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Referatsaker 06.02.2020  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 06.02.2020 01/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/21 - 1 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Er regionrådsleder valgbar 
Hva betyr det at avstemmingsresultatet skal inn i møteboka 
Hvem signerer kontrakten når kontrollutvalget skal granske 
Hvordan sette sammen et administrasjonsutvalg 
Engasjementsbrev Lierne 
Folkevalgtopplæring - program 
 
Saksopplysninger 
 
 

1.  
 
 
 



Er regionrådsleder valgbar? 
Kommunal Rapport 06.01.2020 

 
Ledere på tilsvarende nivå som kommunalsjefer og etatssjefer kan ikke velges til folkevalgte 
organer, men hva er egentlig «tilsvarende nivå»? 
Jan Fridthjof Bernt peker på at en leder av et regionråd ikke er en del av kommunens 
forvaltningsapparat. 
  
SPØRSMÅL: I kommuneloven § 7-3, bokstav c, er fastsatt at utelukket som valgbar til 
folkevalgte organer er som alminnelig regel blant andre «kommunalsjefer, etatssjefer og 
ledere på tilsvarende nivå». Kan daglig leder av et regionråd defineres som «leder på 
tilsvarende nivå»? 
 
SVAR: «Regionråd» må være det som i kommuneloven 2018 kalles «Interkommunalt politisk 
råd». Slike råd skal etter § 18–1 første avsnitt «behandle saker som går på tvers av 
kommune- eller fylkesgrensene». Daglig leder tilsettes av dette rådet og svarer til dette. Hun 
er ikke en del av sin kommunes forvaltningsapparat, og dermed heller ikke utelukket fra valg 
til folkevalgte organer i denne. 
. 
 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A77-3
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A718-1


Hva betyr det at avstemmingsresultatet skal inn i møteboka? 
Kommunal Rapport 13.01.2020 

 
Den nye kommuneloven har krav om at avstemmingsresultat skal inn i møteboka. Men loven 
sier ikke noe om hvor detaljert resultatet skal nedtegnes. 
Kommunen kan vedta et reglement hvor det fastsettes at det også skal fremgå hvordan hvert 
enkelt medlem har stemt, men loven krever ikke dette, mener Jan Fridthjof Bernt.  
  
 SPØRSMÅL: Hvordan skal vi tolke det som står under punkt e i kommunelovens paragraf 
11–4 om føring av møtebok? I proposisjonen fra regjeringen til ny kommunelov ble det tatt 
inn en ny bestemmelse om møtebok med krav til innholdet i denne. Der kom det fram at 
denne bestemmelsen vil sikre at allmennheten får vite hva de ulike representanter eller 
partier har stemt når kommunale organer har fattet vedtak. Nå når loven har kommet, så er vi 
flere som ikke klarer å tolke loven dit at vi må det, så det jeg lurer på er: 
Skal vi kun skrive selve resultatet 4 mot og 21 for – eller kan vi skrive hva partiene stemte og 
hva om de ikke er enige i partiet, skal vi skrive ned navn på hvem som har stemt hva? 
  
SVAR: Nei, loven kan ikke forstås slik at det er et generelt krav om at det skal protokolleres 
hvordan det enkelte medlem har stemt. «Avstemningsresultat» er i utgangspunktet 
stemmetall for og mot det aktuelle forslaget til vedtak. Men det kan fastsettes i reglement at 
det også skal fremgå hvordan hvert enkelt medlem har stemt, og det er også praksis for at 
enkeltmedlemmer kan be om at det fremgår av protokollen hvem som stemte for og imot 
forslaget, og også om å få gi en helt kort forklaring på egen stemmegivning. Begge deler er 
informasjon som kan være vesentlig for velgerne. 
 
 
 

Departementet presiserer kravene til møteboken 
Den nye kommuneloven stiller strengere krav til innholdet i møteboken fra møter i folkevalgte 

organer. 
Kommunal Rapport 16.01.2020 
Siri Halvorsen, avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 

  
 I spalten Bernt svarer mandag 13. januar 2020 tolker professor emeritus Jan Fridthjof Bernt 
kommuneloven § 11–4 andre ledd bokstav e. Han skriver blant annet at loven ikke kan 
forstås slik at det er et generelt krav om at det skal protokolleres hvordan det enkelte 
medlem har stemt. 
 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker å kommentere uttalelsen. Den nye 
kommuneloven stiller strengere krav til innholdet i møteboken fra møter i folkevalgte organer 
enn tidligere lov. 
 
Ett av kravene er at møteboken nå skal inneholde opplysninger om «avstemningsresultatet». 
Hva som ligger i dette, blir nærmere beskrevet i forarbeidene, se Prop. 46 L (2017–2018) på 
side 157: 
 
«Det er særlig viktig at avstemningsresultatet kommer fram. Både utfallet av avstemningen 
og hvilke partier som stemte på hvilke forslag til vedtak skal framgå av møteboken. Det er 
viktig for ettertiden og innbyggernes mulighet for å holde de folkevalgte ansvarlige for sine 
voteringer at møteboken viser hva de ulike partier har stemt.» 
 
