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Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 
1/18 Kvænangen kommunestyre 12.02.2018 

 

Oversendelse av vedtak fra kontrollutvalget 

Henvisning til lovverk: 
 
 

Vedlegg 
1 Vedlegg 

 

Kontrollutvalgets innstilling 
 

1. Kontrollutvalget varsler kommunestyret om at administrasjonssjefens manglende 
oppfølging av saker fra kontrollutvalget over tid har medført at kommunestyrets 
kontrollorgan ikke lenger kan ivareta de kontrolloppgaver som følger av krav i lov og 
forskrift. 

 
2. Kontrollutvalget vil særlig fremheve at det foreligger manglende oppfølgning av 

nummererte revisjonsbrev samt uteblitt svar i saker hvor kommunestyret særskilt har 
pålagt administrasjonssjefen å svare kontrollutvalget innen angitt frist. 

 
3. Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for snarlig oppfølgning. Saken 

fremmes med åpen innstilling. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Viser til vedlegg. 
 
 



Post Kvænangen

Fra: Bjørn Halvor Wikasteen <bhw@k-sek.no>
Sendt: 9. januar 2018 12:00
Til: Post Kvænangen
Kopi: Eirik Losnegaard Mevik
Emne: Sak til kommunestyret v/ ordfører fra kontrollutvalget
Vedlegg: 201 801091  1 5859664. pdf

viktighet: Høy «-

Brevet er også sendt per post.

Sakens dokumenter er offentlige. K-Sekretariatet minner om at selv  om  sakens dokumenter er offentlige må

ordfører vurdere om møtet som skal behandle saken må lukkes etter reglene i kommunelovens  §  31 nr. 3.

Med vennlig hilsen

Bjørn H. Wikasteen

Seniorrådgiver
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K-Sekretariatet 
Kvænangen kommune
v/ ordfører Eirik L. Mevík

9  I  6 I Burfjord

Deresref.: Saksbeh.: Bjom H. Wikasleen Telefon: Dato:

Vår ref.: ll  l8-429.5.5 E~postadr.: bhw@k-sek.no 777 88043  9.  I .20  l  8

OVERSENDELSE  AV  VEDTAK FRA KONTROLLUTVALGET  -  SAK TIL
KOMMUNESTYRET

Kontrollutvalget har i møte 28.11.2017 protokoller: følgende:

Sak 29/17
OPPFØLGNING SAK  23/17  -- MANGLENDE SVAR FRA RÅDMANN

Innstilling:

l . Kontrollutvalget varsler komnlzmestyrei om at administrasjonssjefens rnanglende
oppfølgning av saker' fla kontrollutvalget over tid har nzedfort at  kommzmeslyrets
kontrollorgan ikke lenger kan ivareta de kontrolloppgatfer som følger av krav  i  lov  —
og finskrifl.

2. Kontrollutvalget vil særlig fienzheve at det fiJreligger manglende oppfølgning av
ntmttnererte revisjonsbrev samt uteblir! svar i saker hvor konzmunestyret særskilt har
pålagt administrasjonssjefen å svare kontrollutvalget innen angitt fiist.

3.  Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret for snarlig oppfølgning. Saken
flerrznzes med åpen innstilling.

Behandling:
Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Kontrollutvalget varsler kommunestyret om at adtzzinistrasjonsfiekns manglende
oppfølgning av saker fra kontrollutvalget over tid har nteafart at konnmtnestyrets
kontrollorgan ikke lenger kan ivareta de kontrolloppgatfet' som følger av krav i lov-
ogforskrifi.

Postadresse: llovedkontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Avdelingskontor: Organisasjonsnr:
K-Sckrctarialet IKS Fylkeshuset Postmottak Fossen clo Lenvik kommune  988  064 920
Postboks 6600 Slrnndvn. I3, TROMSØ 9479 HARSTAD 9144 SAMUELSBERG 9306 FINNSNES
9296  TROMSØ  Tlf.  77  78  80  43 Tlf. 77  02 61 66  Tlf.  77 71 61  14 Tlf.  77 81 10 65
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2. Kontrollutvalget vil særlig fiefnheve at det fin-eligger manglende oppfølgning av
mmmzererfe rev1'.sy'onsbrev samt uteblítt svar i  saker  hvor kommzmeslyret særskilt har
pålagt administrasjonssjefen å svare kontrollutvalget innen angitt fiisl.

3. Kontrollutvalget oversender' saken til korfmntnestyret for snarlig appfiavlgning. Saken
fieztzttzes med åpen innstilling

Utslcri/lfia Saksprotokoll sendt 4. desember 201  7  til:

-  Kvænangen  kommzme  v/ ora]fm'er
-  Kvænangen karmmme. v/ administrasjonssjefen
-  KomRev NORD v/ 'oppdragsansivarlig fa;'vaImirIgsrevisor og regnskapsrevísor

åfllfllf*

Saken oversendes for videre oppfølgning i kommunestyret i tråd med vedtakets pkt. 3.

