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Vedlegg til saken:
1

Prosjekt_6064_Prosjektplan_versjon_05.03.2021

Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
Gielddadirektevrra áššeguoddu: Gielddastivra dohkkeha prošeaktaplánaevttohusa «Prošeakta
6064, Ođđa skuvla 1 – 10 luohkát» 05.03.2021, ja fápmuda ovdagotti mearridit prošeaktaplána
rievdademiid.
Kommunestyret godkjenner forslaget til prosjektplan «Prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse» av
05.03.2021, og delegerer Formannskapet myndighet til å vedta endringer av prosjektplanen.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling - 15.03.2021
Meannudeapmi/Behandling:
Kommunedirektørens innstilling er enstemmig vedtatt.
Mearrádus/Vedtak:
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Gielddadirektevrra áššeguoddu: Gielddastivra dohkkeha prošeaktaplánaevttohusa «Prošeakta
6064, Ođđa skuvla 1 – 10 luohkát» 05.03.2021, ja fápmuda ovdagotti mearridit prošeaktaplána
rievdademiid.
Kommunestyret godkjenner forslaget til prosjektplan «Prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse» av
05.03.2021, og delegerer Formannskapet myndighet til å vedta endringer av prosjektplanen.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur - 25.03.2021
Jovna Ailo Anti

Ordet formannskapet byttes ut med kommunestyret.

Meannudeapmi/Behandling:
Forslag fra Jovna Ailo Anti, KL settes opp mot kommunedirektørens innstilling
Votering:
Forslag fra Jovna Ailo Anti 2 stemmer for
Kommunedirektørens innstilling: 2 (3 stemmer for) Leder bruker sin dobbelt stemme.

Mearrádus/Vedtak:
Gielddastivra dohkkeha prošeaktaplánaevttohusa «Prošeakta 6064, Ođđa skuvla 1 – 10 luohkát»
05.03.2021, ja fápmuda ovdagotti mearridit prošeaktaplána rievdademiid.
Kommunestyret godkjenner forslaget til prosjektplan «Prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse» av
05.03.2021, og delegerer Formannskapet myndighet til å vedta endringer av prosjektplanen.

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 23.03.2021
Meannudeapmi/Behandling:
Mearrádus/Vedtak:

Saksprotokoll i Eldreråd - 23.03.2021
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Meannudeapmi/Behandling:
Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutviklings innstilling er enstemmig vedtatt.
Mearrádus/Vedtak:
Gielddadirektevrra áššeguoddu: Gielddastivra dohkkeha prošeaktaplánaevttohusa «Prošeakta
6064, Ođđa skuvla 1 – 10 luohkát» 05.03.2021, ja fápmuda ovdagotti mearridit prošeaktaplána
rievdademiid.
Kommunestyret godkjenner forslaget til prosjektplan «Prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse» av
05.03.2021, og delegerer Formannskapet myndighet til å vedta endringer av prosjektplanen.

Saksutredning
Karasjok kommunestyre har vedtatt utbygging av ny skole 1 – 7 klasse i sak 18/76 Budsjett 2019
– Økonomiplan 2019 – 2022 den 10.12.2018. I kommunestyrets budsjettvedtaks sak 20/71
Budsjett 2021 – Økonomiplan 2021 – 2024 den 10.12.2020 er vedtaket endret til å omfatte ny
skole 1. til 10. klasse.
Prosjektet 6064 Ny skole 1 – 10 klasse vil være knyttet til prosjekt «Boahtevaš Kárásšjohka –
Fremtidens Karasjok» som er vedtatt gjennomført av kommunestyret i sak 19/31 den 20.06.2019.
På bakgrunn av vedtaket i sak 18/76 er det opprettet et investeringsprosjekt, prosjekt 6064 Ny
skole 1 – 10 klasse i kommunens økonomisystem.
Disse vedtakene er lagt til grunn for dokumentet «Prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse –
Prosjektplan».
Planen strekker seg fra utredningsfase til ferdigstilt forprosjektfase. Planen vil undervis i
prosjektet bli revidert til også å omfatte utførelses eller utbyggingsfasen. Prosjektplanen omfatter
en plan for gjennomføring, mål, organisering, leveranser fra rådgivere, brukermedvirkning,
kommunikasjonsstrategi, fremdrift, økonomi, kvalitetssikring og politiske beslutningspunkter i
prosjektet.
Planen er et styringsverktøy for prosjektledelsen som tar for seg leveranser fra eksterne rådgivere
som skal legges til politisk behandling i råd og utvalg i Karasjok kommune med endelig
beslutning i kommunestyret.
Prosjektplanen har delt prosjektet inn i følgende faser:






Bestillingen
Utredningsfasen - Valg av dimensjonering
Konseptfasen
o Valg av konsept
o Rom og funksjonsprogram
Skisse- og forprosjekt
Utførelse
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Inndelingen er knyttet til prosjekteringsveiledere for planlegging av større bygg. Dette gjelder
arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse og Sykehusbygg sine veiledere.
Styringsgruppe/byggekomite og brukergruppe
Karasjok kommune har i sak 12/44 «Gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter – prinsipper
og organisering» vedtatt retningslinjer for organisering av investeringsprosjekter i Karasjok
kommune. Formålet har vært å sikre ansvarsforholdene og oppgavefordelingen i tillegg til god
økonomisk styring av prosjektene.
På bakgrunn av ny organisering av administrasjonen i Karasjok kommune avviker
sammensetningen av både styringsgruppe/byggekomite og brukergruppe i dette forslaget til
prosjektplan for prosjektet.
Styringsgruppe/byggekomite
Styringsgruppe/Byggekomite har følgende mandat:











Ha overordnet ansvar for prosjektet fra ide til ferdigstillelse og overlevering for ordinær
drift både i henhold til teknisk og økonomisk gjennomføring. Det skal ligge i
byggekomiteens ansvar å sikre ivaretakelse av alle lover, forskrifter i forbindelse med
byggeprosjektet.
Ha ansvar for økonomistyringen ved gjennomføring av prosjekt
Gjennomføre prosjektet iht. inngåtte foreliggende plan og inngåtte avtaler knyttet til
anbud/tilbud.
Følge opp å gjøre vedtak om eventuelle endinger i forhold til gjeldende plan/anbud
Avlevere regnskap for prosjektet i forhold til vedtatt finansieringsplan og plan for
gjennomføring.
Realisere bevilgede tilskudd
Gjennomføre evalueringer
Utarbeide saksfremlegg for kommunestyret i forbindelse med eventuelle endringer av
kostnader, finansiering og sluttregnskap.
Sikre gjennomføring av overtakelse

Prosjektplanen legge opp til følgende sammensetning av styringsgruppen/byggekomiteen:






Kommunedirektør / assisterende kommunedirektør
Økonomisjef
Enhetsleder teknisk
Enhetsleder oppvekst (Rektor)
Prosjektleder Framtidens Karasjok

Ordfører er tildelt observatør rolle og prosjektleder er sekretær.
Endring av sammensetning av styringsgruppen i forhold til sak 12/44 er at kommunedirektør
eller assisterende kommunedirektør og prosjektleder Framtidens Karasjok er tatt inn i
styringsgruppen. Enhetsleder teknisk og enhetsleder oppvekst (rektor) erstatter de respektive
avdelingsledere/kommunalledere i den tidligere organiseringen.
Bruker gruppe (Plangruppe)
I forbindelse med planlegging av investeringsprosjekter etablerers det en bred sammensatt
brukergruppe som nedsettes av administrasjonen. Barn- og ungdomsrådet utnevner representant
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til brukergruppen. Hovedutvalgsledere for hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling og
hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur har anledning til å delta i brukergruppen
som observatører. Nestledere vil kunne møte som stedfortredere.
Formålet med planfasen er å sikre en forsvarlig gjennomføring av investeringsprosjektet og sikre
at det imøtekommer brukernes behov best mulig.
Prosjektplanen legge opp til følgende sammensetning av brukergruppe:










2 rep fra FDV- enheten
o Leder teknisk
o Vaktmester/renhold
3 representanter fra Byggende avdeling/enhet
o Teamleder
o Heimkunnskap
o Duodji
Verneombud
o Hovedverneombud
o Verneombud Fellesbygget
o Verneombud Gamle skolen
o Verneombud Ungdomsskolen
Tillitsvalgt
o Skolenes landsforbund
o Utdanningsforbundet
Barnas representant – politisk valgt
Barn- og ungdomsrådets representant
Representanter fra Nærmiljøfunksjonen
o 3 representanter for nærmiljøfunksjonen

Endring fra sak 12/44 «Gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter – prinsipper og
organisering» er at hovedutvalgsledere får endret sin rolle til observatører, byggende avdeling
stiller med 3 representanter i motsetning til 2 i vedtak 12/44. I tillegg er alle verneombudene og
representanter fra nærmiljøfunksjon tatt med i brukergruppa.
Vedtak 12/44 har tatt høyde for at sammensetningen av brukergruppe må vurderes fra prosjekt til
prosjekt.
Prosjektplanen skal være tilgjengelig for engasjerte rådgivere, politikere, ansatte, elever, brukere
av bygget, innbyggere, og øvrige interessenter.
Denne prosjektplanen er et levende dokument som vil bli revidert underveis. Planen vil bli lagt
frem politisk behandling med et endelig vedtak i kommunestyret den 22.04.2021. Revisjon av
planen delegeres til Formannskapet. Alle revisjoner av prosjektplanen vil bli lagt frem for
styringsgruppen “Boahtevaš Kárásšjohka – Fremtidens Karasjok” til orientering.
Framdriftsplan for prosjektet
Følgende fremdriftsplan er satt opp for prosjektet i tidlig fase:
Utredning/saksfremlegg
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Politisk behandling

Kommunestyret

Formannskap

Hovedutvalg teknisk

Hovedutvalg oppvekst

Hovedutvalg Helse

Brukermedvirkning

Ferdigstilt saksfremlegg / møte

Ferdigstilt utredning
Framdrift

15.09.20
20

Brukermedvikning 1

12.12.20
20

Budsjett 2021
Utredningsfasen
Dimensjoneringsgrunnlag

04.01.202
1

04.01.202
1

14.01.20
21

11.01.20
21

28.01.20
21

11.02.20
21

05.03.202
1

06.03.202
1

18.03.20
21

15.03.20
21

08.04.20
21

22.04.20
21

08.04.20
21

22.04.20
21

Konseptfasen
Konseptrapport

mai.21

Brukermedvirkning 2

mai.21

Målstyring
Rom- og funksjonsprogram
Prioritering av
investeringsprosjekter, helsesenter,
ny skole og felles mønstringssted Orienteringssak
Prosjektplan
Prioritering av
investeringsprosjekter, helsesenter,
ny skole og felles mønstringssted Beslutningssak

01.06.202
1
22.03.202
1

29.03.202
1

04.03.202
1
10.05.202
1

05.03.202
1
11.05.202
1

19.05.20
21

18.03.20
21
20.05.20
21

15.03.20
21
20.05.20
21

08.04.20
21
03.06.20
21

22.04.20
21
17.06.20
21

21.10.20
21

15.11.20
21

01.12.20
21

16.12.20
21

18.11.20
21

15.11.20
21

01.12.20
21

16.12.20
21

Skisse- og forprosjektfasen
Skisseprosjekt

01.09.202
1
sep.21

Brukermedvirkning 3
Dialogmøte Statsforvalteren i Troms
og Finnmark
Forprosjekt
Beslutning om bygging / Budsjett
vedtak

sep.21
01.10.202
1
10.11.202
1

11.10.20
21

Fremdriftsplanen er knyttet til faseinndelingen av prosjektet, brukermedvirkning, målstyring og
politiske behandling med hensyn på de politiske beslutninger som skal fattes.

Vurdering
Kommunedirektøren anser det som meget viktig å sikre ansvarsforholdene, tydelig
oppgavefordeling, brukermedvirkning, leveranser fra rådgivere, informasjon, økonomistyring og
politiske beslutninger blir fulgt opp i gjennomføringen av prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse.
I tillegg er det viktig at brukere får et eieforhold til et slikt prosjekt. Dette gjelder både elever,
lærere, politikere, eksterne brukere og den øvrige befolkningen i Karasjok.
Det er viktig at kommunen i forbindelse med dette prosjektet har styring av både økonomi,
fremdrift og politiske beslutninger. En slik plan gir forutsigbarhet i de prosesser som skal føre
frem til et ferdigstilt bygg.
Prosjektplan prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse har et forbehold som gjelder prioritering av
prosjekter. Karasjok har 3 større byggeprosjekter som er vedtatt i kommunestyret under sak
20/71 Budsjett 2021 – Økonomiplan 2021 – 2023.
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Det gjelder følgende prosjekter:




Prosjekt 6064 Ny skole 1- 10 klasse
Prosjekt 3907 Nytt helsesenter
Prosjekt 6038 Felles mønstringssted for teknisk

Denne planen er basert på at det blir foretatt en politisk beslutning om at Karasjok
kommunestyre vil prioritere utbygging av Prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse.
Prioritering av prosjekter vil bli framsatt som orienteringssak under kommunestyret den
22.04.2021, og som politisk beslutningssak i kommunestyret den 17.06.2021. Dersom
kommunestyret beslutter at en av de øvrige prosjektene skal prioriteres, vil prosjektplanen og
fremdrift i dette prosjektet endres i forhold til det vedtaket
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Kárášjoga gielda / Karasjok kommune

Prosjekt 6064 Ny skole 1-10 klasse
Prosjektplan
Dato: 2021-03-05
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DOKUMENTINFORMASJON
Rapportnavn:
Utgave/dato:
Arkivreferanse:
Arkivreferanse regnskap
Oppdrag:
Oppdragsbeskrivelse:

Prosjektleder:

Prosjekt 6064 Ny skole 1 -10 klasse - Prosjektplan
05.03.2021 / [Revisjonsdato]
20/1189 Prosjekt 6064 Nys kole 1 – 10 klasse
Prosjekt 6064 Nys kole 1 – 10 klasse
Prosjekt 6064 Ny skole 1 -10 klasse – Prosjektplan
Dokumentet er en prosjektplan for prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse. Prosjektplanen omfatter en plan
for gjennomføring, mål, organisering, brukermedvirkning, fremdrift og politiske beslutningspunkter i
prosjektet.
Sak 18/76 Budsjett 2019 – Økonomiplan 2019 – 2022 den 10.12.2018
Sak 19/68 Budsjett 2020 – Økonomiplan 2020 – 2023 den 12.12.2019
Sak 20/71 Budsjett 2021 – Økonomiplan 2021 – 2024 den 10.12.2020
Sak 21/12 Prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse – Valg av dimensjonerende elevtall den 11.02.2021
Torgrim Fredeng Kemi

Skrevet av:
Kvalitetskontroll:

Torgrim Fredeng Kemi
Nils Asgeir Samuelsen, Kristin Norbye-Bekkelund, Marit Meløy

Karasjok kommune

www.karasjok.kommune.no

Kommunestyrevedtak:

Karasjok kommune
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FORORD
Karasjok kommunestyre har vedtatt utbygging av ny skole 1 – 7 klasse i sak 18/76 Budsjett 2019 – Økonomiplan
2019 – 2022 den 10.12.2018. I kommunestyrets budsjettvedtak sak 20/71 Budsjett 2021 – Økonomiplan 2021 –
2024 den 10.12.2020 er vedtaket endret til å omfatte ny skole 1 til 10 klasse.
På bakgrunn av vedtaket i sak 18/76 er det opprettet et investeringsprosjekt, prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10
klasse i kommunens økonomisystem.
I forbindelse med gjennomføringen av prosjektet er denne prosjektplanen utarbeidet for prosjektet.
Planen spenner fra utredningsfase til ferdigstilt forprosjektfase. Planen vil bli revidert til også å omfatte utførelseseller utbyggingsfasen. Prosjektplanen omfatter en plan for gjennomføring, mål, organisering, brukermedvirkning,
fremdrift og politiske beslutningspunkter i prosjektet.
Planen er et styringsverktøy for prosjektledelsen som tar for seg leveranser fra eksterne rådgivere som skal
legges til politisk behandling i råd og utvalg i Karasjok kommune med endelig beslutning i kommunestyret.
Dokumentet skal være tilgjengelig for engasjerte rådgivere, politikere, ansatte, elever, brukere av bygget,
innbyggere, og øvrige interessenter.
Prosjektet 6064 Ny skole 1 – 10 klasse vil være knyttet til prosjektet «Boahttevaš Kárášjohka – Fremtidens
Karasjok» som er vedtatt av kommunestyret i sak 19/31 den 20.06.2019.
Prosjektet «Framtidens Karasjok» er et langsiktig utviklingsprosjekt organisert i tre trinn:




Trinn 1 – Omstilling og etablering av BASIS
Trinn 2 – Utviklingskraft og NY GIV
Trinn 3 – Innovasjon, samskaping og BESTE PRAKSIS

Prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse er en del av strategien i trinn 2 for «Boahttevaš Kárášjohka – Fremtidens
Karasjok» hvor formålet er «Utviklingskraft og Ny giv».
Planen er et levende dokument som vil bli revidert underveis. Planen vil bli lagt frem politisk behandling med et
endelig vedtak i kommunestyret den 22.04.2021. Revisjon av planen delegeres til Formannskapet.
I dette ligger det et forbehold som gjelder prioritering av prosjekter. Karasjok har 3 større byggeprosjekter som er
vedtatt i kommunestyret under sak 20/71 Budsjett 2021 – Økonomiplan 2021 – 2023.
Det gjelder følgende prosjekter:




Prosjekt 6064 Ny skole 1- 10 klasse
Prosjekt 3907 Nytt helsesenter
Prosjekt 6038 Felles mønstringssted for teknisk

Denne planen er basert på at det blir foretatt en politisk beslutning om at Karasjok kommunestyre vil prioritere
utbygging av Prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse.
Prioritering av prosjekter vil bli framsatt som orienteringssak under kommunestyret den 22.04.2021, og som
politisk beslutningssak i kommunestyret den 17.06.2021. Dersom en av de øvrige prosjektene vil bli prioritert av

Karasjok kommune
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kommunestyret den 17.06.2021, vil det sannsynligvis bli gjort endringer i denne planen med hensyn til fremdrift,
og det kan være mulig at prosjektarbeidet vil bli stanset før forprosjektfasen.

Karasjok 05.03.2021

Torgrim Fredeng Kemi
Prosjektleder

Kristin Norbye-Bekkelund
Enhetsleder teknisk

Karasjok kommune
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1 ORIENTERING
1.1 Bakgrunn
Karasjok kommunestyre har i budsjettbehandlingen til 2019 og 2020 vedtatt midler til ny skole 1 – 7 klasse.
Bestillingen i budsjettvedtaket for 2020 endret til Ny skole 1 – 10 klasse.
«Bakgrunnen er de utfordringer som Karasjok kommune står i med tanke på gammel bygningsmasse som er dyr å drifte, i
dårlig stand og uhensiktsmessig utformet med tanke på å tilfredsstille nye krav til undervisning. Karasjok erfarer en nedgang i
befolkningen. Dette utløser et behov for å se på skolestrukturen.»

Karasjok skole er en 1 - 10 samisk skole som følger Kunnskapsløftet 2006 - samisk. Trinnene holder til i 5 ulike
bygg på samme tomt som til sammen utgjør en bygningsmasse på ca. 9 300 m2 BTA. Dette er langt mer enn
kommunen har behov for, og bidrar til at kommunen har svært høye kostnader knyttet til drift og vedlikehold.
I budsjettforarbeidet til Budsjett 2019 og Budsjett 2020 står det videre at planarbeidet med skolestruktur skal
avdekke det reelle behovet, og det skal gis svar på om det bør bygges nytt, eller om det vil være mer lønnsomt å
bygge på/eller oppgradere/rehabilitere eksisterende anlegg. Endring av struktur kan også innebære en reduksjon i
antall barnehager/skoler eller reduksjon i totalt areal benyttet til formålet.
I budsjett forarbeidet til budsjett 2019 og 2020 var det satt opp prosjekt basert på «Ny skole 1-7 klasse».
Begrunnelsen var at man hadde rehabilitert skolebygget til ungdomstrinnet i 2010 – 2011, og vil beholde det som
følge av de investeringsmidlene som var benyttet til prosjektet.
Prosjektet er i budsjettforarbeidet til Budsjett 2021 endret fra 1 – 7 skole til 1 – 10 skole. Formålet med endringene
er å fange opp et udekket rombehov ved ungdomstrinnet 8 – 10 kl. Det vil si at man vil avdekke arealbehovet for 1
til 10 trinn. Denne endringen er i tråd med vedtak fra 2006 hvor det ble vedtatt 1 – 10 skole (kombinert skole).
Utredningsarbeidet er igangsatt hvor formålet med prosjektet er «Rett bygg på rett sted til rett tid».
Det er flere organisatoriske og strukturelle fordeler ved å se ny barneskole i sammenheng med ungdomsskolen.
Ved å samlokalisere barne- og ungdomsskolen vil man enklere kunne oppnå følgende forhold:















En helhetlig skolestruktur som letter arbeidet med å skape trygge overganger i ulike faser
En felles læringskultur
Et sterkt fagmiljø hvor den enkelte ansatte motiveres av egen utvikling, samarbeid og mestring. Slik blir
også nyutdannede blir mindre sårbare ved at de slipper å stå alene om oppgavene.
Teamorganiserte lærergrupper som sammen kan gi den opplæringen elevene har krav på.
En mer fleksibel organisasjon og mindre sårbar med tanke på sykdom og fravær.
Tidlig innsats som er omforent og gjennomført
En skole som utnytter bredden og kompetansen i lærergruppen
Felles kompetansebygging
Utstrakt samarbeid og samhandling på leder- og lærernivå, samt mellom disse
Stort spekter av læringsaktiviteter til alle elevene ved å dyrke en sterk delingskultur
Større tverrfaglig miljø, og tett samarbeid i tverrfaglige team
Sikre at elever kan oppnå en god relasjon til flere pedagoger
Sikre kvalitet i alle ledd
Stordriftsfordeler
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Flere av punktene ovenfor vil også kunne gi en større økonomisk fleksibilitet. Ved å lete etter sambruk- og
flerbruksmuligheter, vil man kunne redusere arealbehovet, og dermed både investeringskostnader og
driftskostnader.
Utbygging av ny skole henger sammen med prosjekt «Fremtidens Karasjok». Gjennom arbeidet med Fremtidens
Karasjok skal man etablere grunnlaget for investeringer av ny skole, nytt helsesenter, Felles mønstringssted for
teknisk og infrastruktur innen vann- avløp og overvann.

1.2 Fremtidens Karasjok
Høsten 2019 ble det satt et langsiktig og helhetlig utviklingsprosjekt i Karasjok kommune for å støtte utviklingen av
en forvaltningspraksis som skal sikre at Karasjok makter å ivareta sine forpliktelser som tjenesteprodusent,
arbeidsgiver, samfunnsutvikler og demokratisk organisasjon. Prosjektet «Framtidens Karasjok» vil være et
langsiktig (8 år) utviklingsprosjekt organisert i tre trinn:




Trinn 1 – Omstilling og etablering av BASIS
Trinn 2 – Utviklingskraft og NY GIV
Trinn 3 – Innovasjon, samskaping og BESTE PRAKSIS

Prosjektet «Fremtidens Karasjok - Boahttevaš Kárášjohka» skal bidra til varig endring i Karasjok kommune for å
gjøre kommunen bedre i stand til å løse sitt samfunnsoppdrag på vegne av befolkningen i kommunen.
Etter endt prosjekt skal Karasjok kommune levere tjenester til innbyggerne innenfor rammen av god
forvaltningsskikk, og kommunen skal ha en organisasjonspraksis - målt gjennom Kommunekompasset - over
gjennomsnittet av norske kommuner. Kommunen skal ha en kommuneøkonomi under kontroll og gjennomført
nødvendige endringer og driftstilpasninger slik at kommunen til enhver tid har en sunn og bærekraftig økonomi.
Kommunestyret er prosjekteier og styringsgruppen utgår fra formannskapets medlemmer forsterket med to
hovedtillitsvalgte, hovedverneombudet, Statsforvalteren i Troms og Finnmark og en ekstern rådmann fra en annen
kommune.
Fremtidens Karasjok krever god planlegging, solid innsats og samarbeid fra alle parter – både ansatte, folkevalgte
og innbyggere.
Prosjektet «Fremtidens Karasjok» må lykkes for at Karasjok kommune skal kunne realisere generasjonsinvestering
i ny skole, nytt helsesenter, felles mønstringssted for teknisk og investeringene på vann, avløp og overvann som
er bebudet i planperioden for hovedplan vann 2018 - 2026 og Hovedplan avløp 2018 – 2026.
Nye formålsbygg kan knyttes direkte til prosjektet «Fremtidens Karasjok» i form av at dette vil gi effektivitet i
tjenestetilbudet. I tillegg til vil et godt organisert bygg øke ressursutnyttelsen, samhandling, gi et bedre læringsmiljø
samt også bidra til et bedre arbeidsmiljø.
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1.3 Politiske vedtak
Det er gjort følgende politiske vedtak i forbindelse med prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse:





Vedtatt kr 500 000 inkl. mva i sak 18/76 Budsjett 2019 – Økonomiplan 2019 – 2022 den 10.12.2018.
Vedtatt kr 1 250 000 inkl. mva i sak 19/68 Budsjett 2020 – Økonomiplan 2020 – 2023 den 12.12.2019
Vedtatt kr 2 312 500 inkl. mva i sak 20/71 Budsjett 2021 – Økonomiplan 2021 – 2024 den 10.12.2020
Vedtak sak 21/12 Prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse – Valg av dimensjonerende elevtall den
11.02.2021

1.4 Dokumenter som er lagt til grunn for prosjektplanen
Følgende dokumenter er lagt til grunn for denne prosjektplanen:






Prosjektplan Fremtidens Karasjok
Kommunikasjonsstrategi Fremtidens Karasjok, vedtatt 05.11.2019
Forprosjekt Fremtidens Karasjok – KS-K rapport 06/2019. mai 2019
Arbeidsnotat oppvekst Forprosjektet, 2019
Rapport Fremtidens Karasjok – Første prosjektår, 01.09.2020
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2 MÅL OG AVGRENSNINGER
2.1 Målformulering i utredningsfasen
I budsjett forarbeidet har man satt følgende mål for prosjektet:
Mål for prosjektet:





Sikre et forsvarlig skoletilbud til elevene.
Sikre et godt arbeidsmiljø for de ansatte.
Sikre god utnyttelse av anleggene.
Oppnå best mulig skole innenfor gitte rammer (undervisningsplaner, styringsformer og økonomi)

Målsettinger for planlegging av skolestruktur:








Gi en oppdatert oversikt over den totale skolebyggmassen i kommunen
Analysere dagens situasjon i lys av framtidige behov
Gi sammenlikningsgrunnlag på ulike plan, og påpeke muligheter og begrensninger innenfor de totale
rammene som skoleanleggene setter.
Vurdere og avklare det reelle behov for strukturendring og/eller investering
Presentere forslag til løsninger for å møte de behovene som avdekkes. Foreslå helhetlige og fleksible
løsninger som ivaretar endringer i elevtall, nye undervisnings- og organisasjonsformer og nye
bygningstekniske krav til skoleanleggene.
Gi den politiske beslutningsprosessen et godt og objektivt grunnlag for å ta nødvendige avgjørelser om
utbygging, ombygging, rehabilitering eller avhending av skoleanlegg.

2.2 Målformulering for skisse-/forprosjekt- og utførelsesfasen
Det er satt opp en prosess med målstyring av prosjektet etter at konseptrapporten er vedtatt. Målstyringsprosessen
vil bli gjennomført samtidig med brukermedvirkning 2 som er avsatt til mai 2021. I denne prosessen vil Stein
Halvorsen arkitekter AS og WSP stå for prosess styringen.
De som vil bli inkludert i en slik prosess er brukerne/representanter for brukerne, skoleeier, formannskapet og
styringsgruppen for Framtidens Karasjok. Målformuleringen vil være styrende for den videre prosessen i skisse/forprosjekt- og utførelsesfasen.
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3 ORGANISERING AV SKOLEPROSJEKTET – TIDLIGFASE
Prosjektet er delt inn i følgende delfaser:






Bestillingen
Utredningsfasen - Valg av dimensjonering
Konseptfasen - Rom og funksjonsprogram
Skisse- og forprosjekt
Utførelse

3.1 Bestillingen
Bestillingen på dette prosjektet er fremmet i budsjett forarbeidet til budsjett 2019 ned følgende begrunnelse:
«Bakgrunnen er de utfordringer som Karasjok kommune står i med tanke på gammel bygningsmasse som er dyr å drifte, i
dårlig stand og uhensiktsmessig utformet med tanke på å tilfredsstille nye krav til undervisning. Karasjok erfarer en nedgang i
befolkningen. Dette utløser et behov for å se på skolestrukturen.»

I budsjettforarbeidet til budsjett 2019 og budsjett 2020 står det videre at planarbeidet skal avdekke det reelle
behovet, og det skal gis svar på om det bør bygges nytt, eller om det vil være mer lønnsomt å bygge på/eller
oppgradere/rehabilitere eksisterende anlegg. (Se kap 1.3 i dette dokumentet). Endring av struktur kan også
innebære en reduksjon i antall barnehager/skoler eller reduksjon i totalt areal benyttet til formålet.
Prosjektet er i budsjettvedtaket til Budsjett 2021 endret fra 1 – 7 skole til 1 – 10 skole. Formålet med endringene er
å fange opp et udekket rombehov ved ungdomstrinnet 8 – 10 kl. Det vil si at man vil avdekke det totale arealbehovet
for 1 til 10 trinn. Denne endringen er i tråd med vedtak fra 2006 hvor det ble vedtatt 1 – 10 skole (kombinert skole)
for Karasjok kommune.
Prosjektet «Fremtidens Karasjok» i regi av KS-konsulent har utarbeidet er arbeidsnotat til Forprosjektet i 2019 og
en forprosjektrapport. I arbeidsnotatet av 2019 er skolens bygningsmasse omtalt med følgende tekst:
«Karasjok kommune har én grunnskole med 1. – 10. trinn. Barneskole og ungdomsskole ble sammenslått i 2006. Trinnene
har fortsatt tilhold i hver sine bygg, men innenfor samme geografiske område. Skolebygget er av eldre årgang. Vi har ikke
hatt tilgang til tilstandsrapporter på bygget, men det omtales som både lite funksjonelt og delvis nedslitt. Med andre ord
foreligger store investeringsbehov, uten at kommunen i sin nåværende økonomiske situasjon ser ut til å ha mulighet til å
gjøre noe med det.»

I prosjektrapport fra forprosjektet for Fremtidens Karasjok under pkt 4.1.3 Status/situasjonsbeskrivelse –
grunnskole er følgende nedfelt:
«Med én grunnskole i kommunen er det svært viktig at opplæringstilbudet ved denne skolen har god kvalitet og at den har
tydelige kjennetegn på felles grunnsyn og praksis.»

På bakgrunn av denne omtalen av fra KS-konsulent i prosjektdokumentene til Fremtidens Karasjok er
bygningsmassen omtalt som lite funksjonell. Den bygningsmessige organiseringen med flere bygg påvirker
praktiseringen av opplæringstilbudet.
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3.2 Utredningsfasen – valg av dimensjonering
I bestillingen som er en del av budsjettforarbeidet til Budsjett 2019 står det videre at planarbeidet skal avdekke det
reelle behovet, og det skal gis svar på om det bør bygges nytt, eller om det vil være mer lønnsomt å bygge på/eller
oppgradere/rehabilitere eksisterende anlegg. Endring av struktur kan også innebære en reduksjon i antall
barnehager/skoler eller reduksjon i totalt areal benyttet til formålet.
Det ble relativt fort i prosjektet avdekket at kostnader til utbedring, universell utforming og etablering av ventilasjon
til barnetrinnets sine bygg vil bli svært kostnadskrevende, og vil derfor ikke være noe alternativ. Dette sett i
sammenheng med KS-konsulent sin sluttrapport om utfordringer knyttet til organisering og drift av dagens skoler.
I dette utredningsarbeidet ble det avholdt workshoper i september 2020 med de ulike brukerne av det nye
skoleanlegget, interne og eksterne. I kjølvannet av workshopen ble det utarbeidet et utkast til rom- og
funksjonsprogram med utgangspunkt i 230 elever. Med oppdaterte tall fra SSB kan det virke som at elevtallet som
legges til grunn for dimensjonering er for høyt.
Det ble derfor bestemt at man skulle legge frem et saksfremlegg for politisk behandling for dimensjonering av
elevtallet.
Saken har vært gjennom en politisk behandlingsprosess med sluttbehandling i kommunestyret den 11.02.2021
hvor dimensjonerende elevtall ble fast satt til 200 elever.

