
Medlemmene i kontrollutvalget i Lavangen kommune  
Ordføreren i Lavangen kommune  
Kom Rev NORD v/ oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Dianne Bendiksen  
Kom Rev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven 
Kom Rev NORD v/ oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Knut Teppan Vik 
Kommunedirektøren  

Deres ref.: Saksbeh.:  Bjørn H. Wikasteen Telefon:  777 88043 Dato: 21.11.2022 
Vår ref.: 31/22/451.5.1/BHW  E-postadr.:  bhw@k-sek.no 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET, LAVANGEN KOMMUNE 

I tråd med vedtatt møteplan innkalles det til møte i kontrollutvalget. 

Møtested: Kommunehuset  
Møtedato: Mandag 28. november 2022 
Tid: Kl. 11.00 (merk klokkeslett) 

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

Kommunedirektøren innkalles i sak 31/22 til klokken 11.15 for å svare på eventuelle 
spørsmål om årsregnskapet 

Eventuelle forfall meldes K-Sekretariatet snarest. 

Tromsø, 21.11.2022 
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SAKSLISTE 
 
 
Utvalg:  Kontrollutvalget i Lavangen kommune 
Møtedato:  Mandag 28. november 2022  
Tid:   Kl. 11.00 
Møtested:  Kommunehuset  
 
 
Sak nr. Tittel  Unntatt 

offentlighet 
29/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 31.10.2022   
30/22 Uavhengighetserklæring ny oppdragsansvarlig regnskapsrevisor   
31/22 Rapportering fra revisor – årsregnskapet 2021 – Lavangen kommune   
32/22 Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet 2021  
33/22 Revisjonsbrev nr. 9 (dokumentasjon av regnskapsopplysninger)  
34/22 Oppfølgning revisjonsbrev nr. 7 (avvik økonomiforvaltning)  
35/22 Oppfølgning revisjonsbrev nr. 8  (regnskaper for 2021)  
36/22 Rapportering fra revisor - revisjonsstrategi 2022 – Planleggingsfasen   
37/22 Risiko og vesentlighetsvurdering – FEK 2022  
38/22 Oppfølgning sak 28/22 - henvendelse fra innbygger (U.off)  Fvl § 13 
39/22 Oppfølgning sak 7/22 - byggesaksgebyr, svar fra kommunedirektøren   
40/22 Referatsaker  
41/22 Eventuelt  

   
   

   
 
 
 

3



4



 
 
 
 
 

     
 
 
 
 

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 
Kontrollutvalget i Lavangen 

kommune 
29/2022 28.11.2022 Bjørn H. Wikasteen  

 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA 31.10.2022 
 
 
Innstilling til v e d t a k: 
 
Protokollen fra møte 31.10.2022 godkjennes. 
 
 
Saken gjelder: 
 
 
Vedlegg til saken: 
 
 A: Trykte vedlegg:  Protokollen fra møte 31.10.2022 
 
 B: Utrykte vedlegg:  
 
 
Saksutredning: 
 
 
 
 
Tromsø, 21.11.2022 
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MØTEPROTOKOLL 
 

Kontrollutvalget 
 

Møtested:  Lavangen kommune, rådhuset    
Møtedato:  Mandag 31. oktober 2022  
Varighet:  11.00 – 13.50 
 
Møteleder:   Heidi Lundberg    
Sekretær:   Bjørn H. Wikasteen 
 
 
Fra kontrollutvalget møtte:  
Heidi Lundberg (Leder) 
Marcus Nygård (Nestleder) 
Maj Kristin Svendsen 
Svenn Ole Wiik      
Margrethe C. Solvoll 
 
Forfall: 
 
Fra politisk ledelse møtte: 
 
 
Fra administrasjonen møtte: 
Kommunedirektør Erling Hansen, sak 22/22.  
 
Fra Kom Rev NORD IKS møtte: 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Elsa Saghaug 
Forvaltningsrevisor Mailen Evjen 
 
Fra K-Sekretariatet IKS møtte: 
Seniorrådgiver Bjørn Halvor Wikasteen 
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Behandlede saker: 
Ingen merknader til saksliste og innkalling.   
 
 
Sak nr. Tittel  Unntatt 

offentlighet 
19/22 Godkjenning av protokoll fra møtet 15.6.2022   
20/22 Uavhengighetserklæringer fra forvaltningsrevisor   
21/22 Forvaltningsrevisjonsrapport «Sykefravær»  
22/22 Status manglende avlagt årsregnskap for 2021  
23/22 Manglende svar - nummert revisjonsbrev nr. 8 (regnskaper for 

2021) 
 

24/22 Manglende svar - nummert revisjonsbrev nr. 7 (avvik 
økonomiforvaltning)  

 

25/22 Oppfølgning sak 6/22 – svar om rammeavtaler   
26/22 Budsjett kontroll og tilsyn 2023  
27/22 Referatsaker  
28/22 Eventuelt  
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Sak 19/22 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 15.6.2022 
 
Innstilling til v e d t a k: 
 
Protokollen fra møte 15.6.2022 godkjennes. 
 
Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
 
Protokollen fra møte 15.6.2022 godkjennes. 
 
Sak 20/22 
UAVHENGIGHETSERKLÆRINGER FRA FORVALTNINGSREVISOR 
 
Innstilling til v e d t a k: 
 

1. Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors - Knut Teppan Vik - 
vurdering av egen uavhengighet til etterretning. 

 
2. Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors - Margrete Mjølhus 

Kleiven - vurdering av egen uavhengighet til etterretning. 
 
Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt  
 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors - Knut Teppan Vik - 
vurdering av egen uavhengighet til etterretning. 

 
2. Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors - Margrete Mjølhus 

Kleiven - vurdering av egen uavhengighet til etterretning. 
 
Melding om vedtak sendt 2.11.2022 til:  

- Kom Rev NORD  
 
Sak 21/22 
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT – SYKEFRAVÆR  
 
Innstilling til v e d t a k: 
 
Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:  
 

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapport om 
«Sykefravær».  
 

8



2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse 
over hvilke læringspunkter som administrasjonen trekker ut av rapporten.  
 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse 
om planlagte – og gjennomførte tiltak for å styrke arbeidet med dokumentasjon av 
handleplikter overfor sykemeldte.  
 

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse 
for å imøtekomme revisors anbefaling i rapporten om å  
(…)  
 

Behandling: 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
Nytt pkt. 4: 
 

1. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse 
for å imøtekomme revisors anbefaling i rapporten om å gjennomføre en årlig 
evaluering av interkontrollen på HMS området.  

 
Innstillingen og tilleggspunkt 4 enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
 
Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe slikt vedtak:  
 

1. Kommunestyret viser til funn og konklusjoner i forvaltningsrevisjonsrapport om 
«Sykefravær».  
 

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse 
over hvilke læringspunkter som administrasjonen trekker ut av rapporten.  
 

3. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse 
om planlagte – og gjennomførte tiltak for å styrke arbeidet med dokumentasjon av 
handleplikter overfor sykemeldte.  
 

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skriftlig redegjørelse 
om planlagte og gjennomførte tiltak - som er egnet til å imøtekomme revisors 
anbefaling i rapporten - om å gjennomføre en årlig evaluering av interkontrollen på 
HMS området.  
 

Melding om vedtak sendt xxx til:  
- Lavangen kommune v/ ordfører  

 
Sak 22/22 
MANGLENDE ÅRSREGNSKAP 2021 FOR LAVANGEN KOMMUNE  
 
Innstilling til v e d t a k: 
 
(saken fremmes med åpen innstilling) 
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Behandling: 
 
Kommunedirektøren møtte og redegjorde for status. Kontrollutvalgets medlemmer stilte 
spørsmål.  
 
Felles forslag til vedtak:  
 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektøren redegjørelse til orientering, og minner om at 
svar til K-Sekretariatet i sak 24/22 og 25/22 må være avgitt innen 14. november 2022 
for å rekke behandling av årsregnskapet i neste møte 28. november 2022. 
 

2. Kontrollutvalget finner det beklagelig at kommunedirektøren ikke har prioritert 
arbeidet med årsregnskapet høyt nok, og at kommunen leverer et ufullstendig 
årsregnskap som medfører at revisor i revisjonsberetningen tar forbehold om 
vesentlige feil.  

 
Felles forslag enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektøren redegjørelse til orientering, og minner om at 
svar til K-Sekretariatet i sak 24/22 og 25/22 må være avgitt innen 14. november 2022 
for å rekke behandling av årsregnskapet i neste møte 28. november 2022.  
 

2. Kontrollutvalget finner det beklagelig at kommunedirektøren ikke har prioritert 
arbeidet med årsregnskapet høyt nok, og at kommunen leverer et ufullstendig 
årsregnskap som medfører at revisor i revisjonsberetningen tar forbehold om 
vesentlige feil.  

 
Melding om vedtak sendt 2.11.2022 til:  

- Lavangen kommune v/ kommunedirektør 
 
Sak 23/22 
MANGLENDE SVAR - NUMMERT REVISJONSBREV NR 8 – FOR SENT AVLAGT 
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2021   
 
Innstilling til v e d t a k: 
 

1. Kontrollutvalget varsler kommunestyret at kommunedirektøren har oversittet svarfrist 
for nummert revisjonsbrev nr. 8 som omhandler for sent avlagt årsregnskap og 
årsberetning for 2021. Kontrollutvalget har ikke mottatt dokumentasjon på at avvik 
som påpekt av revisor er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.  
 

2. Manglende svar fra kommunedirektøren gjør at kontrollutvalget ikke kan utføre de 
kontroll og tilsynshandlinger som er nedfelt i lov – og forskrift. Kontrollutvalget viser 
til at kommunestyret har det øverste ansvar for at Lavangen kommune oppfyller 
plikter i lov og forskrift.  
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3. Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe vedtak som pålegger kommunedirektøren å 
besvare kontrollutvalgets vedtak i sak 13/22 innen snarlig frist som kommunestyret 
setter.  

 
Behandling: 
 
Kontrollutvalget ønsket å endre ordlyd i pkt. 3 fra «rår» til «anbefaler». Innstillingen ellers 
uendret.  
 
Innstilling med endring av ordlyd som nevnt ovenfor enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 

 
1. Kontrollutvalget varsler kommunestyret at kommunedirektøren har oversittet svarfrist 

for nummert revisjonsbrev nr. 8 som omhandler for sent avlagt årsregnskap og 
årsberetning for 2021. Kontrollutvalget har ikke mottatt dokumentasjon på at avvik 
som påpekt av revisor er fulgt opp på en tilfredsstillende måte.  
 

2. Manglende svar fra kommunedirektøren gjør at kontrollutvalget ikke kan utføre de 
kontroll og tilsynshandlinger som er nedfelt i lov – og forskrift. Kontrollutvalget viser 
til at kommunestyret har det øverste ansvar for at Lavangen kommune oppfyller 
plikter i lov og forskrift.  
 

3. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret treffe vedtak som pålegger 
kommunedirektøren å besvare kontrollutvalgets vedtak i sak 13/22 innen snarlig frist 
som kommunestyret setter.  

 
Melding om vedtak sendt 2.11.2022 til:  

- Lavangen kommune v/ ordfører  
 
Sak 24/22 
MANGLENDE SVAR - NUMMERT REVISJONSBREV NR 7 – BRUDD PÅ 
GRUNNLEGGENDE REGLER FOR BÆREKRAFTIG ØKONOMIFORVALTNING 
 
Innstilling til v e d t a k:  
 

1. Kontrollutvalget varsler kommunestyret at kommunedirektøren har oversittet svarfrist 
for nummert revisjonsbrev nr. 7 som omhandler manglende etterlevelse av 
grunnleggende regler for økonomiforvaltning i kommunelovens kap 14.  
 

2. Kontrollutvalget har ikke mottatt dokumentasjon på at avvik som påpekt av revisor er 
fulgt opp på en tilfredsstillende måte.  
 

3. Manglende svar fra kommunedirektøren gjør at kontrollutvalget ikke kan utføre de 
kontroll og tilsynshandlinger som er nedfelt i lov – og forskrift. Kontrollutvalget viser 
til at kommunestyret har det øverste ansvar for at Lavangen kommune oppfyller 
plikter i lov og forskrift.  
 

11



4. Kontrollutvalget rår kommunestyret treffe vedtak som pålegger kommunedirektøren å 
besvare kontrollutvalgets vedtak i sak 16/22 innen snarlig frist som kommunestyret 
setter.  

 
Behandling:  
 
Kontrollutvalget ønsket å endre ordlyd i pkt. 4 fra «rår» til «anbefaler». Innstillingen ellers 
uendret.  
 
Innstilling med endring av ordlyd som nevnt ovenfor enstemmig vedtatt.  
 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:   
 

1. Kontrollutvalget varsler kommunestyret at kommunedirektøren har oversittet svarfrist 
for nummert revisjonsbrev nr. 7 som omhandler manglende etterlevelse av 
grunnleggende regler for økonomiforvaltning i kommunelovens kap 14.  
 

2. Kontrollutvalget har ikke mottatt dokumentasjon på at avvik som påpekt av revisor er 
fulgt opp på en tilfredsstillende måte.  
 

3. Manglende svar fra kommunedirektøren gjør at kontrollutvalget ikke kan utføre de 
kontroll og tilsynshandlinger som er nedfelt i lov – og forskrift. Kontrollutvalget viser 
til at kommunestyret har det øverste ansvar for at Lavangen kommune oppfyller 
plikter i lov og forskrift.  
 

4. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret treffe vedtak som pålegger 
kommunedirektøren å besvare kontrollutvalgets vedtak i sak 16/22 innen snarlig frist 
som kommunestyret setter.  

 
Melding om vedtak sendt 2.11.2022 til:  

- Lavangen kommune v/ ordfører 
 
 
Sak 25/22 
UNDERSØKELSER RUNDT RAMMEAVTALER  
 
Innstilling til v e d t a k:  
 

1. Kontrollutvalget ber om skriftlig svar på tilleggsspørsmål rundt rammeavtaler som 
følger av saksfremlegget i saken.  
 

2. Svarfrist 12.11.2022 
 
Behandling:  
 
Innstillingen enstemmig vedtatt.  
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Vedtak:   
 

1. Kontrollutvalget ber om skriftlig svar på tilleggsspørsmål rundt rammeavtaler som 
følger av saksfremlegget i saken.  
 

2. Svarfrist 12.11.2022 
 
Melding om vedtak sendt 2.11.2022 til:  

- Lavangen kommune v/ kommunedirektør 
 
Sak 26/22 
BUDSJETTRAMME 2023 – KONTROLL OG TILSYN  
 
Innstilling til v e d t a k:  
 

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2022 vedtas med netto driftsutgifter på til 
sammen kr 490.900,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet 
og eventuelle andre politiske vedtak. 

 
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og 

skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.   
 
Behandling:  
 
Budsjett tall ble korrigert i møtet på grunnlag av feil i saksfremlegget.  
 
Korrigert forslag til budsjett blir da:  
 

 
Riktig forslag til budsjett for utgifter til revisjon skal være kr 358 000 for 2023. Beløpet på kr 
345 000 var budsjett for 2022.  
 
K-Sekretariatets tall var korrekt.  
 
Felles forslag til vedtak:  
 

Post Budsjett 2023 Budsjett 2022
Møtegodtgjørelse 11 400                                  11 400
Tapt arbeidsfortjeneste -                                       
Kurs, konferanser, opplæring mv. 10 000                                  10 000
Reiseutgifter 10 000                                  10 000
Bevertning 500                                       500
Kjøp av tjenester til revisjon 358 000                                345 000
Kjøp av sekretariatstjenester 114 000                                109 000
Sum utgifter 503 900                                485 900
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1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2022 vedtas med netto driftsutgifter på til 
sammen kr 503.900,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet 
og eventuelle andre politiske vedtak. 

 
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og 

skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.   
 
Felles forslag enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:   
 

1. Budsjettramme for kontroll og tilsyn for 2022 vedtas med netto driftsutgifter på til 
sammen kr 503.900,- før lønns- og prisjusteringer for kontrollutvalgets egen virksomhet 
og eventuelle andre politiske vedtak. 

 
2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll og tilsyn bes innarbeidet i og 

skal følge formannskapets samlede budsjettinnstilling til kommunestyret.   
 
Melding om vedtak sendt 2.11.2022 til:  

- Lavangen kommune v/ ordfører og kommunedirektør 
 
Sak 27/22 
REFERATSAKER 
 
Innstilling til v e d t a k:  
 
(Saken fremmes med åpen innstilling)  
 
Behandling:  
 
Følgende saker ble referert:  
 

1. KOMMUNESTYRET 
• 15.9.2022 

 
2. ANNET 
• Epost til kommunedirektøren av 21.10.2022 (purring på svar) 
• Epost fra ordfører 29.9.2022 
• Melding om vedtak fra kommunestyret 16.9.2022 

 
 
Felles forslag til vedtak:  
 

Kontrollutvalget tar sakene til orientering  
 
Felles forslag enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:   
 
Kontrollutvalget tar sakene til orientering  
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Sak 28/22 
EVENTUELT  
 
Innstilling til v e d t a k:  
 
(saken fremmes med åpen innstilling) 
 
Behandling:  
 
Kontrollutvalgets medlem Svenn Ole Wiik orienterte om to saker:  
 

1. Kommunestyret har ikke behandlet lovlighetsklage på valg av nytt kontrollutvalg.  
 
2. Oppfølgning av tidligere sak i kontrollutvalget om innbyggers krav om unnskyldning 
fra Lavangen kommune.  

 
Felles forslag til vedtak:  
 

1. Kontrollutvalget tar sak i pkt. 1 til orientering.  
 

2. K-Sekretariatet ser på tidligere sak i pkt. 2 til neste møte.  
 
Felles forslag enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak:   
 
 

1. Kontrollutvalget tar sak i pkt. 1 til orientering.  
 

2. K-Sekretariatet ser på tidligere sak i pkt. 2 til neste møte.  
 
 

**** 
 
 
Rett utskrift:  
Tromsø, 2.11.2022 
 
 
Bjørn H. Wikasteen  
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Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 
Kontrollutvalget i Lavangen 

kommune      
30/2022 28.11.2022  Bjørn H. Wikasteen  

 
 
VURDERING AV UAVHENGIGHET – OPPDRAGSANSVARLIG 
REGNSKAPSREVISOR – DIANNE BENDIKSEN   
 
Innstilling til v e d t a k: 
 
Kontrollutvalget tar oppdragsansvarlig regnskapsrevisors – Dianne Bendiksen - vurdering av 
egen uavhengighet til etterretning. 
 