Særutskrift ble sendt administrasjonssjefen den 4.12.2017 med frist for merknader før
oversendelse til 22.12.2017. Saken har således vært forelagt administrasjonssjefen til uttalelse
etter kommunelovens  §  77 nr. 6. Rådmannen har ikk; benyttet seg av retten til å gi merknader.
Fremleggelsen er ubesvart.

Kontrollutvalget ønsker at kontrollutvalgets leder eventuelt med bistand fra K-Sekretariatet gis
mulighet for en kort muntlig redegjørelse, og at det settes av tid til en slik presentasjon.

Saksfremlegg sak 29/ l  7  vedlegges og bes følge saken.
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K-Sekretoriotet

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler:

KontrollutvalgetiKvænangen 29/2017 28.11.2017 Bjørn H. Wikasteen
kommune

MAN GLENDE FREMDRIFT OG OPPFØLGNIN  G  AV  SAKER  AV
ADMINISTRASJONSSJEF EN  — VARSEL/ OVERSENDELSE TIL
KOMMUNESTYRET'

Innstilling tilv e d t  a  k:

I. Kontrollutvalget var-sier kommunestyret om at administrasjonssjefens tnanglende
oppfølgning av sakerfla kontrollutvalget over tid har  medfarl  at konunzmestyrets
kontrollorygan ikke lenger kan ivareta de kantrolloppgaver som fialger av krav i lov  —
ogforskriji.

2. Korztrollzrtvalget vil særlig fleuzheve at del foreligger nzangletule oppfølgning av
nummererte revisjonsbrev samt utebl i tt svar i saker hvor  kommzmestyret  særskilt har
pålagt administrasjonssjefen  å  svare kontrollutvalget innen angitt fi-ist.

3. Kontrollutvalget oversender' .saken til konmzunestyret for snarlig oppfølgning. Saken

fremmes med åpen imzstilling

Saken gjelder:

Manglende svar fra administrasjonssjefen over tid i saker som behandles i kontrollutvalget.

Vedlegg til saken:
A: Trykte vedlegg:
I. Særutskrift av sak 23/17 sendt administrasjonssjefen den 3.10.2017 med frist 1.11.2017.
2. Purring på svar sendt administrasjonssjefen. 8.11.2017.

B: Utrykte vedlegg:

Sak 19/17 og 23/17.

Saksutredning:

Kontrollutvalget traff i ekstraordinært møte den 24. august 2017 i sak 19/17 slikt vedtak:

K-Sekretariatet bes fremme en sak til neste :note med oversikt over saker / forespørsler
fra kontrollutvalget som er sendt til administrasjonen hvor utvalget enten mangle!‘ svar
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eller har fått orange/fullt svar. Videre om .saker hvor kommuneslyref har bedt
adnzinzírtrctsjonetr svare konirol/zltvctlget og hvor svar ikke er gitt.

Saken ble fulgt opp i møte 28. september 2017 i sak 23/ 1 7 hvor det ble tmffet slikt vedtak:

I. Korm'aiIntvaIget_/inner at :trang/ende oppfølgning og .svarfla administrasionssjefin er
etter hvert blitt et alvorlig problem  forfierndrtfietz z' :ttvalgets Iovgøålagte
/com‘raIIarbez'd.

2. Komroilulvalgef ber om en .r/rrjfilig redegíøre/sefin administrasjorzssjqfizn om når
.svar kan påregnes i de Salter som _fieingfir' av saksfietzzlegg.

3. Kontrollutvalget ber  om  s/crifllig redegjørelse innen  1.11.20!  7.

Etter nrøtet ble saemtskrift av vedtak i sak 23/17 oversendt administrasjonssjefen en med frist
for svar innen 1.1 1.2017. Påminnelse om fristoversittelsen ble sendt den 8.11.2017. Begge
ubesvart.

Som det frezngikk av saksfremlegg i sak 23/17 så har ikke sekretariatet fått noe skriftlig svar
fra administrasjonssjefen som er registrert i postjournalen til K-Sekretariatet siden 27.7.2015.

Administrasjonssjefen en har heller ikke kontaktet sekretariatet på annen måte.

Oversikt over saker:

SAK
PS 51/15 Forv.