3.3 Konseptfasen
3.3.1 Konseptfasen
I konseptfasen skal forslagene til alternative løsninger fra utredningsfasen utredes i detalj. Utredningen skal være
tilstrekkelig detaljert og omfattende til å kunne gi grunnlag for å velge alternative løsninger og dokumentere
konsekvenser av det valg som gjøres.
I den gjennomførte brukerprosessen med interne og eksterne brukere i september 2020 ble det innrapportert behov
som går utover rammen for et rent skoleanlegg.
På bakgrunn av brukerprosesser som ble gjennomført i september 2020 har man sendt en bestilling på følgende
tilleggsutredninger:






Rom til PPT og skolehelsetjenesten på skolen. Lokaliseringen av PPT og skolehelsetjenesten vil bli
på Sentrumsbygget.
Folkebiblioteket. WSP utreder mulige synergieffekter og arealbehovet som samlokalisering av skoleog folkebiblioteket utløser. Bibliotek innbefatter arealer til Språksenteret.
Kulturfunksjonen. WSP utreder alternative løsninger til musikk og kroppsøving som går ut over det rent
skolefaglige behovet.
Ungdomsklubbfunksjonen. Arealbehovet til en ungdomsklubb utredes som en tilleggsfunksjon til
skolebygget, og som en del av nærmiljøfunksjonen.
Varme-/behandlingsbasseng. Dette er medtatt etter anmodning fra svømmeklubben etter møte den
12.02.2021
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Ny skole 1 - 10 klass

Flerbruk skole- og
folkebibliotek

Svømmebasseng

Kulturfunksjonen

Ungdomsklubbfunksjonen

I tillegg må man i konseptfasen foreta følgende beslutninger som gjelder prosjektet:




Skal skolebygningen være tilknyttet eksisterende bassengbygget?
Skal eksisterende ungdomsskolebygg inngå i ny skole 1 – 10 klasse?
Skal eksisterende ungdomsskolebygg rives, og ny ungdomsskole bygges som en del av ny 1 – 10
skole?

3.3.2 Rom- og funksjonsprogram
Et godt gjennomført programarbeid er nøkkelen til en mer forutsigbar planleggings- og byggeprosess. Hensikten
med programmering er å gi best mulig grunnlagsmateriell for videre prosjektering gjennom utviklings- og
designfasene, detaljprosjekt og utførelse. Også tanker om fremtidige drifts- og utviklingsforhold (FDVU) har sin
plass i programarbeidet.
I programmeringsprosessen setter en funksjonskrav både til virksomheten som helhet, avdelinger og
hovedfunksjonsområder, og til de ulike enkeltrom og funksjoner som skal skje i det planlagte bygget. Rommenes
bruk og krav til arealer, utforming, nærhet til ulike funksjoner, teknisk utrustning og innredning beskrives og
sammenstilles i et rom eller funksjonsprogram.
Det finnes ulike maler og veiledere for programmering til forskjellige formål. Noe informasjon om krav til utforming
og dimensjonering hentes fra lover og forskrifter, andre kilder er erfaringstall fra lignende oppgaver eller vurderinger
av antall personer som kan betjenes innenfor et gitt tidsrom.
Rom- og funksjonsprogrammet blir utarbeidet på bakgrunn av valgt dimensjonering og konsept for prosjektet.
Konseptfasen avsluttes med utarbeidelse av endelig rom- og funksjonsprogram på bakgrunn valgt konsept.
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3.4 Skisse- og forprosjektfasen
3.4.1 Skisseprosjekt
Formålet med fasen er å velge et fysisk og funksjonelt konsept. Skisseprosjektet baseres på visjonene som ble
utviklet i utrednings- og konseptfasen i form av program eller alternative konsepter. I denne fasen skal man tenke
innovativt, vurdere ny teknologi, nye løsninger og en ny tilnærming til oppgaven med å arbeide mot målsetningene
som ble fastlagt i initialfasen. Denne fasen tillater eksperter innen alle fagdisipliner å medvirke i analyse av
muligheter og begrensninger knyttet til tomten og stedet, og i fellesskap utforske mulige synergier mellom fagene
og med tilstøtende omgivelser. Utformingsalternativer prøves ut og avveies både i forhold til forventninger og
fastsatte krav. Det er i denne fasen det estetiske og arkitektonisk kvalitative grunnlag utvikles.
I denne fasen formuleres byggherrens krav i et fysisk romprogram, det utarbeides et konsept eller hovedgrep og
her legges grunnlaget for arkitektur og design. Videre inngår ytelser for fremstilling og visualisering av det endelige
skisse-/forprosjektet, inkludert beskrivelse og oppgave over prosjektomfang samt kostnadsoverslag basert på
erfaringstall for kostnad pr. m².
Ved avsluttet skisseprosjekt skal de prosjekterte løsninger være brakt til et nivå der relevante alternative
prinsippvalg og hovedsystemløsninger er omtalt med fordeler og ulemper, og det er anført hvilke av disse
løsningene det anbefales å arbeide videre med i forprosjekt, samt hvilke utredninger som er påkrevd i den
forbindelse.
I denne fasen skal det foretas beslutning for alternative prinsippvalg, hovedsystemløsninger innenfor de
kostnadsrammer som er satt i konseptfasen. En mulig konsekvens kan være at prosjektet må justeres både i forhold
til romprogram, tomt og tekniske løsninger. Skisseprosjekt fasen gjennomføres kun ved bruk av arkitektfaglige
ytelser supplert med bidrag fra rådgivende ingeniører bygg og branntekniske rådgivere. Rådgivende ingeniører
elektro og VVS bidrar med å se på tekniske løsninger som teknisk rom og føringsveger i denne fasen.

3.4.2 Forprosjektfasen
Med forprosjekt forstås prosessen frem til og med presentasjon av forprosjekt og underlag for søknad om
rammetillatelse. Mens skisseprosjektet undersøker muligheter og foreslår løsninger, skal forprosjektet avveie disse
forslagene i forhold til oppdragsgivers kommentarer, foreta systemvalg og bearbeide prosjektet til
gjennomarbeidede og dokumenterbare utkast til løsninger. Rom- og byggeprogram skal finne sin løsning,
brukerkrav på romnivå skal tilfredsstilles.
Fasen innebærer valg av teknisk, funksjonell og fysisk struktur. I den fasen blir det tatt hensyn til Karasjok
kommunes HMS-plan for bygge- og anleggsprosjekter, kravet til universell utforming og livssykluskostnader. I
tillegg utarbeides det SHA-plan for prosjektet. Videre skal prosjektets endelige form klarlegges. Dette skal være
basert på grundig evaluering av de ulike alternativer og valgmuligheter som presenteres for byggherrens
beslutning.
Alle arkitektoniske (bygningsmessige), tekniske og elektrotekniske systemer skal være vurdert ut fra forventet
ytelse og resulterende påvirkning og effekt for de mål som er fastsatt for prosjektet. Klare beskrivelser og
spesifikasjoner sikrer god flyt i det etterfølgende prosjekteringsarbeidet og reduserer risiko for uforutsette
omprosjekteringer og unødige kostnader i utførelsesfasen.
Forprosjektet er normalt grunnlag for søknad om rammetillatelse. Forslag til bygningsmessige og tekniske løsninger
skal være slik at de kan legges til grunn for detaljprosjektering.
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Oppdragsgiver må formidle og forankre sine og brukernes visjoner og ønsker til de prosjekterende og påse at det
skjer en koordinering og kontroll av prosjekteringsmaterialet slik at prosjekteringsgruppens leveranser er i
overensstemmelse med oppdragets forutsetninger.
Ved oppstart av forprosjekt bør følgende foreligge:




Godkjent skisseprosjekt (evt. med merknader) fra oppdragsgiver (og evt. bruker)
Oversikt over endringer i program eller rammebetingelser
Bearbeidet prosjektplan for fasen

På bakgrunn av endelig forprosjekt skal det utarbeides endelig budsjett og finansieringsplan for prosjektet. På
bakgrunn av dette skal det søkes om finansiering før detaljprosjektet igangsettes.

4 ORGANISERING AV PROSJEKTET I UTFØRELSESFASE
4.1 Strategier for utførelsesfasen
Karasjok kommune må i løpet av skisseprosjektfasen gjøre en beslutning om valg av strategi for gjennomføring av
byggeprosjektet. I utgangspunktet må Karasjok kommune legge til grunn en gjennomføringsstrategi som gir størst
mulig sikkerhet for overholdelse av vedtatte budsjettrammer.
Karasjok kommune har som offentlig aktør også ansvar for å utvikle næringslivet i området. Det lokale næringslivet
består av mindre firmaer både innenfor bygg, elektro, ventilasjon og varme-/sanitær.
I et lite lokalsamfunn bør man forsøke å tilrettelegge for best mulig konkurranseforhold for lokalt næringsliv. Det må
foretas en vurdering av gjennomføringsstrategi hvor valg av entreprisemodell blir vurdert opp mot evnen og
kapasiteten til lokalt næringsliv for å påta seg et slikt oppdrag.

4.2 Aktuelle entrepriseformer
Valg av entrepriseform/entreprisemodell vil først og fremst være et valg av risikofordeling mellom byggherre og
entreprenør. Vi skiller vanligvis mellom utførelsesentreprise og totalentreprise:


Utførelsesentreprise: Entreprenøren står bare for utførelsen og har følgelig bare risikoen for selve
utførelsen og valg av arbeidsmetode.



Totalentreprise: Totalentreprenøren har ansvar både for prosjektering og utførelse. Dermed vil
totalentreprenøren også sitte med risikoen for prosjekteringen. Som grunnlag for prosjekteringen må det
foreligge et forprosjekt eller i det minste en beskrivelse som gjør det mulig å gi en anbudspris.

Det er nær sammenheng mellom risiko og valgfrihet. Regelen er at den som velger, er den som sitter med
risikoen.
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Prosjektering

NS 8407

Generalentreprise
Alle fag RI
(Rådgivende
ingeniør)
NS 8401

Hovedentreprise
Bygg/VVS/El
NS
8405
8406

Delte
entrepriser:

NS 8401/8402

Økende grad av byggeledelse

Totalentreprise

- Grunn
- Bygg
- Elektro
- Ventilasjon
- Varme/sanitær

NS 8405-8406

NS 8405 er designet for utførelsesentreprise, mens NS 8407 gjelder totalentreprise. Dermed plasseres
prosjekteringsrisikoen forskjellig i de to standardene. Begge standardene har imidlertid regler om modifiserte
varianter av grunnmodellen. Reglene går ut på at hver av partene svarer for sitt bidrag til prosessen. Betydningen
av å velge standard vil derfor i første være at man ved tvil lar den ene eller den andre parten ha risikoen for
prosjekteringen.
Modeller for utførelsesentrepriser
Ved alle typer utførelsesentrepriser er det byggherren som har hovedansvaret for prosjekteringen, altså
tegninger, beskrivelser og beregninger. Byggherren må selv inngå kontrakter med arkitekter og rådgivere og
koordinere disse. Forskjellen består i hvor mye ansvar byggherren tar for koordinering av entreprenørene og
framdrift av prosjektet. Vi skiller mellom tre modeller:


Delte entrepriser (også kalt byggherrestyrte entrepriser eller Contract Management (CM)): Byggherren
inngår egne kontrakter med hver entreprenør. Eventuelt kan det inngås avtale med en av
entreprenørene om å ta ansvar for koordinering og framdrift.



Hovedentreprise: Byggherren inngår kontrakt med en hovedentreprenør som har ansvar for et visst
antall fag (f.eks. alle byggfagene), og egne kontrakter med øvrige entreprenører (f.eks. rør, elektro,
ventilasjon).



Generalentreprise: Byggherren inngår kontrakt med en generalentreprenør som har ansvar for hele
utførelsen dvs. anbudsinnhenting koordinering og framdrift av alle fag (ekte generalentreprise).
Byggherren kan også inngå egne kontrakter med noen fag og tiltransportere disse til
generalentreprenøren (uekte generalentreprise).
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Totalentreprisemodeller



Klassisk totalentreprise: I den klassiske totalentreprisekontrakten står totalentreprenøren for enten hele
eller det alt vesentlige av prosjekteringen. På bakgrunn av et enkelt grunnlag laget av byggherren,
inngår totalentreprenøren kontrakt om prosjektering og bygging. Det er derfor totalentreprenøren som
sitter med hele prosjekteringskompetansen.



Modifisert totalentreprise: Ved den modifiserte totalentreprise så har byggherren – med egne
rådgivere og før avtalen med totalentreprenøren – foretatt en ikke ubetydelig del av prosjekteringen.
Ofte vil prosjekteringen være ført langt inn i detaljfasen. Risikofordelingen mellom partene kan i disse
tilfellene bli ganske innfløkt. Dessuten oppstår et særlig problem dersom det er tale om å overføre
rådgiverne (eller noen av disse, f.eks. arkitekten) fra byggherren til totalentreprenøren.



Samarbeids- og partneringmodeller: En moderne form for totalentreprise finner vi i de såkalte
samarbeids- eller partneringmodellene. Hovedideen med disse modellene er at alle de involverte parter
skal delta sammen om utviklingen av prosjektet. Basismodellen for en slik samarabeidsordning kan
enten være en tradisjonell utførelsesentreprise (mye brukt i Danmark), eller en totalentreprise. Disse
moderne formene reiser to hovedproblemer, nemlig vederlagsformatet og risikofordelingen.



Hel og delt totalentreprise: En totalentreprise innebærer ikke nødvendigvis at totalentreprenøren skal
dekke hele byggeprosessen. Man skiller derfor mellom hel og delt totalentreprise. Det er ikke uvanlig at
de tekniske entreprisene skilles ut som egne totalentreprisekontrakter.

4.3 Valg av entrepriseform
Valg av entreprisemodell vil være påvirket av at man allerede har engasjert arkitekt i utredningsfasen av prosjektet.
Alle entreprisemodeller vil fortsatt være tilgjengelig for valg.
Valg av entrepriseform vil skje i skisseprosjektfasen.

5 ENGASJERTE RÅDGIVERE
Arkitekt Stein Halvorsen arkitekter AS er engasjert som arkitekt gjennom rammeavtale på arkitekt og
prosjekteringstjenester inngått 28.10.2020. Kontrakten er med Stein Halvorsen arkitekter AS hvor SWECO Norge
AS dekker de øvrige fag innenfor prosjekteringstjenester.
Rammeavtalen er basert på konkurransegrunnlag «Arkitekt- og prosjekteringstjenester – Rammeavtale 2020 –
2024».
I denne rammeavtalen inngår Arkitekt--/landskapsarkitekt med følgende fag i gruppa:










Arkitekt--/landskapsarkitekt med følgende fag i gruppa:
Prosjekteringsgruppeleder bygg (PGL Bygg/BIM koordinator)
Konstruksjonsteknikk (RIB)
Brannteknikk (RIBr)
Sanitær og ventilasjon – RIV og RIVent (skal også prosjektere innenfor VA renseanlegg)
Varme og kjøling
Akustikk (RIAku)
Bygningsfysikk (RIBfys)
Elektro/IKT – (RIE/RIAut) (Skal også prosjektere innenfor VA
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På bakgrunn av denne rammeavtalen er det gjort avrop på prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse den 31.01.2020.
Prosjektansvarlig hos SHA AS er Stein Halvorsen.
Stein Halvorsen arkitekter AS har engasjert WSP AS som underkonsulent til gjennomføring av dimensjonering av
ny skole, deler av konseptrapporten, og til utarbeidelse av rom og funksjonsprogram.

6 ARKITEKT- OG PROSJEKTERINGSTJENESTER – LEVERANSER
I TIDLIG FASE
Det er satt en leveranseplan for arkitekt og prosjekteringstjenester i prosjektet basert på de ulike delfasene i «tidlig
fase» av prosjektet. Leveransene er knyttet til både arkitekt og rådgivende ingeniører engasjert til prosjektet.

6.1 Leveranse utredningsfasen – valg av dimensjonering
Det ble relativt fort i prosjektet avdekket at kostnader til utbedring, universell utforming, etablering av ventilasjon og
brannteknisk oppgradering til barnetrinnets sine bygg vil bli svært kostnadskrevende, og vil derfor ikke være noe
alternativ. Dette sett i sammenheng med KS-konsulent sin sluttrapport om utfordringer knyttet til organisering og
drift av dagens skoler.
Det ble derfor bestemt at man skulle legge frem et saksfremlegg for politisk behandling for dimensjonering av ny
skole med hensyn på elevtallet. Saksfremlegget ble utarbeidet av Stein Halvorsen arkitekter AS i samarbeid med
WSP. Anbefaling fra prosjekteringsgruppen Sten Halvorsen arkitekter AS og WSP var en skole dimensjonert til 200
elever basert på læringsareal 4 m² pr elev. I saksfremlegget er det også medtatt byggekostnader knyttet opp til
valg av elevtall i intervallet fra 190 til 230 elever.
Kommunedirektørens innstilling som er lagt til politisk behandling i kommunestyret den 11.02.2021 var et elevtall
på 200 elever basert på 4 m² undervisningsareal pr elv. Sluttbehandling av dimensjonering vil bli avsluttet med
politisk vedtak den 11.02.2021 i kommunestyret hvor dimensjonerende elevtall ble fast satt til 200 elever.
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6.2 Leveranser i konseptfasen
6.2.1 Konseptfasen
Følgende leveranser skal inngå i konseptrapporten:
1. Realitetsvurdering av eksisterende bygningsmasse (Karasjok ungdomssskole)
a. Bygningens egnethet til skolebruk ut fra en pedagogisk vurdering
i. Pedagogisk egnethet
b. Bygningens egnethet til skolebruk ut fra en teknisk vurdering
i. Universell utforming
ii. Bygningsmessig tilstand ut fra kravene til TEK17, vurderes ut fra en befaring av bygget og
prosjektdokumenter utarbeidet av Asplan Viak AS i forbindelse med rehabilitering i 2010 –
2011
iii. Kostnadsmessig vurdering av bygningsmassen ved oppgradering til TEK17 krav
iv. Kostnader til utbedring av eksisterende ungdomsskole dersom denne fortsatt skal benyttes
som en del av 1 – 10 skolen.
v. Vurderingen baseres på bakgrunn av befaring og vurdering av prosjektdokumenter fra
rehabiliteringen i av ungdomskolebygget i 2011 – 2012
c. Konseptrapporten skal komme med en anbefaling om eksisterende bygning fortsatt skal benyttes i 1
– 10 skole ut fra en egnethets-, kostnadsmessig og driftskostnadsperspektiv.
2. Konseptrapporten bør man ta stilling til om en ny skolebygning skal være tilknyttet eksisterende
bassengbygget
a. Det bør i konseptrapporten vurderes om en ny skolebygning skal tilknyttes eksisterende
bassengbygg bygget i 2007.
3. Tilleggsutredninger bestilt i september 2020
a. Byggekostnader nybygg – hvert tilleggsareal skal oppgis med areal og kostnader
i. Grunnskole - sak 21/12 Prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse – Dimensjonerende elevtall
200 elever
ii. Rom til PPT og skolhelsestjenesten
iii. Bibliotek
1. Samlokalisering skole/folkebibliotek en enhet i budsjett 2021
2. Skolebilbliotek
iv. Kulturfunksjonene med 3 ulike underalternativer
1. Alt I – areal - kostnader
2. Alt II – areal – kostnader
3. Alt III – areal - kostnader
v. Ungdomsklubbfunksjonen.
4. Tilleggsutredning februar 2021
a. Dag og aktivitetssenter for funksjonshemmede
b. Etablering av terapi-/varme-/behandlingsbasseng
i. Sambruk av HC-garderober
ii. Sambruk av garderobeanlegg
c. Vedtak sak 21/12 Prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse – Valg av dimensjonerende elevtall den
11.02.2021
i. Kostnadsoverslag for nytt byggetrinn fra 200 til 220 elever – 80 m² NTA.
5. Rivingskostnader på eksisterende bygningsmasse
a. Mellombygget
b. Gamleskolen
c. Internatet
d. SFO/adm

Karasjok kommune

30

Prosjekt 6064 Ny skole 1-10 klasse - Prosjektplan

20

e. Lærerbolig – tidligere ungdomsskolens administrasjonsbygg
f. Ungdomsskolen.
6. Sammenstilling av byggekostnader med følgende
a. Byggekostnader 1- 10 skole
b. Byggekostnader tilleggsutredning 1 – 10 skole inkludert
i. Rom til PPT og skolhelsestjenesten
ii. Bibliotek
1. Samlokalisering skole/folkebibliotek
2. Skolebilbliotek
iii. Kulturfunksjonene med 3 ulike underalternativer
1. Alt I – areal - kostnader
2. Alt II – areal – kostnader
3. Alt III – areal - kostnader
iv. Ungdomsklubbfunksjonen
c. Byggekostnader for følgende tilleggsarealer
i. Etablering av terapi-/varme-/behandlingsbasseng
d. Byggekostnader dersom dagens ungdomsskole skal inngå som en del av 1 – 10 skole hvor
rehabilitering og tilpasning inngår i kostnadsvurderingen.
7. Tegninger – arkitekten skal levere følgende skisser
a. Tegninger som viser grunnskole
b. Tegninger som viser eksisterende grunnskole som en del av ny skole 1 – 10
c. Tegninger som viser grunnskole, bibliotek, kultur og ungdomsklubbfunksjonen som en del av ny 1 –
10 skole.
8. Finansiering
a. Vurdering av tilskuddsordninger
b. Finansieringsordninger
c. Finansieringsvurdering dag og aktivitetssenter for funksjonshemmede
d. Finansieringsvurdering terapi-/varme-/behandlingsbasseng
e. Forslag til finansiering.
9. Forslag til oppdeling av byggetrinn
a. Kort utredning om oppdeling i byggetrinn med utgangspunkt i den bygningsmassen man har til
disposisjon på området.
10. Driftskostnader
a. Driftskostnader nybygg
b. Driftskostnader nybygg hvor oppgradering av eksisterende ungdomsskolebygg blir en del av nys
kole 1 – 10
c. Driftskostnader eksisterende bygningsdrift med 9300 m² BTA.
11. Oversikt over kostnader for de ulike valgene
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6.2.2 Leveranser i rom- og funksjonsprogram
Følgende leveranser skal inngå i rom- og funksjonsfasen:
1. Rom- og funksjonsprogram
a. Byggesakens fysiske rammer og planløsning.
b. Krav til nærhet mellom funksjoner/avdelinger.
c. Utforming av bygningsmessig fleksibilitet.
d. Sambruk av areal og analyse av eventuelle fellesfunksjoner.
2. På bakgrunn av vedtatt konsept blir endelig rom og arealprogram utarbeidet
a. Kostnadsrammer gitt i valgt konsept
b. Kan bli gjenstand for mindre justeringer av justeringer av areal.
3. Vurdering av driftskostnader blir oppdatert med hensyn til valg vedtatt i konseptrapporten
4. Arkitektonisk standard
a. Klargjøre byggherrens krav
b. Kartlegge myndighetskrav
c. Fastlegge estetisk ambisjonsnivå
d. Klargjøre omfang av arbeider med utvendige anlegg.
5. Materialbruk og tekniske installasjoner
a. Byggeteknikk
b. Krav som følge av funksjons- og driftsbehov
c. Tilknytning til omliggende infrastruktur.
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6.3 Leveranser i skisse- og forprosjektfasen
6.3.1 Leveranser skisseprosjekt
Følgende leveranser skal inngå i skisseprosjektfasen
1. Tegninger
a. Relevante tegninger i hensiktsmessig format og målestokk
b. Situasjonsplan og utomhusplan 1:500
c. Etasjeplaner 1:200 med inntegnede hovedelementer og funksjoner
d. Fasader og snitt 1:200
e. Perspektiv/3-D-visualisering/volummodeller etter avtale
f. Visualisering i form av perspektiver eller lignende
2. Beskrivelser. (Beskrivelsene kvalitetsikres vhj av ROS-analyse. Se kap 13.5 i dette dokumentet).
a. Arkitektonisk utforming
b. Materialbruk på overordnet nivå
c. Konstruksjonsprinsipp og hovedtrekk i teknisk struktur og utomhusplan
d. OTP. Overordnet teknisk program.
i. Utforming av teknisk rom og tekniske føringer i bygget.
ii. Prinsipper for miljø- og energiløsninger.
iii. Utvendig infrastruktur
e. Lyd/akustikk ift. ytre omgivelser.
f. Brannkonsept.
g. Universell utforming (hovedprinsipper).
h. Arealer.
i. Kapasiteter.
j. SHA-notat knyttet til valgte arkitektoniske løsninger.
6.3.2 Leveranser i forprosjektfasen
Følgende leveranser skal inngå i forprosjektfasen
1. Hovedtegninger
a. Situasjonsplan typisk 1:500 eller 1:1000
b. Etasjeplaner 1:50 eller 1:100 med inntegnet romprogram. Takplan 1:50 eller 1:100
c. Snitt 1:50 eller 1:100 med angitt informasjon iht. Standard Norges spesifikasjoner
d. Fasader 1:50 eller 1:100 med angitte kote- og gesimshøyder
e. Himlingsplaner 1:50 eller 1:100 med angivelse av omfang og kotehøyde for ulike himlingstyper
f. Rivingstegninger (ved ombygging og rehabilitering).
2. Annen dokumentasjon
a. Forenklet rombehandlingsskjema (hovedprinsipper)
b. Funksjonskrav/ytelsesbeskrivelse eller spesifisert beskrivelse
c. Visualisering av eksteriør og interiør i form av perspektiv e.l.
3. Rivingsplaner
a. Utarbeide rivingsplaner for bygg som skal rives
b. Kostnadsvurdering av bygg som skal rives.
4. Beskrivelser
a. Arkitektonisk utforming
b. Hoved materialbruk
c. Premissnotat RiB/RiG, konstruksjonsprinsipp og geoteknikk.
d. Premissnotat RibFys lyd/akustikk.
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e. Premissnotat RibFys miljø- og energi
f. Brannstrategi og branntekniske løsninger. (RiBr)
g. OTP, overordnet tekniskprogram. (RIE, RiAut, RIV, RiVent, RiVVA). Tekniske anlegg og
teknisk infrastruktur utomhusplan
h. Arealer, volumer. Regnet etter bygningsdelstabellen, 2 - 3 siffernivå
i. Byggverkets kapasiteter
j. Kostnadsberegninger basert på NS 3453
k. Forslag til fremdriftsplan for videre prosjektering og bygging
l. SHA-notat om arkitektoniske løsninger
m. Transportanalyse, logistikkplan
n. Avfallsplan.
5. Forslag til valg av entreprisemodell

7 BRUKERMEDVIRKNING
For at man skal fange opp de vesentlige premissene for prosjektet og minske risikoen for misforståelser og
konflikter mest mulig, må programmeringsprosessen legges opp slik at brukerne kan medvirke mest mulig aktivt.
Aktiv brukermedvirkning krever en bevisst veiledning fra dem som er ansvarlige for programmeringen, en tydelig
ledelse hos brukeren og de forskjellige faggruppene og interesseorganisasjonene som er involvert i prosjektet
Det ble gjennomført en brukermedvirkningsprosess i utredningsfasen - brukermedvirkning 1 den 14. og 15.
september 2020.
Det planlegges et ny brukermedvirkning (Brukermedvirkning 2) umiddelbart etter at konseptet er vedtatt i
kommunestyret, og før endelig rom- og funksjonsprogram blir utarbeidet. Det vil bli gjennomført en tilsvarende
workshop med brukeren og de forskjellige faggruppene og interesseorganisasjonene som er målgruppen for
bygget.
Deretter er målet å avholde en brukermedvirkning 3 umiddelbart etter at skisseprosjektet er ferdigstilt, og før man
begynner på Forprosjektet.

7.1 Brukermedvirkning 1
Det ble gjennomført en brukermedvirkningsprosess i utredningsfasen - brukermedvirkning 1 den 14.09 –
15.09.2020. De ulike faggruppene var involvert i en brukermedvirkningsprosess i form av workshop med de ulike
brukergruppene.
Brukergruppene var inndelt i følgende grupper:









Personalfunksjoner – skolens dm og ledelse
SFO – Ansatte og ledelse
Elevrådet
Skolefunksjoner – skolens ledelse og personal
Kroppsøvingsarealer - faglærere
Bibliotek
Drift og renhold
Skolen som nærmiljøsenter - Lag og foreninger
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I denne workshopen ble brukernes behov avdekket. I tillegg til brukerne ble det også avholdt møte med lag og
foreningen med tema: «Skolen som nærmiljøfunksjon» Dette har medført at man fikk avdekket behovet, og det
ble foretatt bestilling av tilleggsutredninger som vil bli behandlet som en del av konseptrapporten.