 
Saken gjelder: 
Behandling av uavhengighetserklæringer fra ny oppdragsansvarslig regnskapsrevsior i 
KomRev NORD. 
 
Vedlegg til saken: 
A: Trykte vedlegg:   
1. Uavhengighetserklæring fra Dianne Bendiksen datert 8.11.2022 
  
B: Utrykte vedlegg:  
 
Saksutredning: 
 
I forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 10 fremgår følgende: 
 

Det skal utpekes en oppdragsansvarlig revisor for hvert regnskapsrevisjonsoppdrag, 
hvert forvaltningsrevisjonsoppdrag og hvert oppdrag om eierskapskontroll. 

 
Vedlagt uavhengighetserklæring gjelder oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor i KomRev 
NORD. 
 
Etter kommunelovens § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel.  
 
Det er gitt nærmere bestemmelser om dette i forskrift om kontrollutvalget og revisjon §§ 16-
18. Det må etter bestemmelsene ikke foreligge særegne forhold, eller forekomme at revisor har 
en slik tilknytning til oppdraget, dets ansatte eller tillitsmenn, som gjør at revisors uavhengighet 
og objektivitet svekkes.  
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Revisor skal til enhver tid vurdere sin uavhengighet, men det er i forskrift om kontrollutvalg og 
revisjon § 19, 2.ledd bestemt at revisor også skal avgi en egenerklæring om sin uavhengighet 
til kontrollutvalget. Det sies her:   
 

Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år, og ellers ved behov, gi en skriftlig 
egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. 

 
Uavhengighet og objektivitet er grunnleggende for at revisor skal kunne utøve sin funksjon. 
Revisor må derfor selv identifisere forhold som kan medføre en risiko i forhold til 
uavhengighet og objektivitet. Dersom det oppstår tilfeller der det stilles spørsmål knyttet til 
uavhengigheten, skal den oppdragsansvarlige revisoren gi melding om dette til 
kontrollutvalget. I slike tilfeller vil det være rimelig at revisor avgir en ny egenvurdering. 
 
Selv om kravet bare gjelder den oppdragsansvarlige revisoren, antas det at samtlige revisorer 
på oppdraget gir en tilsvarende vurdering til den oppdragsansvarlige revisoren i forhold til den 
enkelte sitt tildelte arbeidsområde. Forholdet forutsettes å bli dekket av revisors 
internkontroll. 
 
Etter K-Sekretariatets vurdering det ikke noe i vedlagte erklæring fra Bendiksen som tilsier at 
hun ikke er i stand til å utføre revisjonsarbeidet for Lavangen kommune på en objektiv og 
forsvarlig måte. 
 
 
 
Tromsø, 20.11.2022 
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KomRev NORD 
Interkommunalt selskap 

  

 

Besøks-/postadresse  Avdelingskontor:  Telefon: Organisasjonsnummer: 

Sjøgt 3 
9405 HARSTAD 

www.komrevnord.no 

 
 

 

Bodø, Finnsnes, Leknes, Narvik, Sjøvegan, Sortland, Svolvær, Tromsø 
 

post@komrevnord.no 

 

77 04 14 00 
 

986 574 689 
 

 

 

 

Til 
Kontrollutvalget i Lavangen kommune 
 
 
Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Telefon: Dato: 
 
 
 

    89 Dianne Bendiksen 

db@komrevnord.no 

98 20 73 74 08.11.2022 

     

Vurdering av oppdragsansvarlig regnskapsrevisors 
uavhengighet for Lavangen kommune  
 

Innledning 

Ifølge kommuneloven § 24-4 skal revisor være uavhengig og ha god vandel. Nærmere krav til revisors 
uavhengighet og vandel følger av forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 16-19. 
 
Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder for alle som utfører revisjon for kommunen, herunder 
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Dette omfatter både oppdragsansvarlig 
revisor, medarbeidere på oppdraget og eventuelt andre som er engasjert på oppdraget.  
 
KomRev NORD IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal standard for 
kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte retningslinjer og rutiner for 
etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende lovgivning og annen regulering. Som en 
del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge opp og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig 
uavhengighet. 
 
Ifølge kontrollutvalgs- og revisjonsforskriften § 19 skal oppdragsansvarlig revisor hvert år, og ellers ved 
behov, gi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget. Denne egenvurderingen 
følger nedenfor. 
 
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet  

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Overordnet krav til 
uavhengighet (§ 16) 

Undertegnede bekrefter at det ikke foreligger spesielle forhold som er egnet til å 
svekke tilliten til revisors uavhengighet og objektivitet. 

Tilknytning til den 
reviderte virksomheten 
(§ 17) 

Undertegnede har ikke selv eller nærstående som har en slik tilknytning til den 
reviderte eller kontrollerte virksomheten eller virksomhetens ansatte eller 
tillitsmenn at den er egnet til å svekke revisorens uavhengighet og objektivitet.  

Stillinger i kommunen 
(§ 18 a) 

Undertegnede har ikke stillinger eller verv i kommunen. 

Stillinger i virksomhet 
(§ 18 b) 

Undertegnende har ikke andre stillinger i en virksomhet som kommunen deltar i eller 
er eier av, utover at KomRev NORD IKS utfører revisjon og er organisert som et 
interkommunalt selskap. 

Medlem av styrende 
organer (§ 18 c) 

Undertegnede er ikke medlem av styrende organer i virksomhet som kommunen 
deltar i eller er eier av, utover at KomRev NORD IKS utfører revisjon og er organisert 
som et interkommunalt selskap. 
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Side 2 av 2 

Forskriftskrav Oppdragsansvarlig revisors egenvurdering 

Deltakelse eller 
funksjoner i annen 
virksomhet (§ 18 d) 

Undertegnede deltar ikke i, eller har funksjoner i en annen virksomhet, som kan 
medføre at revisors interesser kommer i konflikt med interessene til kommunen, 
eller på annen måte er egnet til å svekke tilliten til revisor. 

Rådgivning eller andre 
tjenester (§ 18 e) 

Før slike tjenester gjør undertegnede en vurdering av rådgivningens eller tjenestens 
art med hensyn til revisors uavhengighet og objektivitet. Dersom vurderingen 
konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i konflikt med kontrollutvalgs- 
og revisjonsforskriften § 18 e, utfører vi ikke tjenesten. Revisor vurderer hvert enkelt 
tilfelle særskilt. 
 
Revisor besvarer løpende spørsmål/henvendelser som er å betrakte som veiledning 
og bistand og ikke revisjon. Undertegnede er bevisst på at også slik veiledning må 
skje med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere revisjons- og 
kontrollvurderinger.  
 
Undertegnede har ikke ytet rådgivnings- eller andre tjenester overfor Lavangen 
kommune som kommer i konflikt med denne bestemmelsen. 

Tjenester under 
kommunens egne 
ledelses- og 
kontrolloppgaver 
(§ 18 f) 

Undertegnede har ikke ytet tjenester overfor Lavangen kommune som hører inn 
under kommunens egne ledelses- og kontrolloppgaver. 

Fullmektig for den 
revisjonspliktige 
(§ 18 g) 

Undertegnede opptrer ikke som fullmektig for Lavangen kommune. 

 
 
Harstad, 8. november 2022 
KomRev NORD IKS 

 
Dianne Bendiksen 

oppdragsansvarlig revisor  
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Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 

Kontrollutvalget i Lavangen 
kommune 

31/2022 28.11.2022 Berit P Pedersen 

 
 
RAPPORTERING FRA REVISOR – ÅRSREGNSKAPET 2021 – LAVANGEN 
KOMMUNE  
 
Innstilling til v e d t a k: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Saken gjelder: 
 
Kontrollutvalgets plikt til å påse at kommunes årsregnskap blir revidert på en betryggende 
måte. 
 
Vedlegg til saken: 
 A: Trykte vedlegg:   

B: Utrykte vedlegg:  Veileder: Kontrollutvalgets påse-ansvar overfor 
regnskapsrevisor, utgitt av Forum for Kontroll og Tilsyn 2019 

  
Saksutredning: 
 
1. BAKGRUNNEN FOR SAKEN OG KONTROLLUTVALGETS ANSVAR 
 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir «revidert på en betryggende måte», 
jf. kommunelovens § 23-2 bokstav a. I kontrollutvalgsforskriftens § 3 (Kontrollutvalgets 
oppgaver ved regnskapsrevisjon) sies det bl.a. at:  
 

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 
a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende 

måte 
b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets 

instrukser og avtaler med revisor 
 
 
2. REVISORS ANSVAR OG OPPGAVER  
 
Revisors ansvar og oppgaver er beskrevet i lovens § 24-2, hvor revisor bl.a. ansvar for å 
«planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med lov og 
forskrift og god kommunal revisjonsskikk».  
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Det er i loven vist til «god kommunal revisjonsskikk», som er en rettslig standard. I rettslige 
standarder henvises det ikke til absolutte kriterier, men lovens innhold defineres til å være det 
som samfunnet som helhet eller enkelte grupper i samfunnet til enhver tid mener bør gjelde.  
 
For å gi standarden god kommunal revisjonsskikk et nærmere innhold, er det utarbeidet 
internasjonale revisjonsstandarder (ISA-ene), som har noen tilleggsvurderinger som er 
spesifikke for enheter i offentlig sektor.  
 
Etter ISA 300 – Planlegging av revisjon av et regnskap, skal revisor utarbeide en overordnet 
revisjonsstrategi som beskriver revisjonens omfang og angrepsmåte, tidspunkt og styring av 
oppdraget. Utover revisjonsstrategien utarbeider revisor en mer detaljert plan for å håndtere 
de forskjellige forholdene som er identifisert i revisjonsstrategien. Den overordede 
revisjonsstrategien og revisjonsplanen oppdateres og endres ved behov etter hvert som 
revisjonen utføres. På bakgrunn av revisjonshandlingene konkluderer revisor for å kunne gi 
uttrykk for en mening om årsregnskapet, og som kommer til uttrykk i revisjonsberetningen. 
 
Ved utarbeidelsen av revisjonsberetningen gjelder revisjonsstandardene (ISA’ene): ISA 700 – 
Konklusjon og rapportering om regnskaper, ISA 701 – Omtale av sentrale forhold ved 
revisjonen i den uavhengige revisors beretning, ISA 705 – Modifikasjoner i konklusjonen i 
den uavhengige beretning og ISA 706 – Presiseringavsnitt og avsnitt om «andre forhold» i 
den uavhengige revisors beretning.  
 
 
3. REVISORS RAPPORTERING – KONTROLLUTVALGETS «PÅSE-ANSVAR» 
OVERFOR REGNSKAPSREVISOR 
 
Kontrollutvalget er i tidligere møter holdt løpende orientert om revisjonsarbeidet i forbindelse 
med kommunens årsregnskap for 2021. 
 
I veilederen for kontrollutvalgets påse-ansvar, utarbeidet av Forum for Kontroll og Tilsyn, 
presenteres forhold og momenter som kontrollutvalget kan vurdere i forbindelse med påse-
ansvaret. Veilederen presenterer påse-ansvaret i tre områder, der «holde seg løpende orientert 
om revisjonsarbeidet» er det ene området. Orienteringene om det løpende revisjonsarbeidet 
deles inn i tre faser; planleggingsfasen, interimsfasen og åsoppgjørsfasen. I tillegg kommer 
orientering om etterlevelseskontroll. 
 
Rapporteringen fra revisor i inneværende møte gjelder årsoppgjørsfasen. Følgende er 
beskrevet i veilederen: 
 

Orientering fra årsoppgjørsfasen 
 
Revisjonsberetning, årsoppgjørsnotat og eventuelt nummerert brev. Kontrollutvalget 
ber om: 
 

a. orientering om resultatet fra revisjonsarbeidet. Revisor bør gjøre rede for: 
kontroll av regnskapsposter med skjønn/estimat og resultatene av disse, og 
vesentlige periodiseringer 

b. revisors vurdering av kvaliteten av regnskapsprosessen/økonomiforvaltningen 
og av regnskaps- og rappporteringsprosessen 

c. revisors vurdering av årsregnskapet og årsberetningen, jf. kommunelovens § 
14-6, inkludert opplysninger og presentasjon av notene i regnskapet 
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d. revisors redegjørelse for feil i regnskapet som ikke er korrigerte og 
begrunnelsen for at feilene ikke er rettet 

 
 
Revisjonsberetningen for Lavangen kommunes årsregnskap for 2021 er en beretning, med 
forbehold eller presiseringer.  
 
Som følge av kontrollutvalgets «påseeransvar», vil revisor i møte gi en orientering om 
gjennomførte revisjonshandlinger i forbindelse med kommunenes årsregnskap for 2021. 
  
 
 
Bodø, den 02.11 2022 
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Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 
Kontrollutvalget i Lavangen 

kommune 
32/2022 28.11.2022 Berit P Pedersen 

 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM LAVANGEN KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2021 
 
Innstilling til v e d t a k: 
 

1. Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse som kontrollutvalgets uttalelse til 
Lavangen kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021. 

 
2. Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for 

fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen.  
 
 
Saken gjelder: 
Lavangen kommunes årsregnskap og årsberetning for 2021. 
 
Vedlegg til saken: 
 A: Trykte vedlegg:  Kopi av foreløpig revisjonsberetning 2021, datert 19.04.2022 
    Kopi av ny revisjonsberetning 2021, datert 26.10.2022  
    Utkast til kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2021 

Lavangen kommunes årsregnskap for 2021  
 Lavangen kommunes årsberetning for 2021  

 
B: Utrykte vedlegg:    
 

Saksutredning: 
 
1. BAKGRUNN FOR SAKEN 

 
1.1 Kontrollutvalgets oppgaver ved behandlingen av årsregnskapet og årsberetningen 
Forskrift om kontrollutvalg og revisjon bestemmer i § 3 at kontrollutvalget har rett – og plikt - 
til å behandle og uttale seg om kommunen årsregnskap og årsberetning før de behandles i 
formannskap og kommunestyre. Kontrollutvalgets uttalelse skal således foreligge som et 
grunnlag for formannskapets og kommunestyrets behandling.  
 
Formålet med behandlingen i kontrollutvalget er – grovt sagt - å påse at årsregnskapene og 
årsberetningen er avlagt i samsvar med kravene. Videre skal kontrollutvalget påse at 
årsregnskapet og -beretningen har vært gjenstand for en betryggende kontroll av revisor. 
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Kontrollutvalget har også særskilt plikt til å følge opp merknader fra revisor, enten i form av 
merknader i beretningen, eller i nummererte brev, jf. regelen i forskrift om kontrollutvalg og 
revisjon, § 3. siste ledd.  
 
Det er ikke gitt regler i lov eller forskrift av hva kontrollutvalgets uttalelse nærmere skal 
inneholde, og det tilligger kontrollutvalgets skjønn hvilke forhold som skal tas med. Det vil 
imidlertid være naturlig å ta med forhold som ligger inn under kontrollutvalgets oppgaver og 
som kontrollutvalget mener kommunestyret bør være særskilt oppmerksom på i forhold til sin 
behandling, det være seg forhold omtalt i revisjonsberetningen, i forhold til resultatene i 
årsregnskapene, i forhold til nummererte brev, eller i forhold til årsberetningen.  
 
Videre bør kontrollutvalget kommentere hvorvidt kommunestyrets vedtatte finansielle måltall 
er oppnådd. Det samme gjelder kommunens økonomiske situasjon som helhet, men dette må 
basere seg på opplysninger i årsberetningen og må ha en nøktern tilnærming fra 
kontrollutvalgets side. Hvorvidt budsjettoverskridelser skal kommenteres må vurderes ut fra 
det enkelte tilfelle, og kontrollutvalget må også her vurdere totaliteten før eventuelle kritiske 
påpekninger. 
 
Uttalelsen bør også medta om årsregnskap og årsberetning – etter kontrollutvalgets vurdering - 
har vært gjenstand for en betryggende kontroll fra revisor.  
 
Sekretariatet vil nedenfor kort gjengi de regler som gjelder for årsregnskapet, årsberetningen, 
revisjonsberetningen og de frister som gjelder.  
 
1.2 Årsregnskapet 
Kommuneloven §14-6 fastsetter kommunens plikt til å utarbeide årsregnskap. Av 
bestemmelsen fremgår det at: 
 
Kommuner og fylkeskommuner skal utarbeide følgende årsregnskap: 
a) regnskap for kommunekassen eller fylkeskommunekassen 
b) regnskap for hvert kommunalt eller fylkeskommunalt foretak 
c) regnskap for annen virksomhet som er en del av kommunen eller fylkeskommunen som 

 rettssubjekt, og som skal ha eget regnskap i medhold av lov eller forskrift 
d) samlet regnskap for kommunen eller fylkeskommunen som juridisk enhet. 
 