Departementet mener dette innebærer at møteboken også skal inneholde en angivelse av 
hvordan partiene har stemt. Dersom partiene deler seg og stemmer på ulike forslag, eller det 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-4
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A711-4
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er én eller flere uavhengige i organet, tilsier formålet bak bestemmelsen at personene det 
gjelder, navngis slik at det blir mulig å vite hva den enkelte folkevalgte har stemt. 
 
Denne tolkningen legger også Bernt til grunn i sin spalte 9. april 2018, der han viser til dette 
sitatet fra proposisjonen og legger til grunn at det er slik bestemmelsen i den nye 
kommuneloven må forstås. 
 

https://kommunal-rapport.no/bernt-svarer/2018/04/ma-fortelle-om-hvem-som-stemte-hva
https://kommunal-rapport.no/bernt-svarer/2018/04/ma-fortelle-om-hvem-som-stemte-hva


Hvem signerer kontrakten når kontrollutvalget skal granske? 
Kommunal Rapport 16.12.2019 

 
Kontrollutvalget skal få ekstern hjelp til å gjennomføre en undersøkelse, men så er 
spørsmålet om hvem som kan signere en slik anskaffelseskontrakt. 
Jan Fridthjof Bernt mener det her må legges avgjørende vekt på kontrollutvalgets 
selvstendige posisjon når det gjelder valg og gjennomføring av undersøkelser.  
  
 
SPØRSMÅL: Kommunestyret har vedtatt at kontrollutvalget skal gjennomføre en 
(hendelsesbasert) undersøkelse. Selve undersøkelsen skal gjøres av en ekstern leverandør. 
I kommunestyrets vedtak framgår det at kontrollutvalget skal hente inn tilbud fra minst tre 
leverandører. 
 
Kontrollutvalgets sekretariat har ansvaret for den administrative og praktiske delen av 
anskaffelsen. Kontrollutvalget foretar valg av leverandør. 
 
Hvem er rette vedkommende til å skrive under kontrakten mellom den valgte leverandøren 
og kontrollutvalget? Er det ordfører, kommunedirektør, kontrollutvalgets leder, eller leder for 
kontrollutvalgets sekretariat? 
  
 
SVAR: Slik jeg ser det, må det her legges avgjørende vekt på kontrollutvalgets selvstendige 
posisjon når det gjelder valg og gjennomføring av undersøkelser, innenfor de økonomiske 
rammene som kommunestyret har fastsatt for utvalgets virksomhet. 
Kommunestyret har gitt kontrollutvalget fullmakt til å iverksette en undersøkelse og knyttet 
betingelser til hvordan man skal organisere denne, men derfra og ut er det utvalget som har 
ansvaret for å gjennomføre undersøkelsen. Utvalget kan ikke instrueres verken av 
kommunedirektør, ordfører eller kommunestyre når det gjelder utførelsen av oppdraget innen 
den gitte rammen. 
 
Også valg av leverandør av undersøkelsen er utvalgets ansvar. Jeg vil derfor mene at det er 
kontrollutvalgets leder som skal underskrive kontrakten, med medunderskrift fra 
sekretariatsleder, som ansvarlig saksbehandler. 
 



Hvordan sette sammen et administrasjonsutvalg 
Kommunal Rapport 09.12.2019  

 
Flere synes det er vanskelig å forstå reglene om partssammensatte 
utvalg/administrasjonsutvalg i den nye kommuneloven. Her går professor Jan Fridthjof Bernt 
gjennom reglene. 
Det partssammensatte utvalget får sin vedtaksmyndighet ved delegeringsvedtak fra 
kommunestyret. Kommunestyret kan utvide eller begrense utvalgets myndighet.  
  
SPØRSMÅL: Hvilken status har og hvilke regler gjelder for partssammensatte utvalg 
(administrasjonsutvalg) etter den nye kommuneloven? Hvor stor frihet har partene når det 
gjelder utvalgets sammensetning og utforming av alternative samarbeidsordninger? 
  
SVAR: Her er flere litt spørsmål som det har oppstått usikkerhet om. Jeg skal her prøve å 
sortere noen av dem. 
 
Ansvarsområde for partssammensatte utvalg. 
Regler om partssammensatte utvalg er gitt i kommuneloven § 5–11. Slike utvalg skal 
opprettes «for behandling av saker som gjelder forholdet mellom de ansatte og kommunen 
eller fylkeskommunen som arbeidsgiver». 
 
Dette gjelder imidlertid bare saker av generell karakter. I § 13–1 siste avsnitt er det fastslått 
at saker som gjelder «det løpende personalansvaret for den enkelte, inkludert ansettelse, 
oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner» er kommunedirektørens 
ansvar. Det betyr at ingen folkevalgte organer – heller ikke kommunestyret eller fylkestinget 
– skal behandle eller har avgjørelsesmyndighet i slike. 
 