Revisjonsrapport
«Barnevern»
Revisjonsbrev m' 16
(2014)
Misligholdssak
KU sak 23/16

Adm. sjefens
intemkontroll

KU sak 28/16

Refinansiering av
lån i lånefondet
Kommunestyresak
5 8/ 1 6

L
Sak 9/17
Forv. revisjon
«Saksbehandling og

oppfølgning av
vedtak i Nærings,
låne og utv. fond»

OVERSENDT
Behandlet i

kommunestyret
21 . 1 0.201 5

Sendt fra KU

9 .9 .201 6

Oversendt

administrasjonssjefen
8. 9.201 6

25.4.2016

20.2.2017

FRIST
31.3.2016

Kommunestyret påla

adm. sjef  å  svare
innen 31.1.2017

Kommunestyret pâla
adm.sjef å svare
innen 31 .1.2017

6.5.2016.

30.6.2017

Kommentar
Mangler svar på
oppfølgning av tiltak og
anbefalinger. Intet svar.

Saken er svært gammel.
Fare for foreldelse, og
tap for kommxmen. Intet

svar.

KU har bedt
administrasjonssjefen
dokumentere at
intemkontrollen i
kommunen er  i  samsvar
med kommunelovens

krav. Intet svar.
Kommunestyret har bedt

adnnsjef svare KU. Intet
SVRY.

J

Saken gjelder á
oppfølgning av
forvaltningsrevisjon av
vedtak  i  nærings, låne og
ulv. fond. Intet svar.
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Sak 2/ 17 fra KU 20.2.2017 28.2.2017 Putting På Sflkfif- Wet
Svar vedr sak Svar'
PS51/15 og P 88/16

KU 13/17 Rev. brev 26.5.2017 30.6.2017 Revisfir Og KU be!‘ 0m
18 (om svar på spørsmål lcnyttet

årsregnskapet 2016) for 2016'

Sekretariatets vurdering:

Kontrollutvalget er et lovpålagt utvalg og er kommunestyrets redskap for demokratisk tilsyn
og kontroll for âsikre at den kommunale virksomheten skjer på en kostnadseffektiv og
kvalitetsmessig god rnâte  — i tråd med gjeldene lover og regler, og kontmunenes egne planer
og vedtak.

Konnnuneloveris  §  77 nr. 6 lyder:
Kontrollutvalget skal rapportere resrzítateføe av sitt arbeid til  kommzmestyrer  eller fylkestinget.
For en sak rapporteres' til kormnunestyrer eller fylkestinget skal den ha vært forelagt

aclminístrctsjonssjefrzn til uttalelse.

Kontrollutvalget er altså kommunestyrets kontrollorgan, og er på ingen måte underlagt den

kormnunale administrasjon. Administrasjonssjefen en har følgelig ingen instruksjonsmyndighet
over verken kontrollutvalget eller dets sekretariat. Kontrollutvalgets oppgave er  å  føre kontroll
med den konimunale forvaltningen på vegne av kommunestyret, som har det overordnede og
totale kontrollansvaret etter kommunelovens § 76. Kontrollutvalget forutsettes å være
uavhengig av kommunens administrasjon og alle andre folkevalgte organ enn kommunestyret
selv.

For  å  kunne gjennomføre de kontrolloppgaver som lovgiver har lagt til kontrollutvalget
forutsetter dette at administrasjonen i kommunen saniarbeider med utvalget og bringer til veie

de opplysninger og svar som kreves før vedtak treffes. Det følger av forvaltningslovens regler
at en sak skal være så godt opplyst som mulig før vedtak treffes. Det gjelder videre også krav
om hurtighet og effektivitet i saksbehandlingen.  I  tillegg utfylles forvaltningsloven av såkalte
alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper. Administrasjonssjefen ens inanglende
oppfølgning av saker er ikke i samsvar med disse grunnprinsipper samt regler om god
forvaltningsskikk.

Postjournal for Kåekretariatet IKS viser at det ikke er registrert noen inngående brev fra
administrasjonssjefen en i Kvænangen kommune verken 2016 eller hittil i 2017. Siste svar fra
administrasjonssjefen en er registrert i den 27.7.2015.

Det faktum at kontrollutvalgets saker over lengere tid har stoppet opp hos
administrasjonssjefen  ~  som følge av manglende svar- er ikke bare til skade for en forsvarlig
fremdrift, men også til hinder for oppfyllelse og utførelse av det påse- og kontrollaiisvat'
utvalget har etter konnnuneloven og kontrollutvalgsforskríften overfor kommunestyret. Det er

et lovstridig forhold.
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Sekretariatet vil særlig fremheve at det foreligger :manglende svar i to nummererte brev fra
revisjonen. Et nummerert brev fra revisjonen sendes ut av kommunens revisor dersom han
mener det foreligger et avvik som krever særskilt oppfølgning og svar. Det foreligger risiko
for at koinmunen kan lide tap som folge av manglende oppfølgning. I tillegg foreligger en
rekke saker livor kommunestyret - etter begjæring fra kontrollutvalget  -  har pålagt
administrasjonssjefen en å svare kontrollutvalget innen angitt frist. Heller ikke dette .er
etterkommet.