Årsregnskapet skal presenteres og avlegges etter de krav som fremkommer i Forskrift om 
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv., 
samt tilhørende regnskapsstandarder utarbeidet av Foreningen for God kommunal 
regnskapsskikk.  
 
1.3 Årsberetningen 
Kommunen – og kommunale foretak - har også en plikt til å utarbeide en årsberetning. 
Årsberetningen er en oppsummering av kommunens virksomhet gjennom året.  
 
Årsberetningen skal utarbeides i tråd med kravene i kommunelovens §14-7 og god kommunal 
regnskapsskikk. Etter kommunelovens § 14-7 skal det minimum redegjøres for følgende i 
årsberetningen: 
 
a) forhold som er viktige for å bedømme den økonomiske utviklingen og stillingen, og om den 

 økonomiske utviklingen og stillingen ivaretar den økonomiske handleevnen over tid 
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b) vesentlige beløpsmessige avvik mellom årsbudsjettet og årsregnskapet, og vesentlige avvik 
fra kommunestyrets eller fylkestingets premisser for bruken av bevilgningene 

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

vesentlig betydning for kommunen eller fylkeskommunen eller innbyggerne 
 
d) tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard 
 
e) den faktiske tilstanden når det gjelder kjønnslikestilling 
 
f) hva kommunen eller fylkeskommunen gjør for å oppfylle arbeidsgivers aktivitetsplikt etter 

 likestillings- og diskrimineringsloven § 26. 
 
 
1.4 Revisjonsberetningen 
Kontrollutvalget skal etter forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 3 bl.a. påse at kommunens 
eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte og at 
regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov og forskrift, instrukser og avtaler med revisor. 
 
Etter kommuneloven §24-8 skal revisor avgi en revisjonsberetning. Revisjonsberetningen 
inneholder – grovt sagt - revisors oppsummering og revisors vurderinger etter gjennomgangen 
av kommunens årsregnskap og årsberetning.  
 
Etter kommunelovens § 24-8 skal revisor uttale seg om følgende i revisjonsberetningen:  
 
a) om årsregnskapet er avlagt i samsvar med lov og forskrift 
b) om registreringen og dokumentasjonen av regnskapsopplysninger er i samsvar med lov og  

forskrift 
c) om årsberetningen inneholder de opplysningene som lov og forskrift krever 
d) om opplysningene om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet 
e) om det er avdekket forhold som gir grunn til å tro at årsberetningen ikke gir dekkende 

opplysninger om vesentlige budsjettavvik. 
 

 
       Hvis revisor i revisjonsberetningen konkluderer med forbehold, konkluderer 
negativt eller ikke har tilstrekkelig grunnlag for å konkludere, skal årsaken beskrives. 
Hvis revisor mener at årsregnskapet eller årsberetningen ikke bør vedtas slik de 
foreligger, skal dette angis særskilt. 
 
      Revisjonsberetningen skal også omfatte andre forhold som revisor mener det er 
nødvendig å opplyse om i henhold til god kommunal revisjonsskikk. 

 
I tillegg til kravene nedfelt i loven skal beretningen utformes i samsvar med god kommunal 
revisjonsskikk, noe som er nedfelt i en rekke revisjonsstandarder.  
 
Revisjonsberetningen er delt inn i to hoveddeler og med fire underdeler: 
 
1. Uttalelse om revisjon av årsregnskapet, med: 

    a. Konklusjon om årsregnskapet 
    b. Uttalelse om årsberetningen og annen øvrig informasjon 

2. Uttalelse om øvrige lovmessige forhold, med: 
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    a. Konklusjon om registering og dokumentasjon 
    b. Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik 

 
I første del i revisjonsberetningen – «Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet» - konkluderer 
revisor på om årsregnskapet/årsregnskapene i det alt vesentlige gir en dekkende fremstilling av 
den finansielle stillingen til kommunen og av resultatet. Videre inneholder den revisors 
vurdering av årsberetningen og annen øvrig informasjon. Revisor uttaler seg bl.a. om 
årsberetningen inneholder de opplysninger som skal gis i henhold til gjeldende bestemmelse, 
og om opplysninger om økonomi i årsberetningen stemmer overens med årsregnskapet. I 
revisjonsberetningens første del er også kommunedirektørens ansvar for årsregnskapet samt 
revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet nærmere omtalt. 
 
I andre del – «Uttalelse om øvrige lovmessige krav» - rapporterer revisor om øvrige 
tilleggsoppgaver som han har etter regelverket. Dette gjelder bl.a. forholdet til registrering og 
dokumentasjon av regnskapsopplysninger og om kommunen har redegjort for vesentlige 
budsjettavvik.  
 
Dersom revisor finner å måtte avgi en revisjonsberetning som avviker fra normalberetningen, 
skal beretningen «modifiseres». Dette enten ved at revisor tar forbehold, gir en presisering, gir 
en negativ konklusjon, eller frem forhold hvor revisor ikke kan uttale seg. Revisor kan også 
under dette punktet angi andre forhold revisor ønsker å fremheve. 
 
1.5 Tidsfrister 
I henhold til Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner samt Forskrift om 
økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. 
gjelder det tidsfrister for behandling av årsregnskap og årsberetning. Følgende frister gjelder: 
 

a. Årsregnskapet skal være avlagt av kommunedirektøren innen 22. februar. 
b. Årsberetningen skal være avgitt av kommunedirektøren innen 31. mars. 
c. Revisjonsberetningen skal avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der 

regnskap ikke foreligger. 1 
d. Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 30. juni. 

 
 
2. VURDERING OG GRUNNLAG FOR UTTALELSEN 
 
2.1 Tidspunkt for avleggelsen  
 
Årsregnskapet og årsmeldingen er avlagt, og ifølge opplysninger i revisjonsbrev nr. 8 mottok 
revisjonen årsregnskapet 18. mai 2022 og årsberetningen 20. mai 2022.  
 
Revisjonsberetningen er avlagt 26.oktober 2022, og denne erstatter beretningen som ble avgitt 
19.april 2022. 
 
Fristene satt ved regnskapsavleggelsen er betydelig overskredet og ikke overholdt i henhold til 
gjeldende bestemmelser. 
 
 

1 I samsvar med bestemmelsen i kommuneloven § 24-8 at revisjonsberetningen for 2021 avlegges første 
virkedag etter 15. april 2022, dvs. senest tirsdag 19. april 2022. 
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2.2 Revisjonens utførelse 
 
2.2.1 Revisjonsberetningen 
Revisjonsberetningen for Lavangen kommunes årsregnskap for 2021 er en beretning med 
forbehold.  
 
I revisjonsberetningens del 1 – Uttalelser om revisjonen av årsregnskapet – har revisor 
konkludert med forbehold (modifikasjoner). Revisor tar forbehold når det avdekkes vesentlige 
feil i regnskapet, men hvor feilene likevel ikke ansees som så vesentlige at hele regnskapet blir 
oppfattet som vesentlig feil. 
 
Det er flere forbehold, og disse omhandler følgende: 
 
Grunnlag for konklusjon med forbehold 
Kommunen har ikke tilfredsstillende rutiner for avstemming og dokumentasjon av flere 
vesentlige balansekontoer, slik bokføringsloven § 11 krever. Vi har ikke mottatt oversikt over 
kommunens anleggsmidler, vurdering av verdien på tapsavsetningen for kundefordringene 
eller verdien på de bundne fondene. Det foreligger heller ikke i år forkalkyle for 
selvkostområdene. Alle disse manglene er etterspurt over lang tid. Årsregnskapet og 
årsberetningen er også avlagt svært forsinket, noe som har vært praksis de senere årene.  Dette 
er omtalt i revisjonsbrev nr. 8 til kontrollutvalget. På grunn av disse svakhetene i den interne 
kontrollen har vi ikke kunne innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis for 
vesentlige beløp i balansen. Svakheter i den interne kontrollen på dette området er omtalt i 
nummerert brev nr. 9 til kontrollutvalget med kopi til kommunedirektøren. 
 
(sitat slutt) 
 
I revisjonsberetningens del 2 - Uttalelser om øvrige lovmessige krav – konkluderer revisor slik:  
 
Konklusjon med forbehold om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har 
funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell 
informasjon», mener vi med unntak av forholdet som er beskrevet i avsnittet «Grunnlag for 
konklusjonen med forbehold» ovenfor, at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig 
og oversiktlig registrering og dokumentasjon av kommunens regnskapsopplysninger i samsvar 
med lov og god bokføringsskikk i Norge. 
 
(sitat slutt) 
 
I revisjonsberetningens del 2 – Uttalelse om redegjørelse for vesentlige budsjettavvik 
konkluderer revisor slik: 
 
Grunnlag for konklusjon med forbehold 
Som omtalt i avsnittet «Grunnlag for konklusjon med forbehold» under uttalelsen om 
årsregnskapet, har vi ikke vært i stand til å innhente tilstrekkelig og hensiktsmessig 
revisjonsbevis for vesentlige beløp i balansen. Vi har følgelig heller ikke vært i stand til å 
vurdere om det foreligger vesentlige budsjettavvik som det skulle vært redegjort for i 
årsberetningen. 
 
(sitat slutt) 
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Avslutningsvis i revisjonsberetningen er det opplysninger om at «negativ» revisjonsberetning 
ble avgitt som følge av for seint avlagt årsregnskap og årsberetning. 
 
2.2.2 Nummererte brev 
Det foreligger 2 nummererte revisjonsbrev til behandling i forbindelse med kommunens 
årsregnskap. 
 
Revisjonsbrev nr. 8  
KomRev NORD har i revisjonsbrev nr. 8 av 08.06.2022 tatt opp problematikken rundt 
kommunens praksis og avleggelse av årsregnskap og årsberetning. I brevet kommer det frem at 
revisor har sett tilbake på de 4 siste regnskapsavleggelser som viser at kommunedirektøren ikke 
har avlagt årsregnskap innenfor lovens frister. For alle årene har regnskapet blitt avlagt fra 3-7 
måneder etter kommunelovens frister.  
 
I Kommunedirektørens svar til kontrollutvalget fremkommer følgende; 
 
Lavangen kommune har beklageligvis en periode på flere år uten at man har vært i stand til å 
levere regnskapet innenfor fastsatte frister. Den viktigste årsaken til dette er rett og slett for lite 
ressurser tilgjengelig til å gjøre avslutningsarbeidet.  
 
Lavangen kommune er vertskap for Astafjord lønn og regnskap. Avdelingen har ansvaret for 
regnskapsførsel og utbetaling av lønn for kommunene Gratangen, Lavangen og Salangen. 
Økonomisjef Bjørn Helge Aune har de siste årene også hatt lederansvaret for denne avdelingen 
noe som har ført til en situasjon med knapphet på tilstrekkelige ressurser til å sette inn i arbeidet 
med regnskapsavslutningen.  
 
Kommunen har i den samme perioden hatt an svært anstrengt økonomisk situasjon som en følge 
av et betydelig fall i folketallet. Dette har ført til at man i det lengste har forsøkt å klare seg 
med tilgjengelige ressurser også på økonomisiden.  
 
Administrasjonen har de siste årene påpekt at en viktig årsak til at regnskap ikke har blitt levert 
tidsnok har vært for lite ressurser til å ivareta dette viktige arbeidet. Det ble i forbindelse med 
siste møte i kommunestyret gjort en avtale med ordfører om at administrasjonen kunne lyse ut 
en stilling som ville styrke kapasiteten på regnskapssiden.  
 
Det er tilsatt en person med god kompetanse på dette arbeidsfeltet og undertegnede mener at 
denne styringen av økonomifunksjonen vil føre til at Lavangen kommune for fremtiden vil være 
i stand til å levere regnskapene sine innenfor de fastsatte fristene. 
 
(sitat slutt) 
 
K-Sekretariatet sendte brevet fra kommunedirektøren til revisor for deres vurdering. Når svar 
fra revisor foreligger, vil saken bli behandlet av kontrollutvalget. 
 
Revisjonsbrev nr. 9 
Forbeholdet i revisjonsberetningen angående årsregnskap for 2021 er tatt opp i revisjonsbrev 
nummer 9 – til kontrollutvalget, som behandles som egen sak i inneværende møte.  
 
Sekretariatet finner grunn for å trekke frem revisors oppsummering og kvalitetssikring av 
regnskapet som er gitt i revisjonsbrevet, som følger: 
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Oppsummert 
Det har vært krevende å kommunisere med både kommunedirektør og økonomisjef i Lavangen 
kommune. Det tar lang tid å få svar på våre henvendelser og i enkelte tilfeller foreligger det 
ikke svar. Det er ikke i henhold til god kommunal regnskapsskikk å levere et regnskap til 
revisjon der sentrale poster i balanseregnskapet ikke er dokumentert. 
 
Kvalitetssikring av regnskapet 
Vi vil i ettertid oversende kommunedirektøren en PBC-liste (prepared by client) over oppgaver 
som kommunen skal ha utført og dokumentert før neste års regnskap kan avlegges. Vi har i 
denne listen forsøkt å oppliste kontroller, avstemninger og spesifikasjoner som vi mener er en 
forutsetning for å kunne si at årsregnskapet er godt dokumentert og at dokumentasjoner er av 
høy kvalitet. 
 
Neste års regnskap anses ikke for avlagt før denne listen er gjennomgått og signert og at 
dokumentasjonene gjøres tilgjengelig for revisor på en systematisk måte. 
 
(sitat slutt) 
 
Beskrivelsen fra revisor er alvorlig, og bekymringsfull, og brevet legges ved regnskapssaken 
slik at kommunestyret blir orientert. 
 
Kontrollutvalget vil følge opp saken i det videre arbeid. 
 
2.2.3 Kontrollutvalgets påse-ansvar 
Kontrollutvalget er orientert om revisjonsarbeidet i forbindelse med kommunens årsregnskap 
for 2021, og utvalget har oppfylt sitt påseeransvar overfor revisjonen gjennom disse 
rapporteringene. 
 
2.3. Årsregnskap og årsberetning for 2021 
 
2.3.1 Årsregnskap for 2021 
Kommuneloven har bestemmelser som tilsier, kort oppsummert, at driftsregnskapet skal gjøre 
opp i balanse, dvs. at resultatet (mer-/mindreforbruk) skal disponeres samme år. Det kan også 
nevnes at det er gitt bestemmelser om «strykninger» som skal gjennomføres ved 
årsavslutningen. 
 
Lavangen kommunes årsregnskap for 2021 er gjort opp i balanse og med et negativt netto 
driftsresultat på kr. 695 519,-. Årsregnskapet for 2020 viste et negativt netto driftsresultat på kr 
907 717,88.   
 
Investeringsregnskapet for 2021 er gjort opp i balanse.  
 
2.3.2 Årsberetningen for 2021 
 
I årsberetningen til Lavangen kommune fremkommer følgende: 
 
Netto driftsresultat: 
Anbefalingen på nasjonalt nivå er et netto driftsresultat på minimum 1,75% av 
driftsinntektene. Regnskapet for 2021 er gjort opp med et negativt netto driftsresultat på kr. 
695 519,-.  Målt i prosent av driftsinntektene utgjør dette -0,4 % (negativt driftsresultat), og er 
dermed under anbefalt nivå. 
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Netto lånegjeld: 
Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter er på 83 %. Kommunens lånegjeld har økt fra 
kr. 85,9 mill. i 2016 til 129,1 mill. i 2021. 
 
Disposisjonsfond: 
Kommunen hadde ved utgangen av 2018 et disposisjonsfond på kr. 28 314 937. 
Disposisjonsfondet er ved utgangen av 2021 på kr. 7 388 155,-. Disposisjonsfondet er blitt 
redusert med kr. 20 926 782 i løpet av 4 år. 
 
Kommuneloven § 14-2 bokstav C inneholder en lovfestet plikt til å benytte finansielle måltall 
som verktøy for langsiktig styring av kommunens økonomi (kommunal økonomisk bærekraft). 
Nevnte bestemmelse sier at kommunestyret selv skal vedta: «finansielle måltall for utviklingen 
av kommunens eller fylkeskommunens økonomi». Sekretariatet kan ikke se at Lavangen 
kommune har utarbeidet, eller henviser til slike vedtatte måltall i årsregnskapet eller 
årsberetningen for 2021. Sekretariatet har fått opplyst at det nå er vedtatt finansielle måltall for 
lånegjeld og disposisjonsfond i 2022 og at det også vil bli vedtatt måltall for netto driftsresultat 
når budsjett 2023 blir lagt frem for kommunestyret. 
 
2.3.3 Kommunens økonomiske stilling – oppsummert 
Kommunedirektøren oppsummerer den økonomiske situasjonen som anstrengt. Kommunens 
disposisjonsfond (reserver) er blitt kraftig redusert de siste årene. Regnskapsresultat viser at 
kommunens økonomiske utvikling har endret seg i negativ retning.  Det registreres at fall i 
folketallet, økende gjeld, lavt disposisjonsfond og lavt driftsresultat har redusert kommunens 
økonomiske handlingsrom de siste årene.  
 
Kommunedirektøren oppsummerer bl.a. kommunens økonomi slik i årsberetningen (side 11-
12): 
 
Lavangen kommune har over tid hatt god kontroll på økonomien og en gunstig økonomisk 
situasjon sammenlignet med andre kommuner, som det er naturlig å sammenligne seg med. 
 
Vi ser imidlertid at dagens situasjon stadig blir mer krevende ifht. reduserte inntekter og økede 
utgifter. Regnskapsresultatene har gått til dels kraftig ned de siste par-tre årene og brutto/netto 
driftsresultat har vært negative. 
 