Forholdet mellom det partssammensatte utvalget og kommunestyret eller fylkestinget. 
Det partssammensatte utvalget får sin vedtaksmyndighet ved delegeringsvedtak fra 
kommunestyret. Kommunestyret kan utvide eller begrense utvalgets myndighet, for 
eksempel ved bestemmelser med krav til kvalifisert flertall i visse saker, eller om 
mindretallsanke til kommunestyret eller fylkestinget. 
 
Sammensetningen av utvalget 
Kommunen eller fylkeskommunen og de tilsatte velger hver for seg medlemmer av utvalget. 
Flertallet av medlemmene skal velges av kommunestyret eller fylkestinget. Valg av disse 
medlemmene i utvalget skjer etter de vanlige reglene om valg i loven – som avtalevalg eller 
forholdsvalg. Valgperioden er her som for andre utvalg fire år, men på samme måte som for 
andre utvalg, kan kommunestyret eller fylkestinget foreta nyvalg av de medlemmer de selv 
har valgt. 
 
For representantene for de tilsatte gir loven ingen regler om valget, bortsett fra at 
valgperioden skal være på to år, men her har departementet lagt til grunn at disse må velges 
etter forholdstallsprinsippet. 
 
Hvem kan velges som medlemmer? 
For de tilsattes representanter gjelder de alminnelige kravene i loven om valgbarhet til 
folkevalgte organer, bortsett fra kravet om at vedkommende skal være registrert som bosted 
i kommunen eller fylket. 
 
For representantene for kommune eller fylkeskommunen er det ingen særregler om 
valgbarhet. Kommunestyret eller fylkestinget står ganske fritt når det gjelder komponeringen 
av arbeidsgivers representasjon i utvalget, men her er avtalevalg klart det beste redskap. Da 
kan man komponere arbeidsgiverrepresentasjonen som helhet, og kan om man ønsker sette 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-11
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A713-1


sammen en gruppe der kommunen som arbeidsgiver er representert med både folkevalgte 
og tilsatte i administrasjonen. 
 
Her får vi imidlertid et problem hvis kommunen eller fylkeskommunen ønsker at 
kommunedirektøren eller annen tilsatt i ledende stilling skal være med i utvalget. Disse er 
som alminnelig regel utelukket fra valg til folkevalgte organer, se § 7–3 første avsnitt, bokstav 
b og c.  
 
Denne begrensningen kan oppleves som unødvendig og uheldig når det gjelder 
partssammensatte utvalg. Formålet med et slikt utvalg er jo å etablere en møteplass mellom 
tilsatte og arbeidsgiver, og da vil det være uheldig om man ikke kan ha med den eller de 
øverste ansvarlige for ivaretakelse av arbeidsgiverfunksjonen, slik at arbeidet i utvalget kan 
få karakter av et «trepartsamarbeid» mellom folkevalgte, administrasjon og tilsatte. 
 
I en uttalelse 17.11.2006 legger imidlertid Justisdepartementet til grunn at denne 
utelukkelsesregelen gjelder også for slike utvalg, idet man særlig viser til prinsippet om skille 
mellom folkevalgte og administrasjon i kommunen. Jeg tror dette stadig må være den riktige 
tolkningen av bestemmelsen. 
 
Men her er det et viktig poeng at etter § 13–1 femte avsnitt har kommunedirektøren, 
personlig eller ved stedfortreder, møte- og talerett i det partssammensatte utvalget, og det er 
også hun som har ansvaret for å iverksette vedtak som er truffet der. Et fullt medlemskap 
med stemmerett ville da innebære en usedvanlig dobbeltrolle, og lovens alminnelige 
utgangspunkt er derfor at dette ikke skal skje. 
 
Adgang til å avtale «andre ordninger» 
Spørsmålet blir så om det er adgang til å gjøre unntak fra dette prinsippet. 
 
I § 5–11 første avsnitt, siste setning, er det gitt en regel om adgang til å avtale «andre 
ordninger» for slikt samarbeid enn lovens modell for partssammensatte utvalg. Dette kan da 
bare gjøres med tilslutning fra minst ¾ av de tilsatte. Det har vært omdiskutert hvor vid 
denne fullmakten er, om den bare gjelder alternative modeller som ikke skal oppfattes som 
partssammensatte utvalg etter loven, og ikke modifiseringer av reglene om 
sammensetningen av et slikt utvalg. 
 