7.2 Brukermedvirkning 2
Brukermedvirkning 2 planlegges gjennomført etter at konseptrapporten er vedtatt i kommunestyret, og før endelig
rom- og funksjonsprogram blir ferdigstilt.
Følgende blir tema for brukermedvirkning 2:








Gjennomgang av vedtatt dimensjonering
Gjennomgang av vedtatt konsept
Presentasjon av rom- og funksjonsprogram
Diskutere innspill til rom- og funksjonsprogram
Fast inventar til bygget
Litt informasjon om neste fase som er skisse- og forprosjektfasen
Informasjon om brukermedvirkning 3

7.3 Brukermedvirkning 3
Brukermedvirkning 3 planlegges gjennomført i skisseprosjektfasen. Det kan bli aktuelt med en 2 delt
brukermedvirkning.
Følgende blir tema for brukermedvirkning 2:






Kort oppsummering fra brukermedvirkning 1 og brukermedvirkning 2
Gjennomgang av endelig rom- og funksjonsprogram
Skolefaglig vurdering lagt til grunn i rom- og funksjonsprogram
Arkitekten fremlegger skisse med arkitektoniske grep for prosjektet
Få til en samspillprosess

Kan bli aktuelt med oppfølgingsmøter til det første møtet i brukermedvirkning 3.
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7.4 Plan for brukermedvirkning

SFO - Ansatte og ledelse

Elevrådet

Skolefunksjoner - Skolens ledelse og personal

Kroppsøvingsarealer - Lærere

Bibliotek

Drift og renhold - Bygningsdrift

Nærmiljøsenter - Lag og foreninger

Brukermedvirkning

Personalfunksjoner - Skolens adm og ledelse

Det er satt opp følgende plan for brukermedvirkning i forhold til faseinndelingen i prosjektet:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Budsjett 2021
Utredningsfasen
Brukermedvirkning 1 (14 og 15.09.2020)
Dimensjoneringsgrunnlaget
Konseptfasen
Konseptrapport
Brukermedvirkning 2
Rom- og funksjonsprogram
Prosjektplan
Skisse- og forprosjektfasen
Skisseprosjekt
Brukermedvirkning 3
Forprosjekt
Beslutning om bygging / Budsjett vedtak
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8 BESLUTNINGER
8.1 Politiske beslutninger
8.1.1 Politiske beslutninger
Det skal foretas en rekke politiske beslutninger i prosjektet. De politiske beslutninger knyttet til prosjektet gjelder
valg som dimensjonering, valg av konsept, vedta forprosjekt. Felles for disse valgene er at det er knyttet til
faseinndelingen av prosjektet og hvert valg omfatter økonomiske konsekvenser for prosjektet.
I tillegg skal det også gjøres et overordnet valg om prioritering av investeringsprosjekter. Karasjok kommune har 3
større investeringsprosjekter på som er satt opp i Budsjett 2021 – Økonomiplan 2021 – 2024. Dette gjelder prosjekt
6064 ny skole 1 – 10 kl, prosjekt 3907 Karasjok Helsesenter og prosjekt 6038 Felles mønstringssted for teknisk
enhet.
Denne prioriteringen vil bli lagt frem til politisk behandling som en orienteringssak til formannskap den 08.04.2021
og kommunestyret den 22.04.2021.
Prioritering av investeringsprosjektene vil igjen bli satt opp til politisk behandling hovedutvalgene i alle de 3
hovedutvalgene, formannskap og endelig beslutning i kommunestyret den 17.06.2021.
Denne prosjektplanen er med forbehold om at prosjektet 6064 Ny skole 1 – 10 klasse blir prioritert. Dersom et av
de andre prosjektene blir prioritert vil man måtte vurderer fremdriften i dette prosjektet.
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8.1.2 Plan for politiske beslutninger i henhold til faseinndeling
Utgangspunktet for politiske beslutninger er valg som medfører kostnadskonsekvenser. I forhold til
faseinndelingen i prosjektet er det satt opp en politisk beslutningsplan. I hvert av disse politiske milepælene vil bli
fulgt opp med kostnadskonsekvenser:

Hovedutvalg oppvekst

Hovedutvalg teknisk

Eldreråd

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne

Formannskapet

Kommunestyret

Følgende politiske beslutninger skal foretas i prosjektet:

x

x

x

x

x

x

Dimensjoneringsgrunnlag
Orienteringssak - prioritering av
prosjektet

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Prosjektplan

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Politiske beslutninger
Budsjett 2021
Utredningsfasen

Beslutning om hvilket prosjekt
skal prioriteres
Konseptfasen
Konseptrapport
Rom- og funksjonsprogram
Skisse- og forprosjektfasen
Skisseprosjekt
Forprosjekt
Beslutning om bygging / Budsjett
vedtak

I tillegg vil prosjektplanen lagt frem for politisk beslutning. Behandling av prosjektplan og konseptrapport vil lagt
frem til politisk behandling parallelt.
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8.2 Kommunale særutvalg

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU)

Skolemiljøutvalget (SMU)

Foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU

Barne- og ungdomsråd

Kommunale særutvalg

Samarbeidsutvalget (SU)

Øvrige særutvalg innenfor skole vil få prosjektet til behandling i følgende faser:

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Budsjett 2021
Utredningsfasen
Dimensjoneringsgrunnlag
Konseptfasen
Konseptrapport
Rom- og funksjonsprogram
Prosjektplan
Skisse- og forprosjektfasen
Skisseprosjekt
Forprosjekt
Beslutning om bygging / Budsjett
vedtak

Rektor har ansvaret for å innkalle og gjennomføre møtene i de ulike særutvalgene knyttet til skole. Dette gjelder
også Barne- og ungdomsrådet.
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9 PROSJEKTORGANISASJONEN FOR SKOLEPROSJEKTET
9.1 Gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter – prinsipper og
organisering
Iht. sak 12/44 «Gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter – prinsipper og organisering» har Karasjok
kommune vedtatt retningslinjer for organisering av investeringsprosjekter.
Formålet har vært å sikre ansvarsforholdene og oppgavefordelingen i tillegg til god økonomisk styring av
prosjektene.
Vedtaket sak 12/44 «Gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter – prinsipper og organisering» er ikke tilpasset
den nye organiseringen av Karasjok kommune. Dette vedtaket skal endres. I påvente av disse endringer vil
prosjektorganisering av prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse avvike fra dette vedtaket.

9.2 Utnevnelse av styringsgruppe/byggekomite
Iht. sak 12/44 «Gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter – prinsipper og organisering» har
styringsgruppen/byggekomiteen det overordnede ansvaret for:






Finansiering
Planlegging
Anbudsinnhenting
Gjennomføring
Overtakelse, evaluering og oppfølging

Styringsgruppe/Byggekomiteen har følgende mandat:










Ha overordnet ansvar for prosjektet fra ide til ferdigstillelse og overlevering for ordinær drift både i
henhold til teknisk og økonomisk gjennomføring. Det skal ligge i byggekomiteens ansvar å sikre
ivaretakelse av alle lover, forskrifter i forbindelse med byggeprosjektet.
Ha ansvar for økonomistyringen ved gjennomføring av prosjekt
Gjennomføre prosjektet iht. inngåtte foreliggende plan og inngåtte avtaler knyttet til anbud/tilbud.
Følge opp å gjøre vedtak om eventuelle endinger i forhold til gjeldende plan/anbud
Avlevere regnskap for prosjektet i forhold til vedtatt finansieringsplan og plan for gjennomføring.
Realisere bevilgede tilskudd
Gjennomføre evalueringer
Utarbeide saksfremlegg for kommunestyret i forbindelse med eventuelle endringer av kostnader,
finansiering og sluttregnskap.
Sikre gjennomføring av overtakelse

Følgende sammensetning foreslås for styringsgruppen/byggekomiteen:
 Kommunedirektør / assisterende kommunedirektør
 Økonomisjef
 Enhetsleder teknisk
 Enhetsleder Karasjok skole (Rektor)
 Prosjektleder Fremtidens Karasjok
Ordfører er tildelt observatørrolle og prosjektleder er sekretær.
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Endring fra sak 12/44 «Gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter – prinsipper og organisering» er at
kommunedirektør eller assisterende kommunedirektør og prosjektleder Framtidens Karasjok er tatt inn i
styringsgruppen. Enhetsleder teknisk og enhetsleder oppvekst (Rektor) erstatter de respektive avdelingsledere i
den tidligere organiseringen.

9.3 Utnevnelse av brukergruppe
I forbindelse med planlegging av investeringsprosjekter etablerers det et bredt sammensatt brukergruppe
som nedsettes av administrasjonen. Barn- og ungdomsrådet utnevner «representant» til brukergruppen.
Hovedutvalgsleder for hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling samt hovedutvalgsleder
hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur har anledning til å delta i brukergruppen som
observatører. Nestledere møter opp som stedfortredere.
I planutvalg for prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse skal følgende være representert:
 2 rep fra Teknisk enhet
o FDV- leder
o Driftsleder
 3 representanter fra Byggende avdeling/enhet
o Teamleder
o Heimkunnskap
o Duodji
 Verneombud
o Hovedverneombud
o Verneombud Fellesbygget
o Verneombud Gamle skolen
o Verneombud Ungdomsskolen
 Delprosjektleder for oppvekst, Fremtidens Karasjok
 Tillitsvalgt
o Skolenes landsforbund
o Utdanningsforbundet
 Barnas representant – politisk valgt
 Barn- og ungdomsrådets representant
 Representanter fra Nærmiljøfunksjonen
o Musikk korpset
o Svømmeklubben
o Pensjonistforeningen
o Idrettslaget

Endring fra sak 12/44 «Gjennomføring av bygge- og anleggsprosjekter – prinsipper og organisering» er at
hovedutvalgsledere får observatør rolle, byggende avdeling stiller med 3 representanter i motsetning til 2 i vedtak
12/44. I tillegg er alle verneombudene og representanter fra nærmiljøfunksjon tatt med i brukergruppa. Vedtak
12/44 har tatt høyde for at sammensetningen av brukergruppe må vurderes fra prosjekt til prosjekt.
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9.4 Fremtidens Karasjok - Boahttevaš Kárášjohka
9.4.1 Prosjektorganisasjon Fremtidens Karasjok - Boahttevaš Kárášjohka
Følgende prosjektorganisasjon gjelder for Fremtidens Karasjok:

Kommunedirektøren i Karasjok er prosjektansvarlig og Marit Meløy er tilsatt som prosjektleder. Det er opprettet
tre delprosjekter med hver sin delprosjektleder som har gjennomføringsansvar for omstilling og utvikling innenfor
hver av de tre sektorene. Delprosjektleder for oppvekst er Berit Dagny Johnsen.
Kommunestyret er prosjekteier og styringsgruppen utgår fra formannskapets medlemmer forsterket med to
hovedtillitsvalgte, verneombudet, representant fra statsforvalteren og en ekstern rådmann fra en annen kommune.

9.5 Prosjektledelse prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 kl.
Hvert prosjekt skal ha en prosjektleder som opptrer på vegne av tiltakshaver/byggherre Karasjok kommune.
Overordnet prosjektleder skal sørge for at prosjektet blir gjennomført i tråd med prosjektgrunnlaget, og at
beslutninger som er nødvendige for at prosjektenes økonomi, fremdrift og kvalitet overholdes.
Overordnet prosjektleder er enhetsleder Kristin Norbye-Bekkelund.
Torgrim Fredeng Kemi er utnevnt som prosjektleder for dette prosjektet.

Karasjok kommune

42

Prosjekt 6064 Ny skole 1-10 klasse - Prosjektplan

32

10 INTERESSENTER OG KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

10.1 Overordnende prinsipper
Prosjektet 6064 Ny skole 1 – 10 klasse foreslås å være en del av prosjektet Fremtidens Karasjok / Boahttevaš
Kárášjohka. Prosjektet 6064 Ny skole 1 – 10 klasse skal kommuniseres som en del av prosjektet «Fremtidens
Karasjok». Kommunikasjonsstrategien for «Fremtidens Karasjok» er basert på et verdigrunnlag som skal være
preget av åpenhet og tydelighet overfor ansatte, innbyggere, brukere, media og andre. Åpenhet og meroffentlighet
skal praktiseres. Dette innebærer målrettet satsning på ekstern og intern informasjon. Kommunikasjonen fra
prosjektet skal følge helhetsprinsippet – informasjon fra prosjektet skal utformes og samordnes slik at den
fremstår entydig og helhetlig for mottakeren.
«Fremtidens Karasjok» skal legge til rette for aktiv medvirkning og dialog. Prosjektet har en ambisjon om til enhver
tid legge stor vekt på aktiv medvirkning fra alle interessenter gjennom utstrakt bruk av arbeidsgruppemetodikk og
referansegrupper. Gjennom tydelige og kjente styringslinjer, åpen dialog og godt kjent prosjektstruktur skal det
skapes trygghet for at alle får mulighet til å gi sine innspill på de endringsprosessene som igangsettes.

10.2 Mål for kommunikasjon
Kommunikasjonen skal støtte opp om målene i prosjektet «Fremtidens Karasjok», og sørge for at prosjektet
forankres i hele kommunen. Kommunikasjon som virkemiddel skal:








Bygge forståelse for de grep som nå må gjøres i Karasjok kommune.
Forankre forståelsen av behovet for felles innsats for å lykkes med å snu utviklingen
Etablere eierskap til prosjektet
Skape trygghet blant brukere, medarbeidere, innbyggere og politikere
Skape dialog
Skape engasjement om prosjektet
Skape fremtidstro i Karasjok

10.3 Målgruppe og interessenter
Prosjektet «Fremtidens Karasjok» har fire målgrupper som det er kritisk viktig at man lykkes med å nå ut med
informasjon til:





Politikere
Ansatte
Brukere
Innbyggere

I tillegg er det andre eksterne aktører som bør holdes løpende orientert





Andre forvaltningsnivåer, blant annet Statsforvalteren, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, KS
i Finnmark
Media – som både er en målgruppe og en kanal for å nå andre målgrupper
KLP-Forsikring
Store institusjoner, Sametinget, NRK, Sámi klinihkka (Finnmarkssykehuset) Sámi Joatka skuvlla, Sámi
Allaskuvla

Karasjok kommune

43

Prosjekt 6064 Ny skole 1-10 klasse - Prosjektplan

33

10.4 Kommunikasjonsstrategi – Prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 kl
All kommunikasjon om «prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse» skal kommuniseres ut som en del av prosjektet
Fremtidens Karasjok. Kommunikasjonsstrategi for «Fremtidens Karasjok» skal følges ved omtale av prosjektet
utad.
Følgende kommunikasjonsplan er utarbeidet for prosjektet:

Framdrift
Brukermedvikning 1

x

15.09.2020

Budsjett 2021

12.12.2020

Utredningsfasen
Dimensjoneringsgrunnlag

04.01.2021

04.01.2021

05.03.2021

05.03.3021

14.01.2021

11.01.2021

28.01.2021

11.02.2021

18.03.2021

15.03.2021

08.04.2021

22.04.2021

x

Konseptfasen
Konseptrapport
Brukermedvirkning 2
Rom- og funksjonsprogram
Prosjektplan

x
x

mai.21

x

01.06.2021
04.03.2021

05.03.2021
05.03.2021

08.04.2021
03.06.2021

22.04.2021
17.06.2021

x

Prioritering av investeringsprosjekter,
helsesenter, ny skole og felles
mønstringssted
Skisse- og forprosjektfasen
Skisseprosjekt

x

01.09.2021

Brukermedvirkning 3
Forprosjekt
Beslutning om bygging / Budsjett vedtak

x

sep.21
01.10.2021

11.10.2021

10.11.2021

21.10.2021

15.11.2021

01.12.2021

16.12.2021

x

18.11.2021

15.11.2021

01.12.2021

16.12.2021

x

Prosjektleder for prosjekt 6064 Ny skole 1-10 klasse har i samarbeid med prosjektleder for Fremtidens Karasjok
har ansvaret for gjennomføring av informasjonsstrategien som gjelder informasjon- og dialogmøter og informasjon
som skal legges ut på kommunens hjemmesider.
Folkemøter gjennomføres i regi av prosjektet «Fremtidens Karasjok».
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Folkemøter - Koordineres med
Fremtidense Karasjok

Informasjon på Karasjok kommunes
hjemmesider

Informasjons og dialogmøter

Kommunikasjonsstrategi

Kommunestyret

Formannskap

Hovedutvalg teknisk

Hovedutvalg oppvekst

Politisk behandling

Brukermedvirkning

Ferdigstilt saksfremlegg

Fedigstilt utredning

Utredning-/Saksfremlegg
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Følgende informasjonsstrategi med konkrete handlinger gjelder for prosjektet:






Informasjon om politiske beslutningspunkter skal på forhånd legges ut på kommunens hjemmeside.
Politiske beslutninger skal legges ut på kommunens hjemmesider:
o Vedtatt dimensjoneringsgrunnlag.
o Vedtatt konsept.
o Vedtatt forprosjekt.
Forhåndsinformasjon om informasjons og dialogmøter i form av brukermedvirkning skal legges ut på
kommunens hjemmesider.
Det skal også legges ut informasjon i etterkant av de gjennomført brukermedvirkningsmøter
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11 ORGANISASJONSUTVIKLING
Fremtidens Karasjok jobber på tvers i prosjektet med 4 gjennomgripende utfordringer som er avdekket i Karasjok
kommune:
1.
2.
3.
4.

Samspill og ledelse
Organisasjonsklarhet
Kvalitet og tjenesteleveranser
Økonomi og styring

I forbindelse med «Framtidens Karasjok» ble det utarbeidet et arbeidsnotat: «Forprosjekt – Arbeidsnotat
Oppvekst». Notatet tar for seg utviklingstrekkene fra siste 5 – 10 år, status, innspill i til prioriteringer i
hovedprosjektet, oppsummering av SWOT analyse for oppvekstsektoren og forslag til utviklingsprosess.
På bakgrunn av dette notatet har man i delprosjekt utpekt 4 hovedutfordringer for oppvekstsektoren: Forvaltning,
økonomi, faglig utvikling og arbeidsmiljø.
I rapport fra «Fremtidens Karasjok – første prosjektår» av 17.09.2020 har det i hovedsak vært fokus på økonomi
og faglig utvikling. Det er igangsatt arbeidet med organisering av opplæringa, der man har nedsatt en arbeidsgruppe
som blant annet skal se på organisering av samiskspråklig og norskspråklig opplæring, organisasjonsstruktur (inkl.
timeplanlegging) og rolleklarhet (ledelse, team, funksjoner) og prinsipper og rutiner for vikarbruk.
Prosjektene Framtidens Karasjok og prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse vil bli gjennomført som 2 parallelle
prosjekter. Framtidens Karasjok er et «Langsiktig endrings- og utviklingsprosjekt» over 8 år hvor
organisasjonsutvikling er en sentral del, mens prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse er et underprosjekt som
omfatter ny skole som skal være tilpasset den nye organiseringen.
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12 ØKONOMI
12.1 Kostnad – Budsjett
Det foreligger et kommunestyrevedtak sak 20/71 Budsjett 2021- Økonomiplan 2021 – 2024 den 10.12.2020 hvor
det er satt av kr. 2 313 000 inkludert mva til prosjektet i 2021. I dette vedtaket er det foreslått kr 75 mill inkludert
mva både i 2022 og 2023. Med andre ord er i budsjettvedtaket for 2021 er det foreslått kr 150 mill inkl. mva til
utbygging av ny skole over en 2 årsperiode. Dette tilsvarer kr 120 mill eks. mva.

12.2 Kostnadskalkyle
I saksfremlegget til sak 21/12 Prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse – Valg av dimensjonerende elevtall som var
lagt frem til politisk behandling med vedtak i kommunestyret den 11.02.2021 var det lagt frem et
kostnadsvurdering basert på ulike elevtall fra 190 til 230 elever.

Vedtak i sak 21/12 Prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse – Valg av dimensjonerende elevtall den 11.02.2021:

Kommunestyret vedtar at det nye skoleanlegget dimensjoneres for 200 elever, med en øvre netto arealramme
på 2150 m² (NTA), og et estimert kostnadsoverslag på 140 000 000 NOK eks. mva.
I konseptfasen er det lagt opp til en del valg som både gjelder utforming av grunnskolen samt tilleggsfunksjoner
som vil påvirke kostnadsrammen.
Vedtaket i sak 21/1212 Prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse – Valg av dimensjonerende elevtall den 11.02.2021
er allerede kr 20 mill eks. mva over budsjettvedtaket i sak 20/71 Budsjett 2021 - Økonomiplan 2021 – 2024 den
10.12.2020. Når konseptrapporten kommer til behandling vil dette bli overskredet ytterligere dersom man foretar
valg i konseptfasen som medfører økte kostnader.

12.3 Finansiering
Prosjektet er så langt vurdert finansiert med lånefinansiering. Men alt etter hva som vil bli valgt i konseptfasen vil
kommunene vurdere andre finansieringskilder i tillegg til lån:
Følgende tilskuddsordninger/givere bør vurderes:







Kommunalt fond avsatt til kulturbygg etter salg av kulturhuset til NRK
Tippemidler for idrettsanlegg og utomhuselementer.
Investeringstilskudd til kulturbygg
Klimasats – For dekning av eventuelle ekstraordinære miljøtiltak.
ENOVA
m.fl.
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13 KVALITETSSIKRING/SHA
13.1 Styringsparametere
Kvalitetssikringen av forprosjektet-/ detaljprosjekteringen vil stå meget sentralt ved at det stilles krav om godt
etablert KS – system for prosjekterende og arkitekt og prosjekteringsleder.
Prosjektets styringsparametere er:




Kostnader
Fremdrift (produksjon)
Kvalitet

13.2 Rapportering
Aktivitetene innenfor hver styringsparameter skal rapporteres hver måned. Det skal utarbeides månedsrapporter
for prosjektet. Status for prosjektet totalt sett rapporteres til prosjektansvarlig i avtalt omfang.
Månedsrapportering skjer gjennom Framsikt. (Kommunalt program for rapportering av økonomi og framdrift)
Nedenfor følger en beskrivelse av prinsippene som gjelder for de ulike styringsparameterne / aktivitetene.

13.3 Kostnader
Kostnadsoppfølging skjer gjennom rapportering i Framsikt i tidlig fase (fra utredning til forprosjekt).
Det vil utarbeidet nye rutiner som gjelder rapportering i utførelsesfasen.

13.4 Fremdriftsstyring
Prosjektledelsen er utarbeidet detaljert framdriftsplan for tidligfase (fra utredning til forprosjekt). Fremdriftsplan
fremkommer som pkt. 15 i dette dokumentet.
Det vil bli utarbeidet egen fremdriftsplan som gjelder utførelsesfasen.

13.5 Kvalitetsstyring / ROS-analyse
Kvalitetsstyring skal dekke alle aspektene ved prosjektgjennomføringen (kostnad, tid, kvalitet, HMS.). Vurdering av
hva som er kritisk og trenger å bli «kontrollert» benyttes som grunnlag for å planlegge
kontrollaktiviteter/kvalitetssikring. En metodikk for dette er å gjennomføre en ROS-analyse på de ulike
bygningsdelene, enten på 2.siffernivå eller 3 siffernivå jfr NS 3451, Bygningsdeltabellen. Dette kan gjennomføres
med underlaget i skisseprosjektet og gjennomføres i lag med RI og aktuelle brukere. Resultatet fra ROS analysen
benyttes igjen som underlag for forprosjektet.
Kvalitetsstyring i prosjektet består av de kontroll- og kvalitetssikringsaktiviteter samt arbeidsmetodene som benyttes
i prosjektet. Engasjerte rådgivere skal fremlegge dokumentasjon på kvalitetsstyring i tidlig fase. En kontrollaktivitet
er en undersøkelse for å bekrefte om mål, krav, eller forventninger er oppfylt/kan oppfylles i en leveranse.
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Generelt vil uavhengighet i selve utførelsen vurderes i enkelte tilfeller. Spesielt kritiske forhold bør kontrolleres av
uavhengig ekspertise. Det vil være prosjektansvarlig som beslutter eventuell bruk av uavhengig kontroll.
Prosjektansvarlig beslutter også i hvilken grad kontrollprogrammer/revisjoner skal implementeres i de enkelte
delprosjektene og om de skal være gjenstand for periodevis oppdatering.

13.6 Organisasjon/SHA/HMS
Prosjektet skal nå SHA målsettingen gjennom bruk av verktøy i form av kravdokumenter og maler både for
prosjektering og gjennomføring. Prosjektet har utarbeidet en SHA-plan og avtaler med SHA koordinatorer.
Kontraktdokumentene skal inneholde krav til aktiviteter for å øke motivasjonen til å nå SHA målene.

13.7 Dokumentkontroll/håndtering
Prosjekt er underlagt Arkivloven. Karasjok kommune har egne rutiner for dokumenthåndtering og arkivering som
ivaretar dette.
Det må vurderes etablering av et eget prosjekthotell for prosjektet.
Dersom det etableres prosjekthotell skal alle medarbeidere i prosjektet benytte den filstruktur som er etablert på
«prosjekthotellet» for elektronisk lagring av prosjektdokumentasjon. Lagring skal utføres i henhold til definert
arkiveringsnøkkel.
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14 FREMDRIFT
Følgende fremdriftsplan er satt opp for prosjektet i tidlig fase:

Framdrift
Brukermedvikning 1

Kommunestyret

Formannskap

Hovedutvalg teknisk

Hovedutvalg oppvekst

Brukermedvirkning

Hovedutvalg Helse

Politisk behandling

Ferdigstilt saksfremlegg / møte

Fedigstilt utredning

Utredning/saksfremleg
g

15.09.2020

Budsjett 2021

12.12.2020

Utredningsfasen
Dimensjoneringsgrunnlag

04.01.2021 04.01.2021

14.01.2021

11.01.2021

28.01.2021 11.02.2021

05.03.2021 06.03.2021

18.03.2021

15.03.2021

08.04.2021 22.04.2021

Konseptfasen
Konseptrapport
Brukermedvirkning 2

mai.21

Målstyring

mai.21

Rom- og funksjonsprogram

01.06.2021
22.03.2021 29.03.2021

08.04.2021 22.04.2021

Prioritering av investeringsprosjekter,
helsesenter, ny skole og felles
mønstringssted - Orienteringssak
Prosjektplan

04.03.2021 05.03.2021
10.05.2021 11.05.2021

18.03.2021
19.05.2021 20.05.2021

15.03.2021
20.05.2021

08.04.2021 22.04.2021
03.06.2021 17.06.2021

21.10.2021

15.11.2021

01.12.2021 16.12.2021

18.11.2021

15.11.2021

01.12.2021 16.12.2021

Prioritering av investeringsprosjekter,
helsesenter, ny skole og felles
mønstringssted - Beslutningssak
Skisse- og forprosjektfasen
Skisseprosjekt

01.09.2021

Brukermedvirkning 3
Dialogmøte Statsforvalteren i Troms og
Finnmark
Forprosjekt
Beslutning om bygging / Budsjett vedtak

sep.21
sep.21
01.10.2021

11.10.2021

10.11.2021
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15 POLITISK BEHANDLING AV PROSJEKTPLANEN - REVISJON
Planen legges frem til politisk behandling i Hovedutvalg Miljø, plan og samfunnsutvikling, Hovedutvalg Oppvekst,
utdanning, språk og kultur, Formannskapet og kommunestyret.
Revisjoner av planen delegeres til Formannskapet.
Revisjon

Revisjon

Dato

Utsendelsens omfang

0

27.02.2021

0 – versjon
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16 DISTRIBUSJON
Distribusjon

Person

Init.

Funksjon

Komplett utsendelse

Revisjons utsendelse

Dato

Dato

Revisjon

Distribusjonsoversikten oversendes ved første gang oversendelse og ved alle hovedrevisjoner.

Karasjok den 05.03.2021
Torgrim Fredeng Kemi
Prosjektleder

Kristin Norbye-Bekkelund
Enhetsleder Teknisk
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Revisjon

Arkiv:

614

Arkivsaksnr:

2020/1189-8

Saksbehandler:

Torgrim Fredeng

Kemi

Saksframlegg
Saknummer Utvalg

Møtedato

21/20

Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling

15.03.2021

21/13

Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur

25.03.2021

21/10

Eldreråd

23.03.2021

21/9

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

23.03.2021

21/38

Formannskapet

08.04.2021

Kommunestyret

Prošeakta 6064 Ođđa skuvla, 1 – 10 luohkát – Konseaptta válljenProsjekt 6064 Ny skole 1 - 10 klasse - Valg av konsept
Vedlegg til saken:
1

210305_Konseptrapport

Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
Gielddastivra mearrida prošeaktagoluide 220 miljovnna gollorámma ja 215 miljovnna lasihuvvon loatnadárbbu,
vai sáhttit plánet ođđa skuvlavistti oktan spesiálapedagogalaš ossodagain, spábbadoaškunhállain,
álbmotgirjerájuin ja giellaguovddážiin, kulturareálaiguin, maid bruttoareála lea oktiibuot eanemusat 4800 m2.
Areálaid nuoraidklubbii berre čielggadit viidásat, vai nuoraid oaivilat leat čielgasat.
Kommunestyret vedtar innenfor en kostnadsramme på 220 millioner i prosjektkostnader og økt lånebehov på 215
mill. NOK at det planlegges et nytt skolebygg inkl. spesialpedagogisk avdeling, volleyballhall, folkebibliotek
med Språksenter, kulturarealer og med et samlet bruttoareal på inntil 4800 m2. Arealer til ungdomsklubb bør
utredes videre slik at ungdommens brukerstemme blir tydelig.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling - 15.03.2021
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Kjell Magne Grønnli

Arbeiderpartiet/Sámeálbmot bellodat/Senterpartiet
Hovedutvalget anbefaler at kommunestyret følger
kommunedirektørens innstilling og presiserer at det er alternativ 3 C
som prioriteres.

Meannudeapmi/Behandling:
Kommunedirektørens innstilling er enstemmig vedtatt.
Mearrádus/Vedtak:
Gielddastivra mearrida prošeaktagoluide 220 miljovnna gollorámma ja 215 miljovnna
lasihuvvon loatnadárbbu, vai sáhttit plánet ođđa skuvlavistti oktan spesiálapedagogalaš
ossodagain, spábbadoaškunhállain, álbmotgirjerájuin ja giellaguovddážiin, kulturareálaiguin,
maid bruttoareála lea oktiibuot eanemusat 4800 m2. Areálaid nuoraidklubbii berre čielggadit
viidásat, vai nuoraid oaivilat leat čielgasat.
Váldolávdegoddi ávžžuha gielddastivrra čuovvut gielddadirektevrra áššeguottu ja áiddostahttá
ahte lea molssaeaktu 3 C mii vuoruhuvvo.
Kommunestyret vedtar innenfor en kostnadsramme på 220 millioner i prosjektkostnader og økt
lånebehov på 215 mill. NOK at det planlegges et nytt skolebygg inkl. spesialpedagogisk
avdeling, volleyballhall, folkebibliotek med Språksenter, kulturarealer og med et samlet
bruttoareal på inntil 4800 m2. Arealer til ungdomsklubb bør utredes videre slik at ungdommens
brukerstemme blir tydelig.
Hovedutvalget anbefaler at kommunestyret følger kommunedirektørens innstilling og presiserer
at det er alternativ 3 C som prioriteres.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur - 25.03.2021
Anni Østby

Utsettelsesforslag
Kommunestyret avventer med prosjektplan «Prosjekt 6064 Ny skole
1 – 10 klasse» av 05.03.2021 inntil prosjektplan for «Prosjekt
Helsesenter- og omsorgsbolig» er ferdig prosjektert.
Begrunnelse:
Senterpartiet er tilfreds med at det er gjort et godt grunnarbeid med å
kartlegge dimensjonsbehovet og kostnadsoverslag over et nytt
skolebygg. Videre er det bra at hovedutvalget har fått presentert flere
mulige alternativer på dimensjoneringer.
Senterpartiet er opptatt av å se helheten før beslutninger tas.
Senterpartiet er særlig bekymret for at Karasjok kommune allerede
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per i dag hverken har nok antall eller nok tilfredsstillende
omsorgsplasser til våre eldre. Vi registrerer at det er et stort press
innenfor eldreomsorgen i Karasjok, og vi vet at den vil økes
ytterligere med en økende eldrebefolkning i kommunen som ellers i
landet, i henhold til SSB demografiutvikling.
For Senterpartiet er det særlig viktig at kommunen ser og tar sitt
ansvar når det gjelder å ivareta vår eldre og syke i en sårbar situasjon.
Senterpartiet mener det er på tide at kommunen også prioriterer å se
på behovene til våre syke og eldre, da vi nylig har prioritert et nytt
barnehagebygg.
Videre er Senterpartiet er klar over at Karasjok kommune har flere
eldre bygg som er lite vedlikeholdt. Derfor er det spesielt viktig at
man ser fremtidige investeringsbehov i en større og helhetlig
sammenheng, da dette vil store investeringer for fremtidige Karasjok.
Utredning av store kommunale bygg er spesielt viktig i et langsiktig
perspektiv, da kommunen mangler kommuneplanens samfunnsdel,
arealdel og handlingsdel. I samfunnsdelen vil mål og strategier
presenteres og prioriteres i forhold fremtidens utfordringer og
muligheter. Prosjektene jobbes parallelt, for dernest å gjøre
prioriteringer basert på alternative presentasjoner med bakgrunn av
samfunnets behov, om hva som bør prioriteres først.
Mette Anti Gaup

Johttisámiid listu ja Sámeálbmot bellodat
Kommunestyret vedtar innenfor en kostnadsramme på 220 millio
ner i prosjektkostnader og økt lånebehov på 215
mill. NOK at det planlegges et nytt skolebygg inkl. spesialpeda
gogisk avdeling, volleyballhall, folkebibliotek,
Språksenter, kulturarealer og med et samlet bruttoareal på inntil
4800 m2. Arealer til ungdomsklubb bør
utredes videre slik at ungdommens brukerstemme blir tydelig.
Det er alternativ 3C som prioriteres, men kulturarealer skal holdes
utenfor. Dette gjøres for å skille ut kulturarealer slik at det kan inngå
som ett byggetrinn 2 til prosjektet. Bakgrunnen for dette er at
kommunen planlegger å bygge flere andre store bygg i fremtiden.
Oppsummert betyr dette at kommunen begynner med 3B og er klar
for 3C dersom økonomien tillater dette.

