende: 
 
«Kontrollutvalget viser revisjonsbrev nr 8 og tidligere korrespondanse og vedtak i 
kontrollutvalget vedrørende dette. Kontrollutvalget ber kommunedirektør svare om det er 
rettet opp i forholdene i forhold til innkjøp som beskrevet i revisjonsbrev 8 til kommunen når 
det gjelde kjøp fra Human Care AS og Ecura Care AS.  
 
Kontrollutvalget vil her bemerke at dette er forhold som ble tatt opp i kontrollutvalget i 
oktober 2021, og kommunen skal dermed hatt tilstrekkelig tid til å rette opp i nevnte forhold. 
Dersom dette ikke er rett opp, ber kontrollutvalget kommunedirektør sørge for at dette blir 
gjort snarest mulig, og at det gis en tilbakemelding til kontrollutvalget og revisjonen på 
hvordan dette tenkes gjøres. Kontrollutvalget ber om svar innen 25. november 2022.» 
 

Med hilsen  

 
 
Nina Eilertsen 
Leder 
Kontrollutvalget 
 
 

 

  
  

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 
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VURDERING AV SVAR PÅ REVISJONSBREV NR 8 - BRUDD PÅ REGELVERKET
OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

Vi viser til revisjonsbrev nr. 8 til Gamvik kommune, samt kommunedirektørens svar av
03.11.2022 - kontrollutvalgssak 23/22.

Vi gir med dette vårt syn på svar som er gitt av kommunedirektøren.

Tidligere kommunikasjon:
• Vi viser til kontrollutvalget sak 30/21 og 40/21, hvor det ble fattet vedtak om at

kontrollutvalget har ingen merknader utover det revisjonen peker på i sin vurdering,
og ber rådmann svare revisjonen der det bes om tilbakemelding.

Vår tilbakemelding var følgende:
• Det er ikke svart på hva som er gjort for abringe forhold i orden pd kjop av tjeneste

fra Human Care AS og Ecura Care AS, slik at kjop av disse tjenestene ikke fortsatt
bryter lov om offentlige anskaffelser. Vi ber om tilbakemelding på dette forholdet.

Kommunedirektøren opplyser at kommunen fortsatt kjøper tjenester fra disse, og er ikke kjent
med at disse tjenestene er lagt ut for konkurranse. Vi mener da at kommunen fortsatt bryter lov
om offentlige anskaffelser i forhold til disse anskaffelsene
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