Justisdepartementet har i uttalelsen nevnt ovenfor lagt til grunn at denne fullmakten i loven 
også omfatter det å avtale en annen sammensetning av dette utvalget enn angitt i loven. Og 
her omtaler man eksplisitt den konsekvens at man kan avtale at også medlemmer av 
administrasjonens ledelse skal kunne velges inn. Departementet begrunner sitt standpunkt 
slik: 

«Det kan innvendes mot et slikt standpunkt at en dermed åpner for unntak fra sentrale 
regler i loven, herunder § 14 nr. 1 bokstav b om at administrasjonssjefen er utelukket 
fra å bli valgt bl.a. til kommunens faste utvalg. … Vi ser imidlertid dette som en naturlig 
konsekvens av at loven, nettopp ved behandling av saker som gjelder forholdet 
mellom kommunen eller fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte, åpner for 
avvikende løsninger, herunder løsninger som går ut på at arbeidsgiverrollen ivaretas 
av administrasjonen.» 

 
Dette er et standpunkt som har fått økt betydning etter at vi i kommuneloven 2018 § 5-1, i 
innledningen, har fått en bestemmelse der det fastslås at alle folkevalgte organer «skal 
opprettes etter bestemmelsene i denne loven eller etter bestemmelser om slike organer i 
andre lover». 
 
Kommunestyret eller fylkestinget må altså ha en særlig hjemmel for å gå utenfor rammen av 
de generelle reglene om hvilke folkevalgte organer kommunen eller fylkeskommunen skal 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A77-3
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ha. Det betyr at hvis ikke den særlige regelen i § 5–11 om adgang til å vedta «andre 
ordninger» gir hjemmel for slike avvik fra «normalmodellen», vil man ikke kunne opprette et 
kollegialt organ der sammensetningen avviker fra det som ellers følger av loven, herunder 
forbudet mot å velge kommunedirektør eller tilsatte i lederstilling inn i et folkevalgt organ. 
 

https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A75-11












Lierne kommune 

Rådmannen   

 

PROGRAM FOR FOLKEVALGTOPPLÆRING LIERNE KOMMUNE 

DAG 4 – TORSDAG 06.02.20 KL 16oo-20oo 

Kl 16oo: Kontrollutvalgets oppgaver    Arnodd/Jorunn Sund 

Kl 17oo: Museet Midt      Camilla (Inger K) 

Kl 1720: Eierskap og eierstyring    Bente og Lillian 

Kl 18oo: Kaffepause 

Kl 1815: Kompetanseløft – Digitalisering. Hvor står vi? Karl Audun m/flere 

Kl 183o: Lierne kommunes organisasjon   Karl Audun 

Kl 1845: Arealplanlegging i praksis    Roy 

Kl 19oo: «Fra sykemeldt til langtidsfrisk» Status  Hans Petter 

Kl 1915: Nytt delegeringsreglement. Avklaringer?  Karl Audun 

Kl 193o: Åpen post. Frist; 03.02.20 kl 18oo. 

Kl 20oo: Avslutning 

 

 

Utsettes p.g.a. møtekollisjoner m.m.: 

LVK (Landsammenslutninger av vassdragskommuner) 

Utmarksforvaltning – KS 

Barneløftet i Trøndelag – KS 

 

Nordli, den 27. 01.20 

 

Karl Audun Fagerli 

rådmann 

 

 

 



  
Kontrollutvalgets årsrapport 2019  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 06.02.2020 02/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033, TI - &14 
Arkivsaknr 20/25 - 1 
 
Forslag til vedtak 

1. Det framlagte forslaget til Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 vedtas. 
2. Årsrapporten oversendes kommunestyret med slik innstilling til vedtak: 

        Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2019 til orientering. 
 
 
 
Vedlegg 
0014 Vedlegg - Årsrapport 2019 Lierne 
 
Saksopplysninger 
Ifølge kommunelovens § 22-1 har kommunestyret det øverste tilsyn med den 
kommunale forvaltning. Til å forestå det løpende tilsynet på sine vegne, velger 
kommunestyret et kontrollutvalg, jfr. kommuneloven § 23-1. 
 
Kontrollutvalgets arbeid og rapportering er nærmere regulert i Forskrift om 
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner. Det følger av departementets 
merknader til denne at kontrollutvalget ene og alene er direkte underlagt 
kommunestyrets instruksjonsmyndighet. All rapportering tilbake skal derfor skje 
direkte til kommunestyret. Kontrollutvalget vurderer fortløpende således hvilken 
informasjon og saker som vil være aktuelle å presentere for kommunestyret.  
Det som oversendes kommunestyre skal legges frem for kommunestyre, dette kan 
ikke velges bort eller diskuteres. 
 
Kontrollutvalgets årlige rapport vil derfor være en oppsummering av utvalgets arbeid i 
løpet av året og er således viktig informasjon til kommunestyret om det tilsyn utvalget 
utøver på kommunestyrets vegne. Alle møteinnkallinger med saksdokumenter er 
sendt ordfører og rådmann. Dette fungerer som en fortløpende informasjon til 
kommunen og det politiske miljøet. Ordfører har møte- og talerett i kontrollutvalgets 
møter. Ut fra tidligere praksis er det også for 2019 utarbeidet en årsrapport til 
kommunestyret der det er redegjort for sentrale deler av kontrollutvalgets virksomhet 
og aktivitet i 2019.  
 