Utgifter i tilknytning til den kjente barnevernssaken er en viktig årsak til at denne situasjonen 
er endret. Lavangen kommune har fortsatt årlige utgifter på ca. 5 mill. kr som følge av denne 
saken. Det er viktig at politisk og administrativ ledelse jobber videre med sikte på å få store 
deler av denne utgiften dekket på andre måter enn via driftsbudsjettet til kommunen. 
 
Stadig økende utgifter til ressurskrevende tiltak er en annen faktor som bidrar sterkt til at den 
økonomiske situasjonen er endret og anstrengt. 
 
Årsbudsjettene blir stadig mer utfordrende og balansere og kommunestyret har sett seg nødt til 
å bruke av avsatte midler (disp. fond) for å balansere årsbudsjettene. Dersom denne situasjonen 
fortsetter vil det ikke ta lang tid før avsatte midler til disposisjon som reserver er spist opp. 
 
(sitat slutt) 
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3. FORSLAG TIL KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE 
 
Vurdering: 
 
I revisjonsberetningen er det konkludert med forbehold tilknyttet årsregnskapet. Samme 
forbehold har betydning for revisors konklusjon på forhold som omtales i øvrige lovmessige 
krav i revisjonsberetningens del 2. Forholdene er beskrevet nærmere ovenfor.  
 
Fristene for avleggelsen av årsregnskapet og årsberetningen er betydelig overskredet. I tillegg 
oppsummerer revisor i revisjonsbrev nr. 9 at det har tatt lang tid å få svar på henvendelser og 
kommunikasjonen med kommunens ledelse har vært krevende.  
 
Sekretariatet har utarbeidet et forslag til kontrollutvalgets uttalelse, som ligger vedlagt. I 
uttalelsen kommenteres kommunens økonomiske situasjon samt revisors merknader i 
revisjonsberetningen. 
 
Forslaget til uttalelse gjennomgås av kontrollutvalget.  
 
 
Bodø, den 20.11 2022 
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Til kommunestyret i Lavangen kommune 
 
 
KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE OM LAVANGEN KOMMUNES 
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2021 
 
Kontrollutvalget har i møte 28.11.2022 behandlet Lavangen kommunes årsregnskap og 
årsberetning for 2021. 
 
Grunnlaget for behandlingen har vært årsregnskapet til kommunekassen i Lavangen kommune,  
årsrapporten, revisjonsberetningen datert 26.10.2022 samt revisjonsbrevene nr. 8 og 9 til 
kontrollutvalget. I tillegg har revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om 
aktuelle problemstillinger. 
 
Kontrollutvalget har merket seg at årsregnskapet til kommunekassen i Lavangen kommune for 
2021 er gjort opp i balanse og med et negativt netto driftsresultat på kr 695 519,-. 
 
Kommunedirektøren har i årsberetningen beskrevet og analysert kommunens økonomiske 
situasjon. Driftsåret 2021 oppsummeres som mer krevende ifht. reduserte inntekter og økede 
utgifter. Regnskapsresultatene har gått til dels kraftig ned de siste par-tre årene og brutto/netto 
driftsresultat har vært negative. Videre opplyses at det at årsbudsjettene blir stadig mer 
utfordrende og balansere og kommunestyret har sett seg nødt til å bruke av avsatte midler 
(disposisjonsfond) for å balansere årsbudsjettene. Dersom denne situasjonen fortsetter vil det 
ikke ta lang tid før avsatte midler til disposisjon som reserver er spist opp. 
 
Kontrollutvalget har også merket seg at det foreligger revisjonsberetning med merknader og 
forbehold. Revisors konkluderer med forbehold på årsregnskapet. Det er avdekket svakheter i 
internkontrollen som gjelder avstemming og dokumentasjon av vesentlige balanseposter i 
balansen. Her nevnes manglende oversikt over kommunens anleggsmidler, vurdering av 
verdien på tapsavsetning for kundefordringer eller verdien på bundne fond. Det foreligger heller 
ikke forkalkyle på selvkostområdene. Alle disse manglene har vært etterspurt over lang tid. 
 
Forbeholdet har også betydning for revisor konklusjon på forhold omtalt i 
revisjonsberetningens del to om øvrige lovmessige krav. Det er konkludert med forbehold på 
forhold om registrering og dokumentasjon samt uttalelse om redegjørelse for vesentlige 
budsjettavvik. 
 
Årsregnskapet og årsregnskapet er betydelig forsinket avlagt. I tillegg beskriver revisor i 
revisjonsbrev nr. 9 til kontrollutvalget at det har tatt lang tid å få svar på henvendelser, og det 
har vært krevende å kommunisere med kommunens ledelse. 
 
I forbindelse med kommunens årsregnskap for 2021 har revisor sendt revisjonsbrevene nr. 8 og 
9 til kontrollutvalget. Brevene omtaler forhold ved regnskapsavleggelsen samt nærmere 

LAVANGEN KOMMUNE 
KONTROLLUTVALGET 
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redegjørelse for forholdet omtalt i revisjonsberetningen. Kontrollutvalget ser alvorlig på de 
forhold som er beskrevet av revisor og vil følge opp revisjonsbrevene i det videre 
revisjonsarbeidet. 
 
Økonomiforvaltningen i Lavangen kommune, herunder etterlevelse av frister, må styrkes for å 
ikke komme i konflikt med regler om grunnleggende krav til økonomisk handleevne i 
kommunelovens kap. 14. Korrekt og ajourført regnskap er en forutsetning for å bruke dette 
som styringsverktøy mot vedtatt budsjett.  
 
Kontrollutvalget er ikke kjent med andre forhold, fremkommet i dialog med revisor eller på 
annen måte, som kan ha betydning for utvalgets uttalelse. 
 
Kontrollutvalget anbefaler at kommunestyret godkjenner Lavangen kommunes årsregnskaper 
og årsberetning for 2021. 
 

 

 

Lavangen, den 28. november 2022 
 
 
Heidi Lundberg  
leder av kontrollutvalget 
 
 
 
 
Kopi: Formannskapet          

33



34



35



36



37



38



39



40



41



42



43



44



45



46



47



48



49



50



51



52



53



54



55



56



57



58



59



60



61



62



63



64



65



66



67



68



69



70



71



72



73



74



75



76



77



78



79



80



81



82



83



84



85



86



87



88



89



90



91



92



93



94



95



96



97



 
 
 
 

    
 
 
 
 

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 
Kontrollutvalget i Lavangen 

kommune 
33/2022 28.11.2022 Bjørn H. Wikasteen  

 
 
NUMMERT REVISJONSBREV NR 9 – SVAKHET I REGISTRERING OG 
DOKUMENTASJON AV REGNSKAPSOPPLYSNINGER  
 
Innstilling til v e d t a k: 
 

1. Kontrollutvalget oversender nummert revisjonsbrev nr. 9 til kommunedirektøren, og 
ber om skriftlige redegjørelse som besvarer revisors merknader.   
 

2. Kommunedirektøren bes oversendte svaret til kontrollutvalget i kopi til 
regnskapsrevisor i Kom Rev NORD. Regnskapsrevisor bes gi kontrollutvalget en 
vurdering av svaret fra kommunedirektøren. 
 

 
Saken gjelder:  
Nummert revisjonsbrev nr. 9 – svakhet i registrering og dokumentasjon av 
regnskapsopplysninger med mer.  
 
Vedlegg til saken: 
A: Trykte vedlegg:   

1. Nummert revisjonsbrev nr. 9  
2. Foreløpig svar fra kommunedirektøren av 16.11.2022 

 
B: Utrykte vedlegg:  
 
Saksutredning: 
 
Det vises til ovennevnte nummerte brev fra regnskapsrevisor.  
 
Etter kommunelovens § 24-7 påhviler det revisor en informasjonsplikt for en rekke forhold 
overfor kontrollutvalget. Rapporteringen skal skje skriftlig i form av fortløpende nummererte 
brev, med kopi til kommunedirektøren. Kontrollutvalget har i henhold til forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon i § 3 en plikt til å påse at skriftlige påpekninger fra revisor blir fulgt 
opp.  
 
Grunnlaget for brevet er manglende avleggelse av årsregnskap og årsberetning innenfor lovens 
frister.   
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Fra revisjonsbrevet hitsettes: 
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Sekretariatet vedlegger ved foreløpig svar fra kommunedirektøren av 16.11.2022.  
 
Sekretariatets vurdering 
 
Det nummererte revisjonsbrev nr. 9 beskriver en rekke grunnleggende mangler ved kvaliteten 
på kommunens regnskapsarbeid.  
 
Det omtales forenklete manuelle systemer på ulike regneark. Det virker ikke særlig 
betryggende.  
 
Det er også et alvorlig forhold at revisor må påpeke at svar uteblir eller kommer svært 
forsinket fra kommunedirektøren.  
 
Kommunedirektøren har gitt en foreløpig svar ved brev av 16.11.2022, og saken vil bli 
behandlet i kontrollutvalget når det er kommet fullstendig svar fra kommunedirektøren. I 
svarbrevet bebuder kommunedirektøren at dette vil komme «rimelig raskt».  
 
Kontrollutvalget har en plikt til å rapportere til kommunestyret dersom avvik avdekket i 
nummererte revisjonsbrev ikke følges opp tilfredsstillende, jf. § 3 i Forskrift om kontrollutvalg 
og revisjon. Hvorvidt saken bør rapporteres særskilt eller følges opp på annen måte avgjøres 
når svar og vurderinger som nevnt ovenfor foreligger.  
 
Kontrollutvalget imøteser endelig svar fra kommunedirektøren på de forhold som er omtalt i 
revisjonsbrev nr. 9. Kommunedirektøren bes sende kopi av svaret direkte til Kom Rev 
NORD. Når svar foreligger fra kommunedirektøren bes revisjonen gi kontrollutvalget en 
vurdering av dette.  
 
 
Tromsø, 21.11.2022 
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Svar på revisjonsbrev nr 9. årsregnskap Lavangen kommune 2021 
 
Av revisjonsbrev datert 01.11.2022 fremgår det at følgende forhold må besvares av Lavangen 
kommune. 
 

1. Anleggsverdiregnskap 
I revisjonsbrevet påpekes det at Lavangen kommune ikke har anskaffet et eget system for å ha 
kontroll på kommunens anleggsmidler, bokførte verdier på disse, avskrivinger osv. Revisjonen 
uttrykker en bekymring for at de beregningene som gjøres ikke er korrekt som en følge av at vi ikke 
har anskaffet et eget system for å ivareta dette, men bruker et egenprodusert regnearksystem. 
  
Av revisjonsbrevet fremgår det at undertegnede tidligere har besvart lignende spørsmål vedvarende 
denne saken og sagt at det ar planlagt å anskaffe og implementere et eget system for å ivareta dette 
forholdet i løpet av 1. halvår 2021. Det er beklageligvis slik at vi ikke fikk dette gjort i løpet av første 
halvår 2021. 
  
Vi mener selv vi har god kontroll på dette området, men ser at det vil være en fordel om vi tar ei bruk 
ett system som gir oss bedre kontroll og mindre arbeid eter at systemet er implementert. 
  
Lavangen kommune har ett nært samarbeid med våre nabokommuner Gratangen og Salangen. Vi 
bruker inntil videre stort sett det samme egenproduserte systemet for å holde oversikt over 
anleggsmidler osv.   
  
Vi har innledet en dialog med disse kommunene om ett felles prosjekt som går på anskaffelse og 
implementering av et  elektronisk system som ivaretar anleggsverdiregnskapet. 
  

2. Kundefordringer 
Av revisjonsbrevet fremgår det at revisjonen påpeker at den måten vi behandler kundefordringer på 
ikke er i tråd med de kravene som fremgår av økonomiforskriften §3-3. Bakgrunnen for denne 
påpekingen er at Lavangen kommune i balanseregnskapet har avsatt 3,8 mill. kr. I tap på fordringer 
uten at det er tilstrekkelig dokumentert. 
 
Revisjonen har bedt om en dokumentasjon på hva som inngår i nevnte avsetning uten å ha fått et 
tilfredsstillende svar. 
  
Lavangen kommune har en stor enkeltfordring som kommer som en følge av konkursen i selskapet 
Rolf Jørgensen AS. Dette selskapet hadde arbeidet med vannverksutbyggingen i Lavangen kommune, 
men gikk konkurs. Denne fordringen er avsatt til tap i sin helhet. 
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Side 2 av 3 

  
Øvrige tapsavsetning kommer som en følge av ikke innbetalt husleie, foreldrebetalinger, 
deltakeravgift til musikkskolen, faktura relatert til pleie rehabilitering og omsorg samt noen få saker 
relatert til områder hvor vi har legalpant. 
  
Vi jobber med et fullstendig svar til revisjonen som vil komme rimelig raskt. 
  

3. Bundne driftsfond 
  
Av revisjonsbrevet fremgår det at revisjonen ved flere anledninger har etterspurt dokumentasjon på 
flere av de budne fondene som fremgår av balansen uten at dette er imøtekommet. 
  
Vi legger til rette for at nødvendig dokumentasjon på dette området vil bli oversendt til revisjonen så 
raskt som praktisk  mulig 
  

4. Forkalkyle selvkostområdene 
  
Det påpekes i revisjonsbrevet at det ikke var utarbeidet en forkalkyle som grunnlag for fastsettingen 
av avgiftsnivået på VAR sektoren. Dette stemmer ikke for 2021 budsjettet. 
  
Det ble brukt betydelige ressurser for å få dette på plass for budsjettet 2022. Vi ser nå at den 
forkalkylen som ble benyttet som grunnlag for avgiftsnivået har ført til bedre balanse mellom 
inntekter og utgifter. 
  

5. Andre mangler i bokføringen 
  
Det påpekes viere i revisjonsbrevet at nødvendig informasjon om inntektsposter ikke alltid foreligger. 
Revisjonen påpeker at dette i noen tilfeller fører til at inntektsføringen ikke er tilstrekkelig. 
  
Administrasjonen deler revisjonens oppfatting av denne saken. Vi har over tid hatt utfordringer med 
at tilstrekkelig informasjon om inntekter ikke følger med som informasjon til de som har ansvaret for 
å bokføre inntektene.   
  
I enkelttilfeller må vi drive detektivarbeid for å få tilstrekkelig informasjon om hva saken gjelder. I 
noen tilfeller er det slik at denne informasjonen har kommet til den etaten som har fått inntekten, 
men ikke følger med vider til de som har ansvaret for å bokføre inntekten i regnskapet. 
  
Vi har hatt fokus på denne problemstillingen og forventer at nødvendig informasjon om 
inntektsposter videreformidles til de som skal føre inntekten i regnskapet. 
  
  
  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Erling Hanssen 
kommunedirektør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
 
 

106



 

Side 3 av 3 

 
 
Mottakere: 
Komrev Nord Iks Sjøgata 3 9405 Harstad 
Komrev Nord v/ Elsa Saghaug    
 

Kopi til 
Astafjord lønn og regnskap 
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Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 
Kontrollutvalget i Lavangen 

kommune 
34/2022 28.11.2022 Bjørn H. Wikasteen  

 
OPPFØLGNING - NUMMERT REVISJONSBREV NR 7 – AVVIK ETTER 
FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL  
 
Innstilling til v e d t a k: 
 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens svar av 8.11.2022 til foreløpig orientering, 
og ber om nytt svar når forhold som omtalt i nummert brev nr. 7 og saksfremlegg i sak 
34/22 er brakt i orden.  

 
2. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om foreløpig svar på revisjonsbrev nr. 

7 i Kontrollutvalgets årsrapport for 2022.  
 
Saken gjelder:  
Manglende oppfølgning av nummert revisjonsbrev nr. 7 – Avvik avdekket gjennom forenklet 
etterlevelseskontroll  
 
Vedlegg til saken: 
A: Trykte vedlegg:   
1. Kommunedirektørens svar av 8.11.2022 
 
B: Annen dokumentasjon:  

• Kontrollutvalgets sak 16/22 og 24/22 
 
Saksutredning: 
 
Kontrollutvalget traff i møte 15.6.2022 slikt vedtak i sak 16/22:   
 

1. Kontrollutvalget oversender nummert revisjonsbrev nr. 7 til kommunedirektøren, og 
ber om skriftlige redegjørelse som omhandler planlagte og gjennomførte tiltak for å 
lukke avvik som omtalt i revisjonsbrevet.  
 

2. Kommunedirektøren bes oversendte svaret til kontrollutvalget i kopi til 
regnskapsrevisor i Kom Rev NORD. Regnskapsrevisor bes gi kontrollutvalget en 
vurdering av svaret fra kommunedirektøren. 
 

3. Kontrollutvalget oversender kopi av revisjonsbrev nr. 7 til ordfører.  
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4. Kontrollutvalget ber om svar innen 1.9.2022 med kopi av svar direkte til 
regnskapsrevisor i Kom Rev NORD.  

 
Revisjonsbrevet er utstedt på grunnlag av funn i forenklet etterlevelseskontroll med 
økonomiforvaltningen, og gjelder mangler knyttet til den overordnete regler.  
 
Kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt over 
tid, jfr. kml § 14-1. En måte å oppnå dette på er å fastsette finansielle måltall, jfr. kml. § 14-2 
c). Revisors kontroll har avdekket at kommunen ikke har vedtatt dette. Det foreligger heller 
ikke vedtatte regler for økonomiforvaltningen, jfr. kml. § 14-2 d). Samme kontroll avdekket 
også at det ikke er gjennomført rapportering fra kommunedirektøren til kommunestyret om 
intern kontroll og statlig tilsyn, jfr. kml. § 25-2.  
 
Kontrollutvalget purret på svar i sak 24/2022 i møte 31.10.2022. 
 
Kommunedirektøren har ved brev av 8.11.2022 avgitt et svar.  
 