Meannudeapmi/Behandling:
Utsettelsesforslag fra Anni Østby ,SP: 1 stemme for, 3 stemmer imot
Forslag fra Johttisámiid listu og Sámeálbmot bellodat settes opp mot Kommunedirektørens
innstilling
Votering:
Forslag fra JL og SáB: 3 stemmer for
Kommunedirektørens innstilling: 1 stemme for
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Protokolltilførsel fra Senterpartiet
Senterpartiet er tilfreds med at det er gjort et godt grunnarbeid med å
kartlegge dimensjonsbehovet og kostnadsoverslag over et nytt skolebygg.
Videre er det bra at hovedutvalget har fått presentert flere mulige
alternativer på dimensjoneringer.
Senterpartiet er opptatt av å se helheten før beslutninger tas. Senterpartiet er
særlig bekymret for at Karasjok kommune allerede per i dag hverken har
nok antall eller nok tilfredsstillende omsorgsplasser til våre eldre. Vi
registrerer at det er et stort press innenfor eldreomsorgen i Karasjok, og vi
vet at den vil økes ytterligere med en økende eldrebefolkning i kommunen
som ellers i landet, i henhold til SSB demografiutvikling.
For Senterpartiet er det særlig viktig at kommunen ser og tar sitt ansvar når
det gjelder å ivareta vår eldre og syke i en sårbar situasjon. Senterpartiet
mener det er på tide at kommunen også prioriterer å se på behovene til våre
syke og eldre, da vi nylig har prioritert et nytt barnehagebygg.
Videre er Senterpartiet er klar over at Karasjok kommune har flere eldre
bygg som er lite vedlikeholdt. Derfor er det spesielt viktig at man ser
fremtidige investeringsbehov i en større og helhetlig sammenheng, da dette
vil store investeringer for fremtidige Karasjok.
Utredning av store kommunale bygg er spesielt viktig i et langsiktig
perspektiv, da kommunen mangler kommuneplanens samfunnsdel, arealdel
og handlingsdel. I samfunnsdelen vil mål og strategier presenteres og
prioriteres i forhold fremtidens utfordringer og muligheter. Prosjektene
jobbes parallelt, for dernest å gjøre prioriteringer basert på alternative
presentasjoner med bakgrunn av samfunnets behov, om hva som bør
prioriteres først.

Mearrádus/Vedtak:
Gielddastivra mearrida 220 miljovnna gollorámma prošeaktagoluide ja 215 milj. lasihuvvon
loatnadárbbu ođđa skuvlavistti plánemii, mas lea spesiálapedagogalaš ossodat,
spábbadoaškunhálla, álbmotgirjerádju, giellaguovddáš ja kulturareálat. Bruttoareála lea oktiibuot
4800 m2. Areálaid nuoraidklubba várás berre čielggadit viidásat, vai nuoraid oaidnu boahtá
ovdan.
Molssaeaktu 3C vuoruhuvvo, muhto kulturareálat dollojuvvojit olggobealde. Dat dahkkojuvvo
kulturareálaid sirrema dihtii, vai dat sáhttet leat prošeavttas mielde 2. huksenceahkkin. Dása lea
vuođđun dat, ahte gielda pláne hukset máŋga stuorra vistti boahtteáiggis. Oktiigeassun dát
mearkkaša, ahte gielda álggaha 3B:ain ja lea gárvvis 3C várás, go lea vejolaš ekonomiija dáfus.
Kommunestyret vedtar innenfor en kostnadsramme på 220 millioner i prosjektkostnader o
g økt lånebehov på 215
mill. NOK at det planlegges et nytt skolebygg inkl. spesialpedagogisk avdeling, volleyball
hall, folkebibliotek,
Språksenter, kulturarealer og med et samlet bruttoareal på inntil 4800 m2. Arealer til ung
domsklubb bør utredes videre slik at ungdommens brukerstemme blir tydelig.
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Det er alternativ 3C som prioriteres, men kulturarealer skal holdes utenfor. Dette gjøres for å
skille ut kulturarealer slik at det kan inngå som ett byggetrinn 2 til prosjektet. Bakgrunnen for
dette er at kommunen planlegger å bygge flere andre store bygg i fremtiden. Oppsummert betyr
dette at kommunen begynner med 3B og er klar for 3C dersom økonomien tillater dette.

Saksprotokoll i Eldreråd - 23.03.2021
Meannudeapmi/Behandling:
Kommunedirektørens innstilling er enstemmig vedtatt.
Mearrádus/Vedtak:
Gielddastivra mearrida prošeaktagoluide 220 miljovnna gollorámma ja 215 miljovnna
lasihuvvon loatnadárbbu, vai sáhttit plánet ođđa skuvlavistti oktan spesiálapedagogalaš
ossodagain, spábbadoaškunhállain, álbmotgirjerájuin ja giellaguovddážiin, kulturareálaiguin,
maid bruttoareála lea oktiibuot eanemusat 4800 m2. Areálaid nuoraidklubbii berre čielggadit
viidásat, vai nuoraid oaivilat leat čielgasat.
Kommunestyret vedtar innenfor en kostnadsramme på 220 millioner i prosjektkostnader og økt
lånebehov på 215 mill. NOK at det planlegges et nytt skolebygg inkl. spesialpedagogisk
avdeling, volleyballhall, folkebibliotek med Språksenter, kulturarealer og med et samlet
bruttoareal på inntil 4800 m2. Arealer til ungdomsklubb bør utredes videre slik at ungdommens
brukerstemme blir tydelig.

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 23.03.2021
Meannudeapmi/Behandling:
Kommunedirektørens innstilling er enstemmig vedtatt.
Mearrádus/Vedtak:
Gielddastivra mearrida prošeaktagoluide 220 miljovnna gollorámma ja 215 miljovnna
lasihuvvon loatnadárbbu, vai sáhttit plánet ođđa skuvlavistti oktan spesiálapedagogalaš
ossodagain, spábbadoaškunhállain, álbmotgirjerájuin ja giellaguovddážiin, kulturareálaiguin,
maid bruttoareála lea oktiibuot eanemusat 4800 m2. Areálaid nuoraidklubbii berre čielggadit
viidásat, vai nuoraid oaivilat leat čielgasat.
Kommunestyret vedtar innenfor en kostnadsramme på 220 millioner i prosjektkostnader og økt
lånebehov på 215 mill. NOK at det planlegges et nytt skolebygg inkl. spesialpedagogisk
avdeling, volleyballhall, folkebibliotek med Språksenter, kulturarealer og med et samlet
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bruttoareal på inntil 4800 m2. Arealer til ungdomsklubb bør utredes videre slik at ungdommens
brukerstemme blir tydelig.
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Saksutredning
1. Bakgrunn
Basert på utredninger og anbefalinger utarbeidet høsten 2020, fattet kommunestyret i februar et vedtak om ny 1-10
skole i Karasjok kommune skal dimensjoneres for 200 elever med en øvre netto arealramme på 2150 m2, og et estimert
kostnadsoverslag på 140 000 000 NOK eks. mva. For å ivareta Grunnlovens §108 skal klassedeling ivaretas på alle
nivåer i planleggingen. Dette innebærer blant annet at man skal adskille norsk- og samisktalende klasser. Det må også
planlegges praktiske gode løsninger for bygget for å imøtekomme eventuelle endringer i fremtidig elevtall. Det må
komme et kostnadsoverslag for nytt byggetrinn fra 200 til 220 elever basert på 4 kvadratmeter per elev ca. 80 kvm2.

Karasjok kommune har i tillegg bedt om bistand til å utrede mulige konsekvenser av å samlokalisere følgende
funksjoner:
1.
Rom til PPT og skolehelsetjenesten på skolen. Lokalisering av PPT og skolehelsetjenesten vil bli på
Sentrumsbygget.
2.
Folkebiblioteket. WSP utreder mulige synergieffekter og arealbehovet som samlokalisering av skole- og
folkebiblioteket utløser. Bibliotek innbefatter arealer til Språksenteret.
3.
Kulturfunksjonen. WSP utreder alternative løsninger til musikk og kroppsøving som går ut over det rent
skolefaglige behovet.
4.
Ungdomsklubbfunksjonen. Arealbehovet til en ungdomsklubb utredes som en tilleggsfunksjon til
skolebygget, og som en del av nærmiljøfunksjonen.
I februar 2022 kom det en tilleggsbestilling om å utrede de økonomiske konsekvensene av å samlokalisere:
a.
b.

Etablering av terapi-/varme-/behandlingsbasseng
i. Sambruk av HC-garderober
ii. Sambruk av garderobeanlegg
Vedtak sak 21/12 Prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse – Valg av dimensjonerende elevtall den
11.02.2021
i. Kostnadsoverslag for nytt byggetrinn fra 200 til 220 elever – 80 m² NTA

2. Areal til kroppsøving
Konseptrapporten foreslår to ulike alternativer for areal til å gjennomføre kroppsøving:
A. Gymsal med ett garderobesett. Utløser ingen spillemidler.
GYMSAL

Antall rom

Aktivitetsflate
Materiallager
Garderober med toalett
Dusj
Lærer-/trenergarderobe med toalett
HC-garderobe

1
1
2
2
1
1

SUM NETTOAREAL IDRETTSHALL
Brutto/nettofaktor idrettshall
SUM BRUTTOAREAL IDRETTSHALL

Areal

Sum Areal

250
40
20
15
8
12

250
40
40
30
8
12
380

1,25
475
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B. Volleyballhall (det kreves 2 garderobesett for å oppnå spillemidler samt lager på minimum 40 m2). Karasjok
kommune kan få inntil 5 mill. NOK i støtte for dette alternativet.
VOLLEYBALLHALL

Antall rom

Aktivitetsflate inkl sikkerhetssone 16 x 24 m
Materiallager
Garderober med toalett
Dusj
Lærer-/trenergarderobe med toalett
Lærer-/HC-garderobe

1
1
4
4
1
1

SUM NETTOAREAL IDRETTSHALL
Brutto/nettofaktor idrettshall
SUM BRUTTOAREAL IDRETTSHALL

Areal

Sum Areal

384
40
20
15
8
12

384
40
80
60
8
12
584

1,25
730

Vurdering: for å dekke skolebehovet vil en gymsal være tilstrekkelig. Brukernes tilbakemeldinger er at eksisterende
idrettshall ved videregående skole ikke har ledig kapasitet. Behovet fra eksterne brukere som ønsker å benytte
kroppsøvingsareal i 1-10 skolen virker å være så stort at en ordinær gymsal ikke vil dekke behovet for parallelle
aktiviteter. I tillegg kan skolen og eksterne brukere legge opp til et bredere aktivitetstilbud med en volleyballhall. Selv
totalkostnadene er høyere for volleyballhall enn for gymsal, vil 5 millioner i støtte medføre at kvadratmeterprisen blir
betraktelig lavere enn for gymsal. En volleyballhall vil medføre et økt låneopptak på 3,2 millioner NOK sammenliknet
med å bygge gymsal.
Anbefaling: Det anbefales å bygge en volleyballhall som areal til å gjennomføre opplæring i kroppsøving. En
volleyballhall er mest fleksibel, og vil legge til rette for større variasjon i faget. Dersom det er ønskelig kan man i
tillegg legge opp til parallell aktivitet.

3. Spesialpedagogisk avdeling
Ettersom det kun er en grunnskole i Karasjok kommune, er det stor sannsynlighet for at skolen vil få elever med
spesiell tilrettelegging. Skolen har estimert behovet til å være mellom 2-5 elever. Dette er bakgrunnen for at en
spesialpedagogisk avdeling inngår i programmeringsarbeidet.

Vurdering: Skoleeier forplikter å tilby arealer som er tilrettelagt for spesielle behov. Det vil være en langt større
økonomisk belastning å bygge tilrettelagte arealer etter at skolebygget står ferdig.
Anbefaling: Det anbefales å bygge en spesialpedagogisk avdeling som en del av skoleanlegget.
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4. Lokalisering av ny 1-10 skole
Kombinasjonen av noen spesifikke rammer legger føringer for lokalisering av nytt skoleanlegg:
1.
2.
3.
4.

Skolens ansatte og elever ønsker å kunne bevege seg tørrskodd mellom alle funksjoner i anlegget.
Brukerne ønsker løsninger som gjør det enklere å ha oversikt over elevene. Dette vil bidra til å få ned
mobbetall.
Svømmehallen - ferdig i 2007. Skal ikke flyttes eller bygges om.
Kommunen ønsker arealeffektiv løsning som får ned kostnadene til drift og vedlikehold

Vurdering: Lokalisering i tilknytning til svømmehall gjør at man kan oppfylle innspilte ønsker fra brukerne, samt
oppnå arealeffektiv løsning som gir lave driftskostnader.
Anbefaling: Ny 1-10 skole bør lokaliseres i tilknytning til eksisterende svømmehall.

5. Pedagogisk funksjonalitet – ungdomsskolebygget
Eksisterende ungdomsskolebygg er fra 1957. Det er utformet tradisjonelt med klasserom langs korridor. I 2010 ble
det gjennomført en renovering av ungdomsskolebygget, men oppgradering var begrenset til overflatebehandling.
Planløsningen forble uendret. I Kunnskapsløftet LK20 samisk, overordnet del, beskrives prinsipper som er førende
for skolens praksis. Det stilles krav til nye arbeidsformer og arbeidsmåter i fagene som i overveiende grad skal være
mer praktisk innrettet og ha fokus på aktive og medvirkende elever.
Eksisterende planløsning er ikke det beste utgangspunktet for å oppnå en moderne og framtidsrettet skole:
•
•
•
•
•
•
•
•

Rigid trafikkmønster.
Legger ikke til rette for samarbeid på tvers av trinn, eller internt på trinnet
Uegnet planløsning for å utvikle profesjonsfellesskap
Planløsningen segmenterer og konserverer undervisningspraksis som legger til rette for den privatpraktiserende læreren, stabil gruppeinndeling av elever, skille mellom mine/dine elever, begrenset samarbeid
Elevene har få voksne å spille på
Lite arealeffektiv
Varmer opp store arealer i kjeller som ikke er i bruk
Det være en overkapasitet på ungdomsskolebygget fordi elevtallet er fallende

Alternativer for å løse ny 1-10 skole
Konseptrapporten presenterer 3 alternativer for eksisterende ungdomsskole
A. Bevare eksisterende ungdomsskole
Fordeler
-

-

Ulemper
Miljømessig
gevinst i gjenbruk
av bygg
Uproblematisk å
holde skolens drift
i gang i
byggeperioden.

-

-

Tegningen viser at selv om man kan bevege seg tørrskodd mellom
ulike funksjoner i anlegget, vil organisasjonen fortsatt være delt i
to.
Vil ikke klare å tilfredsstille ønsker og behov fra brukerne på en
optimal måte
Ikke nærhet mellom en del funksjoner som ideelt sett skulle hatt
det.
Lite arealeffektiv løsning
Delt tilbud: en tradisjonell korridorskole og en fremtidsrettet. Ikke
likeverdig tilbud
Ikke optimal logistikk og sammenheng mellom funksjoner
Løser ikke brukernes ønsker og behov
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B. Bygge om eksisterende ungdomsskole og tilpasse løsning til dagens standard
Fordeler
-

-

Ulemper
Arkitektene står friere til å se alle
funksjoner i sammenheng og vil oppnå et
mer arealeffektivt bygg
Alle brukere av anlegget vil få like gode
fasiliteter
Likeverdige arealer til alle elevene
Enklere å oppnå god flyt mellom funksjoner
i anlegget enn i alternativ A
Klarer i ganske stor grad å ivareta
brukernes ønsker og behov

-

Utløser krav om hovedombygging
ved store endringer
Krav om å oppgradere til TEK 17
standard.
Dyrere å drifte enn om man bygger
nytt
Mindre arealeffektiv løsning enn om
man river og bygger nytt.
Store arealer i kjelleretasjen vil stå
ubrukt.

C. Rive U-skole og bygge nytt
Fordeler
-

Ulemper
Arkitektene står friere til å se alle funksjoner i sammenheng
og vil oppnå et mer arealeffektivt bygg
Alle brukere av anlegget vil få like gode fasiliteter
Enklere å oppnå god flyt mellom funksjoner i anlegget enn i
alternativ A
Arealeffektiv løsning.
God logistikk og flyt mellom alle funksjoner
Innfrir brukernes ønsker og behov
Bevarer eksisterende garderobeløsning for svømmehall
Enklere å legge opp til en god orientering av bygget som gir
best lysforhold og samspill mellom skole og skolegård.
Lavest driftskostnader

-

Oppnår ikke
miljøgevinsten ved
å gjenbruke
ungdomsskole

Vurdering: Eksisterende ungdomsskole er lite egnet til å nå målene i LK20 samisk.
Anbefaling: For å kunne oppnå:
 et arealeffektivt anlegg
 lavest mulig driftskostnader
 en skole som legger til rette for å utvikle én felles organisasjonskultur og praksisfellesskap
anbefales det å rive eksisterende ungdomsskole.

6. Samlokalisering av pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)






PPT er lokalisert i Sentrumsbygget
Det legges opp til at PP-tjenesten og helsesykepleier kan sambruke helsesykepleier sitt kontor når ansatt i
PPT er på skolen
Det settes av 15 m2 til denne funksjonen
De to vil i praksis være til stede 2 dager i uken hver
Leder for Enhet for barn og familie skal bistå med timeplanlegging som gjør dette mulig

Vurdering: pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) har ikke behov for eget areal i skoleanlegget da de kan sambruke
kontor for helsesykepleier.
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7. Samlokalisere folkebibliotek og språksenter
Det vises til funn i konseptrapporten som viser at samlokalisering kan gi store driftsmessige fordeler i tillegg til at
man kan legger til rette for:








økt samarbeid
økt tilgjengelighet
moderne og tverrfaglig arbeidsmiljø
stedsutvikling
arealeffektiv løsning
bredere tilbud for biblioteket
lavere driftskostnader

Faktor

Samlokalisering med ny skole

Dagens beliggenhet

Samarbeid
Tilgjengelighet
Fysisk arbeidsmiljø
Stedsutvikling/
Nærmiljøfunksjon
Arealeffektivitet
Driftskostnad

Kombinasjonsbibliotek
Antall ansatte

Antall

Funksjon

Antall

2
Areal

Areal

Bibliotek publikumsareal
Voksenavdeling
Ungdomsavdeling
Barneavdeling
Informasjonsstasjon
Avis/tidsskrift
Studie
Skranke til utlån

1
1
1
1
1
1
1

30
30
30
15
15
25
10

155
30
30
30
15
15
25
10

Personalareal
Kontorer
Magasin EDB, Kopi

2
1

10
13

33
20
13

Støtteareal
Lager diverse
Lager for utstyr til utlån
HCWC
Personaltoalett

2
1
1
1

12,5
10
5
2

42
25
10
5
2

Sambruk av rom og funksjoner i skole
Skolens hjerte
Personalrom
Personalgarderobe
Skolekjøkken med kantinefunksjon
Musikkrom/blackboks
Duodji (kunst&håndverksareal)
Sum nettoareal

230

Vurdering: det kan være store fordeler og synergieffekter ved å samlokalisere folkebibliotek og Språksenteret med
skoleanlegg. Viktige suksessfaktorer er solid brukerinvolvering av ansatte og at det etableres klare rammer, roller og
ansvar tidlig i prosessen. Språksenteret er positive til en samlokalisering med biblioteket og skole.
Anbefaling: For å kunne oppnå et arealeffektivt anlegg som legger til rette for samarbeid, gir varierte rom og
funksjoner å spille på, og for å oppnå lavest mulige driftskostnader i kommunen for bibliotek, - anbefales det å
samlokalisere folkebiblioteket og Språksenteret med ny 1-10 skole.
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8. Ungdomsklubb
Ungdomsklubben har inngått et samarbeid med Scandic hotell om å få leie noen gamle barlokaler til redusert leiepris.
Ungdomsklubben har deltatt i oppussingsarbeidet, med god hjelp fra frivillige. Arbeid har pågått gjennom 2020, og
er nå ferdig rustet opp. Ungdomsklubben fikk 40 000 kr fra Røde kors og 20 000 kr fra Karasjok kommune til leie av
lokalene.
«Kommunal veileder – i arbeidet med fritidsklubber og ungdomshus» fra 2017, oppgir ingen arealkrav for
fritidsklubber, men konstaterer at antall kvadratmeter og rom setter begrensninger eller åpner muligheter for hva man
faktisk kan gjøre. De foreslår følgende funksjoner:








sal egnet for musikk og dans, med plass til fri lek, spill og framføringer
kjøkken eller kiosk med muligheter for enkel matlaging, gjerne tilknyttet kafé
gruppe- og aktivitetsrom
personalrom
separate toaletter
inngangsparti eller lobby med garderobe
lagerrom for varer og utstyr
Faktor

Samlokalisering
av
ungdomsklubb med ny
skole

Dagens
beliggenhet

Samarbeid
Tilgjengelighet
Fysisk arbeidsmiljø
Stedsutvikling
Areal-effektivitet
Driftskostnad

Vurdering: dersom ungdomsklubben samlokaliseres med skoleanlegget vil de få tilgang på mange flere ulike rom og
funksjoner. Det er imidlertid ikke noen garanti for at dette er nøkkelen til suksess. Suksesskriterier for å lykkes er at
ungdommene får mulighet til å ta eierskap til arealene de kal bruke. Det kan også oppstå konflikter knyttet til sambruk
på spesialrom.
Anbefaling: Det anbefales at man kartlegger hva ungdommene selv tenker om en slik løsning. Per tid har WSP kun
snakket med kontaktperson for Røde kors som har vært pådriver for å gi ungdommene et tilbud. Det er også viktig at
man høster erfaringer fra løsningen som ble testet ut i 2020. På grunn av koronasituasjonen ble det en vanskelig
oppstart, og tilbudet var ikke kommet helt i gang da WSP jobbet med denne delen av utredningen. Samlokalisering
med skole kan gi ungdommene flere ulike rom og funksjoner å drive aktivitetstilbudet innenfor. Hvis ungdomsklubben
har et eget areal som de administrerer kan samlokalisering være en meget god løsning.
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9. Samlokalisering av kulturfunksjon
Det er utredet ulike alternativer for å ivareta musikk- og kulturarealer i skoleanlegget, både med tanke på skolens
behov og kommunens behov for å tilby konsertarealer for publikum på ca. 200 personer, og for å avvikle forestillinger
med det samiske nasjonalteateret Beaivváš.
Alternativ 1: Musikkrom i skolens hjerte. Dekker skolens behov. Utløser ikke ekstra kostnader.

Alternativ 2: Musikkrom i skolens hjerte. Dekker skolens behov. Utløser ikke ekstra kostnader.
Alternativ 3: Musikkrom mot kroppsøvingsarealet. Dekker skolens behov. Utløser ikke ekstra kostnader.
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Alternativ 4: Kulturfunksjon som kultursal og scene skoleanlegget. Dekker både skolens behov og kommunens
behov. Det gis inntil 2 millioner NOK i tilskudd for kulturbygg i Finnmark. Løsningen legger opp til sambruk på en
del funksjoner i skoleanlegget.

Funksjon

Antall rom

Kultursal med scene
Kultursal, teleskopamfi 230 plasser
Blackboks, fungere som scene mot kultursal
Garderobe - backstagerom
Øvingsrom
Øvingsrom
Musikklager for skole
Arbeidsplass for lærere i skole og kulturskole
Backstagetoalett
Lager
Scenelager
Kor og korps
Bord og stollager

1
1
1

3
1
1
2

1
1
1

Per rom

Areal

200
144
30

374
200
144
30

12
5
12
1,5

56
36
5
12
3

30
20
15

65
30
20
15

Støttefunksjoner
Arealøkning til skolekjøkken med kantinefunksjon
Skolens hjerte
Varemottak
Sum nettoareal til kultur

495

Arealreduksjon musikkrom+ øverom i skolen

95

Sum nettoareal til kultur

95
400

Brutto/nettofaktor
Sum bruttoareal

1,4
560
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Faktor

Samlokalisering
ny skole

med

Ruste opp samfunnshuset

Samarbeid
Tilgjengelighet
Fysisk
arbeidsmiljø
Stedsutvikling
Areal-effektivitet
Driftskostnad

Vurdering: De største fordelene ved samlokalisering handler om at skolen får nyte godt av et mer variert tilbud hver
dag gjennom skoleåret. Et separat kulturhus vil utløse store kostnader til oppvarming av et bygg som daglig står tomt
fram til ca. kl. 16.00. Samlokalisering gir arealeffektive løsninger fordi skolens hjerte kan benyttes som foajé ved
forestillinger og konserter.
Anbefaling: det anbefales å samlokalisere en utvidet kulturfunksjon i skoleanlegget dersom det er mulig innenfor den
totale gjeldsbelastningen til Karasjok kommune.

10. Arealbehov og økonomiske betraktninger
Tabellen nedenfor er en oppsummering av arealer og anslåtte kostnader, lånebehov og årlige lånekostnader for
skolebygget for skolefunksjoner og de funksjoner som er aktuelle å samlokalisere med skolen. I tillegg er det gjort en
enkel gjennomgang av kommunens regnskapstall for de lokalene de enkelte funksjoner er lokalisert i pr i dag . Og det
er satt opp en beregning av hva vil driftskostnadene kunne utgjøre ved nybygg. I kommunens tall er det kun
driftskostnader som er angitt med minimale vedlikeholdskostnader. For å kunne sammenlikne tallene er de beregnede
kostnadene splittet i Driftskostnader og vedlikeholds og utviklingskostnader. Erfaringstall viser at fordelingen i
nybygg er ca. 50/50. Dette er også lagt til grunn i det videre arbeid.
Arealoversikt, skole med tilleggsfunksjoner
Samlet oversikt alle arealer

Nettoareal

B/N
faktor

NYBYGG
Bruttoareal

Prosjekt-kostnad
eks.mva.

Tilskudd

Dagens driftskostnader

Lånebehov

Renter og avdrag
Dagens
Avskrivninger
per år
driftskostnader /Leiekostnader

Beregnede drifts- og
vedlikeholdskostnader
Forvaltning Vedlikehold Sum RA og FD
og drift
og Utvikling

A)

Skole uten ungdomsskole

1 893

1

2650

120 000 000

0

120 000 000

kr 4 000 000,00

1 125 000

1 100 000

3 425 000

3 425 000

7 425 000

B)

Skole
Skolebibliotek
Musikkarealer
Skole uten bibliotek

2 133
60
95
1 978

1,4
1
1
1,4

2986
84
133
2769

140 000 000
3 900 000
6 300 000
130 000 000

0
0
0
0

140 000 000
3 900 000
6 300 000
130 000 000

kr 4 700 000,00
kr 100 000,00
kr 200 000,00
kr 4 300 000,00

4 500 000

1 100 000

4 500 000

1 100 000

1 300 000
40 000
60 000
1 200 000

1 300 000
40 000
60 000
1 200 000

6 000 000
140 000
260 000
5 500 000

C)

Idrettsareal

584

1,25

730

29 000 000

5000000

24 000 000

kr 800 000,00

330 000

330 000

1 130 000

C)

Spesialpedagogisk enhet

77

1,4

108

5 000 000

0

5 000 000

kr 170 000,00

50 000

50 000

220 000

Kombinasjonsbibliotek

C)

230

1,4

322

15 000 000

2000000

13 000 000

kr 430 000,00

200 000

140 000

140 000

570 000

Språksenteret

30

1,4

42

2 000 000

0

2 000 000

kr 70 000,00

50 000

20 000

20 000

90 000

Kulturarealer

310 000

310 000

1 410 000

40 000

40 000

170 000

20 000

20 000

495

1,4

693

33 000 000

0

33 000 000

kr 1 100 000,00

Ungdomsklubb

60

1,4

84

4 000 000

0

4 000 000

kr 130 000,00

Kaldtlager/redskapslager ute

40

1,1

44

1 000 000

0

1 000 000

kr 30 000,00

Sum areal

3 494

4 792

7 030 000

60 000

2 110 000

50 000
9 140 000

Alternativ A er summen av punktene A og C.
Alternativ B er summen av punktene B og C.
Alternativ A) i ovenstående tabell viser kostnader for et alternativ hvor dagens ungdomsskole beholdes slik den er i
dag med minimale tilpasninger for å kunne få til en enkel forbindelse til nybygget som inneholder de resterende
funksjoner. Investeringskostnaden reduseres tilsvarende det arealet som ikke er nødvendig å bygge. Utfordringen er
at driftskostnadene for ungdomsskolen ikke vil reduseres og det vil være relativt mye areal tilgjengelig som ikke vil
være i bruk. Konsekvensen av et slikt valg er at lånebelastningen reduseres med ca. 20 mill. Driftskostnadene reduseres
for dette alternativet med ca. 1,7 mill. Da er ikke avskrivingene medtatt. Dersom avskrivningene skal inn i
regnestykket, reduseres driftskostnadene til kun å utgjøre ca. 0,7 mill. Samlede LCC kostnader (renter, avdrag og
driftskostnader) eks. avskrivninger på 1,1 mill. utgjør for dette alternativet ca. 7,7 mill. eller inkl. avskrivninger ca.
8,8 mill.
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Alternativ B) i ovenstående tabell viser kostnader for et alternativ hvor ungdomsskolen rives og det bygges ny skole
med samme funksjoner som i dagens skole. Det vil si at en det bygges en ny arealeffektiv og moderne skole for alle
trinn som er tilpasset for fremtidens skole. Ved å bygge alt nytt vil konsekvensen være en økt lånebelastning på ca. 20
mill. Driftskostnadene ved å bygge alt nytt vil medføre en reduksjon av driftskostnadene fra dagens situasjon med ca.
2,8 mill. eks. avskrivninger på ca. 1,1 mill. Samlede LCC kostnader (renter, avdrag og driftskostnader) eks.
avskrivninger på 1,1 mill. utgjør for dette alternativet ca. 7,4 mill., og inkl. avskrivninger ca. 8,5 mill.
Med bakgrunn i våre beregninger ser det ut til at de samlede kostnadene ved å bygge helt ny skole kan påvirke
kommunens driftskostnader i positiv retning. Dvs.at det ser ut til at det ikke er å anbefale å beholde dagens
ungdomsskole.
Nybygg vs. totalrenovering.
Erfaringsmessig er det lite å spare på å totalrenovere bygg som ikke er mulig å tilpasse til en moderne og fremtidsrettet
skole fordi hele bygget vil berøres, og alle konstruksjoner og bygningsmessige elementer stort sett vil bli berørt.
Skissene i rapporten indikerer i stor grad hvor store inngrep det vil være i eksisterende bygg for å få den egnet for en
skole som skal ha en levetid på minimum 40 år. I tillegg er det stor økonomisk og fremdriftsmessig risiko knyttet til
en totalrehabilitering/ombygging som gjør at det mest sannsynlig ikke vil være noe rimeligere å bygge om enn å bygge
nytt. Erfaringer fra andre prosjekter viser heller det motsatte. Vi anbefaler derfor ikke total rehabilitering/ombygging,
men å rive og bygge nytt.
Et nybygg vil gi større fleksibilitet med tanke på planløsning, plassering, interaksjon mellom ute og inne og ikke minst
større fremdriftsmessig og økonomisk forutsigbarhet.
Terapibasseng
I sluttfasen av utredningsarbeidet kom det inn et forslag om å utredekostnadene ved et terapibasseng. Et terapibasseng
er i prinsippet et treningsbasseng på 12,5 x 8 meter med tillegg for nedstigningsrampe. Det har ofte hev- og senkbar
bunn og mulighet for å regulere temperaturen. Investeringskostnaden for et slikt basseng er på i størrelsesorden 40
mill. Med fratrekk for eventuelle tippemidler betyr det et lånebehov på i størrelsesorden 35 mill. Med LCC kostnader
på i størrelsesorden 1,8 – 2 mill. pr år.
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Grunnskole 1-10 klasse

1 978

1 978

1 978

1 978

Skolebibliotek

60

60

60

60

Musikkrom

95

95

95

77

77
584

Spesialpedagogisk avdeling
Idrettshall i volleyballstørrelse
PPT sambruker rommed helsesykepleier

Alt 4 Tillegg for ungdomsklubb

Alt 3c Kulturarealer (minus musikkavdeling 95 m2)

Alt 3b Musikkrom mot idrettsareal

Alt 3a Musikkrom i skolens hjerte

Alt 2 Tillegg for Folkebilblitoket (minus skolebibliotek på 70 m2)

Alt 1 Tillegg for PPT

Spesialpedagogisk avdeling

Funksjoner

Grunnskole

Alt

Idrettshall i volleyballstørrelse

Forslag til Konsepter:

1 978

1 978

1 978

95

95

95

95

77

77

77

77

77

77

584

584

584

584

584

584

1 978

x

x

x

x

x

230

230

230

230

230

30

30

30

30

Musikkromi skolens hjerte

x

x

x

x

x

x

3c

Musikkrom(eller ekstra scene) mot idrettsarealet
Kulturfunksjon – Kultursal i skoleanlegget

495

495

4

Ungdomsklubb

Sum

Areal netto

2 133

2 210

2 794

2 794

2 964

2 994

2 994

3 394

3 454

Sum

Areal brutto

2 986

3 094

3 824

3 824

4 062

4 104

4 104

4 664

4 748

140 000 000

145 000 000

174 000 000

174 000 000

186 000 000

188 000 000

188 000 000

221 000 000

225 000 000

2 000 000

2 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

138 000 000

143 000 000

167 000 000

167 000 000

179 000 000

181 000 000

181 000 000

214 000 000

218 000 000

Sum renter og avdrag

5 100 000

5 300 000

6 100 000

6 100 000

5 900 000

6 000 000

6 000 000

6 900 000

7 000 000

Driftskostnader

1 400 000

1 450 000

1 780 000

1 780 000

1 880 000

1 900 000

1 900 000

2 150 000

2 190 000

Sum Åskostnader

6 500 000

6 750 000

7 880 000

7 880 000

7 780 000

7 900 000

7 900 000

9 050 000

9 190 000

1

Folkebibliotek

2

Språksenter

3

Kulturarealer i 3 alternativer

3a
3b

Sum Prosjektkostnad
Sum tilskudd
Sum Lånebehov

x

1 978

60

Tabellen angir arealer for de enkelte foreslåtte konseptene, både nettoareal og bruttoareal, med tilhørende
prosjektkostnader, forsiktig antatte tippemiddeltilskudd, lånebehov, renter og avdrag og driftskostnader (Lik de som
fremkommer i kommunens regnskaper.) LCC kostnadene består av Renter og avdrag og sum av FDVU kostnader.
Differansen angir hva som bør settes av hvert år til vedlikehold og utvikling for at byggene skal kunne opprettholde
dagens standard og eventuelt videreutvikles i tråd med utviklingen av bl.a. læremetoder.
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Vurdering
Oppsummering/konklusjon
Denne konseptvurderingen har presentert og estimert et mulig arealbehov til grunnskole med tilleggsfunksjoner.
Videre er det gjort forsøk på å belyse ulike fordeler og ulemper ved samlokalisering av de ulike funksjonene. Karasjok
kommune må ta stilling til hvilke funksjoner som ønskes inn i skole- og nærmiljøanlegget, og man bør sikre en
forankring av avgjørelsene hos de ulike brukergruppene. Arealer til PPT og helsesykepleier er medtatt i arealoppsettet
over skolefunksjoner.
Våre økonomiske vurderinger viser at det ikke vil være økonomisk eller skolefaglig forsvarlig å hverken bruke
ungdomsskolen slik den fremstår i dag eller å totalrehabilitere/bygge om. Vi anbefaler at alle skolebygg rives og at
det bygges helt nye skolelokaler.
Hovedfunnene i rapporten er at det kan være betydelige besparelser knyttet til reduserte driftskostnader ved å
samlokalisere de ulike funksjonene. I tillegg kan samlokalisering legge til rette for økt samarbeid mellom ansatte innen
de ulike tjenestene, tilgjengeligheten kan forbedres, det gir nye muligheter med tanke på stedsutvikling og man sikrer
at arealene vil være i bruk både på dagtid og ettermiddags/kveldstid.