 
 
Vurdering 
Årsrapporten anbefales oversendt kommunestyret med forslag om at kommunestyret 
tar kontrollutvalgets årsrapport 2019 til orientering. 
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1 INNLEDNING 
Kontrollutvalget har som oppgave å føre den løpende kontroll og tilsyn med den kommunale 
forvaltning på vegne av kommunestyret, jfr. kommuneloven med forskrifter. Kontrollutvalget 
kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan defineres 
som kontroll og tilsyn, men kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av 
kommunens folkevalgte organer. Ny kommunelov § 23-1 omhandler kontrollutvalget og § 22-
1 om kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar. 
 
Kontrollutvalget for perioden 2019 – 2023 ble valgt av kommunestyret den 3.10.2019 sak 
0069/19. Det ble valgt 5 medlemmer og 3 varamedlemmer: 
 
Faste medlemmer                                         

1. Leder Arnodd Lillemark 
2. nestleder Tore Solstad 
3. Medlem Knut Eide 
4. Medlem Hilde Kveli 
5. Medlem Kathrine Gåsbakk 

Vara medlemmer 
1. Atle Bertil Gåsbakk 
2. Roy Inge Bergli 
3. Anne Berit Sundvik 

 
 
 

Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer.  
Leder Arnodd Lillemark sitter også i kommunestyret. 
 
 
 

2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2019 
Sekretariatstjenesten til kontrollutvalget utføres av Konsek Trøndelag IKS. 
Revisjonsoppdraget (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll) utføres av 
Revisjon Midt-Norge SA. 

 
2.1 MØTER 
Kontrollutvalget har i 2019 holdt 4 møter, og behandlet 16 saker.  
Kontrollutvalgets møter er åpne. Møtene lukkes under behandling av saker underlagt lovpålagt 
taushetsplikt. 
Kommunens revisor deltar etter behov med møte- og talerett på kontrollutvalgets møter. 
Ordføreren har møtt noe og har møte- og talerett i kontrollutvalget. 
Både ordfører og rådmann får tilsendt møteinnkalling og møteprotokoll. Rådmannen møter 
etter nærmere innkalling og er dyktig til å informere i de saker kontrollutvalget ber om 
informasjon.  
 
2.2 BEHANDLING AV KOMMUNENS REGNSKAPER 
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, uttaler utvalget seg om 
årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Uttalelsen går til kommunestyret, men kopi 
til formannskapet. I møte 30.04.2019 ga kontrollutvalget sin uttalelse til kommunestyret om 
kommunens årsrapport og årsregnskap for 2019, sak 008/19. 
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2.3 FORVALTNINGSREVISJON 
Selve planen for forvaltningsrevisjon for 2019-2023 vil bli behandlet i kontrollutvalget før 
sommeren 2020.   
 
Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon angående flykningertjenesten i 2018. 
Rapporten var forventet levert innen 29.10.2019, men utsatt levert til våren 2020. 
Prosjektplan flykningertjenesten blir behandlet i møte den 16.01.2020 

    
 
 
2.4 SELSKAPSKONTROLL 
Selve planen for Eierskapskontroll for 2019-2023 vil bli behandlet i kontrollutvalget før 
sommeren 2020.   
 
Ingen gjennomførte selskap- / selskapskontroller i 2019 
 
2.5 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLER 
Rapporter etter revisjonsgjennomgang av møteprotokoller fra kommunestyret og formannskap 
har tidligere blitt lagt fram for kontrollutvalget som egne saker to ganger i året. Den 
orienteringen tas nå som et ledd i revisors ordinære statusrapportering. 
Hensikten med denne gjennomgangen av saksframlegg og vedtak er å påse at saker av 
vesentlig økonomisk betydning er i tråd med lov, forskrift, regelverk og overordnede planer. 
Gjennomgang av møteprotokoller behandles som en del av orienteringen fra revisor.  
 
 
2.6 TILSYN MED REVISJONEN 
Gjennom behandling av revisjonsstrategier, statusrapporter og orienteringer fra revisjonen 
fører utvalget tilsyn med at revisjonsarbeidet er à jour og foregår i samsvar med god kommunal 
revisjonsskikk.  
Oppdragsansvarlig revisor skal årlig avgi erklæring om sin uavhengighet, jfr. forskrift om 
revisjon § 15. Denne ble forelagt kontrollutvalget i møtet den 30.04.2019, sak 08/19.  
 
 
 
2.7  ORIENTERING FRA KOMMUNENS ADMINISTRASJON 
Rådmannen og andre representanter for kommunens administrasjon møter når 
kontrollutvalget ber om orienteringer eller de gangene kontrollutvalget har innkalt 
rådmannen. Kontrollutvalget får gode og også skriftlig orientering når / hvis vi ber om dette. 
Ordføreren har også møtt i enkeltsaker i 2019. 
 