 
K-Sekretariatets vurdering:  
 
1. Rettidig svar til kontrollutvalget   
 
Nummerte revisjonsbrev sendes fra revisor til kontrollutvalget. Dernest skal kontrollutvalget 
innhente kommunedirektørens svar på revisors merknader. Kommunedirektørens svar til 
kontrollutvalget sendes i kopi til regnskapsrevisor som skal gi kontrollutvalget et råd om 
svaret er tilfredsstillende. Svar som kommunedirektøren har gitt revisor før revisjonsbrevet er 
behandlet i kontrollutvalget er uten betydning.  
 
2. Rett adressat for svar  
 
Kommunedirektørens svarbrev er stillet til «Bjørn Halvor Wikasteen». Dette er feil. 
Saksbehandler i K-Sekretariatet har ikke noen rolle i saken. Svar bes for ettertiden sendt til 
Kontrollutvalget i Lavangen kommune v/ K-Sekretariatet. Dette er påpekt overfor 
kommunedirektøren i møter tidligere.  
 
3. Tiltak skal rapporteres ikke planer 
 
a) Finansielle måltall  
 
K-Sekretariatet merker seg at kommunedirektøren rapporterer på de finansielle måltall, men 
det nummererte revisjonsbrev omhandler flere ting enn dette.  
 
b) Økonomireglement  
 
Reglementet bes oversendt kontrollutvalget og revisor for gjennomgang når det er vedtatt i 
folkevalgt organ. Inntil da foreligger ikke noe gjeldende økonomireglement og denne 
revisjonsmerknaden må fortsatt sies ikke være lukket.  
 
c) Rapportering på internkontroll og statlige tilsyn  
 
I svaret fra kommunedirektøren fremkommer det:  
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Undertegnede har ikke innfridd lovens krav om en årlig presentasjon av 
avviksbehandling i tråd med lovverkets krav. Vi planlegger å legge til rette for at det 
skal presenteres en rapport om dette forholdet for driftsåret 2022 innen utgangen av 
2. kvartal 2023.  
Vi har gjennomført en prosess i løpet av 2021 og 2022 hvor vi har sjekket ut hvilket 
elektronisk system vi kan og skal få på plass for å enklere kunne handtere kommunelovens 
krav om en årlig rapport til kommunestyret.  
 
Det er gjort en beslutning om at vi skal anskaffe et system som leveres av 
systemleverandøren Compilo. Dette systemet inneholder også en modul som handterer avvik.  
 
Beslutningen om anskaffelse av dette systemet ble gjort i sommer, men vi har så langt ikke 
klart å få dette systemet levert fra leverandøren. Vi håper at dette systemet skal kunne 
installeres og klargjøres for bruk så raskt om praktisk mulig i 2023. 

 
K-Sekretariatet anser at kontrollutvalget bør be kommunedirektøren rapportere tilbake når 
Compilo er installert og tatt i bruk. Først da foreligger grunnlag for å vurdere om avviket er 
lukket.  
 
I forlengelsen av svaret bør kontrollutvalget undersøke om anskaffelsen av Compilo bygger 
på korrekt anvendelse av regler for offentlig anskaffelser.  
 
d) Rapportering av statlige tilsyn til kommunestyret, jfr. kml § 25-2 
 
Kommunedirektøren skal rapportere til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og 
om resultater fra statlig tilsyn minst én gang i året. I svaret fra kommunedirektøren fremgår 
det ikke hvordan eller hvilke tiltak som er gjennomført for å oppfylle denne plikten. Det er 
ikke tilstrekkelig å rapportere kun til revisjon og kontrollutvalget.  
 
4. Oppsummering og konklusjon  
 
Kontrollutvalget har en plikt til å rapportere til kommunestyret dersom avvik avdekket i 
nummererte revisjonsbrev ikke følges opp tilfredsstillende, jf. § 3 i Forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon.  
 
K-Sekretariatet foreslår at det rapporteres samlet om de forhold som revisor har tatt opp i 
revisjonsbrev 7, 8 og 9 i kontrollutvalgets årsrapport for 2022 som er like om hjørnet, og 
behandles i første møte i 2023.  
 
Denne saken foreslås tatt til foreløpig orientering, og sluttbehandles i kontrollutvalget når 
dokumentasjon på oppfølgende tiltak er dokumentert for revisor. 
 
Tromsø, 21.11.2022 
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Vår dato: Vår ref.: 
08.11.2022 22/349 - 18 

 

LOABÁGA SUOHKAN 
LAVANGEN KOMMUNE 
Sentraladministrasjon 
 

 Arkiv:  

 Saksbehandler, dir. telefon: Deres ref.:  
 Erling Hanssen, 481 80 918   
 

 
 
Postadresse: 

 
Fakturaadresse: 

 
Telefon: 922 11 415 

 
 

 
Bankgiro for skatt: 6345.06.19207 

 
6345.06.19207 

Nesveien 7 Postboks 84 E-post:   post@lavangen.kommune.no Bankgiro: 1503.38.86982 
9357 TENNEVOLL 9358 TENNEVOLL  www.lavangen.kommune.no Org.nr.: 959 469 881 Mva 

 

Bjørn Halvor Wikasteen 
 

 

 
 
Svar på Revisjonsbrev nr. 7 - forenklet etterlevelseskontroll 
 
Nummerert revisjonsbrev nr. 7 gjelder spørsmål om etterlevelse av regler for Finansielle måltall, 
økonomireglement og rapportering om interkontroll og statlige tilsyn.  
 
Det vises til svar på samme brev bekreftet mottatt av Elsa Saghaug datert 22.4.2022 med tittelen, 
revisjonsbrev nr. 7 – forenklet etterlevelseskontroll 2021.  
 
Nederst på siden av nente brev fremgår følgende:  
 
Vi har bedt om kommunedirektørens tilbakemelding på våre funn, og mottatt svar følger som 
vedlegg.  
 
Dette bekrefter at undertegnede har gitt en tilbakemelding til revisjonen som var mottatt før den 
22.4 2022. Tenker at årsaken til at revisjonen på nytt etterspør svar på nevnte brev er at de ikke har 
fått svare på samtlige spørsmål som fremgår av brevet.  
 
Spørsmål 1. Har Lavangen kommune vedtatt finansielle måltall.  
 
Lavangen kommune hadde på det tidspunktet budsjettet for 2021 ble behandlet ikke gjort en 
vurdering av finansielle måltatt i tråd med kommunelovens krav.  
 
Av kommentardelen av budsjettet for 2022 på side 11. er det et hovedpunkt 2.3 Økonomiske måltall 
for driftsåret 2022. Av oversikten på nevnte side fremgår det at det er gjort beslutning om finansielle 
måltall på følgende punkter: 
 
Finansielle måltall for 2022 Mål 
Disposisjonsfond i prosent av driftsinntekter > 6,0 % 
Gjeld i prosent av driftsinntekter < 80 % 
 
Det ble på det tidspunktet ikke presentert måltall på netto driftsresultater i % av driftsinntekter. 
Dette måltallet vil foreligge til behandlingen av budsjett for 2023.  
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Spørsmål 2. Har Lavangen kommune utarbeidet et økonomireglement i tråd med lovkravene.  
 
Lavangen kommune hadde på dette tidspunktet ikke et vedtatt økonomireglement. Arbeidet med et 
økonomireglement i tråd med gjeldende lovkrav er påbegynt og ferdigstilt. Nytt økonomireglement 
er klart til behandling i neste møte i formannskapet. 
 
Kan nevne at vi også går gjennom og endrer Lavangen kommune sitt finansregelverk og gjør 
nødvendige oppdateringer. Det er planlagt at dette regelverket også vil bli presentert til behandling i 
neste møtet i formannskapet.  
 
 
Spørsmål 3. Rapportering om internkontroll og statlige tilsyn.  
 
Lavangen kommune har et papirbasert og manuelt internkontrollsystem som dekker alle 
aktivitetsområder i kommunen. Dette gjelder også handtering av avvik som avdekkes.  Vi ser at dette 
manuelle systemet bidrar til at antall varslinger om avvik er langt lavere enn det som er ønskelig.  
 
Vi har et godt fungerende manuelt system på PRO og i skolen som gir oss en tilstrekkelig kontroll på 
avvik og handteringen av disse.  Undertegnede har ikke innfridd lovens krav om en årlig presentasjon 
av avviksbehandling i tråd med lovverkets krav. Vi planlegger å legge til rette for at det skal 
presenteres en rapport om dette forholdet for driftsåret 2022 innen utgangen av 2. kvartal 2023. 
 
Vi har gjennomført en prosess i løpet av 2021 og 2022 hvor vi har sjekket ut hvilket elektronisk 
system vi kan og skal få på plass for å enklere kunne handtere kommunelovens krav om en årlig 
rapport til kommunestyret.  
 
Det er gjort en beslutning om at vi skal anskaffe et system som leveres av systemleverandøren 
Compilo.  Dette systemet inneholder også en modul som handterer avvik.  
 
Beslutningen om anskaffelse av dette systemet ble gjort i sommer, men vi har så langt ikke klart å få 
dette systemet levert fra leverandøren. Vi håper at dette systemet skal kunne installeres og 
klargjøres for bruk så raskt om praktisk mulig i 2023.  
 
Statlige tilsyn i 2021 og 2022.  
 
Tilsyn på sykefravær. 
Det ble i løpet av 2021 gjennomført et statlig tilsyn på hvordan Lavangen kommune handterer 
sykefraværet i kommunen.  Det er mottatt en endelig rapport datert fra tilsynet og vi jobber med å 
implementere nødvendige forbedringer i tråd med de forholdene som er tatt med i tilsynsrapporten.  
 
Tilsyn fra arkivverket. 
Det er i tillegg gjennomført et tilsyn fra arkivverket for kort tid siden. Lavangen kommune har mottatt 
en foreløpig rapport datert 30.09.22 som vi har gitt våre skriftlige tilbakemeldinger på. Vi har så langt 
ikke mottatt endelig rapport etter dette tilsynet fra arkivverket.  
 
Postalt tilsyn fra Arbeidstilsynet på arbeids og lønnsforhold i Lavangen kommune.  
Det er i tillegg gjennomført postalt tilsyn fra Arbeidstilsynet på arbeids og lønnsforhold i Lavangen 
kommune relatert til gjeldende regelverk.  
 
Avvik som fremkommer av tilsynsrapporten, er hensyntatt og nødvendige rutineendringer er 
implementert.  
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Tilsyn på spesialpedagogisk hjelp i barnehage.  
Tilsyn på spesialpedagogisk hjelp i Barnehage.  Endelig rapport er mottatt og tilsynet er formelt 
avsluttet med en henvendelse fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark datert 22.12.2021.  
 
 
Tilsyn med helsetjenester med tvang til personer uten samtykkekompetanse. 
Tilsyn på helsetjenester med Tvang fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark i september 2021.  
 
Lavangen kommune har i etterkant endret sine rutiner i tråd med de avvikene som fremkom av 
rapporten etter tilsynet.  
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Erling Hanssen 
kommunedirektør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur 
 
 
 
 
Mottakere: 
K-Sekretariatet Iks Postboks 6600 Stakkevollan 9296 Tromsø 
 

113



 
 
 
 

    
 
 
 
 

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 
Kontrollutvalget i Lavangen 

kommune 
35/2022 28.11.2022 Bjørn H. Wikasteen  

 
OPPFØLGNING - NUMMERT REVISJONSBREV NR 8 – FOR SENT AVLAGT 
ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2021   
 
Innstilling til v e d t a k: 
 

1. Kontrollutvalget tar kommunedirektørens svarbrev av 24.10.2022 og revisors 
vurdering av 7.11.2022 til etterretning, og avslutter saken uten ytterligere 
undersøkelser.  

 
2. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om revisjonsbrev nr. 8 i 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022.  
 
Saken gjelder:  
Manglende oppfølgning av nummert revisjonsbrev nr. 8 - For sent avlagt årsregnskap – og 
årsberetning 
 
Vedlegg til saken: 
A: Trykte vedlegg:   
1. Kommunedirektørens svar av 24.10.2022 
2. Kom Rev NORDs vurdering av 7.11.2022 
 
B: Annen dokumentasjon:  

• Kontrollutvalgets sak 13/22 
 
Saksutredning: 
 
Kontrollutvalget traff i møte 15.6.2022 slikt vedtak i sak 13/22:   
 

1. Kontrollutvalget oversender nummert revisjonsbrev nr. 8 til kommunedirektøren, og 
ber om skriftlige redegjørelse som omhandler planlagte og gjennomførte tiltak for å 
styrke økonomi – og regnskapsfunksjonen i kommunen slik kommunen igjen kan bli i 
stand til å levere regnskaper innenfor lovens frister.  
 

2. Kontrollutvalget ber også om en redegjørelse om årsak til at kommunen ikke var i 
stand til å levere årsregnskapet innen lovens frist som var 22.2.2022. 
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3. Kommunedirektøren bes oversendte svaret til kontrollutvalget i kopi til 
regnskapsrevisor i Kom Rev NORD. Regnskapsrevisor bes gi kontrollutvalget en 
vurdering av svaret fra kommunedirektøren. 
 

4. Kontrollutvalget oversender kopi av revisjonsbrev nr. 8 til ordfører.  
 

5. Kontrollutvalget ber om svar innen 1. september 2022 med kopi direkte til 
regnskapsrevisor i Kom Rev NORD.  

 
Revisjonsbrevet er utstedt på grunnlag av en kvalifisert og alvorlig fristoversittelse.  
 
Kommunedirektørens svar på revisjonsbrev nr 8, og revisors vurdering av svar følger som 
vedlegg til saken, og K-Sekretariatet viser til disse.  
 
 
K-Sekretariatets vurdering:  
 
I svarbrevet viser kommunedirektøren til at det er opprettet ny stilling som regnskapsleder fra 
medio november 2022. Revisor anser dette er et tiltak som kan være egnet til å forbedre 
mulighetene til å avlegge regnskap i tide.  
 
K-Sekretariatet vil påpeke at kommunedirektørens anførsel om manglende ressurser på 
regnskap – og økonomisiden over tid fremstår noe spesiell. Særlig med tanke på at 
kommunedirektøren ikke har fremmet noen sak for kommunestyret hvor dette påpekes, og 
hvor man ber om midler til å forsterke økonomifunksjonen. Problemene synes heller ikke av 
ny dato, og kommunen har slitt med å holde frister for regnskapsavleggelse i de siste 3-4 
årene.  
 
Dersom deltakelse i Astafjord lønn og regnskap ikke bringer ressurser inn til Lavangen 
kommune, men kun medfører at kommunen selv blir skadelidende bør denne modellen tas 
opp til ny vurdering.  
 
Som regnskapsrevisor påpekte i forrige møte samt gjentar i svarbrevet i kontrollutvalget er det 
ikke noen quick fix å få kommunens økonomiforvaltning opp på tilfredsstillende nivå, og det 
er mange prosesser og rutiner som må strykes. Dette har revisjonen tatt opp i revisjonsbrev nr. 
9 som behandles i neste møte.  
 
Kontrollutvalget har en plikt til å rapportere til kommunestyret dersom avvik avdekket i 
nummererte revisjonsbrev ikke følges opp tilfredsstillende, jf. § 3 i Forskrift om 
kontrollutvalg og revisjon.  
 
K-Sekretariatet foreslår at det rapporteres samlet om de forhold som revisor har tatt opp i 
revisjonsbrev 7, 8 og 9 i kontrollutvalgets årsrapport for 2022 som er like om hjørnet, og 
behandles i første møte i 2023.  
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Denne saken foreslås lukket ved å ta svaret fra kommunedirektøren, og revisors vurdering til 
etterretning.  
 
 
 
Tromsø, 23.10.2022 
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Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 

Kontrollutvalget i Lavangen 
kommune    

36/2022 28.11.2022 Bjørn H. Wikasteen  

 
 
RAPPORTERING FRA REVISOR - REVISJONSSTRATEGI 2022 – 
LAVANGEN KOMMUNE     
 
 
Innstilling til v e d t a k: 
 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Saken gjelder: 
 
Kontrollutvalgets plikt til å påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende 
måte. 
 
Vedlegg til saken: 
 A: Trykte vedlegg:  

- Veileder vedrørende kontrollutvalgets påseeransvar overfor regnskapsrevisor  
 B: Utrykte vedlegg:    
 
Saksutredning: 
 
1. BAKGRUNNEN FOR SAKEN OG KONTROLLUTVALGETS ANSVAR 
 
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir «revidert på en betryggende måte», 
jf. kommunelovens § 23-2 bokstav a. I kontrollutvalgsforskriftens § 3 (Kontrollutvalgets 
oppgaver ved regnskapsrevisjon) sies det bl.a. at:  
 

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 
a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende 

måte 
b) regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets 

instrukser og avtaler med revisor 
 
Plikten som pålegges kontrollutvalget gjelder også for kommunale foretak.  
 
2. REVISORS ANSVAR OG OPPGAVER  
 
Revisors ansvar og oppgaver er beskrevet i lovens § 24-2, hvor revisor bl.a. ansvar for å 
«planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med lov og 
forskrift og god kommunal revisjonsskikk».  
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Revisjonsstrategien vil være det styrende dokument for revisjonsarbeidet, og skal være basert 
på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger. Strategien skal trekke hovedlinjene for 
hvordan revisjonen skal gjennomføres i løpet av revisjonsåret.  
 
Det er i loven vist til «god kommunal revisjonsskikk», som er en rettslig standard. Rettslige 
standarder gir ikke absolutte kriterier, men innholdet vil variere med tiden og hva man 
innenfor revisjonsstanden til enhver tid mener bør gjelde.  
 