Dagens beliggenhet

Tilgjengelighet
Fysisk arbeidsmiljø
Stedsutvikling
Arealeffektivitet
Driftskostnader
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Folkebibliotek
Språksenteret

Ungdomsklubb

Kultur/samfunnshus

Samarbeid

Ungdomsklubb

ny

Kultur/samfunnshus

med

og

Samlokalisering
skole

Folkebibliotek
Språksenteret

Alternativer

Mulig samlokalisering
av kommunale
tjenester for
barn og unge i
Karasjok kommune.
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Konseptrapport – Samlokalisering av kommunale tjenester for barn og unge i Karasjok kommune

1. Oppdrag
Den 11. februar besluttet kommunestyret i Karasjok at det nye skoleanlegget dimensjoneres for 200 elever,
med en øvre netto arealramme på 2150 m2, og et estimert kostnadsoverslag på 140 000 000 NOK eks.
mva. For å ivareta Grunnlovens §108 skal klassedeling ivaretas på alle nivåer i planleggingen. Dette
innebærer blant annet at man skal adskille norsk- og samisktalende klasser. Det må også planlegges
praktiske gode løsninger for bygget for å imøtekomme eventuelle endringer i fremtidig elevtall. Det må
komme et kostnadsoverslag for nytt byggetrinn fra 200 til 220 elever basert på 4 kvadratmeter per elev ca.
80 kvm2.
I oktober 2020 ba Karasjok kommune om bistand til å utrede mulige konsekvenser av å samlokalisere
følgende funksjoner:
1. Rom til PPT og skolehelsetjenesten på skolen. Lokalisering av PPT og skolehelsetjenesten vil bli på
Sentrumsbygget.
2. Folkebiblioteket. WSP utreder mulige synergieffekter og arealbehovet som samlokalisering av skoleog folkebiblioteket utløser. Bibliotek innbefatter arealer til Språksenteret.
3. Kulturfunksjonen. WSP utreder alternative løsninger til musikk og kroppsøving som går ut over det
rent skolefaglige behovet.
4. Ungdomsklubbfunksjonen. Arealbehovet til en ungdomsklubb utredes som en tilleggsfunksjon til
skolebygget, og som en del av nærmiljøfunksjonen.
I februar 2022 kom det en tilleggsbestilling om å utrede de økonomiske konsekvensene av å
samlokalisere:
a. Etablering av terapi-/varme-/behandlingsbasseng
i. Sambruk av HC-garderober
ii. Sambruk av garderobeanlegg
b. Vedtak sak 21/12 Prosjekt 6064 Ny skole 1 – 10 klasse – Valg av dimensjonerende elevtall
den 11.02.2021
i. Kostnadsoverslag for nytt byggetrinn fra 200 til 220 elever – 80 m² NTA

2. Mål for konseptvurderingen
Rapporten skal legges frem til politisk behandling slik at politikerne kan beslutte hvilke funksjoner som skal
medtas i prosjektet ut over skolefunksjonen.

3. Ny 1-10 skole i Karasjok
Elevtallet er dimensjonert til 200 elever på bakgrunn av befolkningsframskrivingene fra SSB.

3.1

Bakgrunn for dimensjonering

Elevtallet for skoleåret 2020/21 viser at grunnskolen i Karasjok har 263 elever.
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TRINN

GUTTER

JENTER

SUM

1.

TRINN

11

11

22

2.

TRINN

14

9

23

3.

TRINN

6

11

17

4.

TRINN

9

10

29

5.

TRINN

10

10

20

6.

TRINN

18

14

32

7.

TRINN

19

9

28

8.

TRINN

15

11

26

9.

TRINN

22

15

37

10. TRINN

17

12

29

SUM

141

112

263

.
Tabell 1 Elevtall 2020/2021 (Kilde GSI)

Høsten 2020 kom det nye framskrivinger fra SSB. Prognosene viser at elevtallet vil reduseres i løpet av
de nærmeste tiårene. Konseptrapporten legger til grunn kommunestyrets vedtak om at skolen skal
programmeres for 200 elever, med en øvre arealramme på 4 m 2 per elev til generelt læringsareal. Selv
om skoleanlegget planlegges for 200 elever, vil skolen ha en større kapasitet fordi det er satt av 4 m2 til
generelt læringsareal.
Dagens elevtallsfordeling viser et spenn mellom 17 elever på det minste trinnet, og 37 elever på det
største trinnet. Dersom elevtallet reduseres til ca. 200 elever kan man forvente færre elever per trinn i
snitt. Man må likevel ta høyde for at elevtallet kan spenne fra 15 til 30 elever. Dette legger noen føringer
for utformingen, blant annet at primærrommene(klasserommene) må være store nok til å tåle ulike
trinnstørrelser. Skoleanlegget må rustes for å tåle ulike scenarier.

3.2

Programmert areal Karasjok 1-10 skole

I tabellen nedenfor fremkommer det hvor mye areal som foreløpig er programmert til de ulike funksjonene.
Programmeringsarbeidet har tatt utgangspunkt i brukernes ønsker, og behov for å bruke skolen som et
nærmiljøanlegg. Dette innebærer at det skal foregå aktiviteter på ettermiddag og kveldstid.
Arealbehovet er som regel gjenstand for en skjønnsmessig og økonomisk vurdering. I underkapitlene som
følger presenteres derfor noe av tankegodset som ligger til grunn for vurderingene. Ved behov for å
redusere kostnadene, vil det være mulig å redusere arealet på noen områder.
Det er ikke programmert areal til tekniske rom. Trafikkareal og tekniske rom skal løses innenfor
brutto/netto-faktoren.
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Dimensjonering
Dimensjonerende elevtall
Spesialpedagogisk avdeling
Antall pedagoger
Antall trinnareal
Avdelinger

Ordinær 1-10 skole
200
3
33
10
3

Funksjon

Areal

Avdelingsarealer
Generelle læringsarealer
Elevgarderober m/toalett

Per elev
960
800
160

SFO
Aktivitetsrom

35
35

Spesialisert læringsareal
Bibliotek
Kjøkken for mat og helse, med vaskerom
Kjøkken
Grovkjøkken
Kjølerom, vaskerom, tørrvarelager
Kantine kiosk
Musikkavdeling
Musikkrom
Øvingsrom
Lager
Korpset
Duodji/kunst og håndverk
Myk duodji
Lager
Våt duodji
Hard duodji
Maskinrom
Naturfag
Naturfag - Teknologiverksted
Lager/forberedelse

545
60
120
80
15
15
10
95
60
10
5
20
200
60
10
50
65
15
70
60
10

Skolens hjerte
Kantineareal, inngangsparti med trappeamfi

150
150

Personalfunksjoner
Ledelse og administrasjon
Teamrom
Kopi-/produksjonsrom
Møterom
Personalrom
Personalgarderober med toalett

368
55
198
10
30
45
30

Helsetjenesten
Helsesøster/PPT/Logoped

15
15

Drift og renhold
Driftskontor
Varemottak med verkstedsbenk
Renholdssentral og renholdsrom
Skolelager
Avfallsrom

60
0
15
20
25
0

Sum nettoareal
Brutto/nettofaktor
Sum bruttoareal

4,8
4,0
0,8

2 133

10,7

2 986

14,9

1,4
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3.2.1

Generelt læringsareal

Ettersom elevtallet i Karasjok vil variere fra år til år, settes det av 4 m2 per elev til generelt læringsareal.
Da vil skolen ha en overkapasitet, og man vil klare å tilrettelegge for parallell undervisning i samisk og
norsk gjennom skoleløpet. Størrelsen på trinnrommene vil være utslagsgivende for skolens maksimale
elevkapasitet, og de bør derfor ikke dimensjoneres for små. Trinnarealene bør innredes fleksibelt slik at
ulike typer læringsaktiviteter kan pågå samtidig, og for å tilrettelegge for variert arbeidsstilling. Slik kan
man legge til rette for elevaktiv og praktisk tilnærming til fagene, noe som er i tråd med nye føringer fra
nasjonalt hold i LK20 og de nye læreplanene. Det generelle læringsarealet må inneholde nok antall rom
til at samisk og norsk opplæring kan pågå parallelt. Norskopplæring gis i grupper for 1.-4. trinn, 5.-7. trinn
og 8.-10. trinn.

3.2.2

SFO

Det er avsatt noe areal til SFO i en liten base. I dag er det ca. 30 barn som benytter seg av tilbudet. Det
legges opp til at SFO også kan benytte avdeling for 1.- 4. trinn, skolens spesialrom og skolens hjerte i
tilbudet. SFO-basen vil fungere som lekeareal for barna. Det er her barna møter opp for å registrere sin
tilstedeværelse, og gir beskjed når de blir hentet. SFO trenger også lager til uteleker i form av et kaldtlager.

3.2.3

Spesialisert læringsareal

Skolen har behov for et skolebibliotek. Det er satt av 60 m2 til denne funksjonen. Dersom Karasjok
kommune velger å samlokalisere folkebiblioteket med skolebiblioteket, vil skolebibliotekfunksjonen kunne
ivaretas gjennom folkebibliotektilbudet. Det kan være gunstig med tanke på å redusere kommunens
driftskostnader, samt at skolen kan dra nytte av bibliotekaren sin kompetanse. Mulig samlokalisering
behandles i kapittel 7.

3.2.4

Kjøkkenfunksjonen

Skolen trenger et skolekjøkken som primært vil benyttes til opplæring i mat og helse på 6. trinn og 9.trinn.
Det settes vanligvis av 85 m2 til denne funksjonen for en skole med dette elevtallet.
Samiske mattradisjoner er en viktig del av den samiske kulturarven, en arv brukerne ønsker å legge til
rette for og skolen er forpliktet til å ivareta. Det tradisjonelle samiske kostholdet gjenspeiler et liv levd nært
naturen hvor jakt, fangst, fiske, primærnæringsvirksomhet og høsting av naturens goder danner en viktig
del av matauken. Sentralt i samisk kjøkken er det viktig å utnytte alt av råvarene til kostholdet. I dette
kostholdet inngår råvarer, som rein, elg, storfugl (and), ryper, tam- og villsau, storfe og svin, ferskvannsog saltvannsfisk, bær, urter og sopp. Dyrenes biprodukter(plussprodukter), som innmat, margbein, tørket
talg, lever og hjerter skal også utnyttes i matlagingen.
I møtet med brukerne kom det fram at man ønsker å tilby elevene opplæring i tradisjonell samisk
mattradisjon. Dette innebærer behov for et grovkjøkken hvor man kan behandler dyreslakt, samt et
kjølerom, frys, vaskerom og tørrvarelager. Det er i tillegg lagt opp til at man kan etablere en kiosk i
forlengelsen av skolekjøkkenet. I det foreløpige arealprogrammet er det derfor satt av 120 m2 til kjøkken
for mat og helse.
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3.2.5

Musikkavdeling

Skolen har behov for et musikkrom med et tilhørende øvingsrom og lager til opplæring i musikkfaget. I
tillegg har korps og kor behov for lagerareal til musikkinstrumenter og utstyr. Dersom man ikke legger til
grunn en utvidet kulturfunksjon i skoleanlegget, er estimert arealbehov 95 m2. Areal til kulturformål
behandles i kapittel 8.

3.2.6

Naturfag

Det settes av 70 m2 til å lage et naturfagrom og forberedelsesrom for lærer.

3.2.7

Duodji/kunst og håndverk

En skole med 200 elever ville vanligvis blitt programmert med ca. 150 m2 til rom for opplæring i kunst og
håndverk. Det foreslås å øke arealet til 200 m2 for å kunne jobbe med alle typer materialer og med ulike
teknikker. Tradisjonelt deles duodji inn i ulike kategorier ut fra hvilke materialer man jobber med, og det
tilbys ulike utdanninger innenfor disse:
▪ Horn, bein og metall: kniv, hornslire, skinnskrape, grindvev, skyttel, skje, koftespenne,
belteknapper og smykker, brukskunst
▪ Skinn og pels: reparere, vedlikeholde og produsere klær, vesker og annet utstyr i pels og
skinn
▪ Tekstil: dekorere tekstilprodukter, produsere, reparere og vedlikeholde samiske kofter,
lavvuduk og andre tradisjonelle bruksting i tekstil
▪ Tre: brukskunst og oppbevaringsgjenstander av tre, never og røtter.

For opplæring i duodji ved 1-10 skolen deles faget inn i tre hovedområder:
▪ Myk duoddji
▪ Hard duodji
▪ Våt duodji.
Elevene vil jobbe med en rekke ulike materialer, alt fra leire, ull, tekstil, skinn, pels, tre, bein, gress og snø.
I arealene skal man kunne tegne, bruke digitale bildebehandlingsprogram, bruke og vedlikeholde
redskaper som benyttes i duodji, bearbeide råvarer, bruke symaskin, slipe, veve, tove, sy, strikke, spikke,
sage, spikre og skru og så videre.

3.2.8

Skolens allrom/hjerte

Dersom skolen ikke skal være et nærmiljøsenter, ville skolen blitt programmert med ca. 70 m2 til
kantine/fellesareal. Karasjok 1-10 skole vil være den eneste grunnskolen i Karasjok kommune. Det er
derfor stor sannsynlighet for at den vil få en rekke nærmiljøfunksjoner. Korpset vil ha sine øvinger på
skolen, lag og foreninger vil ha møter i anlegget og ved større anledninger som juleavslutninger og 17.
mai vil det være mange mennesker til stede samtidig. I brukerprosessene 14.-15.september gav
innbyggerne uttrykk for at det er behov for å bruke skolen i en rekke sammenhenger. Skoleanlegget skal
kunne benyttes til private arrangement som bryllup, dåp og konfirmasjon. Dette er bakgrunnen for at
skolens hjerte er økt til 150 m2.
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3.2.9

Personalfunksjoner

Skolen har de siste 10 årene opplevd en nedgang i elevtallet uten at antall ansatte i skolen har blitt redusert
tilsvarende. Arealoppsettet tar utgangspunkt i at det vil være behov for 33 pedagoger for å dekke
lærerbehovet. Behovet for antall lærere kan være noe høyere ettersom man tilbyr parallell opplæring i
norsk og samisk i en del fag. Endelig antall lærerarbeidsplasser må avklares med Karasjok kommune.
Det avsettes 6 m2 per lærerarbeidsplass i tråd med krav fra Arbeidstilsynet.
Endelig ledelsesmodell for skolen er for tiden uavklart, men det antydes at ledelsen vil bestå av:
• 1 rektor
• 2 inspektører (150 % stilling)
• 1 Merkantil
• 1 Rådgiver/sosiallærer
Det er foreløpig satt av 55 m2 til ledelse og administrasjon.

3.2.9

Helsesykepleier/PPT

Det er satt av 15 m2 til kontor for helsesykepleier. Helsesykepleier vil kunne dele kontor med ansatt i
pedagogisk psykologisk tjeneste. Helsesykepleier er til stede 2 dager i uka fast. Ansatt i pedagogisk
psykologisk tjeneste vil heller ikke ha 100% stilling. Leder for «Enhet for barn og familie» ønsker å legge
opp timeplanen for de to ansatte slik at sambruk på helsesykepleier sitt kontor lar seg gjennomføre.

3.2.10

Drift og renhold

Det er ikke satt av areal til driftskontor da drift og renhold driver ambulerende tjenester i kommunen. Skole
og kommunen ønsker å videreføre dagens avfallsløsning med utendørs søppelhåndtering. Det kan med
fordel være et overbygget skur som forenkler tømmesituasjonen.

4. Idrettsarealer
Skolen trenger arealer til å gjennomføre kroppsøvingsundervisning i. I dag har skolen en gymsal som
benyttes til opplæring i kroppsøving for barn fra 1.-7. trinn. 8.-10. trinn har sin opplæring i idrettshallen ved
videregående skole.

4.1

Svømmehall

Karasjok kommune har et velfungerende og relativt nytt svømmeanlegg som skolen benytter til
svømmeopplæring. Nytt skoleanlegg med tilleggsfunksjoner må innpasses og hensynta eksisterende
svømmeanlegg. Anlegget mangler en HC-garderobe. Det er et savn fra skolen i dag. Det settes derfor av
areal til HC-garderobe i nytt anlegg. Det kan løses ved at en av lærergarderobene utformes som HCgarderobe.
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Figur 1 Svømmebasseng i Karasjok

4.2

Gymsal eller volleyballhall?

En 1-10 skole har behov for arealer til å gjennomføre en variert og sammensatt kroppsøvingsundervisning.
Mål og innhold er beskrevet i den nye fagplanen etter Fagfornyelsen, og under kapittelet Fagrelevans og
sentrale verdier kan vi lese dette:
Kroppsøving er eit sentralt fag for å stimulere til livslang bevegelsesglede og til ein fysisk aktiv livsstil
ut frå eigne føresetnader. Faget skal bidra til at elevane lærer, sansar, opplever og skaper med
kroppen. Gjennom bevegelsesaktivitet og naturferdsel saman med andre fremjer kroppsøving
samarbeid, forståing og respekt for kvarandre. Faget skal bidra til at elevane utvikler kompetanse om
trening, livsstil og helse og erfarer kva eigen innsats har å seie for å oppnå mål. Innsatsen til elevane
er derfor ein del av kompetansen i kroppsøving. Faget skal motivere elevane til å halde ved like ein
fysisk aktiv og helsefremjande livsstil etter avslutta skulegang og i framtidig arbeidsliv. (UDIR)
Faget er relevant i arbeidet for folkehelse, livsmestring, samspill og utvikling av elevenes selvbilde. Gode
arealer kan legge til rette for bevegelsesglede her og nå, og samtidig skape helsefremmende vaner i et
livslangt perspektiv.
I utgangspunktet har skolen behov for en gymsal med ett
garderobesett. Kommuner får ikke økonomisk støtte til å
bygge gymsaler. Størrelsen på aktivitetsflaten bør være
minimum 250 m2. Bygger man en volleyballhall vil man få
støtte på inntil 5 millioner kr i Finnmark. Volleyballhallen
har en aktivitetsflate på 384 m2, og vil gi bedre kår for
kroppsøvingsundervisningen enn en gymsal som fort kan
oppleves trang når 20-30 tiendetrinns-elever skal løpe
rundt i rommet samtidig. En volleyballhall gir også
muligheter for parallell aktivitet dersom det er ønskelig.
Figur 2 Eksisterende gymsal
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GYMSAL

Antall rom

Aktivitetsflate
Materiallager
Garderober med toalett
Dusj
Lærer-/trenergarderobe med toalett
HC-garderobe

Areal

1
1
2
2
1
1

SUM NETTOAREAL IDRETTSHALL
Brutto/nettofaktor idrettshall
SUM BRUTTOAREAL IDRETTSHALL

Sum Areal

250
40
20
15
8
12

250
40
40
30
8
12
380

1,25
475

Tabell 2 Arealbehov i alternativ med gymsal

VOLLEYBALLHALL

Antall rom

Aktivitetsflate inkl sikkerhetssone 16 x 24 m
Materiallager
Garderober med toalett
Dusj
Lærer-/trenergarderobe med toalett
Lærer-/HC-garderobe
SUM NETTOAREAL IDRETTSHALL
Brutto/nettofaktor idrettshall
SUM BRUTTOAREAL IDRETTSHALL

1
1
4
4
1
1

Areal

Sum Areal

384
40
20
15
8
12

384
40
80
60
8
12
584

1,25
730

Figur 3 Arealbehov ved volleyballhall

Differansen mellom de to alternativene utgjør 255 m2. En volleyballhall vil medføre et økt låneopptak på
3,2 millioner NOK sammenliknet med å bygge gymsal.
Uavhengig av hvilken størrelse man velger til aktivitetsflaten, bør kroppsøvingsarealet utformes på en
måte som gjør at det kan benyttes til mange ulike aktivitetsformer.

4.3

Spesialpedagogisk avdeling

I møte med skolens ansatte kom det fram at det er behov for en spesialpedagogisk avdeling for 3-5 elever.
Den norske skolen bygger på prinsippet om inkluderende opplæring. Inkluderende opplæring er blant
annet forankret i retten til å gå på nærskolen (opplæringsloven § 8-1) og retten til å tilhøre en klasse eller
en gruppe (opplæringsloven §8-2).
Enkelte elever har behov for spesiell tilrettelegging for å kunne ta del i fellesskapet. Noen elever har en
fysisk funksjonsnedsettelse mens andre kan ha en psykisk lidelse som gjør at det er vanskelig å
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gjennomføre skoledagen på like linje med øvrige elever. Ettersom Karasjok skole er den eneste skolen i
kommunen, vil det helt sikkert være elever som krever spesiell tilrettelegging fra tid til annen. Ofte kan
eleven ha nytte av å både få opplæring i læringsarealer sammen med de andre elevene og i tillegg ha
deler av undervisningen på enerom. Dette gjelder eksempelvis elever med autismespekterforstyrrelser.
Alle elever har rett til en arbeidsplass som er tilpasset sine behov. Skolen skal utformes slik at det tas
hensyn til elever ved skolen som har en funksjonsnedsettelse. Dersom det er nødvendig med
bygningsmessige endringer på skolen for at elevens arbeidsplass blir tilpasset, er dette skolens og
skoleeiers ansvar.
Ved å etablere en mindre spesialpedagogisk avdeling i skoleanlegget, vil kommunen (skoleeier) kunne ta
høyde for en rekke framtidige problemstillinger som kan bli aktuelle. Som regel er det mer kostbart å gjøre
slike endringer i eksisterende anlegg, og det er ofte en betydelig risiko for at løsningene oppleves lite
tilfredsstillende. Da er det gunstigere å legge til rette for dette i planleggingsfasen.
Arealbehovet for spesialpedagogisk avdeling etter innledende kartlegging, anslås i tabellen nedenfor. Det
legges opp til at spesialpedagogisk enhet har nærhet til kroppsøvingsarealer slik at man enkelt kan
sambruke HC-garderobe.

Spesialpedagogisk avdeling
Dimensjonering
Elevtall

3

Funksjoner

Areal

Spesialpedagogisk avdeling
Rom for ADL-trening
2 multirom
Lager og garderobe
Kontorarbeidsplasser for pedagoger

77
20
25
20
12

Sum nettoareal
Brutto/nettofaktor
Sum bruttoareal

77
1,4
108
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5. Lokalisering av ny 1-10 skole
En viktig målsetning for Karasjok kommune er å bygge «Rett bygg på rett sted til rett tid». Dette innebærer
blant annet å gjøre en god vurdering for lokalisering av skoleanlegget.
For skolens ansatte og elever er det viktig at det er god intern flyt og at logistikken mellom ulike funksjoner
i skoleanlegget er optimal. I dag er skolens funksjoner fordelt på flere bygg med et samlet bruttoareal på
over 9000 m2. Dette gjør arbeidshverdagen unødvendig tungvint både for renholdere, driftspersonell,
pedagoger og elever, og gir kommunen svært høye driftskostnader. For de ansatte blir det vanskelig å
holde oversikt over elevene, og arbeidet med å få ned antall mobbesaker vanskeliggjøres fordi anlegget
inneholder mange skjulte mobbesoner. Videre er det vanskelig å oppnå en felles læringskultur, elevsyn,
pedagogisk praksis og et felles profesjonsfellesskap når skolebyggene inneholder flere personalrom, og
få felles møteplasser. I eksisterende skoleanlegg legges det godt til rette for at virksomheten utvikler flere
kulturer innenfor den samme virksomheten.

Figur 4 Oversiktsbilde over eksisterende skoleanlegg

En viktig premissgiver for plassering av nytt skolebygg, er ønsket fra skolens ansatte og elever om å kunne
bevege seg tørrskodd mellom alle funksjoner i anlegget. En annen viktig føring for plassering av nytt
skolebygg, er svømmehallen som sto ferdig i 2007. Av dette kan man utlede at det er naturlig å plassere
nytt skolebygg i tilknytning til eksisterende svømmeanlegg.

5.1

Vurdering av pedagogisk funksjonalitet - ungdomsskolebygget

Ungdomsskolen holder til i et vinkelbygg som går over tre etasjer, og er lokalisert i tilknytning til
svømmeanlegget. Bygget er markert med rød sirkel i Figur 4 Oversiktsbilde over eksisterende
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skoleanlegg. Skolebygget er fra 1957, og er utformet tradisjonelt med klasserom langs korridor. I 2010 ble
det foretatt en renovering av ungdomsskoleelevene sine lokaler. Skolebyggets planløsning fremstår
uendret. Det ble kun foretatt en overflatisk oppgradering av lokalene. I ettertid har enkelte ansatte påpekt
at utformingen kanskje ikke er velegnet til å ivareta nye arbeidsformer og arbeidsmåter som kommer i nye
samiske læreplaner (kunnskapsløftet LK20 Samisk). Kommunen har registrert taklekkasje i
ungdomsskolen i den senere tid. Det er 92 elever i ungdomsskolen inneværende skoleår (2020/21). Totalt
utgjør det generelle læringsarealet 454 m2. De har i tillegg 60, 8 m2 som i plantegningene er satt av til
naturfagrom, men som benyttes til sosialt rom for elevene. Rommet er ikke tilrettelagt for opplæring i
naturfag
Med 92 elever er det 4,9 m2 per elev til generelt læringsareal. Dette tallet vil stige dersom man ser på
befolkningsutviklingen for de neste 10 årene. I praksis betyr det at skolen vil få ledig kapasitet, og
driftskostnadene per elev vil på sikt øke.

Ungdomsbygget inneholder:
▪

Generelt læringsareal

Generelt læringsareal er rom og funksjoner som ikke krever spesiell utrustning for å drive effektiv og variert
undervisning (klasserom, grupperom og felles areal for trinnet. Hovedandelen av elevene for all sin
opplæring på samisk. På alle trinn er det også noen elever med norsk som hovedmål. Det er derfor behov
for mer generelt læringsareal enn om alle elevene fikk opplæring på samisk. Elevene kan ha felles
opplæring i fag som kroppsøving, engelsk og duodji.
Vurdering av generelt læringsareal:
• Det kan være utfordringer knyttet til brann- og rømningsveier i dagens planløsning.
• Planløsning tvinger elevene i et nokså rigid trafikkmønster.
• Det er ingen åpne fellesarealer/møteplasser som legger til rette for utveksling på tvers av trinn
• Planløsningen er uegnet for å utvikle et profesjonsfellesskap fordi alle lærerne gjennomfører
undervisningen sin på lukkede klasserom som i prinsippet betyr at det er få anledninger til å se
andre kolleger i aksjon
• Planløsningen bidrar til å segmentere og konservere en undervisningspraksis som legger til rette
for den privat-praktiserende læreren står sterkt, stabil gruppeinndeling av elever, det skilles
mellom «mine» og «dine» elever og der samarbeidet begrenses til å omfatte en samordning mer
enn samhandling.
• Elevene har få voksne å spille på, forholder seg primært til den voksne som underviser. Blir
avhengig av at den ene relasjonen fungerer for alle elevtyper.
▪

Elevgarderobe

Ved inngangen er det en felles elevgarderobe hvor man kan sette fra seg sko, men det mangler et godt
system for å henge fra seg yttertøy, og skap for ungdomsskoleelevene.
▪

Arbeidsplasser for ansatte (med garderobefunksjon)

Arbeidsplassene er fordelt over flere etasjer og isolert fra både skolens ledelse og elevenes læringsarealer.
Dette er ikke optimalt. I tillegg er det ikke egne ansattgarderober. Noen har garderobeskap stående inne
på arbeidsrommet. Dette gjør at rommene oppleves som trange og overfylte. Det skaper også utfordringer
knyttet til hygiene.
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Lærernes arbeidsplasser bør ha nærhet både til skolens administrasjon og ledelse i tillegg til elevenes
læringsarealer. En organisering som bygger på samhandling og felles ansvar for elevenes læring krever
at lærerne tilknyttet den enkelte avdeling samarbeider tett. Både menneskelige og materielle ressurser vil
kunne utnyttes bedre dersom man lykkes med en slik organisering.

▪

Personalrom

Rommet har plass til mange, og en grei utforming, men vinduene er plassert høyt oppe på veggen som
gjør at det ikke er mulig å holde øye med elevene. I tillegg er kjøkken-løsningen plassert slik at det kan
oppstå trengsel når alle skal ha matpause samtidig.
I tegningsgrunnlaget fremkommer det at skolen har et naturfagrom, men arealet er ikke utstyrt med inventar
som gjør det funksjonelt for naturfag. I fag som mat og helse, kunst og håndverk og musikk, benytter
ungdomsskolen spesialrom i barneskolens lokaler. Barneskolen inneholder også et felles skolebibliotek.
Ungdomsskoletrinnene gjennomfører sin kroppsøvingsundervisning i et idrettsbygg som ligger ved
videregående skolen noen hundrede meter unna.