 
2.8 BEFARING/BESØK 
Kontrollutvalget har fått omvisning ved 2 renseanlegg i Lierne i 2019.  
 
2.9 KURS OG KONFERANSER 
Kontrollutvalgsleder har ikke vært på konferanser i 2019. 
 
3 AVSLUTNING 
Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret - som har det øverste ansvaret - for på dets vegne 
å føre tilsyn med øvrige folkevalgte organer og administrasjonen. I praksis blir forhold som 
kontrollinstansen avdekker, løst på lavest mulig nivå, og bare unntaksvis formelt rapportert til 



_________________________________________________________________________________________________________________ 
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2019  SIDE 5 AV 
6  

kommunestyret. Kontrollutvalget ser positivt på og vil gjerne ha innspill fra kommunestyret i 
form av forslag på oppgaver det vil være ønskelig at kontrollutvalget ser nærmere på. 
 
 
 
 
Lierne, Januar 2020 
 
Kontrollutvalget 
 
 
Vedlegg saksliste 2019 
 

Møtedato Sakstittel Saksnr 

25.03.2019 Referatsaker 25.03.2019 01/19 
25.03.2019 Orientering fra rådmannen 25.03. 2019 02/19 
25.03.2019 Skatteoppkrevern i Lierne kommune 2018 03/19 
25.03.2019 Kontrollutvalgets årsrapport 2018 04/19 
30.04.2019 Referatsaker 30.04.2019 17/19 
30.04.2019 Orientering fra revisor  - 30.04.2019 18/19 
30.04.2019 Orientering fra rådmannen - 30.04.2019 19/19 
30.04.2019 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsrapport 2018 20/19 
05.09.2019 Referatsaker 05.09.2019 05/19 
05.09.2019 Orientering fra rådmannen 05.09.2019 06/19 
05.09.2019 Økonomiplan budsjett for kontrollutvalg 2020 07/19 
05.09.2019 Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring 2020 08/19 
05.09.2019 Evaluering av kontrollutvalgets virksomhet 2015 - 2019 09/19 
05.09.2019 Godkjenninga av protokoll i møte den 05.09.2019 10/19 
11.11.2019 Referater 11.11.2019 11/19 
11.11.2019 Kontrollutvalgets rolle og oppgaver 2019 - 2023 12/19 
11.11.2019 Årsplan 2020 13/19 
11.11.2019 Revisjonsstrategi 2019 14/19 

11.11.2019 Diskusjonsgrunnlag til en forvaltningsrevisjon om bosetting av 
flykninger. 15/19 

11.11.2019 Godkjenning av protokoll 11.11.2019 16/19 
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Prosjektplan for forvaltningsrevisjon av flykningertjenesten.  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 06.02.2020 03/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 217, TI - &58 
Arkivsaknr 20/89 - 2 
 
Forslag til vedtak 
1. Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanens  datert 18.12.2019 
2. Rapporten forventes levert 1. Juni 2020 og innenfor den angitte ressursbruk på 260 timer. 
3. Kontrollutvalget skal orienteres underveis for å kunne ta stilling til evt. behov for endringer i 
prosjektplanen. 
 
Vedlegg 
Revidert prosjektplan - flykningertjenesten Lierne 
 
 
 
 



 

 

 

FORVALTNINGSREVISJON 

FLYKTNINGETJENESTEN 

PROSJEKTPLAN 

 

 

 
 
 
 
 

Lierne kommune 

Januar 2020 

FR1089 



 

 

1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN 
 

Problemstilling  Har Lierne kommune lagt til rette for at bosatte 

flyktninger skal bli integrert? 

o Får flyktninger med rett til det, tilbud om bolig, 

barnehageplass, plass i SFO og plass ved 

nærmeste grunnskole?  

o Gjennomfører flyktningene 

introduksjonsprogrammet med opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap? 

o Hvor stor andel av flyktningene deltar i 

arbeidsliv og utdanning etter gjennomført 

introduksjonsprogram?  

o Legger kommunen tilfredsstillende til rette for 

integrering gjennom programmet «Fra 

innvandrer til innbygger», samt i uformelle 

arenaer som frivillighet, idrettslag og andre 

møtepunkter? 

o Blir de vedtak kommunestyret fatter om 

flyktninger og integrering, samt kommunens 

planer for integrering, fulgt opp av 

kommuneadministrasjonen? 

Kilder til kriterier  Kommuneloven 

 Introduksjonsloven 

 Helse- og omsorgstjenesteloven 

 Vedtatte planer og strategier for Lierne kommune 

Metode Intervju og dokumentgjennomgang 

Tidsplan  Timeforbruk: 260 timer 

 Planlagt levering: Juni 2020 

Prosjektteam Oppdragsansvarlig revisor: Eirik Gran Seim 

eirik.seim@revisjonmidtnorge.no 

Prosjektmedarbeider: Sunniva Tusvik Sæter, 

sunniva.saeter@revisjonmidtnorge.no 



 

 

Styringsgruppe: 

 Arve Gausen,arve.gausen@revisjonmidtnorge.no 

 Mette Sandvik, mette.sandvik@revisjonmidtnorge.no 

 

Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved 

gjennomføringen av prosjektet, jf. egenerklæringsskjema. 