For å gi standarden god kommunal revisjonsskikk et nærmere innhold, er det utarbeidet 
internasjonale revisjonsstandarder (ISA-ene). Disse har noen tilleggsvurderinger som er 
spesifikke for enheter i offentlig sektor.  
 
Etter ISA 300 – Planlegging av revisjon av et regnskap, skal revisor utarbeide en overordnet 
revisjonsstrategi som beskriver revisjonens omfang og angrepsmåte, tidspunkt og styring av 
oppdraget.  

 
Utover revisjonsstrategien utarbeider revisor en mer detaljert plan for å håndtere de 
forskjellige forholdene som er identifisert i revisjonsstrategien. Den overordede 
revisjonsstrategien og revisjonsplanen oppdateres og endres ved behov etter hvert som 
revisjonen utføres.  
 
Kommunens internkontroll (egenkontroll) er sentralt ved revisors planlegging av oppdraget. I 
ISA 315 – Identifisering og vurdering av risikoene for vesentlig feilinformasjon gjennom 
forståelse av enheten og dens omgivelser - framgår følgende i punktene 12 og 13: 
 

«Revisor skal opparbeide seg en forståelse av den interne kontrollen. Selv om de fleste 
kontroller som er relevante for revisjonen, sannsynligvis er relatert til finansiell 
rapportering, er ikke alle kontroller som er relatert til finansiell rapportering, 
relevante for revisjonen. Hvorvidt en kontroll, alene eller sammen med andre, er 
relevant for revisjonen, avgjøres av revisor ved anvendelse av profesjonelt skjønn. 
 
Når revisor opparbeider seg en forståelse av kontroller som er relevante for 
revisjonen, skal revisor vurdere utformingen av disse kontrollene og fastslå hvorvidt 
de er iverksatt ved å utføre handlinger i tillegg til forespørsler til ansatte i enheten.” 

 
3. Revisors rapportering – kontrollutvalgets «påse-ansvar» overfor regnskapsrevisor 
 
Revisors fremleggelse av sin revisjonsstrategi vil være et egnet bidrag for at kontrollutvalget 
kan oppfylles in oppgave med å påse at regnskapet blir revidert på en betryggende måte. 
 
Forum for Kontroll og Tilsyn har i 2019 utarbeidet veileder for kontrollutvalgets påse-ansvar 
overfor regnskapsrevisor. I veilederen presenteres forhold og momenter som kontrollutvalget 
kan vurdere i forbindelse med påse-ansvaret. Veilederen presenterer påse-ansvaret i tre faser, 
der «holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet» er den ene fasen. Rapporteringen fra 
revisor i inneværende møte gjelder planleggingsfasen. Det fremgår i veilederen at 
orienteringen fra revisor bør være skriftlig og en rekke momenter beskrives nærmere for hva 
den bør inneholde, se side 6. Veilederen legges med saksfremlegget, slik at kontrollutvalgets 
medlemmer kan gjøre seg kjent med denne. 
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Revisor vil i møtet redegjøre for strategien, hittil gjennomførte revisjonshandlinger og 
resultatet av disse. Kontroller rettet inn mot kommunens internkontroll vil også være en del av 
rapporteringen fra revisor.  
 
En relevant opplysning i denne saken er at KomRev NORD er medlem av Norges 
kommunerevisorforbund (NKRF). I regi av NKRF er det etablert en kvalitetskontrollordning 
som skal sikre at medlemmene reviderer i henhold til god kommunal revisjonsskikk.  
 
 
 
 
Tromsø, 21.11.2022 
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Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 
Kontrollutvalget i Lavangen 

kommune  
37/2022 28.11.2022 Bjørn H. Wikasteen  

 
 
RAPPORTERING FRA REVISOR – FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 
FOR 2022 – RISIKO- OG VESENTLIGHETSVURDERING 
 
Innstilling til vedtak: 
 
Kontrollutvalget tar revisors rapportering til orientering.  

 
 
Saken gjelder: 
 
Lovpålagt kontroll av etterlevelse av regelverk og vedtak ved kommunens 
økonomiforvaltning. 
 
Vedlegg til saken: 
 
    
Saksutredning: 
 
1. Bakgrunn for saken 

 
Regnskapsrevisor har i tidligere lov hatt som hovedoppgave å gjennomføre en finansiell 
revisjon. Finansiell revisjon vil – grovt sagt – si å kontrollere at kommunens årsregnskap ikke 
inneholder vesentlige feil. Under finansiell revisjon vil regnskapsrevisor hovedsakelig rette 
revisjonen mot de delene av økonomiforvaltningen som har betydning for årsregnskapet. 
 
I forbindelse med utarbeidelsen av ny kommunelov mente Stortinget – etter forslag fra 
lovutvalget og departementet – at det også var behov for en bredere kontroll. Revisors mandat 
ble derfor utvidet med en «forenklet etterlevelseskontroll». Dette skal være en fast kontroll av 
de delene av økonomiforvaltningen som ikke nødvendigvis blir kontrollert under den finansielle 
revisjonen. Kontrollen skal altså være en kontroll av økonomiforvaltningen i forlengelsen av 
den finansielle revisjonen og skal som utgangspunkt rette seg mot de delene av 
økonomiforvaltningen som revisor ikke har gjennomgått ved sin finansielle revisjon. 
 
Formålet med kontrollen er å bidra til å forebygge og avdekke alvorlige feil og mangler i den 
sentrale økonomiforvaltningen i kommunen. Dette vil styrke grunnlaget for at kontrollutvalget 
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kan ivareta sitt ansvar for å føre kontroll med at økonomiforvaltningen i kommunen foregår i 
samsvar med bestemmelser og vedtak, jf. bestemmelsen i kommunelovens § 23-2, første ledd, 
bokstav b.  
 
Bestemmelsen om forenklet etterlevelseskontroll har blitt nedfelt i kommunelovens § 24-9 som 
sier:  
 
«Regnskapsrevisor skal se etter om kommunens eller fylkeskommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak. 

Revisor skal basere oppgaven på en risiko- og vesentlighetsvurdering, som skal legges 
fram for kontrollutvalget. Revisor skal innhente tilstrekkelig informasjon til å vurdere om det 
foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig betydning for 
økonomiforvaltningen. 

Revisor skal senest 30. juni avgi en skriftlig uttalelse til kontrollutvalget, med kopi til 
kommunedirektøren, om resultatet av kontrollen.» 
 
Som det fremgår av bestemmelsen innebærer oppgaven at revisor skal se etter om kommunens 
økonomiforvaltning «i hovedsak» foregår i samsvar med lover og forskrifter og vedtak. For det 
første må dette forstås slik at kontrollen rettes mot sentrale deler av økonomiforvaltningen, det 
vil si hvor feil og mangler vil kunne få vesentlige økonomiske konsekvenser, eller ha stor 
betydning for tilliten til kommunens økonomiforvaltning. For det andre må dette forstås slik at 
kontrollen som utgangspunkt rettes mot om grunnleggende og overordnete krav til 
økonomiforvaltningen etterleves. 
 
Utvidelsen av revisors oppgave må ses på bakgrunn av begrensete økonomiske rammer, og 
kontrollen skal derfor være forenklet og skal kunne utføres ved hjelp av enkle 
kontrollhandlinger. Det er ikke et krav om at revisor skal kunne bekrefte at 
økonomiforvaltningen uten unntak foregår i samsvar med lover og forskrifter mv. Det kreves 
derfor ikke at revisor skal foreta kontroll av alle detaljer på et område eller i en sak.  
 
Et naturlig utgangspunkt for å kunne uttale seg om økonomiforvaltningen i hovedsak etterlever 
bestemmelser og vedtak, vil kunne være at revisor ser på om kommunen har systemer for å 
overholde sentrale lovbestemte krav og kommunens egne reglementer og vedtak, og om 
systemene følges. Eksempelvis kan dette gjelde om selvkostprinsippet overholdes, at 
anskaffelser bygger på konkurranse, likebehandling og åpenhet, at finansforvaltningen foregår 
i samsvar med kommunens finansreglement, og at det ikke foreligger vesentlig finansiell risiko 
i kommunens finansforvaltning. Andre områder som har vært nevnt er tilskudd private 
barnehager, tilskuddsforvaltning og kontraktsoppfølging. 
 
Som nevnt i loven skal kontrollen basere seg på en «risiko- og vesentlighetsvurdering». I dette 
ligger det en vurdering opp mot de sentrale områdene innenfor kommunens 
økonomiforvaltning, og kontrollen må rettes mot områder der risikoen for vesentlige feil og 
mangler er størst. Hvilke kontrollhandlinger som skal utføres og hvor langt kontrollhandlingene 
skal gå for å avdekke eventuell manglende etterlevelse, må bygge på risiko- og 
vesentlighetsvurderingen og det som ellers vil følge av god kommunal revisjonsskikk.   
 
Verken loven eller revisjonsforskriften regulerer nærmere i detalj hvordan revisor skal utføre 
sitt arbeid under kontrollen. Det vil derfor være opp til god kommunal revisjonsskikk å definere 
nærmere avgrensningene av innholdet i revisors plikter. Det samme gjelder avklaringer av hvor 
grensen mellom etterlevelsesrevisjon og forvaltningsrevisjon skal gå.  
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Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) og Den norske Revisorforening (DnR) har i denne 
sammenheng utarbeidet en standard «God kommunal revisjonsskikk RSK 301 for forenklet 
etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen». Standarden ble gjort gjeldende fra 
årsregnskapet 2020.  
 
Begrepet «vesentlig betydning for økonomiforvaltningen» er omtalt i RSK 301. I standarden er 
vesentlighet definert ut fra to forhold:  
 

• Kvantitativ vesentlighet; beløpsstørrelse relatert til kommunen eller enkeltinnbyggere 
eller en gruppe innbyggere 

• Kvalitativ vesentlighet; dreier seg om områder hvor mangler kan ha vesentlig betydning 
for økonomiforvaltningen på grunn av potensielt omdømmetap og samfunnsmessig 
aktualitet, selv om manglene ikke har vesentlig beløpsmessig betydning. 
 

Områder for forenklet etterlevelseskontroll kan være finansforvaltningen, selvkostområdene, 
offentlige anskaffelser og offentlig støtte. Andre eksempler kan være beregning av 
driftstilskudd til private barnehager, andre tilskudd/overføringer til private, konsesjonsvilkår, 
kontraktsoppfølging m.m. Denne listen er ikke uttømmende. Det vil være en konkret risiko- og 
vesentlighetsvurdering for den enkelte kommune som er avgjørende for hvilke områder som 
velges ut for kontroll.  
 
I FKTs veileder for kontrollutvalgets påse-ansvar overfor regnskapsrevisor skal 
kontrollutvalget holde seg løpende orientering om revisjonsarbeidet. Når det gjelder 
etterlevelseskontroll er følgende beskrevet: 
 

Orientering om etterlevelseskontroll 
 
Jf. KL §§ 23-2 og 24-9. Kontrollutvalget ber om: 
 

a. En risiko- og vesentlighetsvurdering av om kommunens økonomiforvaltning i 
hovedsak foregår i samsvar med bestemmelser og vedtak 

b. Skriftlig uttalelse til kontrollutvalget om resultatet av revisors vurdering av om 
det foreligger brudd på lover, forskrifter eller vedtak, der bruddet er av vesentlig 
betydning for økonomiforvaltningen innen 30.6. eller annet tidspunkt gitt i 
oppdragsavtalen 

 
Veilederen er tidligere gjort kjent for kontrollutvalget. 
 
 
2. Rapportering fra revisor 
 
Revisors- risiko- og vesentlighetsvurderinger skal legges frem for kontrollutvalget til 
orientering. Ved presentasjonen av valgt(e) område(er) for etterlevelseskontroll må revisor 
være tydelig i beskrivelsen av kriterier, og tydelig avgrense hva som skal kontrolleres.i  
 
I inneværende møte vil revisor orientere om risiko- og vesentlighetsvurderingen tilknyttet 
kommunens økonomiforvaltning, jf. punkt a ovenfor.  
 

i (RSK 301 pk.10). 
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Sekretariatet legger til grunn at det gis en kort presentasjon av den presentasjonen som er gjort 
tilgjengelig for kontrollutvalget/sekretariatet. 
 
 
 
 
Tromsø, 20.11.2022 
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Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 
Kontrollutvalget i Lavangen 

kommune  
39/2022 28.11.2022 Bjørn H. Wikasteen  

 
OPPFØLGNING SAK 7/22 - SAKSBEHANDLINGSTID OG GEBYR PRAKSIS I 
BYGGESAKER  
 
Innstilling til v e d t a k: 
 
Kontrollutvalget tar saken til foreløpig orientering og innkaller kommunedirektøren til første 
møte i 2023.  

 
Saken gjelder: 
Kommunens oppfølgning av egne fristoverskridelser i byggesaker som krever dispensasjon 
 
Vedlegg til saken: 
A: Trykte vedlegg:   
1. Kommunedirektørens svarbrev av 30.10.2022 
     
B: Utrykte vedlegg:  
 
Saksutredning: 
 
Kontrollutvalget traff i møte 18.03.2022 i sak 7/22 slikt vedtak:  
 

1. Kommunedirektøren bes gi en skriftlig redegjørelse om kommunens praksis knyttet til 
reduksjon av gebyrer i byggesaker som fastsatt i byggeforskriftens § 7-6.  
 

2. Kommunedirektøren bes oversende en oversikt over gjennomførte reduksjoner i saker 
siste 3 år.  
 

3. Svarfrist er 1. september 2022.  
 

 
Svarbrev kom 30.10.2022 hvilket var langt senere enn kontrollutvalgets frist som var 
1.9.2022.  
 
Av svarbrevet fremkommer blant annet:  
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Sekretariatets vurdering:  
 
Kommunedirektørens synes å ha misforstått hva som kontrollutvalget ber om svar på. 
Regelen om kommunens plikt til å redusere gebyr av eget tiltak gjelder kun i 
dispensasjonssaker hvor loven oppstiller en frist på 12 uker, jfr. byggesaksforskriftens § 7-6 
(SAK 10).  
 
Kontrollutvalget har ikke spurt om hva som gjelder i «enkle saker», og i disse tilfellene 
foreligger ikke plikt til å redusere gebyr av eget tiltak.  
 
K-Sekretariatet foreslår at kommunedirektøren innkalles til første møte i 2023 for å orientere 
om hvor mange dispensasjonssaker som kommunen har behandlet 2 siste år, og om 
saksbehandlingsfristen på 12 uker er iakttatt.  
 
Alternativt kan kontrollutvalget finne svaret fra kommunedirektøren tilstrekkelig, og avslutte 
saken uten ytterligere undersøkelser.  
 
K-Sekretariatet anser dog at saken er prinsipiell viktig og praksis fra andre kommuner viser at 
regel om reduksjon av gebyr ikke er godt nok kjent. For innbyggeren / byggherren som må 
vente lenge på vedtak kan det være et plaster på såret at innbetalt behandlingsgebyr 
refunderes. Innstilling til vedtak er avgitt på dette grunnlag.  
 
 
Tromsø, 20.11.2022 
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Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 
Kontrollutvalget i Lavangen 

kommune  
40/2022 31.10.2022 Bjørn H. Wikasteen  

 
REFERATSAKER 
 
Innstilling til v e d t a k: 
 
(Saken fremmes med åpen innstilling)  
 
Vedlegg til saken: 
A: Trykte vedlegg:  
 
 B: Utrykte vedlegg:  
 
Saksutredning: 
 
Kontrollutvalget gjennomgår sakslisten fra møtene for å se om det er noen saker 
kontrollutvalget skal be om innsyn i.  
 
Følgende sakslister ble referert:  
 

1. KOMMUNESTYRET 
• 3.11.2022 

 
2. FORMANNSSKAPET  
• 14.11.2022 

 
3. ANNET 
• Oversikt over nye ROBEK kommuner  
• NKRF kontrollutvalgskonferanse 2023 

 
 
Tromsø, 21.11.2022 
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LOABÁGA SUOHKAN 
LAVANGEN KOMMUNE 

 
 
 
 

Møteprotokoll 
 

Kommunestyret  
 
 
 

Møtested: Kantina Lavangen skole  
Møtedato: 03.11.2022  Tid: 09:00 Møte slutt: 14:30 

 
 
 
Medlemmer: Parti 
Atle Lien AP 
Hege Myrseth Rollmoen AP 
Klaus Larsen  AP 
Maj Kristin Svendsen AP 
Viktor Andberg AP 
Eva Christensen H 
Svein Sæther H 
Bernhardt Halvorsen  SP 
Thomas Røkenes SP 
Håkon Nygård Uav 
Marcus Nygård Uav 

 
Forfall Parti Varamedlem  Parti 
Arla R. Vilhelmson AP Oddveig Johansen AP 
Tanja Skavholm AP Johnny Røkenes AP 
Johan Anders Eira H Ruth Løberg H 
Tove Nordheim SP Ruben Bjerkmo SP 

 
Fra adm. (evt. andre): 
Erling Hanssen 
Ingrid Hammer 

 
 
 
 
Møtenotater: 
INNKALLINGEN/SAKSLISTEN: 
Ingen merknader til innkallingen/sakslista.  Ordfører foreslo at sak 61/22 ble behandlet før sak 
55/22.  Deretter ble sak 64/22 behandlet. 
  
Møtet var kunngjort på kommunens hjemmeside.  Møtet be streamet og er tilgjengelig på 
kommunens hjemmeside. Ved møtets begynnelse var 15 av 15 representanter inkl. møtende 
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vararepresentanter tilstede.  Alex Norbakken møtte fra eldrerådet.  Ingen repr. fra ungdomsrådet 
møtte. 
  