Figur 5 Ungdomsskolen 1. etasje
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Figur 6 Ungdomsskolen 2. etasje

5.2

Alternativer for å løse ny 1-10 skole

Det er flere alternativer og ulike måter å tilnærme seg oppgaven om en ny 1-10 skole. Nedenfor viser vi
tre ulike løsninger. Alle alternativene viser et anlegg som har plass til samlokalisering av
tilleggsfunksjoner som behandles i kapittel 6-9 i rapporten. Skissene viser ikke endelige løsninger, men
er visuelle eksempler som har til hensikt å synliggjøre potensielle fordeler og ulemper ved alternativene.
Alternativ A: Bevare eksisterende ungdomsskole
Dersom man viderefører bruk av eksisterende ungdomsskole slik den fremstår i dag, vil det ikke være
mulig å oppfylle ønsker og behov beskrevet i utkast til Rom- og funksjonsprogram for Karasjok skole. I
praksis vil skoleorganisasjonen være delt i to ved eksisterende svømmehall. Arkitektene har utarbeidet
noen foreløpige skisser på hvordan fortsatt bruk av eksisterende ungdomsskole kan la seg kombinere
med nytt skolebygg. En overordnet vurdering av alternativet kan se slik ut:
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Fordeler
- Miljømessig
gevinst i gjenbruk
av bygg
- Uproblematisk å
holde skolens drift
i gang i
byggeperioden.

Ulemper
- Tegningen viser at selv om man kan bevege seg tørrskodd
mellom ulike funksjoner i anlegget, vil organisasjonen fortsatt
være delt i to.
- Vil ikke klare å tilfredsstille ønsker og behov fra brukerne på en
optimal måte
- Ikke nærhet mellom en del funksjoner som ideelt sett skulle
hatt det.
- Lite arealeffektiv løsning
- Delt tilbud: en tradisjonell korridorskole og en fremtidsrettet.
Ikke likeverdig tilbud
- Ikke optimal logistikk og sammenheng mellom funksjoner
- Løser ikke brukernes ønsker og behov

Figur 7 Bruk av eksisterende ungdomsskole videreføres, første etasje
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Figur 8 Bruk av eksisterende ungdomsskole videreføres, 2. etasje

Alternativ B: Bygge om eksisterende ungdomsskole og tilpasse løsning til dagens standard
Man kan se for seg en løsning hvor barneskolen flytter inn i ungdomsskolen. Alternativet krever
tilpasninger av ungdomsskolebygget for at det skal bli funksjonelt og tilfredsstille krav til dagens
læringsarealer.
Fordeler
- Arkitektene står friere til å se alle
funksjoner i sammenheng og vil oppnå
et mer arealeffektivt bygg
- Alle brukere av anlegget vil få like gode
fasiliteter
- Likeverdige arealer til alle elevene
- Enklere å oppnå god flyt mellom
funksjoner i anlegget enn i alternativ A
- Klarer i ganske stor grad å ivareta
brukernes ønsker og behov
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Ulemper
- Utløser krav om hovedombygging ved
store endringer
- Krav om å oppgradere til TEK 17
standard.
- Dyrere å drifte enn om man bygger nytt
- Mindre arealeffektiv løsning enn om man
river og bygger nytt.
- Store arealer i kjelleretasjen vil stå
ubrukt.
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Figur 9 Alternativ B 1. etasje

Figur 10 Alternativ B 2. etasje
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Alternativ C: Bygge nytt
Alternativ C viser en mulig plassering av funksjoner dersom alt unntatt svømmehall bygges nytt.
Fordeler
- Arkitektene står friere til å se alle funksjoner i sammenheng
og vil oppnå et mer arealeffektivt bygg
- Alle brukere av anlegget vil få like gode fasiliteter
- Enklere å oppnå god flyt mellom funksjoner i anlegget enn i
alternativ A
- Arealeffektiv løsning.
- God logistikk og flyt mellom alle funksjoner
- Innfrir brukernes ønsker og behov
- Unngår en delt organisasjon. Får en samlet helhetlig skole.
- Bevarer eksisterende garderobeløsning for svømmehall
- Enklere å legge opp til en god orientering av bygget som gir
best lysforhold og samspill mellom skole og skolegård
-

Ulemper
- Oppnår ikke
miljøgevinsten ved å
gjenbruke
ungdomsskole

Lavest driftskostnader

Modellen nedenfor viser en mulig plassering av funksjoner som kanskje gir en enda bedre utnyttelse av
skoletomten dersom man river eksisterende ungdomsskole. Ledelse og administrasjon, bibliotek, språksenter
og ungdomsskole vil få plass i andre etasje. Plasseringen vil gi god intern sammenheng mellom funksjoner,
og legger godt til rette for arealeffektive løsninger.
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6. Samlokalisering av pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT)
WSP har fått i oppgave å utrede mulige konsekvenser av å samlokalisere pedagogisk-psykologisk tjeneste
i skoleanlegget.
I dag har PP-tjenesten lokaler i Karasjok sentrum. Arbeidsplasser for PPT, barnevernet og helsesykepleier
er alle plassert under samme tak med det formål å oppnå et tettere samarbeid på tvers av tjenester, og
muligheter til å benytte en tverrfaglig tilnærming til en del oppgaver. Dette er et bevisst valg fra Karasjok
kommune, og det er i tråd med føringer fra nasjonalt hold.
PP-tjenesten jobber både inn mot skole og barnehage i sin arbeidshverdag. Verken ansatt i pedagogisk
psykologisk tjeneste eller helsesykepleier vil inneha 100% stilling. Leder for Enhet for barn og familie
bekrefter at hun ønsker å legge opp timeplanen for de to ansatte slik at sambruk av helsesykepleier sitt
kontor lar seg gjennomføre. Det er derfor ikke satt av areal til et eget kontor for PPT-ansatt i skoleanlegget.

7. Samlokalisering av Karasjok Folkebibliotek
I dag har Karasjok kommune en rekke bibliotek i kommunen:
- Sametingets bibliotek
- Folkebiblioteket
- Skolebiblioteket ved videregående skole
- Skolebiblioteket ved Karasjok skole
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Tilbudet om den interkommunale samiske bokbussen ble avviklet fra 1.1.2020. I desember 2019
parkerte bokbussen for godt etter 30 år i drift. I kapitlene nedenfor vurderes dagens løsning for
folkebibliotek opp mot muligheten for å lage et kombinasjonsbibliotek, altså en mulig samlokalisering
med skole.

7.1

Karasjok folkebibliotek – dagens situasjon

Folkebibliotekenes oppgaver er definert i lov om folkebibliotek:
«Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet
gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle
som bor i landet.
Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet.
Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt
biblioteksystem.»
Folkebiblioteket stiller bøker og andre bibliotekmaterialer gratis til disposisjon for alle. Biblioteket er også
en møteplass, med arrangementer og aktiviteter. Bibliotekets samling består av bøker, aviser, tidsskrifter,
lydbøker, CD-plater, brettspill, filmer og språkkurs. Biblioteket har PC-er med tilgang til internett og trådløst
nettverk for publikum.
Folkebiblioteket har følgende åpningstider:
▪ Mandager 09.00-15.00
▪ Tirsdager 13.00-19.00
▪ Onsdager 09.00-15.00
▪ Torsdager 13.00-19.00
Klassiske bibliotek har tradisjonelt båret preg av være boklagre med liten plass til ulike aktiviteter for
besøkende. Moderne bibliotek setter menneskene i sentrum, og er mindre rettet mot lagring av bøker.
Biblioteket har blitt en viktig møteplass bygder og byer, - et lavterskel tilbud til alle. Biblioteket kan bidra til
inkludering, sosial utjevning og være et effektivt virkemiddel i kampen mot barnefattigdom. Moderne
bibliotek tilbyr rom for stillhet og samtale, formidling og opplevelse, kulturelt mangfold, inspirasjon og
ettertanke.

7.2

Eksisterende bibliotekareal

Karasjok folkebibliotek er i dag lokalisert i et sentrumsnært kontorbygg. Arealet er delt inn i følgende
funksjoner:
1. Personalarealer: består av kontorer for ansatte, magasin/kopi og møte/personalrom og skranke
2. Publikumsarealer: barneavdeling, ungdomsavdeling, voksenavdeling, studiekrok, sosiale soner og
voksenavdeling
3. Støtteareal: lager og renholdsrom
Totalt disponerer folkebiblioteket et bruksareal på ca. 315 m2. Tallene i kursiv i arealoversikten nedenfor
er estimert areal som ikke var oppgitt i tegningsgrunnlaget.
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Det er i dag to ansatte ved folkebiblioteket i Karasjok kommune. Det kan virke som at man kan klare seg
med noe mindre areal til kontor framover, all den tid bokbussen sin virksomhet er lagt ned, og det er avsatt
kontorareal til bokbussen i dagens løsning. På den annen side benyttes store deler av personalarealene i
dag til å lagre bøker og utstyr. På sikt vil antakelig utlån av CD og DVD fases ut. Det er få brukere som
benytter seg av muligheten til å låne dette utstyret i dag.
Publikumsarealet er delt inn i ulike soner og er utformet ulikt med tanke på forskjellige målgrupper. Det er
tilrettelagt for en barneavdeling, ungdomsavdeling, voksenavdeling, studiesone og sosial sone.

Eksisterende bibliotek

Antall

Antall ansatte

2

Funksjon

Antall

Bibliotek publikumsareal
Scene, sosial og voksenavdeling
Ungdomsavdeling
Barneavdeling
Informasjonsstasjon
Litteratur
Studie
Skranke

Areal

1
1
1
1
1
1
1

Personalareal
Kontorer
Magasin EDB, Kopi
Møterom/pauserom

3
1
1

Støtteareal
Lager diverse
HCWC
BK
BK

1
1
1
1

Sum nettoareal

Areal

74
21
21
18
20
26
21

201
74
21
21
18
20
26
21

52
17
21

90
52
17
21

12
5
2,5
2,5

22
12
5
2,5
2,5
313

Figur 11 Bruksareal eksisterende bibliotek
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Figur 12 Areal og funksjoner til Folkebiblioteket i Karasjok.

Figur 13 Karasjok folkebibliotek eksteriør

Side 25

95

Konseptrapport – Samlokalisering av kommunale tjenester for barn og unge i Karasjok kommune

Figur 14 Kontor og lagerareal

Figur 15 Kontor og lagerareal

Figur 16 Personalareal
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Figur 17 Kontorer

Figur 18 Skranke

Figur 19 Barneavdeling
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Figur 20 CD-samling og faglitteratur

Figur 21 Studiekrok og samisk litteratur

Figur 22 Sosial sone og tidsskrifter
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Figur 23 Sosial sone og scene

Figur 24 Toaletter og utlån diverse

7.3

Regionalt handlingsprogram for bibliotekutvikling

I regionalt handlingsprogram for bibliotekutvikling 2017-2020 er det definert 5 innsatsområder i de
regionale kulturstrategiene for Finnmark. Følgende innsatsområder er prioritert som utgangspunkt for
tiltakene i handlingsprogrammet:
▪
▪
▪
▪

▪

Formidling: litteratur-, kultur- og kunnskapsformidling i samspill med bibliotekene og
andre aktører
Internasjonalt samarbeid: bibliotekfaglig samarbeid med Russland og Finland
Samarbeid og partnerskap: samarbeid mellom bibliotek og bibliotektyper, og mellom
bibliotek og andre organisasjoner og institusjoner, i lokalsamfunnet og på regionnivå
Identitet: bevaring av kunnskap, innsikt, opplevelse og identitetsbygging for
befolkningen og til språkgrupper som er viktige i fylket. Bibliotekenes formidling skal
øke bevisstheten om finnmarksidentitet og nordlig identitet hos alle som bor i fylket
Kompetanse: styrke fagkompetansen i bibliotekene, og styrke innbyggernes
språklige, kulturelle og digitale kompetanse
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Barn og unge er gjennomgående en prioritert målgruppe innenfor alle innsatsområdene og for tiltakene i
handlingsprogrammet.
Folkebiblioteket skal altså fylle en rekke ulike funksjoner og ivareta ulike formål. Med to ansatte kan det
være i overkant utfordrende å skulle realisere og oppfylle alle funksjonene. En mulig gevinst av
samlokalisering med skole kan derfor være at man kan utnytte bredden i kompetansen til skolepersonalet,
og at man gjennom et samarbeid er bedre rustet til å oppfylle alle målsetningene som ligger til grunn for
folkebiblioteket.
Bibliotekene i fylket skal være møteplasser og læringssteder, samt arenaer for formidling av ulike
kulturuttrykk. Også i denne sammenheng kan det hende det er synergieffekter å dra veksler på ved
samlokalisering.

7.4

Skolebibliotek

Elevenes rett til skolebibliotek er nedfelt i opplæringsloven:
«Skolen skal ha skolebibliotek, med mindre tilgangen til skolebibliotek er sikra gjennom samarbeid med
andre bibliotek. Bibliotek som ikkje ligg i skolen sine lokale, skal vere tilgjengeleg for elevane i skoletida,
slik at biblioteket kan brukast aktivt i opplæringa på skolen. Biblioteket skal vere særskilt tilrettelagt for
skolen.»
Gode skolebibliotek er viktig, kanskje spesielt i Finnmark som skårer under landsgjennomsnittet på
nasjonale prøver i lesing og frafallet fra videregående skole er høyt.
Når det planlegges nye skoler i Norge, er det vanlig å sette av noe areal til et skolebibliotek. Størrelsen på
skolebiblioteket henger sammen med antall elever, hvor god økonomi kommunen har, og muligheten for
sambruk av bibliotekfunksjonen. Karasjok skole har i dag et skolebibliotek på ca.100 m2 i dag.
Skolebiblioteket er bygget opp med inndeling i ulike soner for ulike litterære sjangre. Innredningen er elles
rimelig tradisjonell. Det er utlånsskranke og noen arbeidsbord tilgjengelig for elevene hvor de kan jobbe i
grupper eller lese individuelt. I tillegg er det innslag av myk møblering med polstrede stoler rundt et mindre
sofabord. En sone skiller seg ut ved at det er et blått lesebasseng hvor elevene kan ligge og lese. Veggen
er utsmykket med samiskinspirert kunst i form av et veggteppe.
Folkebiblioteket har i dag ca. 313 m2 til rådighet. Hvis man samlokaliserer folkebiblioteket med
skolebiblioteket i grunnskolen og lager et kombinasjonsbibliotek kan det være flere synergieffekter og
muligheter for å oppnå en mer arealeffektiv løsning. Flere steder i landet har kommuner
kombinasjonsbibliotek. De fleste er en kombinasjon av skolebibliotek og folkebibliotekfilial lokalisert i felles
areal med felles utnytting av ressurser.
Skolebibliotek har en pedagogisk målsetting, mens folkebiblioteket er et rettighetsbibliotek med bred og
allsidig tilgang uten pedagogiske mål. Når disse kombineres er det viktig at begge målsetninger ivaretas.
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Figur 25 Eksisterende skolebibliotek

Figur 26 Eksisterende skolebibliotek

7.5

Arealbehov ved samlokalisering

Dersom man ikke samlokaliserer folkebiblioteket og skolebiblioteket vil det påløpe kostnader til drift for et
areal på ca. 385 m2 (60 m2 til skolebibliotek og 315 m2 til folkebibliotek). Ved samlokalisering vil kommunen
kunne redusere de totale driftskostnadene for bibliotek fordi det er en mer arealeffektiv løsning. Det vil
være naturlig å legge til rette for sambruk på en del rom og funksjoner dersom funksjonene planlegges i
samme anlegg. Sambruk på rom og funksjoner er spesifisert i tabellen nedenfor.
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Funksjon

Antall

Bibliotek publikumsareal
Voksenavdeling
Ungdomsavdeling
Barneavdeling
Informasjonsstasjon
Avis/tidsskrift
Studie
Skranke til utlån

Areal

1
1
1
1
1
1
1

Personalareal
Kontorer
Magasin EDB, Kopi

2
1

Støtteareal
Lager diverse
Lager for utstyr til utlån
HCWC
Personaltoalett

2
1
1
1

Areal

30
30
30
15
15
25
10

155
30
30
30
15
15
25
10

10
13

33
20
13

12,5
10
5
2

42
25
10
5
2

Sambruk av rom og funksjoner i skole
Skolens hjerte
Personalrom
Personalgarderobe
Skolekjøkken med kantinefunksjon
Musikkrom/blackboks
Duodji (kunst&håndverksareal)
Sum nettoareal

230

Figur 27 Arealbehov ved etablering av kombinasjonsbibliotek

Personalet vil kunne innta lunsjen sin på skolens personalrom, og benytte seg av skolens
personalgarderober. Når det skal være bokforedrag eller bokkafé kan biblioteket åpne dørene til skolens
hjerte og kunnskapstrappa kan benyttes til publikumsamfi. I skolens hjerte vil det være lesehuler, nisjer og
kroker som gjør det mulig å finne gode sitteplasser for individuell leseropplevelse. Dersom trappa utstyres
med funksjonelle og robuste matter, vil man kunne tilby lånere gode arealer for ulike sittestillinger.
Skolekjøkkenet med kioskløsning kan benyttes når det skal være kafétilbud. I nyere folkebibliotek er det
gjerne satt av areal til Folkeverksted. Dette er et er et gratis verksted som er åpent for alle. I verkstedet
finner man en verktøypark som kan benyttes fritt.
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Tanken bak skaperverkstedet er at brukerne skal bli komfortabel med ny teknologi og gjøre seg kjent med
mulighetene det gir, enten ved å delta på kurs eller ved å selv låne verktøyene som er tilgjengelig.
Folkeverkstedet skal fungere som en møteplass hvor man kan treffe andre, utveksle erfaring og dele
skaperglede. Skolens arealer til duodji/kunst og håndverk kan med fordel benyttes til å dekke denne
funksjonen dersom folkebiblioteket samlokaliseres med skole.

Figur 28 Folkeverkstedet, Bjørvika bibliotek

Figur 29 Arbeidsplasser i amfi, Bjørvika bibliotek, inspirasjonsbilde

Oppsummert kan man si at samlokalisering vil gi biblioteket flere arealer å spille på uten at arealet til selve
biblioteket blir større. Sambruk og flerbruk er nøkkelen til å oppnå tilfredsstillende arealer selv om areal til
selve biblioteket faktisk reduseres.
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7.6

Vurderingskriterier

Følgende faktorer og kriterier er identifisert som vesentlige for valg av konsept for framtidig skole og
oppveksttilbud.
Faktor

Evalueringskriterier

Samarbeid

Alternativet legger til rette for økt samarbeid og faglig
utvikling.

Tilgjengelighet

Alternativet øker tilgjengeligheten til tjenesten.

Fysisk
arbeidsmiljø

Alternativet gir effektiv ressursbruk, og gode faglige
og trivselsskapende rammer for ansatte og brukere.

Stedsutvikling/

Alternativet bidrar til økt trivsel, trygghet og bolyst ved
å legge til rette for aktivitet og gode møteplasser;
dagtid, kveld og helg.

nærmiljøfunksjon

Måloppnåelse

Arealeffektivitet

Alternativet gir en mer arealeffektiv løsning gjennom
sambruk og flerbruk av lokaler.

Driftskostnader

Alternativet gir
samlokalisering.

lavere

driftskostnader

gjennom

Skala for vekting av måloppnåelse:
Høy måloppnåelse
Nøytral
Lav måloppnåelse

7.7

Vurdering av samlokalisering og dagens situasjon
Samlokalisering med ny skole

Faktor
Samarbeid

Dagens beliggenhet

Vurdering
Samlokalisering legger til rette for økt
tverrfaglig samarbeid mellom skole og
bibliotek.
Samlokalisering vil gjøre det enklere for
bibliotekar å løse oppgavene med å fremme
opplysning, utdanning og annen kulturell
virksomhet.
Samlokalisering kan bidra til å utvide
og befeste samarbeid mellom skole og
bibliotek. Skolens ansatte kan være en
ressurs og støtte også for bibliotekar.
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Samlokalisering kan gi en kvalitetsheving av
tjenestetilbudet for skolens brukere.
Bibliotekaren har en faglig utdanning som vil
kunne utfylle og komplementere
pedagogene.
Kombinasjonsbibliotek lykkes best når det
tilrettelegges for et organisert og kontinuerlig
samarbeid.
Rammer for drift og økonomi må avklares
muntlig og nedfelles skriftlig slik at
grensesnittet mellom virksomhetene er
tydelige.
Tilgjengelighet

Samlokalisering øker tilgjengeligheten til
tjenesten for skolens brukere. Skole vil
kunne ha stor glede og nytte av at
bibliotekfunksjonen ligger i direkte tilknytning
til virksomheten.
For skoleelever er tilgang på bibliotek i
skoletiden en rettighet som kommunen er
forpliktet å tilby.
Dersom man velger å lage et
kombinasjonsbibliotek, bør det bli et
meråpent tilbud som bidrar til å øke
tilgjengeligheten ytterligere.
Ved å etablere et kombinasjonsbibliotek i
skoleanlegget, sikrer man at det er i bruk fra
morgen til kveld. Skolens sentrale plassering
i bygda gir en flerbruksfaktor på ettermiddag
og kveldstid som biblioteket drar nytte av
("drop-in"effekt).

Eksisterende bibliotek har en sentral
plassering i Sentrumsbygget som er lett
tilgjengelig for de fleste innbyggerne, og
det er enkelt å stikke innom biblioteket om
man eksempelvis har andre ærend i
sentrum.
Dagens løsning vil ikke øke
tilgjengeligheten til tjenesten for elevene,
og det er lav sannsynlighet for at
besøkstallet vil øke betydelig uten at noe
endres.
Dersom man etablerer meråpen løsning
på biblioteket, vil man kunne øke
tilgjengeligheten.
Bibliotekarenes kompetanse kommer ikke
nytte for skolens ansatte og elever i
hverdagen.

Det er en fare for at deler av befolkningen
kan oppleve det utfordrende å oppsøke
biblioteket dersom det er integrert i bygget.
Dette er imidlertid løsbart. Ved å gi
biblioteket en plassering som både er sentral
og samtidig lett tilgjengelig for eksterne
brukere uten å måtte gå inn i skoledelen, kan
man sikre at eksterne brukere også opplever
økt tilgang til tjenesten.
Fysisk
arbeidsmiljø

Bibliotekarene vil i dette alternativet få
muligheter til å drive arbeidet mer effektivt og
rasjonelt. Når hun har ledig tid som
skolebibliotekar kan hun få utført
arbeidsoppgaver knyttet til
folkebibliotekarfunksjonen og omvendt.
Også bibliotekarens oppgaver er i endring.
Ved å plassere biblioteket i skoleanlegget vil
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sin fysiske arbeidsplass på to steder. Dette
gjør det vanskelig å utnytte tiden på en
effektiv og god måte.
Dagens utforming av biblioteket bidrar ikke
til at bibliotekar har et kollegialt fellesskap
rundt seg.
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biblioteket få flere ulike typer arenaer å boltre
seg på, og som kan gjøre det enklere å nå
målet om et allsidig bibliotektilbud som
består av både litterære, kulturelle og sosiale
aktiviteter der opplysning og læring står i
fokus og går hånd i hånd.
Stedsutvikling/
Nærmiljøfunksjon

Samlokalisering kan bidra til at biblioteket blir
en sentral møteplass for innbyggere i
Karasjok. Dette kan videre fungere som et
helsefremmende tiltak fordi det tar sikte på å
bedre trivsel og livskvalitet for innbyggerne.
Når biblioteket fungerer på sitt beste, er det
en sosial møteplass med fokus på
folkeopplysning, et sted der innbyggerne blir
møtt og sett. På biblioteket kan unge og
eldre møtes og det kan bidra til økt trivsel.
Biblioteket kan bli et sted der man får inngå i
en sammenheng og være en del av noe.

Ansatte har tilgang på eget pauserom.
Fredelig og skjermet.

Dagens løsning vil ikke bidra til at
biblioteket blir en sentral møteplass for
innbyggere i Karasjok, og som kan skape
økt trivsel og bolyst blant innbyggerne.
Dagens løsning vil ikke bidra til
stedsutvikling og at skolen får en
nærmiljøfunksjon.
Dagens plassering av biblioteket gjør det
mindre tilgjengelig for barn og unge.

Samlokalisering kan bidra til stedsutvikling
og styrker skolens nærmiljøfunksjon. Det
legges til rette for at bygget kan benyttes fra
morgen til kveld dersom man etablerer
meråpent bibliotek sammen med skole. Når
foreldre skal følge poden på fritidsaktivitet,
kan foreldrene vente i biblioteket. Man kan ta
med seg pc og jobbe på biblioteket, og
fjernstudenter kan arbeide med oppgaver
her. Samlokalisering vil gi skole og
lokalsamfunn en merverdi. Samlokalisering
kan også bidra til å utvikle biblioteket fordi
det får flere ulike rom å ta i bruk. Her kan
man arrangere forfatterbesøk, bokforedrag,
fortellerstund, poesiaften, litterær kafé,
skaperverksted, digital brukerveiledning,
brettspill-kveld, allmøter med fokus på
bærekraft osv.
Biblioteket er i endring. Der biblioteket
tidligere primært var en boksamling ønsker
man i dag å være en møteplass for alle i
lokalsamfunnet, der barn og familier har et
ekstra rikt tilbud. En plass der folk trives, der
de får skape, dele og oppleve, og der de får
hjelp til å møte spennende litteratur og
medier.
Arealeffektivitet

Samlokalisering av tjenesten gir en mer
arealeffektiv løsning enn om man etablerer
skolebibliotek og folkebibliotek hver for seg.

Dagens løsning vil ikke bidra til at
biblioteket utformes arealeffektivt samtidig
som det får tilgang på varierte rom og
lokaler.

Driftskostnad

Kostnadene til drift vil reduseres ettersom
det er mindre areal som skal vedlikeholdes
og driftes.

Det vil være mer kostnadskrevende å
drifte både folkebiblioteket på 313 m2 og et
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Løsningen hviler på antakelsen om at
arealene i folkebiblioteket kan benyttes til
annet formål om man implementerer
funksjonen i skoleanlegget.

framtidig skolebibliotek, sammenliknet
med et kombinasjonsbibliotek på 230 m2.

Figur 30 Hemsedal kombinasjonsbibliotek

7.8

Samlokalisering av Språksenteret

Samiske språksentre er etablert en rekke steder i Norge. Alle språksentre har et felles mål om å fremme,
styrke og utvikle det samiske språket. Aktivitetene som arrangeres i kraft av språksentrene har til hensikt
å synliggjøre samisk språk og kultur i nærmiljøet. Karasjok er en av de to kommunene i hele verden hvor
flertallet av innbyggerne benytter samisk i sin dagligtale. Likevel er trenden også i Karasjok at det er behov
for et dedikert arbeid knyttet til å fremme språkets forankring i befolkningen. Samisk språk- og kultursenter
ønsker å motivere barn, unge og foreldre i kommunen til å lære og pleie språket.
I dag har Språksenteret lokaler i Sentrumsbygget. For å lykkes i arbeidet med språkutvikling, og for å
etablere nære og trygge relasjoner til barn og unge, kan det være flere grunner til at det er hensiktsmessig
å samlokalisere Språksenteret med nytt skoleanlegg, i særdeleshet dersom folkebiblioteket også
plasseres der.
Språksenteret har i dag tre ansatte, daglig leder og to prosjektstillinger. De samarbeider tett med
ungdomsskolen. Skolen har årlige samarbeidprosjekter med språksenteret. Det er ønskelig å kunne
benytte rom og funksjoner i skoleanlegget for å tilby en rekke ulike aktiviteter som kunstverksted, duodjikurs, lørdagskafé og læremiddelverksted hvor det er mulig å overføre og utveksle kulturkompetanse.
•

Dersom Språksenteret samlokaliseres med skoleanlegget vil de ha behov for kontorer til de ansatte
samt et møterom. Kontorene kan utformes som et kontorfellesskap og møterommet kan benyttes til
digitale møter og samisk fjernundervisning.
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I tillegg ønsker man lokaler til å avholde kurs. Til dette formålet kan man sambruke rom og arealer i
skoleanlegget:
• Musikkrom til å lage videoer og kurspakker
• Duodjiavdeling
• Skolens hjerte til foredrag og bok-kafé
• Skolekjøkken/mat og helse
• Personalrom: være en del av felles organisasjon

Språksenteret

Antall

Antall ansatte
Funksjon

3
2

Rom

Kontorlandskap for 3 personer
Møterom

m per rom

1
1

18
12

Areal
30
18
12

Funksjoner som sambrukes med skole
Skolens hjerte
Duodji-avdeling
Skolekjøkken
Personalrom
Garderobe
Sum nettoareal
Brutto/nettofaktor
Sum bruttoareal

30
1,4
42

Språksenteret er positive til å holde til under same tak som 1-10 skolen dersom folkebiblioteket blir en
del av samlokaliseringen.

8. Arealer til ungdomsklubb
I Karasjok samfunnshus hadde ungdomsklubben tidligere egne arealer i form av biljardrom, TV-stue og et
lite kjøkken. I 2014 ble tilbudet om kommunal ungdomsklubb nedlagt fordi kommunen ikke hadde økonomi
til å lønne ansatte og drifte arealene. Ungdomsklubben sine arealer i samfunnshuset ble på et tidspunkt
utsatt for omfattende vannskader. Status er at ungdommenes arealer i Karasjok samfunnshus ikke er
godkjent for videre bruk uten at det foretas en betydelig oppgradering av bygget.
I januar 2020 ble det satt i gang et arbeid for å gjenoppta tilbudet om ungdomsklubb i Karasjok.
Ungdomsklubben har inngått et samarbeid med Scandic hotell om å få leie noen gamle barlokaler til
redusert leiepris. Ungdomsklubben har fått lov til å bidra inn i oppussingsarbeidet, med god hjelp fra
frivillige. Arbeid har pågått gjennom 2020, og er nå ferdig rustet opp. Ungdomsklubben fikk 40 000 kr fra
Røde kors og 20 000 kr fra Karasjok kommune til leie av lokalene. Ungdomsklubben har lovet å bidra med
å drive kafétilbudet i Sápmi Park. På grunn av koronasituasjonen har det vært en litt utfordrende oppstart,
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men man begynner forsiktig å åpne opp for flere aktiviteter og deltakelse blant de unge. Plasseringen av
de nye lokalene er gunstig fordi det er sentrumsnært og gir kort reisevei for de fleste.
Målet med ungdomsklubben er å gi ungdommer i Karasjok en hyggelig møteplass, et fritidstilbud hvor de
unge kan møte opp kravløst uten at de må prestere for å føle at de hører til. Kontaktperson i Røde kors
jobber for tiden med et dokument som beskriver utfordringene de unge i Karasjok sliter med. De har
registrert mange unge som har falt utenfor fellesskapet eller er i ferd med å etablere lite konstruktive vaner.
Flere unge sliter med psykisk helse, har sosial angst og kommer seg ikke ut for å møte andre. Dersom
man ikke er aktiv inne idrett eller musikk, er tilbudet svært begrenset for ungdommene i Karasjok. Dette
fører til at det samler seg en del sårbare unge i og rundt butikkene i Karasjok sentrum.
Røde kors ønsker å tilby ungdommene i Karasjok et rusfritt miljø. Mange rapporterer at de har opplevd
drikkepress, og kommunen har manglet et lavterskeltilbud hvor ungdom kan være sosiale, se på film, lage
mat, spille biljard eller bare prate med voksne. Det er ingen ansatte i Karasjok som driver arbeidet, men
ungdomsklubben har støtte i tre frivillige voksne. Man håper på at kommunen på sikt vil få råd til å ansette
en ungdomsarbeider med faglig tyngde og erfaring.
Innledningsvis har ungdomsklubben og de frivillige et mål om at tilbudet skal ha åpent onsdag-fredag fra
17.00-21.00 og annenhver lørdag fra 17.00-24.00. På sikt ønsker man å tilby juniorklubb for de under 13
år en dag i uken. Målet er at ungdomsklubben i størst mulig grad skal være selvdreven. Det vil gi
mestringsfølelse, og gi de unge rom for å ta eierskap til lokalene. Sannsynligvis vil de ta bedre vare på
dem også.
Det kan bli aktuelt for ungdomsklubben å låne arealer i det nye skoleanlegget. Særlig spesialrommene er
aktuelle til formålet. Det er mulig å planlegge egne arealer for ungdomsklubben i det nye skoleanlegget,
men ungdomsklubben ønsker ikke en slik løsning.
«Kommunal veileder – i arbeidet med fritidsklubber og ungdomshus» fra 2017, er forsiktig med å antyde
hvor mange kvadratmeter en fritidsklubb bør bestå av, men konstaterer at antall kvadratmeter og rom
setter begrensninger eller åpner muligheter for hva man faktisk kan gjøre. Av aktuelle rom foreslås:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

sal egnet for musikk og dans, med plass til fri lek, spill og framføringer
kjøkken eller kiosk med muligheter for enkel matlaging, gjerne tilknyttet kafé
gruppe- og aktivitetsrom
personalrom
separate toaletter
inngangsparti eller lobby med garderobe
lagerrom for varer og utstyr

Dersom man plasserer ungdomsklubben i nytt skoleanlegg kan man se for seg en løsning hvor
ungdomsklubben får et eget rom med enkel kjøkkeninnredning som gjør det mulig å lage mat. Rommet
må ha plass til at ungdomsklubben kan oppbevare eget utstyr som biljardbord, bordtennis, airshuffle og
så videre. Rommet må utstyres med en sofakrok, projektor og lerret som gjør det mulig å vise film eller
game sammen med andre. Dersom rommet plasseres i tilknytning til skolens arealer til musikk og duodji,
kan man oppnå en arealeffektiv løsning som samtidig gir et variert tilbud. Rommet til ungdomsklubben bør
være et sted mellom 60-100 m2. Ved 100 m2 eller med er det mulig å planlegge rommet som et sosialt rom
som utløse 500 000 i spillemidler.
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Uavhengig av hvilken løsning man velger, er det avgjørende at ungdommene får mulighet til å ta eierskap
til lokalene sine, at de får delta i planleggingsprosessen og at de får mulighet til å sette sitt preg på
lokalene. Arealene må inneha nødvendig fleksibilitet som for eksempel kan innebære en «meråpen
løsning» hvor ungdommene kan låse seg inn i arealene på egen hånd ved hjelp av nøkkelkort.
Samlokalisering av ungdomsklubb med ny skole
Faktor
Samarbeid

Tilgjengelighet

Vurdering
Løsningen forutsetter eget areal som er
dedikert ungdomsklubben i skoleanlegget.
Ungdomsklubben kan likevel låne arealer i
skole
til
eksempelvis
musikk
og
danserelaterte aktiviteter eller aktiviteter
knyttet til duodji.
Det kan oppstå utfordrende situasjoner
knyttet til samarbeidet med skolens ansatte.
Ungdomsklubben ønsker ikke en slik
løsning.
Samlokalisering vil øke tilgjengeligheten på
rom
og
arealer
i
skolen
for
ungdomsklubben.
Skoleanlegget er en del av sentrum i
Karasjok, og tilgjengeligheten vil være like
god som arealer i dagens løsning.