Kontaktperson Lierne 
kommune 

Rådmannen i Lierne eller den som rådmannen delegerer  

 

mailto:mette.sandvik@revisjonmidtnorge.no


 

 

2 MANDAT 
I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet 

gjennomgått.  

2.1 Bestilling 
Bestillingen er ikke en del av Lierne kommunes plan for forvaltningsrevisjon 2015-2019.  

I sak 18/18 prioriterte kontrollutvalget «Flyktningetjenesten» som neste 

forvaltningsrevisjonsprosjekt, og det var enstemmig ønske om dette i utvalget.  

I diskusjonsgrunnlaget til prosjektplan, som ble presentert i kontrollutvalget 05.11.19, 

avgrenset revisjonen mot integrering som gjøres gjennom prosjektet «Fra innvandrer til 

innbygger», herunder integrering gjennom frivillighet, idrettslag osv.  

Kontrollutvalget uttalte imidlertid i dette møtet at man ønsker at prosjektet «Fra innvandrer til 

innbygger», samt integrering gjennom fritidsaktiviteter, skal innbefattes i 

forvaltningsrevisjonen. Disse punktene tas derfor med i oppdatert prosjektplan. 

2.2 Bakgrunnsinformasjon 
Bosetting og integrering av flyktninger er en kommunal oppgave. Det er Integrerings- og 

mangfoldsdirektoratet1 (IMDi) som anmoder kommunen om bosetting av et spesifikt antall 

flyktninger. På bakgrunn av IMDis anmodning fatter kommunen vedtak om å bosette et 

bestemt antall flyktninger og eventuelt enslige mindreårige flyktninger.  

Kommunen må planlegge for bosetting av flyktninger gjennom å ha oversikt over tilgjengelige 

boliger, kapasitet i flyktningetjeneste, voksenopplæring, barnehage, skole og så videre. 

Samtidig bør kommunen se på behovet for arbeidskraft i området.  

IMDi anslår at personer med flyktningbakgrunn utgjør 30 prosent av alle innvandrere i Norge. 

Antall personer på flukt varierer fra år til år, og flyktningestrømmen til Europa hadde sin siste 

topp i 2015/2016, med hovedsakelig flyktninger fra Syria.2  

2.3 Flyktningetjenesten i Lierne 
Flyktningetjenesten er organisert under oppvekst- og kulturetaten i kommunen. 

Flyktningetjenesten har koordineringsansvar for etablerings- og bosettingsarbeid av 

 

1 Hentet fra: https://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/bosettingsprosessen/vedtak-planlegging/ 
2 Hentet fra: https://www.imdi.no/om-integrering-i-norge/innvandrere-og-integrering/innvandrerbefolkningen-i-
norge/ 
 



 

 

nyankomne flyktninger, samt introduksjonsprogrammet. I oppfølgingen av trivsel, arbeid og 

utdanning er det et tett samarbeid mellom flyktningetjenesten og voksenopplæringen. 

Høsten 2014 bosatte Lierne sine første flyktninger. Fram til januar 2018 ble 43 flyktninger 

bosatt i kommunen. Noen har kommet direkte fra flyktningeleir, noen fra asylmottak i Norge og 

noen gjennom familiegjenforening. I 2018 har Lierne arbeidet med bosetting av flyktninger, 

selv om kommunen ikke var anmodet om bosetting dette året. Kommunen bosatte likevel 8 

syriske flyktninger som egentlig skulle bosettes i Namsos. Disse flyttet tilbake til Namsos, 

hovedsakelig begrunnet med at det var en utfordring å finne egnet bolig til en stor familie.  

All bosetting av flyktninger har blitt gjennomført i Sandvika. Kommunen har arbeidet for å 

bosette i andre deler av kommunen, men dette har man ikke lyktes med.  

Kommunens flyktningkonsulent gikk av med pensjon 1. januar 2019. Det ble rekruttert en ny 

konsulent høsten 2018 som startet i sin stilling 1. desember 2018.  

Lierne kommune vedtok å bosette 34 flyktninger i perioden 2017-2019. Det har kommet 

signaler fra statlig hold om at Lierne ikke blir bedt om bosetting i 2019. Kommunen uttrykker i 

årsberetningen for 2018 at det er uforutsigbart hvordan utviklingen rundt bosetting vil fortsette, 

og at ingen bosetting av flyktninger vil innebære konsekvenser for voksenopplæring, 

grunnskole, barnehage og flyktningetjenesten fremover.  

Flyktningebosettingen har til nå gitt økt stabilitet i elevtallsutviklingen på Stortangen, 

sammenlignet med den negative prognosen som ble satt tidligere.  

I siste halvdel av 2018 hadde helsestasjonen et ekstra fokus på å gi tilbud om gratis HPV-

vaksine til flyktningekvinner.  