Økonomisjef Bjørn-Helge Aune - sak 54/22. 
  
Etter presentasjon av status vedr. budsjett 2023, underholdt Ronelia Larsen med sang, akk. av Hans 
Erik Børve. 
  
Ordfører delte deretter ut: 
  
-  ungdomsprisen til Ronelia Larsen.  
  
- erkjentlighetsgaver for 25 års tjeneste i Lavangen kommune til: 

 Anette Larsen 
 Iris Solbakk 
 Tove Berg Paulsen 
 Solfrid Ingebrigtsen 
 Rita Ingebrigtsen 
 Marita Bratsberg 

Deretter foretok leder av AMU, Nanna Thomassen, utdeling av arbeidsmiljøprisene som gikk til PRO-
avd. v/hjemmetjenesten  i 2021 og til Anette Dalbakk og Alaa Radif i Lauvmakken barnehage for 
2022. 
  
Repr. Klaus Larsen ba om gruppemøte etter sak 69/22.  Enst. 
  
Repr. Ruth Løberg ba om permisjon etter behandlingen av sak 70/22.  Enst. 
  
Orienteringssaker: 
  
Ordfører: 

 oversikt over festeavtaler inkl. priser på næringsareal på Nesset. 
 kontakt med Kunnskapsdepartementet vedr. muligheter for nedskrivning av studiegjeld for 

leger, i likhet med enkelte andre kommuner i rekrutteringsøyemed. 
Kommunedirektøren: 
  

1. status mottak av flyktninger pr. dato: 
a. 15 personer 
b. mangel på kommunale boliger 
c. integreringskoordinator slutter den 12.11.22. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

132



Side 3 av 12 
 

Sakliste 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. Arkivkode Tittel  
052/22 22/533 FE-033 Godkjenning av protokoll  
053/22 22/533 FE-033 Referatsaker  
054/22 22/213  Budsjett 2023  
055/22 22/468 FE-151 Budsjett 2023 - økonomiplan 2024-2026 - 

Astafjord barnevernstjeneste 
 

056/22 22/467  Budsjett 2023 - økonomiplan 2024-2026 - 
Astafjord IKT 

 

057/22 22/462 FE-151 Budsjett 2023 - økonomiplan 2024-2026 - 
Astafjord innfordring 

 

058/22 22/466 FE-151 Budsjett 2023 - økonomiplan 2024-2026 - 
Astafjord lønn- og regnskap 

 

059/22 22/463 FE-151 Budsjett 2023 og økonomiplan for perioden 
2024-2026 - Astafjord kart og oppmåling 

 

060/22 22/451 FA-M88 Forslag til forskrift om gebyr for 
gjennomføring av tilsyn og feiing av 
fyringsanlegg i Bardu, Salangen og Lavangen 
kommuner 

 

061/22 21/509 FA-F47, TI-
&10 

Dyrøy kommune som ny deltakerkommune i 
Astafjord interkommunale 
barneverntjeneste – ny samarbeidsavtale 

 

062/22 19/1185 FE-026, 
HIST-
08/894 

Godkjenning av ny deltaker og endret 
selskapsavtale 

 

063/22 19/1668 FA-K23 Samarbeidsavtale om kommunal beredskap 
om akutt forurensning (Sør-Troms IUA) 

 

064/22 22/461 FE-040  Tilbud om vertskommunesamarbeid om 
digitaliseringsnettverk i Troms og Finnmark 

 

065/22 22/49 FE-033 Fastsetting av valgdag - kommunestyrevalg 
og fylkestingsvalg 

 

066/22 20/572 FA-C22 Plan for friluftlivets ferdselsårer   
067/22 19/1069 FA-V13, 

HIST-
08/436 

Tiltaksstrategi for tilskudd til nærings- og 
miljøtiltak i skogbruket (NMSK) 

 

068/22 19/1069 FA-V13, 
HIST-
08/436 

Tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle 
miljøtiltak i landbruket (SMIL) 

 

069/22 22/492 FA-Q14, 
FA-Q59 

Parkering langs Holmenveien  

070/22 22/442 FA-Q80 Trafikksikkerhetsplan forlengelse  
071/22 22/124 FE-233, FA-

U01 
Prosjektplan for fase 2, strategi og 
forankringsfasen - omstilling Lavangen 
kommune  

 

072/22 19/1136 FE-076, 
HIST-
16/174 

Statutter for ungdomspris og kulturpris  

073/22 19/1493 FE-033, 
HIST-
15/259 

Lovlighetskontroll - kontrollutvalg - K.-sak 
51-22 
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052/22 Godkjenning av protokoll 
 
 
Behandling 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Protokoll fra møte 15.09.2022 godkjennes. 
 
 
053/22 Referatsaker 
 
 
Behandling 
 
Innstillingen enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
054/22 Budsjett 2023 
 
Innstilling fra Formannskapet - 31.10.2022 - 065/22 
1. Viser til presentasjon av budsjett 2023 med avvik mellom inntekter og utgifter på kr. 5 106 000,-. 
2. Formannskapet ber administrasjonen utredet tiltak innen skole og politisk utvalgsstruktur for å få 
budsjettet i balanse. 
 
Behandling 
 
Ordfører endret avviket til ca. 5.4. mill. kr.  Formannskapets innstilling med ordførers endringsforslag, 
enstemmig vedtatt.  Avvik? 
 
Vedtak: 
1. Viser til presentasjon av budsjett 2023 med avvik mellom inntekter og utgifter på ca. kr 5.4. mill. 
kr. 
2. Formannskapet ber administrasjonen utredet tiltak innen skole og politisk utvalgsstruktur for å få 
budsjettet i balanse. 
 
 
055/22 Budsjett 2023 - økonomiplan 2024-2026 - Astafjord 
barnevernstjeneste 
 
Innstilling fra Formannskapet - 31.10.2022 - 053/22 

1. Budsjettforslaget for 2023 for Astafjord barnevernstjeneste med en utgift på kr. 1 963 260,- 
og andel av akutt barnevern på kr 28 004,- for Lavangen kommune, godkjennes.  

2. Vedtaket forutsetter godkjenning fra de øvrige samarbeidskommunene. 
 
Behandling 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

3. Budsjettforslaget for 2023 for Astafjord barnevernstjeneste med en utgift på kr. 1 963 260,- 
og andel av akutt barnevern på kr 28 004,- for Lavangen kommune, godkjennes.  

4. Vedtaket forutsetter godkjenning fra de øvrige samarbeidskommunene. 
 
 
056/22 Budsjett 2023 - økonomiplan 2024-2026 - Astafjord IKT 
 
Innstilling fra Formannskapet - 31.10.2022 - 054/22 

1. Budsjettforslaget for 2023 for Astafjord IKT-tjeneste med en total kostnad for Lavangen 
kommune på kr 1 591 402,-, godkjennes.  

2. Det forutsettes at de samarbeidende kommunene fatter likelydende vedtak. 
  
 
Behandling 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Budsjettforslaget for 2023 for Astafjord IKT-tjeneste med en total kostnad for Lavangen 
kommune på kr 1 591 402,-, godkjennes.  

2. Det forutsettes at de samarbeidende kommunene fatter likelydende vedtak. 
 
 
057/22 Budsjett 2023 - økonomiplan 2024-2026 - Astafjord innfordring 
 
Innstilling fra Formannskapet - 31.10.2022 - 055/22 
1. Budsjettforslaget for 2023 for Astafjord Innfordring med en utgift på kr 340 785,- for 
Lavangen kommune, godkjennes. 
2. Vedtaket forutsetter likelydende vedtak fra de samarbeidende kommunene. 
 
Behandling 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
1. Budsjettforslaget for 2023 for Astafjord Innfordring med en utgift på kr 340 785,- for 
Lavangen kommune, godkjennes. 
2. Vedtaket forutsetter likelydende vedtak fra de samarbeidende kommunene. 
 
 
058/22 Budsjett 2023 - økonomiplan 2024-2026 - Astafjord lønn- og regnskap 
 
Innstilling fra Formannskapet - 31.10.2022 - 056/22 

1. Budsjettet for Astafjord lønn- og regnskap for driftsåret 2023 med en utgift tilsvarende kr 1 
615 374,- for Lavangen kommune,  vedtas. 

2. Det forutsettes at de samarbeidende K4 kommunene fatter tilsvarende vedtak. 
 
Behandling 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 
1. Budsjettet for Astafjord lønn- og regnskap for driftsåret 2023 med en utgift tilsvarende kr 1 

615 374,- for Lavangen kommune,  vedtas. 
2. Det forutsettes at de samarbeidende K4 kommunene fatter tilsvarende vedtak. 

 
 
059/22 Budsjett 2023 og økonomiplan for perioden 2024-2026 - Astafjord 
kart og oppmåling 
 
Innstilling fra Formannskapet - 31.10.2022 - 057/22 

1. Budsjettforslaget for 2023 for Astafjord kart- og oppmåling med en utgift på kr 629 573,- for 
Lavangen kommune, godkjennes. 

2. Vedtaket forutsetter godkjenning fra de øvrige samarbeidskommunene. 
 
Behandling 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Budsjettforslaget for 2023 for Astafjord kart- og oppmåling med en utgift på kr 629 573,- for 
Lavangen kommune, godkjennes. 

2. Vedtaket forutsetter godkjenning fra de øvrige samarbeidskommunene. 
 
 
060/22 Forslag til forskrift om gebyr for gjennomføring av tilsyn og feiing av 
fyringsanlegg i Bardu, Salangen og Lavangen kommuner 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 

Forskrift om gebyr for gjennomføring av tilsyn og feiing av fyringsanlegg i Lavangen kommune datert 
14.09.22 godkjennes. 

 
Behandling 
 
Kommunedirektørens innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Forskrift om gebyr for gjennomføring av tilsyn og feiing av fyringsanlegg i Lavangen kommune datert 
14.09.22 godkjennes. 
 
 
061/22 Dyrøy kommune som ny deltakerkommune i Astafjord 
interkommunale barneverntjeneste – ny samarbeidsavtale 
 
Innstilling fra Formannskapet - 31.10.2022 - 058/22 

1. Lavangen kommune vedtar samarbeidsavtale om felles barneverntjeneste for kommunene 
Gratangen, Lavangen, Ibestad, Dyrøy og Salangen. 
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2. Organiseringa skjer etter kommunelovens kapittel 20, §20-2, som et administrativt 
vertskommunesamarbeid med Salangen kommune som vertskommune. Kommunene 
Gratangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy blir samarbeidskommuner. 

3. Samarbeidsavtalen trer i kraft 01.01.2023. 
4. For samarbeidskommunene: Kommunestyret i samarbeidskommunene instruerer sin 

administrasjonssjef/ kommunedirektør/rådmann om å delegere myndigheten til 
administrasjonssjefen i vertskommunen, jf. kommuneloven § 20-2. 

 
Behandling 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Lavangen kommune vedtar samarbeidsavtale om felles barneverntjeneste for kommunene 
Gratangen, Lavangen, Ibestad, Dyrøy og Salangen. 

2. Organiseringa skjer etter kommunelovens kapittel 20, §20-2, som et administrativt 
vertskommunesamarbeid med Salangen kommune som vertskommune. Kommunene 
Gratangen, Lavangen, Ibestad og Dyrøy blir samarbeidskommuner. 

3. Samarbeidsavtalen trer i kraft 01.01.2023. 
4. For samarbeidskommunene: Kommunestyret i samarbeidskommunene instruerer sin 

administrasjonssjef/ kommunedirektør/rådmann om å delegere myndigheten til 
administrasjonssjefen i vertskommunen, jf. kommuneloven § 20-2. 

 
 
062/22 Godkjenning av ny deltaker og endret selskapsavtale 
 
Innstilling fra Formannskapet - 31.10.2022 - 060/22 
Kommunestyret i Lavangen kommune godkjenner endringene i selskapsavtalens § 1 og § 5 i Arkiv 
Troms, som følge av at Harstad kommune tas inn som ny deltaker i selskapet fra 01.01.2023.  
 
Behandling 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret i Lavangen kommune godkjenner endringene i selskapsavtalens § 1 og § 5 i Arkiv 
Troms, som følge av at Harstad kommune tas inn som ny deltaker i selskapet fra 01.01.2023.  
 
 
063/22 Samarbeidsavtale om kommunal beredskap om akutt forurensning 
(Sør-Troms IUA) 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 

Kommunestyret i Lavangen godkjenner fremlagte forslag til ny samarbeidsavtale om beredskap mot 
akutt forurensing for Sør-Troms IUA.  

Samarbeidet organiseres som oppgavefelleskap etter kommunelovens §19. 

Som midlertidig politisk valgt medlem til representantskapet for 2023, velges ................ 
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 Avtalen trer i kraft 10.01.2023. 

 Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere avtalen. 

 
 
Behandling 
 
Ordfører foreslo: Atle Lien med Håkon Nygård som vararepr. 
Kommunedirektørens innstilling med ordførers tilleggsforslag enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Kommunestyret i Lavangen godkjenner fremlagte forslag til ny samarbeidsavtale om beredskap mot 
akutt forurensing for Sør-Troms IUA.  
Samarbeidet organiseres som oppgavefelleskap etter kommunelovens §19. 
Som midlertidig politisk valgt medlem til representantskapet for 2023, velges Atle Lien med Håkon 
Nygård som vararepr. 
Avtalen trer i kraft 10.01.2023. 
Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å signere avtalen. 
 
 
064/22 Tilbud om vertskommunesamarbeid om digitaliseringsnettverk i 
Troms og Finnmark 
 
Innstilling fra Formannskapet - 31.10.2022 - 059/22 

 Lavangen kommune inngår vertskommuneavtale om samarbeid i Digi Troms og Finnmark. 
 Avtalen inngås med virkning fra 1. januar 2023. 
 Kostnader for deltakelse innarbeides i kommunens budsjett- og økonomiplan. 

 
Behandling 
 
Ordføreren fremmet følgende forslag:  Saken utsettes.  Forslaget enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 
065/22 Fastsetting av valgdag - kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 
 
Innstilling fra Formannskapet - 31.10.2022 - 062/22 

1. I h.h.t. valglovens § 9-2 vedtar Lavangen kommunestyre at kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2023 i Lavangen kommune avholdes også søndag 10. september 2023. 

2. I h.h.t. valglovens § 4-1 velges Lavangen formannskap som valgstyre for kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2023 

 
Behandling 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. I h.h.t. valglovens § 9-2 vedtar Lavangen kommunestyre at kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2023 i Lavangen kommune avholdes også søndag 10. september 2023. 
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2. I h.h.t. valglovens § 4-1 velges Lavangen formannskap som valgstyre for kommunestyre- og 
fylkestingsvalget 2023. 

 
 
066/22 Plan for friluftlivets ferdselsårer 
 
Innstilling fra Formannskapet - 31.10.2022 - 063/22 
Plan for friluftslivets ferdselsårer 2022-2032 godkjennes. 
 
Behandling 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Plan for friluftslivets ferdselsårer 2022-2032 godkjennes. 
 
 
067/22 Tiltaksstrategi for tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket 
(NMSK) 
 
Innstilling fra Planutvalget  - 12.10.2022 - 051/22 
  
Tiltaksstrategiene godkjennes slik utkastet foreligger 
 
Behandling 
 
Planutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Tiltaksstrategiene godkjennes slik utkastet foreligger. 
 
 
068/22 Tiltaksstrategier for tilskudd til spesielle miljøtiltak i landbruket 
(SMIL) 
 
Innstilling fra Planutvalget  - 12.10.2022 - 052/22 
  
Tiltaksstrategiene godkjennes slik utkastet foreligger. 
 
Behandling 
 
Planutvalgets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Tiltaksstrategiene godkjennes slik utkastet foreligger. 
 
 
069/22 Parkering langs Holmenveien 
 
Innstilling fra Planutvalget  - 12.10.2022 - 049/22 
  
Planutvalgets innstiller til kommunestyret at Holmenveien skiltes med “Parkering forbudt”. 

139



Side 10 av 12 
 

 
Behandling 
Utsettelse av saken, foreslått av Svein Sæther, Høyre 
Saken utsettes. 
 
Det ble votert over utsettelsesforslaget. Forslaget fra repr. Svein Sæther enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
 
070/22 Trafikksikkerhetsplan forlengelse 
 
Innstilling fra Planutvalget  - 12.10.2022 - 053/22 
  
1. Trafikksikkerhetsplan for Lavangen kommune fra 2017 videreføres fram til 2024, med noen små 
endringer og oppdatert tiltaksliste. 
2. Prioritering av tiltak 2022-24 

1. Gangvei Elveparken-Nesset 
2. Gangvei skolen-Elveparken 
3. Ny parkering/bussholdeplass ved skolen 
4. Gangvei Spansgårdstigninga 
5. Gangvei Sneverbakken 
6. Vegkryss Nessveien-Tennevollveien 

3. Planen skal i henhold til kommunal planstrategi avløses av ny temaplan. 
  
 
Behandling 
Senterpartiets forslag, foreslått av Ruben Bjerkmo, Senterpartiet 
1. Trafikksikkerhetsplan for Lavangen kommune fra 2017 videreføres fram til 2024, med noen små 
endringer og oppdatert tiltaksliste. 
 
2. Prioritering av tiltak 2022-24 
 
1. Ny parkering/bussholdeplass ved skolen 
2. Gangvei skolen-Elveparken 
3. Gangvei Spansgårdstigninga 
4. Gangvei Sneverbakken 
5. Vegkryss Nessveien-Tennevollveien 
 
3. Planen skal i henhold til kommunal planstrategi avløses av ny temaplan. 
Tillegg til Senterpartets forslag, foreslått av Ruben Bjerkmo, Senterpartiet 
 
4. K.S ber skolen flytte av og påstigning fra nåværende løsning, til servicebygget. Snarest. 
  
Endringsforslag til nytt punkt 4, foreslått av Atle Lien, Arbeiderpartiet 
Kommunestyret ber administrasjonen utrede flytting av holdeplass til Servicebygget. Innstilling 
presenteres for politisk behandling innen utgangen av 2022. 
 