Dagens beliggenhet

Ungdommene liker godt løsningen man har
fått til i dag sammen med Røde kors og
Scandic hotell.
Samarbeidet krever også at Karasjok
kommune bistår med økonomiske midler til
leie av lokaler, og på sikt muligens midler til
ungdomsarbeider.

Dagens løsning har en beliggenhet som
skaper god tilgjengelighet for de aller fleste.
Barlokalene
har
en
sentrumsnær
beliggenhet.
Man kan låne rom og funksjoner i
skoleanlegget. Det er kort vei mellom
byggene.
Løsningen er tuftet på gjensidig tillit mellom
ungdommene og eier av bygget.

Fysisk
arbeidsmiljø

Ved
å
bygge
nye
arealer
til
ungdomsklubben vil kommunen kunne tilby
ungdommene moderne fasiliteter med høy
standard.
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Velges en slik løsning er det likevel viktig at
ungdommene får delta i planleggingen av
arealene, at de får anledning til å påvirke
utformingen av lokalene, og at lokalene
innbyr til fleksibel bruk. Dette kan oppnås
gjennom ekstern tilgang til arealet hvor
ungdommene låser seg inn ved hjelp av
eget nøkkelkort.

Eier av bygget har kun bedt om at det ikke blir
svært fargerike lokaler.
Det betyr mye for ungdommene at de har
egne lokaler som de ikke er avhengig av å
dele med andre, at de kan oppbevare eget
utstyr og bidra i samskapingen og påvirke
utforming.

Tilgang til resten av anlegget bør være
regulert ved hjelp av sonedeling og avtaler
med skolen.
Stedsutvikling

Samlokalisering av ungdomsklubben med
skoleanlegget vil legge grunnlaget for at
arealene kan brukes hyppig, og gjennom
hele uka.
Ved å gi ungdomsklubben nærhet til
bibliotek og spesialrom legges det til rette for
nye aktiviteter og nye tilbud.

Arealeffektivitet

Driftskostnad

Samlokalisering med skole gir den mest
arealeffektive løsningen, med muligheter for
sambruk og flerbruk.
Løsningen vil føre til lavere driftskostnader
enn om man oppgraderer Samfunnshuset.

Dagens løsning har ikke nødvendig vis ført til
stedsutvikling, men det kan medføre en vinnvinn situasjon hvor eksisterende lokaler får ny
bruk, og nye samarbeidskonstellasjoner blir
etablert.

Dette er den minst arealeffektive løsningen.

Ettersom arealet er større enn om man
samlokaliserer med skole, vil
driftskostnadene være høyere i dette
alternativet.

9. Samlokalisering av kulturfunksjon
Karasjok herreds- og samfunnshus eies av Karasjok kommune, og ble oppført i 1957. Huset defineres
som et eldre byggverk. I en tilstandsrapport gjennomført av Rambøll datert 13.03.2015, fremkommer det
at samfunnshuset verken oppfyller kravene til dagens byggtekniske forskrifter eller krav til
brannforebyggende tiltak og tilsyn. Dersom bygget skal oppgraderes vesentlig, vil endringene fort anses
som en hovedombygging, noe som innebærer at hele bygget må tilfredsstille dagens nybyggkrav. Dette
arbeidet vil bli omfattende og kostbart.
Samfunnshusets maksimale personbelastning er vurdert til å være 290-300 personer. Antall rom i bygget
er fordelt over tre etasjer.
Kjelleretasjen har et bruttoareal på ca. 431m2, og inneholder primært lagerareal. For at man skal kunne
benytte arealer til varig opphold, er brannverntiltak påkrevd.
Første etasje utgjør ca. 706 m2 (BTA). Etasjen inneholder en forsamlingssal med et tilhørende
sceneområde, arealer til kulturskole og ungdomsklubb (TV-stue, kjøkken, diskotek og biljardrom).
Andre etasje har et bruttoareal på ca. 277 m2. Arealet består primært av kontorarealer.
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Figur 31 Samfunnshuset i Karasjok kommune (kilde: google.maps)

Figur 32 Samfunnshuset i Karasjok (kilde: google.maps)
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Figur 33 Samfunnshuset 1. etasje

Figur 34 Kjelleretasje samfunnshuset
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I møter med de ulike brukergruppene kom det fram at Karasjok kommune har behov for rom og funksjoner
til å gjennomføre sosiale sammenkomster. I kommunen kan det være mellom 200 til 1000 personer i
festlige lag når man skal feire bryllup, dåp og konfirmasjoner. Tidligere har man benyttet samfunnshuset i
Karasjok for slike formål. Ettersom bygget ikke tilfredsstiller dagens krav til brann- og rømningsveier, og
har et stort vedlikeholdsetterslep, er det vanskelig å benytte samfunnshuset til en rekke sosiale og
kulturelle formål.

9.1

Skolen som forsamlingshus og kulturarena

I svært mange kommuner utgjør skoleanlegg viktige kulturarenaer i lokalsamfunnet. Skolen selv,
kulturskolen, korps, frivillige lag og foreninger, det lokale kulturlivet og profesjonelle aktører gjennom «Den
kulturelle skolesekken» (DKS), er alle aktører som bruker skoleanleggene hyppig. Skolebygg er derfor en
stor ressurs i norsk arenapolitikk. Ikke alle skoleanlegg er godt tilrettelagt for kulturaktivitet. Lite
tilfredsstillende akustikk, lydisolering, lagerplass og tilgjengelighet er blant de vanligste utfordringene.
Musikkutstyrsordningen, Kulturalliansen og Kulturtanken inviterte i 2017 til innspillseminar om skolen som
kulturbygg. Seminaret avdekket noen nøkkelfaktorer som suksesskriterier for å lykkes med å kombinere
skole- og kulturanlegg:
▪ Lagerplass
▪ Dører som ikke låses etter kl. 16
▪ Egnet akustikk
▪ Mange nok rom
▪ Blending
▪ Lydanlegg som er enkelt og profesjonelt
▪ Visningsrom som ikke er transittrom
▪ Sambruk
▪ Bruk av fagfolk i planlegging
▪ Kunnskapsdeling
▪ Brukermedvirkning
I 2015 ble det vedtatt at alle skoler som skulle bygges i Oslo, skal ha egnede rom til kulturformål for å sikre
hverdagskulturens kår. I kravspesifikasjonene for skolebygg står det derfor at skolen skal være et lokalt
kulturhus. Målet har vært å gi orkestre, korps, teatergrupper, dansekompanier og korv saler og musikkrom
til å øve og opptre i. Når skoledagen er over, kan det lokale kulturlivet ha tilgang til kulturarealene. Dette
gjør at byggene er i bruk store deler av døgnet. Ordinære kulturhus i Norge ekskluderer nesten alle øvrige
brukere fordi de bygges med så avansert teknikk og utstyr at det forutsetter en høy leiepris. Lokalene på
skolene skal være til for hverdagskulturen. Det er derfor avgjørende å finne det riktige brukergrensesnittet
for det tekniske løsningene.
Mange steder har skoler dårlig erfaring med å leie ut fordi det er skolen som må dekke økt slitasje og
høyere utgifter. Det er derfor svært viktig at kommunen er tydelig på hvilke rammer og regler som skal
gjelde for utleie av skole, og hvordan det økonomiske ansvaret skal fordeles med tanke på utgifter til
vedlikehold og renhold.
For å få til gode sambruk- og flerbruksordninger, er det svært viktig at kommunen er tydelig på hvilke
rammer og regler som skal gjelde for utleie av skole, og hvordan det økonomiske ansvaret skal fordeles
med tanke på utgifter til vedlikehold og renhold.
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For å finne ut hvordan man kan gjøre det enklere for frivillige aktører å få tilgang til kommunale lokaler,
har Oslo kommune iverksatt «Prosjekt Meråpen skole». Prosjektet startet i april 2018 og avsluttes i 2020.
Kommunen jobber for tiden med å lage en felles digital bookingløsning som skal gjøre det enklere og
tryggere å låne skolelokaler. Man har identifisert fire innsatsområder for å gjøre det enklere å bruke
skolene på ettermiddags- og kveldstid:
1. Lage en oversikt over hvilke lokaler som passer seg for utlån og hva slags bruk de er egnet
for.
2. Sørge for sikker bruk, både av hensyn til de som bruker lokalene, og for at ikke noe skal skje
med bygningsmassen.
3. Lage bedre informasjon om regelverket for utlån, og hvilke forventninger skolene og de
frivillige kan ha til hverandre.
4. Forenkle selve søknadsprosessen for å bruke skolelokaler.
Når skolebyggene skal brukes av frivillige organisasjoner og andre som ikke kjenner bygget så godt, må
sikkerheten heves. Undervisningsbygg har kartlagt brannvarslingssystemer, dører og låser i de ulike
byggene, for å finne ut hvilke rom som trygt kan lånes ut. Denne oversikten har vist at det finnes mange
lokaler som kan brukes på en sikker måte. Undervisningsbygg har i tillegg utviklet et e-læringskurs om
brannsikkerhet, som skal hjelpe til å heve kompetansen hos de ansvarlige i organisasjonene som låner
skolelokaler. E-læringskurset skal prøves ut på skolene i prosjektet.

9.2

Forskning på effektene av undervisning i estetiske fag

Norge deltok på PISA-undersøkelsene for første gang i 2000, og de dårlige resultatene sendte sjokkbølger
gjennom skoler over hele Norge. I 2006 oppnådde norske elever det laveste kompetansenivået i lesing
siden målingen startet. Dette førte til et økt fokus på å bedre elevenes grunnferdigheter i basisfagene.
Ansatte i skolen hevder at fokuset på PISA-resultatene har hatt negativ innvirkning på praksis i kunst– og
kulturfagene. Forskning på kunstfagenes betydning i skolen viser at undervisning i estetiske fag, og å
bruke estetiske undervisningsmetoder i andre fag, kan ha innvirkning på en rekke faktorer blant elevene.

9.3

Effektene av undervisning i estetiske fag

I 2004 gjennomførte UNESCO, med professor Anne Bamford som leder, den første internasjonale
undersøkelsen i dette feltet. Gjennom å sammenligne statistikk fra mer enn 60 land og ved hjelp av «case
-studier» fra 35 land, viser og analyserer denne undersøkelsen forskjellene mellom undervisning i
estetiske fag og undervisning gjennom estetiske metoder. I tillegg viser undersøkelsen til hvordan estetisk
undervisning har effekter på hele grunnopplæringen, på lokalsamfunnet og på elevenes sosiale og
personlige utvikling. I «The Wow Factor» presenteres hovedtrekkene i undersøkelsen. Funnene viser blant
annet at estetisk undervisning med god kvalitet og av kompetent personale har klare positive effekter på
barn og unges helse og generelle tilfredshet og motivasjon. Gode estetiske læringsmiljøer er preget av
sterke bånd mellom de forskjellige utdanningsinstitusjonene, og til organisasjoner i lokalmiljøet. Lærere,
kunstnere og lokalmiljøet må ta et felles ansvar for gjennomføringen av kunst- og kulturopplæringen for å
få optimalisert de gode effektene av estetisk undervisning. God undervisning i kunst og kultur gir økt
selvtillit, mindre fravær og bedre lese- og skriveferdigheter blant barn og unge. Dårlig undervisning i
kulturfag kan imidlertid ha en direkte negativ effekt på barns kreativitet og selvtillit. God kvalitet i
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opplæringen i kunst- og kulturfagene kan bidra til at elevene skårer bedre i PISA-undersøkelsene. Kunst
og kultur i skolen øker elevenes motivasjon og styrker deres sosiale og kulturelle kompetanse.
Bamford har også gjennomført en norsk undersøkelse av kunstfagenes plass i norske skoler og
barnehager (Bamford 2013). Hun har benyttet en bred tilnærming og sett på hva som gjøres innenfor
kunst- og kulturopplæringen, på hvilken måte det gjøres, og hvordan kvaliteten er. Kartleggingen hun
utførte på vegne av Nasjonalt senter for kunst og kultur i opplæringen resulterte i rapporten «Arts and
Cultural Education in Norway». Funnene peker blant annet på betydningen av å:
•
•

Styrke samarbeidet mellom skoler og kunstnere
Styrke samarbeidet mellom de frivillige kulturmiljøene, kulturskolene og kunst og kultur i
opplæringen i skole og barnehage
Ha et større fokus på kunst og kultur i skolefritidsordningen (SFO)
Bedre karriererådgiving og yrkesopplæring når det gjelder jobbmuligheter innenfor
kulturnæringene og kunst- og kultursektoren
Styrke koblingen mellom de ulike aktørene som tilbyr kompetanseutvikling med fokus på
kulturnæring
Styrke skoleledere sine kunnskaper om verdien av kunst- og kulturopplæring og kreative
undervisningsmetoder i alle fag.
Øke elevmedvirkning i kunst- og kulturopplæringen. Elevene klaget over mangelen på praktiske
og kreative fag, og de ønsket seg flere praktiske fag og flere kreative måter å lære på.

•
•
•
•
•

9.4

Effekter av drama som metode i undervisningen

Prosjektet DICE (Drama Improves Lisbon Key Competences in Education) er en internasjonal, EUfinansiert, flerkulturell forskningsstudie som undersøkte effektene av drama og teater i undervisning på
fem av åtte Lisboa nøkkelkompetanser for livslang læring:
• Communication in the mother tongue
• Learning to learn
• Interpersonal, intercultural and social competences, and civic competence,
• Entrepreneurship
• Cultural expression.
Forskningen er utført av tolv partnere: Ungarn (forskningsleder), Nederland, Norge, Palestina, Polen,
Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Storbritannia, Sverige, Tsjekkia.
De viktigste funnene fra undersøkelsen viser at elever som jevnlig deltar i opplæring innen teater og drama:
• Viser mer empati
• Takler bedre stress
• Flinkere til å løse problemer
• Trives bedre på skolen
• Betydelig mer tolerante overfor minoriteter
• Mer aktive borgere -interesse for å stemme og for å uttrykke meningen sin offentlig.
• Tryggere i lesing
• Tryggere i kommunikasjon
• Større humoristisk sans
• Gjør mer hjemmearbeid, deltar i flere kunstaktiviteter, mindre tv og pc-spill
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9.5

Effekter av musikk i undervisningen

Wenche Waagen, er førstelektor i musikkdidaktikk ved institutt for musikk på NTNU. I et foredrag om
betydningen av kunst og kultur for unges livskompetanse, peker Waagen på at kunsten har mange roller
og funksjoner. Den er et verktøy å uttrykke seg gjennom, den kan nytes, den kan virke beroligende og
smertedempende og den lar oss være en del av vår felles sosiale kapital, fellesskapet. I
opplæringssammenheng peker Waagen på en rekke virkninger og bivirkninger av kunstneriske
læreprosesser:
• Lærer å beherske kompleksiteten (kognitivt, emosjonelt, motorisk)
• Konsentrasjonsevnen trenes
• Mestring og selvbilde
• Bedre hukommelse
• Individ OG fellesskap ivaretas
• Innovasjonsevne og kreativitet
Kunst i opplæringen kan både være et middel, et verktøy for språk, matte, historie, samfunnskunnskap,
men også mål. Gjennom langsiktig opplæring i kunstfaglige teknikker, materialer, former, håndverk, lære
å spille/synge/danse kan vi utvikle talent som igjen kan glede sine medmennesker. Dette kan bidra til å
bygge en egen identitet og kultur rundt et samfunn.
I Sveits ble det gjennomført et skoleforsøk hvor 50 klasser fordelt på 1.-9.trinn deltok i et treårig forøk. For
hver forsøksklasse var det en kontrollklasse på samme skole. Data ble samlet inn fra 100 klasser.
Forsøksklassene fikk fem musikktimer i uken istedenfor to. Ekstratimene ble tatt fra matte, tysk, andrespråk
eller naturfag. Resultatene fra undersøkelsen viste at musikk-klassene klarte seg bedre i matematikk og
morsmål. Leseferdighetene i musikk-klassene var bedre, særlig på småskoletrinnene, og disse hadde
bedre uttrykksevne. I tillegg fant man en rekke sosiale effekter. Musikk-klassene samarbeidet bedre og
lyttet bedre til hverandre. De utviklet større respekt for hverandres handlinger. De hadde bedre orden og
disiplin i klassene, og var preget av større motivasjon og trivsel. Det var mindre mobbing og skulking i
musikk-gruppene.

9.6

Skolen som forsamlingshus i Karasjok

I skoleanlegget vil det være en rekke rom og funksjoner som kan benyttes i forbindelse med ulike sosiale
og kulturelle arrangementer. Skolens hjerte, kroppsøvingsarealer, bibliotek og skolekjøkken er alle
sentrale rom for at skolen skal bli et velfungerende nærmiljøanlegg. Det er i tillegg fremmet behov for å
kunne samle ca. 200 mennesker til ulike kulturrelaterte arrangementer. Brukerne ønsker lokaler som kan
benyttes til feiring av dåp, runde dager, bryllup osv. Skolen har behov for å kunne stelle i stand forestillinger
og konserter som slekt og venner kan komme og se på. I samtale med kulturkonsulent i Karasjok kom det
fram at Karasjok har behov for en kulturscene som kan huse Det Samiske Nasjonalteateret Beaivváš. I
dag benyttes idrettshallen i Karasjok. Det er en utilfredsstillende løsning både for Karasjok kommune og
Beaivváš. For å tilfredsstille krav og behov fra Beaivváš henviser teateret til Riksteaterets
kravspesifikasjon.
Det har ikke blitt gjennomført brukerprosesser med alle representanter fra samtlige deler av kulturlivet for
å kartlegge eksisterende arealbehov til kultur i kommunen. Det er likevel mulig å vise noen alternative
muligheter for å oppnå gode forsamlingsarenaer i skoleanlegget med utgangspunkt i innspilte behov.
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8.6.1

Alternativ 1: Musikkrom i skolens hjerte

Dersom man planlegger skolen slik at musikkavdelingen vender seg mot skolens hjerte, vil
kunnskapstrappa tjene som publikumsområde de ganger man samles til juleavslutninger og
elevforestillinger. Musikkrommet fungerer da både som hovedrom for musikkfaget, i tillegg til at det utgjør
selve scenen i forestillinger. Rommet utformes da gjerne som en blackboks med scenetepper langs alle
rommets fire vegger.

Figur 35 Modell som viser mulig sammenheng mellom rom og funksjoner i skoleanlegget

Figur 36 Fra Benterud skole i Hønefoss, musikkrom som scene og blackboks

Løsningen fungerer meget godt for skolens behov, men vil ikke kunne fungere like godt for alle behov.
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8.6.2

Alternativ 2: Musikkrom (eller et ekstra scenerom) mot idrettsarealet.

I denne løsningen vil idrettshallen fungere som publikumsområde ved ulike tilstelninger. Dersom man
etablerer et teleskopamfi, kan man oppnå god sikt og sittekomfort. Dette er en arealeffektiv løsning fordi
skolen uansett vil ha behov for idrettsarealer til å gjennomføre kroppsøving i. Det kan imidlertid være
utfordringer knyttet til løsningen dersom man mistenker at flere ulike brukergrupper vil komme til å
konkurrere om arealet samtidig (brukere innen idrett, korps, lag og foreninger osv.). I tillegg vil det tilkomme
karv til akustikk som fordyrer utformingen av idrettsarealet.

Figur 37 Scene mot idrettshall (i volleyballstørrelse)

Eksisterende Karasjok idrettshall ligger et steinkast ifra Karasjok videregående skole. En oversikt som
viser hallens ulike brukere gjennom ukedagene viser at hallen er i bruk store deler av døgnet, og at det
kun er 7,5 timer ledig kapasitet (se vedlegg kapittel 16). Det kan imidlertid se ut som at hallen kun
unntaksvis deles inn i flere flater som er i bruk samtidig. Antall brukere per halltime kommer ikke frem av
oversikten. Det kan bety at kapasiteten på hallen kan økes dersom man deler hallen i flere halldeler slik
at ulike aktiviteter kan foregå parallelt. Under brukermedvirkningsmøtene i september var imidlertid
brukerne tydelige på at det er behov for tilgang på mer enn én idrettsarena i kommunen. Også skolens
gymsal benyttes av eksterne brukere på ettermiddagstid til fritidsaktiviteter. Her foregår det både
korpsøvinger og barneidretten bruker gymsalen til flere av sine tilbud.
Tidligere var det svært vanlig å etablere scener i tilknytning til gymsaler i skoleanlegg. Med slike løsninger
kan det være utfordrende å tilfredsstille dagens krav til universell utforming. Dette er derfor en mindre
vanlig løsning i dag.
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Figur 38 Gymsal med tilhørende scenerom

8.6.3

Alternativ 3: Kulturfunksjon som kultursal i skoleanlegget

Dersom man mener at skolens kroppsøvingsarealer vil være i bruk så store deler av tiden at den ikke både
kan romme idrettsaktiviteter og kulturelle aktiviteter i løpet av en normal skoleuke, bør kommunen vurdere
om det er fornuftig og økonomisk gjennomførbart å investere i en kultursal med scene. I dette alternativet
kan musikkrommet fortsatt benyttes som scene.
Scenerommet kan da åpnes opp mot en kultursal.
Kultursalen kan fungere som ekstra oppholdsareal
for elevene på dagtid, man kan benytte det til å
gjennomføre eksamen, og kulturskolen kan bruke
arealet til danseundervisning osv.
En slik kultursal kommer i mange ulike størrelser og
former. Avgjørende faktorer som spiller inn vil blant
annet være krav til publikumskapasitet og hvilke
kunstformer sceneområdet skal brukes til. I Atrå
kommune bygges det nye arealer til kulturformål
som skal erstatte dagens samfunnshus. Det legges
opp til sambruk på skolekjøkkenet. Musikkrommet
vil fungere som scene ved forestillinger.
Øvingsrommet vil fungere som backstage areal og
sminkerom. I kultursalen skal man kunne arrangere
folkedans, foredrag, elevforestillinger og eksterne
forestillinger.
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Figur 39 Kultursal med musikkrom som scenerom, Atrå kommune

I noen skoleanlegg har kulturfunksjonen en svært framtredende plass og skal kunne betjene et større
publikum. I Bamble kommune bygges det for tiden et skole- og kulturanlegg som skal romme 500 elever,
samt kulturarealer som skal dekke en rekke funksjoner. Publikumssalen på 250 m2 inneholder et
teleskopamfi med plass til 300 tilskuere. Sceneområdet skal kunne huse klassiske konserter så vel som
rockekonserter. Bak sceneområdet er det et hovedrom for musikkundervisning og flere mindre øvingsrom
og lager. Arealet kan benyttes både til skolearrangementer og til private lag som bryllup, dåp, konfirmasjon
og til feiring av runde dager. Fordi lokalene er samlokaliserte med skole, sikrer man at arealet er i bruk
hele døgnet, og at man unngår oppvarming av bygg som ikke er i bruk.

Figur 40 Kulturarealer ved fremtidens ungdomsskole i Bamble kommune

Et mulig oppsett over arealbehovet for kultur dersom man skal ha kultursal i tillegg til musikkrom kan se
slik ut. Arealbehovet henger sammen med antall publikumsplasser og hvilke bruksområder arealene skal
dekke. Dersom kommunen ønsker å kunne ta imot eksterne produksjoner fra Hålogaland teater eller
rikskonsertene vil størrelsen på scenerommet måtte økes. Ønsker kommunen å kunne benytte
kulturarealene til kino og filmfremvisninger av en viss kvalitet, må det i tillegg settes av areal til rom for
filmfremviser osv.
Det gis inntil 2 millioner NOK i tilskudd for kulturbygg i Finnmark.
(Kilde: https://www.tffk.no/_f/p1/ide87c18f-9fba-4abb-8574-17c50251a310/retningslinjer-spillemidler-tilkulturbygg-i-finnmark.pdf)
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Karasjok kommune må ta stilling til hvilket ambisjonsnivå man skal legge seg på når det gjelder
kulturarealer, og hvilke funksjoner man ønsker å kunne tilby innbyggerne. Arealprogrammet nedenfor er
utformet med tanke på å imøtekomme minimumsarealet som kreves for å imøtekomme teaterets behov.

Funksjon

Antall rom

Kultursal med scene
Kultursal, teleskopamfi 230 plasser
Blackboks, fungere som scene mot kultursal
Garderobe - backstagerom
Øvingsrom
Øvingsrom
Musikklager for skole
Arbeidsplass for lærere i skole og kulturskole
Backstagetoalett
Lager
Scenelager
Kor og korps
Bord og stollager

1
1
1

3
1
1
2

1
1
1

Per rom

Areal

200
144
30

374
200
144
30

12
5
12
1,5

56
36
5
12
3

30
20
15

65
30
20
15

Støttefunksjoner
Arealøkning til skolekjøkken med kantinefunksjon
Skolens hjerte
Varemottak
Sum nettoareal til kultur

495

Arealreduksjon musikkrom+ øverom i skolen

95

Sum nettoareal til kultur

95
400

Brutto/nettofaktor
Sum bruttoareal

1,4
560

Figur 41 Mulig Arealbehov ved samlokalisering av kultursal
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9.7

Vurdering av samlokalisering av kulturfunksjonen med nytt skoleanlegg
Samlokalisering av utvidet kulturfunksjon med ny
skole

Faktor
Samarbeid

Vurdering
Det ligger noen spennende muligheter i å
samlokalisere en utvidet kulturfunksjon ved
skolen. De ulike delene av kulturlivet blir
synlige for hverandre, og man får oversikt
over hvilke tilbud som fins i kommunen. I
tillegg vil det å se andre personer i aksjon
kunne generere nye ideer og trigge ny
aktiviteter.

Dagens beliggenhet
Vurdering
Ved å bevare og ruste opp Samfunnshuset
oppnår man ikke økt samarbeid mellom de
ulike kulturfunksjonene.
Skole og kulturskole vil holde på med sitt i
skoleanlegget, og øvrige kulturfunksjoner vil
holde til i Samfunnshuset.
Flere kulturflater vil bidra til å gi innbyggerne
varierte lokaler å oppsøke, og kan således
være et viktig bidrag til mangfold.

Tilgjengelighet

Samlokalisering vil øke tilgjengeligheten på
kulturfunksjon for skole.
Motsatt vil kulturfunksjoner kunne nyte godt
av at andre funksjoner blir tilgjengelig for
dem.

Samfunnshuset er ganske sentralt plassert i
Karasjok, og vil være tilgjengelig for
befolkningen, men arealene vil ikke være i
bruk så ofte som om man samlokaliserer
funksjonen med skole.

Man vil også kunne bruke ulike funksjoner i
anlegget på en måte som kan generere nye
tilbud.
Fysisk
arbeidsmiljø

I dette alternativet vil ulike aktører i
kulturlivet kunne møtes i et anlegg med
svært mange ulike typer rom. Mangfoldet
åpner opp for at nye aktiviteter kan
gjennomføres og tilbudet kan utvides
dersom man har ildsjeler som ønsker å få til
noe.
Ved å samle de ulike kreftene i kulturlivet
kan man skape en møteplass hvor aktørene
kan lære av hverandre, skape faglig
utveksling og kompetanseheving.
Samlokalisering av kulturfunksjonen vil gi
skole en kvalitetsheving av kulturfunksjonen
Ved å samlokalisere kultur, og bibliotek
sammen med skole, kan man utvikle en
samlende og viktig møteplass på tvers av
generasjoner, familiebakgrunn og sosial
tilhørighet. Dette gir gode rammer for å
jobbe med fellesskapet internt i kommunen.
Det fordrer imidlertid at de ulike funksjonene
får en god plassering på tomten og at den
interne logistikken og flyten i bygget blir
optimal.
Sambruk og flerbruk krever gode rammer og
avtaler som det er viktig å få på plass tidlig,
slik at forventningene internt blir så
transparente som mulig.
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Bevares Samfunnshuset er det sannsynlig at
man vil oppleve glede ved å restaurere et
bygg mange har et forhold til.
Oppnår ikke kvalitetsutvikling i skole.
Ved å oppgradere Samfunnshuset vil man
kunne opprettholde kulturlivet slik kommunen
kjenner det i dag.
Selv om Karasjok kommune bruker kr 30 mill.
rehabilitering av Samfunnshuset, vil ikke det
tilfredsstille kravene til scenes om Beaivváš
og riksteateret har til slike scener.
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Stedsutvikling

Samlokalisering av kulturfunksjon med
skole vil legge grunnlaget for at arealene bli
i bruk store deler av døgnet, og store deler
av året.

Bevaring av Samfunnshuset vil ikke bidra til
stedsutvikling for Karasjok kommune. Man vil
kunne opprettholde tilbudet man har, men det
vil ikke føre til stedsutvikling.

Det vil gi muligheter for nye aktiviteter og
nye tilbud. Ved å samle ulike deler av
kulturlivet legger man til rette for at det kan
oppstå nye idéer og nye måter å drive
tilbudene på.
Samlokalisering kan åpne nye muligheter
som bidrar til å skape økt bolyst og trivsel.
Arealeffektivitet

Samlokalisering med skole gir den mest
arealeffektive løsningen, med muligheter for
sambruk og flerbruk. Arealene vil være i
bruk hver dag, store deler av døgnet.