Årsberetning 2018 presenterer at den første gruppen med avgangselever med 

flyktningbakgrunn gikk ut av grunnskoleopplæring våren 2018. Disse startet videregående 

opplæring, men en av to elever flyttet til Namsos med sin familie. Det betyr at man nå, litt over 

et år etterpå, har mulighet til å se på hvordan det organiserte programmet for integrering i regi 

av kommunen har fungert.  

Lierne deltar fra 2019-2020 i prosjektet «Fra innvandrer til innbygger». Prosjektet har som mål 

å skape tverrfaglige møteplasser og å kartlegge gode praksiser i kommunen. Det skal også 

øke muligheten for maksimal integrering av nye landsmenn. Det skal identifiseres behov for 

videre utviklingsarbeid og tiltak for et inkluderende lokalsamfunn. Prosjektet finansieres av 



 

 

Sparebankstiftelsen SMN, og prosjektpartnere er likestillingssenteret KUN og Røde Kors Nord-

Trøndelag. Gjennom prosjektet skal det utvikles et program som3:  

- Mobiliserer frivilligheten for å utvikle tilbud med og for innvandrere 

- Øker integreringskompetansen i kommunen og synliggjør innvandrerne som ressurs i 

lokalsamfunnet 

- Tar i bruk verktøy for godt integreringsarbeid 

- Utvikler samarbeid i lokalsamfunnet 

- Bygger på brukermedvirkning 

- Er overførbart og kan brukes over hele landet 

 

 

 

3 Hentet fra: https://sparebankstiftelsensmn.no/sparebankstiftelsen-smn/nyheter/fra-innvandrer-til-innbygger-i-
nordtrønderske-småsamfunn 
 



 

 

FORSLAG TIL PROSJEKTDESIGN 
I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i 

prosjektet. Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli 

beskrevet.  

2.4 Avgrensing 
Forvaltningsrevisjonen vil ikke undersøke enkeltsaker. 

 

2.5 Problemstillinger 
 Har Lierne kommune lagt til rette for at bosatte flyktninger skal bli integrert? 

o Får flyktninger med rett til det, tilbud om bolig, barnehageplass, plass i SFO og 

plass ved nærmeste grunnskole?  

o Gjennomfører flyktningene introduksjonsprogrammet med opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap? 

o Hvor stor andel av flyktningene deltar i arbeidsliv og utdanning etter 

gjennomført introduksjonsprogram?  

o Legger kommunen tilfredsstillende til rette for integrering gjennom programmet 

«Fra innvandrer til innbygger», samt i uformelle arenaer som frivillighet, 

idrettslag og andre møtepunkter? 

o Blir de vedtak kommunestyret fatter om flyktninger og integrering, samt 

kommunens planer for integrering, fulgt opp av kommuneadministrasjonen? 

 

2.6 Kilder til kriterier 
Aktuelle kilder til kriterier i dette prosjektet vil kunne være:  

- Kommuneloven 

- Introduksjonsloven 

- Helse- og omsorgstjenesteloven 

- Vedtatte planer og strategier for Lierne kommune 

 

2.7 Metoder for innsamling av data 
Revisor vil foreta en gjennomgang av relevante dokumenter og gjennomføre intervju med 

aktuelle personer. Aktuelle personer i dette prosjektet kan være rådmannen, rektor og ansatte 

voksenopplæringa, leder / saksbehandler i flyktningetjenesten, NAV, oppvekstsjef, og helse- 

og omsorgssjef, eventuelt representanter fra frivilligheten og flyktningene.   



 

 

Representanter fra frivilligheten og flyktninger er ikke pliktig bidra til revisjonen, og det tas 

forbehold om at disse ønsker dette.  



 

 

3 VURDERING AV KVALIFIKASJONER OG 
UAVHENGIGHET 

Revisor har vurdert gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen, og bekrefter at den vil bli 

gjennomført med nødvendige faglige kvalifikasjoner og uavhengighet (RSK 001, 7-9). 

 

 

Steinkjer, 02.01.2020 

 

Eirik Gran Seim 

Oppdragsansvarlig revisor       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 

 



  
Planlegging av kontrollutvalgets arbeid med plan for 
forvaltningsrevisjon  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 06.02.2020 04/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 217, TI - &30 
Arkivsaknr 20/27 - 1 
 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget ber Revisjon Midt-Norge utarbeidet risiko- og vesentlighetsvurdering for 
Lierne kommune. 

2. Arbeidet har en timeramme på 60 timer og skal sendes sekretariatet innen 01.03.2020. 
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet iverksette de øvrige tiltakene som er nødvendig for å 

gjennomføre den skisserte prosessen med plan for forvaltningsrevisjon. 

 
 
 
 
 



  
Godkjenning av møteprotokoll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Lierne kommune 06.02.2020 05/20 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 20/195 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 06.02.2020, godkjennes. 
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