Det er flere saker som gjelder oppfølgning av 'tidligere forvaltningsrevisjoner. Det er sløsing
med offentlige midler dersom kommunen gjennomfører ressurskrevende undersøkelser som
senere stopper opp som følge av manglende svar fra administrasjonssjefen.

Situasjonen er alvorlig og kommunestyret må som øverste myndighet i kommunen ta tak i
saken, og finne en snarlig løsning. Slik situasjonen er iiå kan ikke kontrollutvalget gjennomføre
de oppgaver som kommunestyret har bedt om, og som lovgiver har nedfelt som plikter etter
kommuneloven.

Når en sak oversendes til konnnunestyret har administrasjonssjefen etter kommunelovens  §  77
nr. 6 rett til  å  få saken «forelagt til uttalelse» før oversendelse til kommunestyret. Formålet med
denne bestemmelsen er både å ivareta behovet for kontroll av de faktiske forhold
kontrollutvalget bygger sin behandling på og å  ivareta hensynet til kontradiksjon.

Saken foreslås oversendt til kommunestyret uten innstilling til vedtak. Det er kommunestyret
som øverste myndighet i konununen son-nnå ta tak i saken, og finne en løsning.

Tro ø, 20 11.2017

H. Wikasteen
Seniorrådgiver
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eller hverl Blifite'taIvo1'fig probléiii foi' fvènrikiiiflenx i  1'1t'vaIg_e':ts ldvpålägte
kontm]1a'rbcid.

2, _1(o:_z_t_1'<:ll_1I_t\r2x_'Ig::_t hey om "e__n skfiifllig Iecljegifizijglse ifra adm_i_nis_n'asj qnsgjçfen. om nfzr svar
kan påregnes i  de saker som -frèmgåf av saksframlegg.

3. Knntrollliiväiget her om skflfilig red¢g_ia1‘e1S_e i1‘1'z1't.*1'3_ IJ I  .2017.

***#

Sakein oversendes fo1'X'id8.f¢'Q11pffi1g1:ingilrfid nrejcl vedtaket..

Salçsdolgunlcgytcr fra behazgcilixlg av sak 23117 i k_o_nt1:o_1_t_u_t valget -følger sum vedlegg.

Frist forsvar: 1.11.2017

Med \_renn_Iig hilser;

KB” Fn H. Wíkasteen
_  Se: 'orrådgiver

Gjeirpai-tá

-  ‘K0'm'Re\" NORD iv? OP}Jdfa'B$.fil1svarlig ,x::cgnskaps:ev‘iso1-
-  ;Kva_¢nattgc1;.kog1m1I.;nc v/.qgdføxjcr
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Bjørn Halvor  Wikasteen

Ha:

Sendt

TH:

Kopü

Bnnm

Vedlegg:

Viktighet:

Bjørn Halvor Wikasteen
8. november 2017 09:14
Kvænangen kommune
'frank.pedersen@kvanangen.kommune.no'; 'Eirik Losnegaard Mevik‘
Brev til rådmann . vedlegg til brev (saksfremlegg fra kontrollutvalget)
unntatt offentlighet, jfr offl § 24 (l) og § 13.
20171108091258644.pdf

Hwy

Jeg minner om frist for svar til kontrollutvalget var satt til 1.11.2017.

Dersom svar ikke innkommer må utvalget behandle saken ut  i  fra de opplysninger som foreligger.

Med vennlig hilsen

Bjørn H. Wikasteen

Seniorrådgiver

K-Sekretariatet IKS

Postadresse: Postboks 6600, 9296 Tromsø

Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø

Tlf.: 777 88043

Mobil: 459 GO 475
E-post: bhw@k-sek.no

www.k-sek.no

I K-Sekreloriotel

I
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Bjørn  Halvor Wikasteen

Fra:

Sendt:

Til:

Kopi:
Emne:

Vedlegg:

Viktighet:

Bjørn Halvor Wikasteen
4. desember 2017  13:55
'frank.pedersen@kvanangen.kommune.no'
'Eirik Losnegaard Mevik'; Doris Gressmyr (KomRev Nord); 'Knut Teppan Vik'
Oversendelse av vedtak i kontrollutvalget  -  sak til uttalelse
20171204135732729.pdf

HØY

Vedlagt følger vedtak  i  sak 29-17 fra kontrollutvalget i Kvænangen kommune.

Vedtaket oversendes kommunestyret for videre oppfølgning etter utløpet av fristen for merknader.

Brevet er også sendt per post.

Med vennlig hilsen

Bjørn H. Wikasteen

Seniorrådgiver

K-Sekretariatet IKS

Postadresse: Postboks 6600, 9296 Tromsø

Besøksadresse: Fylkeshuset, Strandvegen 13, Tromsø

Tlf.: 777 88043

Mobil: 459 60 475

E-post: bhw@k-sek.no
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