Ved alternativ behandling mellom planutvalgets innstilling og forslaget fra SP v/Ruben Bjerkmo, ble 
forslaget fra SP v/Ruben Bjerkmo vedtatt med 8 mot 7 stemmer. 
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Ved alternativ votering mellom forslag til nytt pkt. 4 mellom forslaget fra SP v/Ruben Bjerkmo og 
forslaget fra AP v/Atle Lien, ble forslaget fra Atle Lien vedtatt med 8 mot 6 stemmer.  En repr. avsto 
fra å stemme. 
 
Vedtak: 
1. Trafikksikkerhetsplan for Lavangen kommune fra 2017 videreføres fram til 2024, med noen små 
endringer og oppdatert tiltaksliste. 
 
2. Prioritering av tiltak 2022-24 
 
1. Ny parkering/bussholdeplass ved skolen 
2. Gangvei skolen-Elveparken 
3. Gangvei Spansgårdstigninga 
4. Gangvei Sneverbakken 
5. Vegkryss Nessveien-Tennevollveien 
 
3. Planen skal i henhold til kommunal planstrategi avløses av ny temaplan. 
4. Kommunestyret ber administrasjonen utrede flytting av holdeplass til Servicebygget. Innstilling 
presenteres for politisk  behandling innen utgangen av 2022. 
 
 
071/22 Prosjektplan for fase 2, strategi og forankringsfasen - omstilling 
Lavangen kommune 
 
Innstilling fra Formannskapet - 31.10.2022 - 061/22 

1. Revidert prosjektplan for fase 2, Strategi- og forankringsfasen, godkjennes. Planen for 
Lavangen kommune, datert 13. oktober 2022, gjelder fram til 31. desember 2022. 

2. Videre arbeid med omstillingsstatus avsluttes etter at konsulentfirmaet Proneo har levert 
rapport med anbefalinger om strategi.  

 
Behandling 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Revidert prosjektplan for fase 2, Strategi- og forankringsfasen, godkjennes. Planen for 
Lavangen kommune, datert 13. oktober 2022, gjelder fram til 31. desember 2022. 

2. Videre arbeid med omstillingsstatus avsluttes etter at konsulentfirmaet Proneo har levert 
rapport med anbefalinger om strategi.  

 
 
072/22 Statutter for ungdomspris og kulturpris 
 
Innstilling fra Formannskapet - 31.10.2022 - 064/22 
Ungdomspris - statutter:  
1. Kommunens ungdomspris kan gis til ungdom eller en gruppe/lag mellom 13-23 år som gjennom 
sitt engasjement gjør eller har gjort en spesiell innsats for Lavangen. 
2. Publikum inviteres til å foreslå kandidat. Forslag skal være skriftlige og begrunnet. Formannskapet 
gjør vedtak.  
3. Prisen består av pengegave og diplom, og deles ut på høvelig arrangement. 
4. Hvem som får årets ungdomspris blir offentlig når prisen deles ut.  
  
        Kulturpris - statutter:  
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1. Kommunens kulturpris kan gis til personer eller lag/foreninger/organisasjoner som gjør eller 
har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i kommunen.  
Aktuelle kandidater kan også være de som har representert kommunene utad på en verdig 
måte. 

2. Publikum inviteres til å foreslå kandidat. Forslag skal være skriftlig og begrunnet. 
Formannskapet gjør vedtak. 

3. Prisen består av pengegave, gave og diplom, og deles ut på høvelig arrangement. 
4. Hvem som får årets kulturpris blir offentlig når prisen deles ut.  

 
Behandling 
 
Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 
Ungdomspris - statutter:  
1. Kommunens ungdomspris kan gis til ungdom eller en gruppe/lag mellom 13-23 år som gjennom 
sitt engasjement gjør eller har gjort en spesiell innsats for Lavangen. 
2. Publikum inviteres til å foreslå kandidat. Forslag skal være skriftlige og begrunnet. Formannskapet 
gjør vedtak.  
3. Prisen består av pengegave og diplom, og deles ut på høvelig arrangement. 
4. Hvem som får årets ungdomspris blir offentlig når prisen deles ut.  
  
        Kulturpris - statutter:  

1. Kommunens kulturpris kan gis til personer eller lag/foreninger/organisasjoner som gjør eller 
har gjort en betydelig innsats for kulturlivet i kommunen.  
Aktuelle kandidater kan også være de som har representert kommunene utad på en verdig 
måte. 

2. Publikum inviteres til å foreslå kandidat. Forslag skal være skriftlig og begrunnet. 
Formannskapet gjør vedtak. 

3. Prisen består av pengegave, gave og diplom, og deles ut på høvelig arrangement. 
4. Hvem som får årets kulturpris blir offentlig når prisen deles ut.  

 
 
073/22 Lovlighetskontroll - kontrollutvalg - K.-sak 51-22 
 
 
Behandling 
 
H v/repr. Eva Christensen fremmet følgende forslag:  Vedtak i sak 51/22, opprettholdes. 
Ved votering ble forslaget fra H v/Eva Christensen vedtatt med 11 mot 3 stemmer. 
  
 
Vedtak: 
Vedtak i sak 51/22, opprettholdes. 
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LOABÁGA SUOHKAN 
LAVANGEN KOMMUNE 

 
 
 
 

Møteprotokoll 
 

Formannskapet 
 
 
 

Møtested: Ordførers kontor 
Møtedato: 14.11.2022  Tid: 14:00 Møte slutt: 16:00 

 
 
 

Medlemmer: Rolle Parti 
Hege Myrseth 
Rollmoen 

ordfører AP 

Klaus Larsen  medlem AP 
Svein Sæther varaordfører H 
Bernhardt Halvorsen  medlem SP 
Tove Nordheim medlem SP 

 
Fra adm. (evt. andre): 
Bjørn-Helge Aune 
Erling Hanssen 
Ingrid Hammer 

 
 
 
 
Møtenotater: 
INNKALLINGEN/SAKSLISTA: 
Ingen merknader til innkallingen/sakslista.  Enst. 
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Sakliste 
 
Saksnr. Arkivsaksnr. Arkivkode Tittel  
066/22 22/213  Budsjett 2023  

 
 
 

066/22 Budsjett 2023 
 
Kommunedirektørens innstilling: 
  
 
 
 
14.11.2022 Formannskapet 
 
Behandling 
 
Ordfører fremmet følgende forslag:  Informasjon om arbeidet med budsjett 2023, tas til 
orientering.  Enst. 
 
FSK - 066/22 Vedtak: 
Informasjon om arbeidet med budsjett 2023, tas til orientering. 
03.11.2022 Kommunestyret  
 
Behandling 
 
Ordfører endret avviket til ca. 5.4. mill. kr.  Formannskapets innstilling med ordførers endringsforslag, 
enstemmig vedtatt.  Avvik? 
 
KST  - 054/22 Vedtak: 
1. Viser til presentasjon av budsjett 2023 med avvik mellom inntekter og utgifter på ca. kr 5.4. mill. 
kr. 
2. Formannskapet ber administrasjonen utredet tiltak innen skole og politisk utvalgsstruktur for å få 
budsjettet i balanse. 
31.10.2022 Formannskapet 
 
Behandling 
Budsjett 2023, foreslått av Hege Myrseth Rollmoen, Arbeiderpartiet 
1. Viser til presentasjon av budsjett 2023 med avvik mellom inntekter og utgifter på kr. 5 106 000 
2. Formannskapet ber administrasjonen utredet tiltak innen skole og politisk utvalgsstruktur for å få 
budsjettet i balanse 
 
Forslaget fra ordføreren enstemmig vedtatt. 
 
FSK - 065/22 Vedtak: 
1. Viser til presentasjon av budsjett 2023 med avvik mellom inntekter og utgifter på kr. 5 106 000,-. 
2. Formannskapet ber administrasjonen utredet tiltak innen skole og politisk utvalgsstruktur for å få 
budsjettet i balanse. 
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Kommuner som er oppført i
registeret
Register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK)

Dato: 08.11.2022 | Kommunal- og distriktsdepartementet

(http://www.regjeringen.no/no/dep/kdd/id504/)

Kommuner som er registrert

Kommunene i listen nedenfor er registrert i ROBEK
med hjemmel i kommuneloven § 28-1 første ledd
(https://lovdata.no/lov/2018-06-22-83/§28-1). Kolonnen til
høyre viser hvilken bokstav i § 28-1 første ledd som er
grunnlaget for registreringen.  

En kommune som er registrert i ROBEK vil først bli
meldt ut av registeret når det følger av
kommuneloven § 28-5 (https://lovdata.no/lov/2018-06-22-

83/§28-5). 

Inn- og utregistrering av kommuner i ROBEK skjer i
hovedregel to ganger i året.

Registeret er sist oppdatert 08.11.2022. 

Antall registrerte kommuner nå: 14

Se historisk oversikt fra 2001 til 2020
(http://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-

regioner/kommuneokonomi/robek-2/robek-2001-
2015/id415536/).

Siste endringer: 
Inn: 
08.11.2022 Lavangen 
16.06.2022 Kåfjord 
20.05.2022 Vestnes 

Ut: 
23.08.2022 Karasjok 
09.08.2022 Nesna 
09.08.2022 Saltdal 
 
Endringer: 
17.02.2022 Fauske 
23.09.2021 Giske 
23.09.2021 Porsanger

Regjeringen.no
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Kurs Nytt KU k&r 

NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2023

Tilbake til kursoversikten

Nøkkelinfo
Fra/til 1.2—2.2

Påmeldingsfrist 15.12

Pris Fastsettes senere

Sted Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen

Varighet 1.2.: 10.00 - 17.00 
2.2.: 09.00 - 13.00

Vi har igjen gleden av å invitere til NKRFs årlige Kontrollutvalgskonferanse 1. - 2. februar 2023 og endelig
igjen som en fysisk samling i The Qube på Gardermoen. 

Fra den første konferansen i 2005 med ca. 300 deltakere har dette årlige arrangementet vokst betydelig
og etablert seg som det viktigste og største treffpunktet for kontrollutvalgene i kommunal sektor. I 2021
og 2022 samlet konferansen rundt 400 deltakere digitalt. Deltakerrekorden er fra 2020 med ca. 800
deltakere på Gardermoen.

Målgruppe

Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, ordførere,
kommunedirektører og ellers alle med interesse for kontroll, revisjon og tilsyn i kommunal sektor.

Program
Arbeidet med programmet pågår fortsatt, men mye er klart og mange interessante temaer og innledere
er bekreftet.

Håkon Haugsbø er engasjert som møteleder for hele konferansen.

I første programpost stiller vi følgende spørsmål: 

En åpen opplyst samtale – en forutsetning for et velfungerende lokaldemokrati?

Ytringsfrihetskommisjonens leder, Kjersti Løken Stavrum, vil med utgangspunkt i dette spørsmålet
snakke om kommisjonens utredning: NOU 2022: 9 En åpen og opplyst offentlig samtale. Kommisjonen
har med utgangspunkt i Grunnloven § 100 utredet de sosiale, teknologiske, juridiske og økonomiske
rammene for ytringsfrihet i dagens samfunn. Utregningen er nå på en bred høring med frist 16. januar
2023.

Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg høsten 2023, og det gjør kommisjonens utredning enda mer
interessant og aktuell. Har vi en åpen og opplyst samtale i dag – og er debattklimaet slik at det bidrar til
et levende lokaldemokrati? Hvordan står det til med rekruttering til kandidater til folkevalgte verv? er
spørsmål vi søker å belyse i denne programposten, hvor vi også får høre fra spesialrådgiver i KS, Lise
Spikkeland, og ellers planlegger viå ha innledninger fra representanter for kommunesektoren.
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Vi følger opp temaet fra første programpost med en annen av Ytringsfrihetskommisjonens
problemstillinger:

Tilgang på informasjon – en forutsetning for en åpen og opplyst offentlig samtale

I denne bolken vil du blant annet møte leder av Pressens offentlighetsutvalg, Tron Strand, som vil belyse
hvordan det egentlig står til med åpenheten i norske kommuner. Hvordan står det til med tilgangen på
informasjon/åpenheten i kommune-Norge? Og vil mer åpenhet automatisk føre til med demokrati?
Pressens offentlighetsutvalg utarbeider i samarbeid med Kommunal Rapport, et Åpenhetsbarometer.

I tillegg har KS fått en utredning fra Advokat�rmaet Lund & co DA om et eventuelt åpenhetsregister for
norske kommuner (ofte omtalt som "lobbyregister"). Hva betyr egentlig det? Partner og advokat i Lund,
Silje Aga Rogan, vil presentere utredningen og drøfte hvorvidt vi trenger et åpenhetsregister.

Dette temaet avsluttes med en samtale med innlederne samt lederen for den liberale tankesmien Civita,
Kristin Clemet.

Neste tema blir barnevern:

Barnevernsløftet – hva er det?

Vi hører stadig historier fra barnevernet. I tillegg er barnevern ofte et tema når kontrollutvalgene skal
bestille forvaltningsrevisjoner fra revisjonen. Hva innebærer egentlig den nye barnevernsreformen og hva
er barnevernsløftet? Vi får også konkrete eksempler på hvordan man har jobbet med dette temaet i en
kommune. I tillegg til innledning fra en kommune vil seniorrådgiver i KS Innlandet, Martin Skramstad,
bidra under dette temaet.

Dag 1 avsluttes med en samtale med riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen. Her får vi høre om hva han
legger vekt på – og hvilke konsekvenser kan dette få for kommunal kontroll.

Dag 2 åpner med spørsmålet:

Hvem leverer til kommunen?

Nasjonalt tverretatlig etterretnings- og analysesenter (NTEAS) har kartlagt 43 887 leverandører til det
offentlige med leveranser på over 500 000 kroner i perioden 2015–2020. Kartleggingen viser at straffede
leverandører og leverandører med reaksjoner utgjør 5 prosent av det totale antallet leverandører. Kan vi
leve med dette – og hva skal vi gjøre for å rette dette opp?

Analytikerne Silje Ingjer og Emil Westli fra NTEAS vil legge fram resultatene. Og advokat Arnhild Dordi
Gjønnes i NHO, som representerer leverandører til offentlig sektor, vil komme med sine kommentarer.

Neste tema blir:

Cybersikkerhet i norske kommuner – politikernes ansvar

Vi hører stadig vekk om datainnbrudd i kommuner, staten og private bedrifter. Er vi maktesløse – eller
kan vi med enkle grep sikre oss bedre? Hva bør kontrollutvalget spørre seg om når det gjelder egen
kommune? Daglig leder Bjørn T. Tveiten i Kommune-CSIRT (Nasjonalt senter for informasjonssikkerhet i
kommunesektoren) vil komme med fakta og gode råd. Vi skal også få eksempel fra en kommune som
har tatt grep.

Denne kommunestyreperioden går mot slutten, og vi avslutter konferansen med:

Arven fra et kontrollutvalg til det neste

Det har vært en spesiell periode med nedstengning og mange digitale møter. Men vi har lært mye. Til
høsten skal det velges nye kontrollutvalg i kommunene. Hvilke erfaringer kan vi ta med oss videre? Vi
legger opp til erfaringsutveksling fra erfarne kontrollutvalgsleder(e) og representanter fra sekretariat og
revisjon. Foreløpig er Tage Pettersen (H), leder av kontrollutvalget i Moss, og Ragnhild Aashaug, rådgiver
i Kontrollutvalg Fjell IKS, bekreftet som innledere.
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[Det tas forbehold om endringer i programmet. Sist oppdatert: 26. oktober]

Etterutdanning:

11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning

Påmeldingsskjema

Deltakere

Deltaker #1

Fjern

Selskap/enhet

Fakturaadresse

Postnummer

Poststed

Ressursnr. e.l. (som ref. på
faktura)

  Er medlem i NKRF

Epost, kopimottaker

Fornavn

Etternavn

Epost

Mobil

Fødselsår

Tilleggsopplysninger

Ønsket deltakelse Velg ...

 Legg til deltaker

Send skjema

NKRF – kontroll og revisjon i kommunene, Haakon VIIs gate 9, Postboks 1417 Vika, 0115 Oslo, Telefon: 23 23 97 00,
Epost: post@nkrf.no
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Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 
Kontrollutvalget i Lavangen 

kommune  
41/2022 28.11.2022 Bjørn H. Wikasteen  

 
 
 
EVENTUELT 
 
Innstilling til v e d t a k: 
 
(Saken fremmes med åpen innstilling) 
 
Saken gjelder: 
Eventuelle saker til behandling 
 
Vedlegg til saken: 
 A: Trykte vedlegg:   
     
      
 B: Utrykte vedlegg:  
 
 
Saksutredning: 
 
Eventuelle øvrige saker utenom sakslisten som tas opp til behandling. 
 
 
 
Tromsø, 21.11.2022 
 

 
 

149


	Tom side
	Tom side
	Lavangen protokoll 31.10.2022.pdf
	MØTEprotokoll
	Kontrollutvalget
	Møtested:  Lavangen kommune, rådhuset

	Kontrollutvalgets uttalelse 2021.pdf
	Lavangen, den 28. november 2022
	leder av kontrollutvalget

	kms 3.11.pdf
	Møteprotokoll
	Kommunestyret
	Sakliste


	fms 14.11.pdf
	Møteprotokoll
	Formannskapet
	Sakliste