Driftskostnad

Løsningen vil føre til lavere driftskostnader
enn om man oppgraderer Samfunnshuset.

Dette er den minst arealeffektive løsningen.
Bygget vil i tillegg stå tomt store deler av
dagen.
Ettersom arealet er større enn om man
samlokaliserer med skole, vil
driftskostnadene være høyere i dette
alternativet.

Arealbehovet til kulturfunksjonen vil være avhengig av hvilken løsning man velger for kultur. Den rimeligste
løsningen vil være alternativ 1, musikkrom mot skolens hjerte eller alternativ 2, musikkrom mot idrettshall.
Alternativene vil imidlertid ikke tilfredsstille kommunens behov for å tilby Beaivváš attraktive lokaler for
gjesteforestillinger.

10.

Etablering av terapi-/varme-/behandlingsbasseng

Det er fremmet et ønske om å bygge et nytt terapibasseng som kan holde høyere temperaturer enn det
ordinære bassenget i Karasjok. Det er ikke behov for å utvide garderobeanlegget selv om det skulle
etableres et nytt terapibasseng. Det legges altså opp til sambruk på eksisterende garderobeanlegg ved
en slik mulig fremtidig løsning. Et terapibasseng kan komme i ulike størrelser og utforminger. Her tas
utgangspunkt i et opplæringsbasseng på 8 x 12,5 meter som med tilleggsareal utløser et netto arealbehov
på ca. 272 m2. Terapibasseng har ofte hev- og senkbar bunn og mulighet for å regulere temperaturen.
Investeringskostnaden for et slikt basseng er på i størrelsesorden 40 mill. Med fratrekk for eventuelle
tippemidler betyr det et lånebehov på i størrelsesorden 35 mill. Med LCC kostnader på i størrelsesorden
1,8 – 2 millioner NOK pr år. Skolen vil ha glede av et opplæringsbasseng, men eksisterende
svømmeanlegg gir skolen tilfredsstillende lokaler til å oppfylle behovet for basseng til svømmeopplæring.

Side 54

124

Konseptrapport – Samlokalisering av kommunale tjenester for barn og unge i Karasjok kommune

Kommentar
Svømmehall
Bassenghall
Drift, lager, utstyrsrom

232
212
20

Garderober
Garderober med toalett (sambruk med idrett)
Dusj (sambruk med idrett)

Utvidelse av idrettsgarderober
Utvidelse av idrettsgarderober

Støtteareal
Renholdsrom

30
20
10
10
10

Sum nettoareal
Brutto/nettofaktor
Sum bruttoareal

11.

Areal

272
1,5
408

Kostnadsoverslag for nytt byggetrinn – utvidelse

Karasjok kommune ønsker et kostnadsoverslag for nytt byggetrinn ved en utvidelse fra 200 til 220 elever.
I kapittel 3.1 ble det gjort rede for at skolen vil dimensjoneres slik at den kan tåle et høyere elevtall enn
200 elever. Med det programmerte arealet til skolen vil anlegget kunne håndtere 250 elever. Skoler er vant
til å forholde seg til et elevtall som varierer, og organiserer skolen ut ifra det elevtallet de har til enhver tid.
Skulle Karasjok likevel finne ut at det vil være ønskelig å utvide skolen med et 80 m² NTA, vil det kunne
dreie seg om en kostnad på ca. 3760000 NOK.

12.
Arealbehov ved mulig samlokalisering av ulike
tilleggsfunksjoner
Dersom man forutsetter arealbehovet som er satt av per tid til skole med gymsal, spesialpedagogisk enhet
og kaldtlager, vil estimert samlet arealbehov være 2630 m2 NTA, ca. 3613 m2 BTA. Løsningen forutsetter
scene mot gymsal eller hjertet.
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Samlet areal

NettoarealB/N

Skole

Bruttoareal

2 133

1,4

2 986

380

1,25

475

Spesialpedagogisk enhet

77

1,4

108

Kaldtlager/redskapslager ute

40

Gymsal

Sum areal

1,1

2 630

44
3 613

Figur 42 Arealbehov (enkel kulturfunksjon med musikkrom som vender mot hjertet eller gymsal)

Erstatter man gymsal med en volleyballhall i samme løsning, vil netto arealbehov være 2834 m2 og 3868
m2 brutto.

Samlet areal
Samlet areal
Skole

NettoarealB/N

Bruttoareal

2 133

1,4

2 986

584

1,25

730

Spesialpedagogisk enhet

77

1,4

108

Kaldtlager/redskapslager ute

40

Volleyballhall

Sum areal

2 834

1,1

44
3 868

Figur 43 Arealbehov for kulturfunksjonen i skole når musikkrom vender mot hjertet eller volleyballhall)

Dersom man i tillegg velger å samlokalisere folkebibliotekfunksjonen og Språksenteret sammen med
skole vil det samlete arealbehovet kunne øke til 3034 m2 NTA, ca. 4148 m2 BTA.
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Samlet areal
Skole
Skolebibliotek
Skole uten bibliotek
Idrettsareal
Spesialpedagogisk enhet
Kombinasjonsbibliotek

NettoarealB/N

Bruttoareal

2 133
60
2 073

1,4

2 902

584

1,25

730

77

1,4

108

230

1,4

322

Språksenteret

30

1,4

42

Kaldtlager/redskapslager ute

40

1,1

44

Sum areal

3 034

4 148

Velger man i tillegg alternativet med egen kultursal med plass til 230 seter kan det samlete arealet bli
3434 m2 NTA, ca. 4708 m2 BTA.

Samlet areal
Skole
Skolebibliotek
Musikkrom
Skole uten bibliotek
Idrettsareal
Spesialpedagogisk enhet
Kombinasjonsbibliotek

Nettoareal
Brutto-nettofaktor
Bruttoareal
2 133
60
95
1 978

1,4

2 769

584

1,25

730

77

1,4

108

230

1,4

322

Språksenteret

30

1,4

42

Kulturarealer

495

Kaldtlager/redskapslager ute
Sum areal

40
3 434
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1,4
1,1

693
44
4 708
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Velger man i tillegg alternativet med ungdomsklubb kan det samlete arealet bli 3494 m2 NTA, ca. 4792 m2
BTA.

Samlet areal
Skole
Skolebibliotek
Musikkrom
Skole uten bibliotek
Idrettsareal
Spesialpedagogisk enhet
Kombinasjonsbibliotek

Nettoareal
Brutto-nettofaktor
Bruttoareal
2 133
60
95
1 978

1,4

2 769

584

1,25

730

77

1,4

108

230

1,4

322

Språksenteret

30

1,4

42

Kulturarealer

495

1,4

Ungdomsklubb

60

1

Kaldtlager/redskapslager ute

40

1,1

Sum areal

13.

3 494

693
84
44
4 792

Alternativer for ulike arealbehov

Bestillingen og mandatet som foreligger per tid er en 1-10 skole som inneholder arealer til å gjennomføre
skolehverdagen. I brukerprosessene kom det frem at det kan være formålstjenlig å se flere funksjoner i
sammenheng med skoleanlegget.
1. Rom til PPT og skolehelsetjenesten på skolen. Lokaliseringen av PPT og skolehelsetjenesten vil
bli på Sentrumsbygget.
2. Folkebiblioteket.
3. Bibliotek
4. Språksenteret.
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5. Kulturfunksjonen. WSP har vist alternative løsninger til musikk og kroppsøving, både skolebehovet
og det som overskrider det rent skolefaglige behovet.
a. Musikkrom i skolens hjerte
b. Musikkrom (eller ekstra scene) mot idrettsarealet
c. Kulturfunksjon – Kultursal i skoleanlegget
6. Ungdomsklubbfunksjonen. Arealbehovet til en ungdomsklubb utredes som en tilleggsfunksjon til
skolebygget, og som en del av nærmiljøfunksjonen.
Hvor mye areal som skal bygges vil være avhengig av hvilke funksjoner anlegget skal inneholde.

14.

Økonomi

Tabellen nedenfor er en oppsummering av arealer og anslåtte kostnader, lånebehov og årlige
lånekostnader for skolebygget for skolefunksjoner og de funksjoner som er aktuelle å samlokalisere med
skolen. I tillegg er det gjort en enkel gjennomgang av kommunens regnskapstall for de lokalene de enkelte
funksjoner er lokalisert i pr i dag. Og det er satt opp en beregning av hva vil driftskostnadene kunne utgjøre
ved nybygg. I kommunens tall er det kun driftskostnader som er angitt med minimale
vedlikeholdskostnader. For å kunne sammenlikne tallene er de beregnede kostnadene splittet i
Driftskostnader og vedlikeholds og utviklingskostnader. Erfaringstall viser at fordelingen i nybygg er ca.
50/50. Dette er også lagt til grunn i det videre arbeid.
Arealoversikt, skole med tilleggsfunksjoner
Samlet oversikt alle arealer

Nettoareal

B/N
faktor

NYBYGG
Bruttoareal

Kostnad
pr m2
eks.mva

Prosjekt-kostnad
eks.mva.

Tilskudd

Dagens driftskostnader

Lånebehov

Renter og avdrag
Dagens
Avskrivninger
per år
driftskostnader /Leiekostnader

Beregnede drifts- og
vedlikeholdskostnader
Forvaltning Vedlikehold Sum RA og FD
og drift
og Utvikling

A)

Skole uten ungdomsskole

1 893

1

2650

47000

120 000 000

0

120 000 000

kr 4 000 000,00

1 125 000

1 100 000

3 425 000

3 425 000

7 425 000

B)

Skole
Skolebibliotek
Musikkarealer
Skole uten bibliotek

2 133
70
95
1 968

1,4
1
1
1,4

2986
98
133
2755

47000
47000
47000
47000

140 000 000
4 600 000
6 300 000
130 000 000

0
0
0
0

140 000 000
4 600 000
6 300 000
130 000 000

kr 4 700 000,00
kr 200 000,00
kr 200 000,00
kr 4 300 000,00

4 500 000

1 100 000

4 500 000

1 100 000

1 300 000
40 000
60 000
1 200 000

1 300 000
40 000
60 000
1 200 000

6 000 000
240 000
260 000
5 500 000

584

1,25

730

40000

29 000 000

5000000

24 000 000

kr 800 000,00

330 000

330 000

1 130 000

77

1,4

108

47000

5 000 000

0

5 000 000

kr 170 000,00

50 000

50 000

220 000

C)

Idrettsareal

C)

Spesialpedagogisk enhet
Kombinasjonsbibliotek

C)

230

1,4

322

47000

15 000 000

2000000

13 000 000

kr 430 000,00

200 000

140 000

140 000

570 000

Språksenteret

30

1,4

42

47000

2 000 000

0

2 000 000

kr 70 000,00

50 000

20 000

20 000

90 000

Kulturarealer

495

1,4

693

47000

33 000 000

0

33 000 000

kr 1 100 000,00

310 000

310 000

1 410 000

Ungdomsklubb

60

1,4

84

47000

4 000 000

0

4 000 000

kr 130 000,00

40 000

40 000

170 000

Kaldtlager/redskapslager ute

40

1,1

44

28000

1 000 000

0

1 000 000

kr 30 000,00

20 000

20 000

50 000

Sum areal

3 484

4 778

7 030 000

60 000

2 110 000

Alternativ A er summen av punktene A og C.
Alternativ B er summen av punktene B og C.
Alternativ A) i ovenstående tabell viser kostnader for et alternativ hvor dagens ungdomsskole beholdes
slik den er i dag med minimale tilpasninger for å kunne få til en enkel forbindelse til nybygget som
inneholder de resterende funksjoner. Investeringskostnaden reduseres tilsvarende det arealet som ikke
er nødvendig å bygge. Utfordringen er at driftskostnadene for ungdomsskolen ikke vil reduseres og det vil
være relativt mye areal tilgjengelig som ikke vil være i bruk. Konsekvensen av et slikt valg er at
lånebelastningen reduseres med ca. 20 mill. Driftskostnadene reduseres for dette alternativet med ca. 1,7
mill. Da er ikke avskrivingene medtatt. Dersom avskrivningene skal inn i regnestykket, reduseres
driftskostnadene til kun å utgjøre ca. 0,7 mill. Samlede LCC kostnader (renter, avdrag og driftskostnader)
eks. avskrivninger på 1,1 mill. utgjør for dette alternativet ca. 7,7 mill. eller inkl. avskrivninger ca. 8,8 mill.
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Alternativ B) i ovenstående tabell viser kostnader for et alternativ hvor ungdomsskolen rives og det
bygges ny skole med samme funksjoner som i dagens skole. Det vil si at en det bygges en ny arealeffektiv
og moderne skole for alle trinn som er tilpasset for fremtidens skole. Ved å bygge alt nytt vil konsekvensen
være en økt lånebelastning på ca. 20 mill. Driftskostnadene ved å bygge alt nytt vil medføre en reduksjon
av driftskostnadene fra dagens situasjon med ca. 2,8 mill. eks. avskrivninger på ca. 1,1 mill. Samlede LCC
kostnader (renter, avdrag og driftskostnader) eks. avskrivninger på 1,1 mill. utgjør for dette alternativet ca.
7,4 mill., og inkl. avskrivninger ca. 8,5 mill.
Med bakgrunn i våre beregninger ser det ut til at de samlede kostnadene ved å bygge helt ny skole kan
påvirke kommunens driftskostnader i positiv retning. Dvs.at det ser ut til at det ikke er å anbefale å
beholde dagens ungdomsskole.
Nybygg vs. totalrenovering
Erfaringsmessig er det lite å spare på å totalrenovere bygg som ikke er mulig å tilpasse til en moderne og
fremtidsrettet skole fordi hele bygget vil berøres, og alle konstruksjoner og bygningsmessige elementer
stort sett vil bli berørt. Skissene i rapporten indikerer i stor grad hvor store inngrep det vil være i
eksisterende bygg for å få den egnet for en skole som skal ha en levetid på minimum 40 år. I tillegg er det
stor økonomisk og fremdriftsmessig risiko knyttet til en totalrehabilitering/ombygging som gjør at det mest
sannsynlig ikke vil være noe rimeligere å bygge om enn å bygge nytt. Erfaringer fra andre prosjekter viser
heller det motsatte. Vi anbefaler derfor ikke total rehabilitering/ombygging, men å rive og bygge nytt.
Et nybygg vil gi større fleksibilitet med tanke på planløsning, plassering, interaksjon mellom ute og inne og
ikke minst større fremdriftsmessig og økonomisk forutsigbarhet.
Terapibasseng
I sluttfasen av utredningsarbeidet kom det inn et forslag om å utredekostnadene ved et terapibasseng. Et
terapibasseng er i prinsippet et treningsbasseng på 12,5 x 8 meter med tillegg for nedstigningsrampe. Det
har ofte hev- og senkbar bunn og mulighet for å regulere temperaturen. Investeringskostnaden for et slikt
basseng er på i størrelsesorden 40 mill. Med fratrekk for eventuelle tippemidler betyr det et lånebehov på
i størrelsesorden 35 mill. Med LCC kostnader på i størrelsesorden 1,8 – 2 mill. pr år.
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Grunnskole 1-10 klasse

1 978

1 978

1 978

1 978

Skolebibliotek

60

60

60

60

Musikkrom

95

95

95

77

77
584

Spesialpedagogisk avdeling
Idrettshall i volleyballstørrelse
PPT sambruker rom med helsesykepleier

Alt 4 Tillegg for ungdomsklubb

2

Alt 3b Musikkrom mot idrettsareal

Alt 3a Musikkrom i skolens hjerte

Funksjoner

Alt 1 Tillegg for PPT

Spesialpedagogisk avdeling

Grunnskole

Alt

Idrettshall i volleyballstørrelse

Forslag til Konsepter:

Alt 3c Kulturarealer (minus musikkavdeling 95 m )

2

Alt 2 Tillegg for Folkebilblitoket (minus skolebibliotek på 70 m )
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1 978

1 978

1 978

95

95

95

95

77

77

77

77

77

77

584

584

584

584

584

584

1 978

x

x

x

x

x

230

230

230

230

230

30

30

30

30

Musikkrom i skolens hjerte

x

x

x

x

x

x

3c

Musikkrom (eller ekstra scene) mot idrettsarealet
Kulturfunksjon – Kultursal i skoleanlegget

495

495

4

Ungdomsklubb

Sum

Areal netto

2 133

2 210

2 794

2 794

2 964

2 994

2 994

3 394

3 454

Sum

Areal brutto

2 986

3 094

3 824

3 824

4 062

4 104

4 104

4 664

4 748

140 000 000

145 000 000

174 000 000

174 000 000

186 000 000

188 000 000

188 000 000

221 000 000

225 000 000

2 000 000

2 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

7 000 000

138 000 000

143 000 000

167 000 000

167 000 000

179 000 000

181 000 000

181 000 000

214 000 000

218 000 000

Sum renter og avdrag

5 100 000

5 300 000

6 100 000

6 100 000

5 900 000

6 000 000

6 000 000

6 900 000

7 000 000

Driftskostnader

1 400 000

1 450 000

1 780 000

1 780 000

1 880 000

1 900 000

1 900 000

2 150 000

2 190 000

Sum Åskostnader

6 500 000

6 750 000

7 880 000

7 880 000

7 780 000

7 900 000

7 900 000

9 050 000

9 190 000

1

Folkebibliotek

2

Språksenter

3

Kulturarealer i 3 alternativer

3a
3b

x

1 978

60

Sum Prosjektkostnad
Sum tilskudd
Sum Lånebehov

Tabellen angir arealer for de enkelte foreslåtte konseptene, både nettoareal og bruttoareal, med tilhørende
prosjektkostnader, forsiktig antatte tippemiddeltilskudd, lånebehov, renter og avdrag og driftskostnader (Lik
de som fremkommer i kommunens regnskaper.) LCC kostnadene består av Renter og avdrag og sum av
FDVU kostnader. Differansen angir hva som bør settes av hvert år til vedlikehold og utvikling for at byggene
skal kunne opprettholde dagens standard og eventuelt videreutvikles i tråd med utviklingen av bl.a.
læremetoder.

15.

Oppsummering/konklusjon

Denne konseptvurderingen har presentert og estimert et mulig arealbehov til grunnskole med
tilleggsfunksjoner. Videre er det gjort forsøk på å belyse ulike fordeler og ulemper ved samlokalisering av
de ulike funksjonene. Karasjok kommune må ta stilling til hvilke funksjoner som ønskes inn i skole- og
nærmiljøanlegget, og man bør sikre en forankring av avgjørelsene hos de ulike brukergruppene. Arealer
til PPT og helsesykepleier er medtatt i arealoppsettet over skolefunksjoner.
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Våre økonomiske vurderinger viser at det ikke vil være økonomisk eller skolefaglig forsvarlig å hverken
bruke ungdomsskolen slik den fremstår i dag eller å totalrehabilitere/bygge om. Vi anbefaler at alle
skolebygg rives og at det bygges helt nye skolelokaler.
Hovedfunnene i rapporten er at det kan være betydelige besparelser knyttet til reduserte driftskostnader
ved å samlokalisere de ulike funksjonene. I tillegg kan samlokalisering legge til rette for økt samarbeid
mellom ansatte innen de ulike tjenestene, tilgjengeligheten kan forbedres, det gir nye muligheter med
tanke på stedsutvikling og man sikrer at arealene vil være i bruk både på dagtid og ettermiddags/kveldstid.

Samarbeid
Tilgjengelighet
Fysisk arbeidsmiljø
Stedsutvikling
Arealeffektivitet
Driftskostnader
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Ungdomsklubb

Kultur/samfunnshus

Folkebibliotek
Språksenteret

Ungdomsklubb

Kultur/samfunnshus

og

Samlokalisering med ny Dagens beliggenhet
skole

Folkebibliotek
Språksenteret

Alternativer
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16.

Vedlegg
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Arkiv:

011

Arkivsaksnr:

2020/1135-19

Saksbehandler:

Randi Johansen

Paltto

Saksframlegg
Saknummer Utvalg

Møtedato

21/39

08.04.2021

Formannskapet
Kommunestyret

Sámeválgastivrra válga 2019- 2023 válgaáigodahkii. Valg av
samevalgstyre valgperioden 2019- 2023
Vedlegg til saken:

Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
Kárášjoga gieldda válgastivra galgá leat maid sámeválgastivra.
Valgstyret i Karasjok kommune skal også være samevalgstyre.

Saksutredning
Kommunestyret har under sak 19/76, valgt følgende valgstyre for perioden 2019- 2023:
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Mette Anti Gaup
John Nystad
Håkon Bysheim
Per John A Anti
Jovna Ailo S Anti

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Svein Atle Somby
Jan Terje Nedrejord
Karen Utsi Sara
Anna Ravna Gaup
Klemet Amund Eira
Kenneth Eliassen
Linda Anette Turi Krokmo
Berit Kirsten Sara
Kirsten Inger Anti

Årets valg er Stortings- og Sametingsvalg.
I tillegg til lov og forskrift for Stortingsvalg, skal også sameloven og forskrift om valg til
Sametinget følges.
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Forskrift om valg til Sametinget § 17 sier at i de kommunene som har 30 eller flere i
valgmanntallet skal det være et samevalgstyre som velges av kommunestyret selv.
Dette betyr at kommunestyret også selv velger samevalgstyre.

Vurdering
Det er naturlig av kommunens valgstyre også fungerer som samevalgstyre. Dette med bakgrunn i
at begge valg foregår samtidig og i samme lokaler. Sametingsvalget er en naturlig del av
valggjennomføringen, og der er formålstjenlig å ha kun ett organ som organiserer og fatter
beslutninger i forhold til valggjennomføringen.
Imidlertid er det kommunestyret selv som også velger samevalgstyret.
Ved valg av valgstyre for inneværende valgperiode, har ikke kommunestyret vedtatt at valgstyret
også skal være samevalgstyre.
For at samelovens forskriftskrav skal etterleves, er det nødvendig at kommunestyret vedtar at
valgstyret også er samevalgstyre.
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Arkiv:

033

Arkivsaksnr:

2021/286-2

Saksbehandler:

Randi Johansen

Paltto

Saksframlegg
Saknummer Utvalg

Møtedato

21/40

08.04.2021

Formannskapet
Kommunestyret

Luvvenohcamuš politihkalaš doaimmain Søknad om fritak fra
politiske verv – John Arne Dahl
Vedlegg til saken:

Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling







John Arne Dahl luvvejuvvo politihkalaš doaimmastis mearrádusbeaivvi rájes válgaáigodaga
lohppii.
Gielddastivra vállje ođđa 5. várrelahtu bajásšaddan-, oahppa-, giella- ja
kulturváldolávdegoddái.
Ođđa várrelahttun válljejuvvo .......
Válgastivra vállje ođđa várrelahttu gielddastivrii.
John Arne Dahl fritas fra sitt politiske verv fra og med vedtaksdato og for resten av
valgperioden.
Kommunestyret velger nytt 5. varamedlem til hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og
kultur.
Som nytt medlem velges.....
Valgstyret velger nytt varamedlem til kommunestyret

Saksutredning
John Arne Dahl søker i brev av 03.03.21 om fritak fra sine politiske verv. John Arne Dahl
representerer Arbeiderpartiet.
John Arne Dahl begrunner sin søknad med kapasitetsutfordringer som følge av at han både
jobber og studerer.
John Arne Dahl er valgt til følgende verv:


6. vararepresentant til kommunestyret
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5. vara til hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur.

Dersom kommunestyret fritar John Arne Dahl fra hans politiske verv, velger kommunestyret nytt
varamedlem til hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur. Dersom fritak innvilges,
er det valgstyret som fatter vedtak om nytt varamedlem til kommunestyret. Suppleringsvalg i
valgperioden reguleres av valglovens § 14-2.

Vurdering
Kommuneloven § 7-9 regulerer uttreden og fritak fra politiske verv:
§ 7-9.Uttreden og fritak
Hvis en folkevalgt ikke kan ivareta vervet sitt uten at det fører til vesentlig ulempe for han eller
henne, kan kommunestyret eller fylkestinget etter søknad frita den folkevalgte for vervet
midlertidig eller for resten av valgperioden. Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om
grunnlaget for søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt.
En folkevalgt som har fått innvilget midlertidig fritak, har ikke rett til å tre inn igjen i vervet før
fritaksperioden er over.
John Arne Dahl begrunner i kapasitetsutfordringer som følge av at han både jobber og studerer.
Det foreligger ikke opplysninger om John Arne Dahls situasjon som begrunner fritakssøknaden,
var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt. Kommunedirektøren
forstår det er kapasitetsmessig utfordrende med studenttilværelse i tillegg til jobb.
Kommunedirektøren vil derfor innstille på at John Arne Dahl fritas fra sine politiske verv.
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Arkiv:

033

Arkivsaksnr:

2021/82-4

Saksbehandler:

Silvia Annette Siri

Saksframlegg
Saknummer Utvalg

Møtedato

21/41

08.04.2021

Formannskapet
Kommunestyret

Lasihanválga ráđiide ja lávdegottiide - Suppleringsvalg til råd og
utvalg
Vedlegg til saken:
1

Oversikt politiske utvalg -mars 2021

Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
Gielddastivra čađaha čuovvovaš lasihanválgga ráđđe- ja lávdegoddedoaimmaide,
Kommunestyret foretar følgende suppleringsvalg for verv i råd og utvalg:
Utvalg

Funksjon

Hvem

Eldrerådet

2. vara

Posisjon

Reindriftsutvalg

4. vara

Opposisjon

Klagenemd

3. vara

Opposisjon

Klagenemd

4. vara

Opposisjon

Kontrollutvalg

2.vara

Opposisjon

Kontrollutvalg

3 vara

Posisjon

Saksutredning
Kommunestyret foretok suppleringsvalg 11.02.21. Det ble ikke foretatt suppleringsvalg til alle
politiske verv.
Kommunestyret ba i det samme vedtaket om at administrasjonen tok en gjennomgang av
kjønnsbalansen i samtlige utvalg.
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Kjønnsbalansen i utvalgene er som følger:
Utvalg

Faste medlemmer

Vara medlemmer

Kvinner

Menn

Kvinner

Menn

Formannskap

2

3

2

7

Hovedutvalg oppvekst
utdanning, språk og kultur

2

3

3

6

Hovedutvalg miljø, plan og
samfunnsutvikling

2+1

3

2+1

7

Hovedutvalg helse og omsorg

2

3

5

4

Utmarksutvalget

2

3

2

7

Reindriftsutvalget

2

3

4

4

Næringsfondstyre

1

6

6

5

Eldrerådet

4

2

4

1

Råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne

2

3

4

1

Klagenemd

2

3

2

5

Kontrollutvalg

3

2

5

2

Kommuneloven 7-10 regulerer suppleringsvalg og kjønnskvotering:
§ 7-10, ledd 6 - Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg
«Er antallet varamedlemmer eller en gruppes varamedlemmer til formannskapet, fylkesutvalget
eller et annet folkevalgt organ valgt av kommunestyret eller fylkestinget blitt utilstrekkelig, kan
kommunestyret eller fylkestinget selv velge ett eller flere faste eller midlertidige
varamedlemmer. Suppleringsvalg skal skje fra den gruppen som har et utilstrekkelig antall
varamedlemmer. Viser det seg at denne fremgangsmåten fører til at et kjønn vil bli representert
med mindre enn 40 prosent av varamedlemmene til organet eller gruppens varamedlemmer, skal
det så langt det er mulig velges nytt varamedlem fra det underrepresenterte kjønn. Myndigheten
til å foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet eller fylkesutvalget kan
delegeres til formannskapet eller fylkesutvalget.»

Se vedlegget for oversikt over medlemmer og varamedlemmer i de politiske utvalgene i
Karasjok kommune
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Følgende må velges inn .........................................................................................................................10
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Kommunestyre
Navn

Funksjon

Parti

1

Svein Atle Somby

Leder

Arbeiderparti

2

Lilija Skljarova Hansen

Medlem

Arbeiderparti

3

Jan Idar Somby

Medlem

Arbeiderparti

4

Kjell Magne Grønnli

Medlem

Arbeiderparti

5

Nils Daniel Eikjok

Medlem

Arbeiderparti

6

Berit Astrid Utsi

Medlem

Arbeiderparti

7

Klemet Amund Eira

Medlem

Arbeiderparti

1

Vivian Boine

Varamedlem

Arbeiderparti

2

Renathe Aspeli Simonsen

Varamedlem

Arbeiderparti

3

Anders Kleppe

Varamedlem

Arbeiderparti

4

Berit Anni G. Somby

Varamedlem

Arbeiderparti

5

Ole Isak Strømeng

Varamedlem

Arbeiderparti

6

John Arne Dahl

Varamedlem

Arbeiderparti

7

Eldbjørg Mathisen

Varamedlem

Arbeiderparti

8

John Tor Gaup

Varamedlem

Arbeiderparti

9

Karin Adele Sæther

Varamedlem

Arbeiderparti

03.02.2021

10 Tia Emilie G. Farvelund

Varamedlem

Arbeiderparti

11.02.2021

Berit Regine Laiti

Medlem

Arbeiderpartiet

Fritatt 10.12.2020

Ragnhild Synnøve V. Dahl

Varamedlem

Arbeiderpartiet

Fritatt 11.02.2021

Silvia Annette Siri

Ikke valgbar

1

John Nystad

Medlem

Samefolkets parti

2

Kjell Olav J. Guttorm

Medlem

Samefolkets parti

1

Jan Morten Simonsen

Varamedlem

Samefolkets parti

2

Anna Ravna Gaup

Varamedlem

Samefolkets parti

3

Torger Máhtte S. Sandvik

Varamedlem

Samefolkets parti

4

Laila Somby Sandvik

Varamedlem

Samefolkets parti

5

Klemet Ingolf Kildedam

Varamedlem

Samefolkets parti

1

Torgrim Fredeng Kemi

Medlem

Høyre

1

Johan Samuel Nedrejord

Varamedlem

Høyre

2

Svein -Tore V. Kåven

Varamedlem

Høyre

3

Are Nedrejord

Varamedlem

Høyre

4

Håkon Berger Bysheim

Varamedlem

Høyre

Mette Anti Gaup

Medlem

Johttiisámiid listtu

1

Anders Somby

Varamedlem

Johttiisámiid listtu

2

Maret Laila Anti

Varamedlem

Johttiisámiid listtu

3

Niillas Jovnna Anti

Varamedlem

Johttiidsámiid listu

4

Leif Anders Somby

Varamedlem

Johttiidsámiid listu
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Kommentar

Medlem 10.12.2020

1

Anni Østby

Medlem

Senterpartiet

2

Per John A. Anti

Medlem

Senterpartiet

3

Dag Nedrejord

Medlem

Senterpartiet

4

Kirsten Inger Anti

Medlem

Senterpartiet

5

Gunn Anita S. Sara

Medlem

Senterpartiet

Medlem 10.12.20

6

Kenneth Eliassen

Medlem

Senterpartiet

Medlem 03.02.21

1

Lars Persen Gaup

Varamedlem

Senterpartiet

2

Berit Dagny Johnsen

Varamedlem

Senterpartiet

3

Hege Anita Joks

Varamedlem

Senterpartiet

4

Nils Torfinn Balto

Varamedlem

Senterpartiet

5

Roald Fridtjof Isaksen

Varamedlem

Senterpartiet

03.02.2021

6

Roald Andreas Sandvik

Varamedlem

Senterpartiet

03.02.2021

7

Joachim Utsi Olsen

Varamedlem

Senterpartiet

11.02.2021

8

Bjarne Rikardsen

Varamedlem

Senterpartiet

11.02.2021

9

Johan Mathis Gaup

Varamedlem

Senterpartiet

11.02.2021

Anne Toril E. Balto

Medlem

Senterpartiet

Fritatt 01.10.2020

Amund Peder Teigmo

Medlem

Senterpartiet

Fritatt 10.12.2020

Alf William Berg

Medlem

Senterpartiet

Fritatt 11.02.2021

Ingrid Andrine S. Hansen

Varamedlem

Senterpartiet

Fritatt 11.02.2021

Aile Guttorm Eriksen

Varamedlem

Senterpartiet

Fritatt 11.02.2021

Sarah Mariell H. Balto

Ikke valgt

Senterpartiet

Fritatt 11.02.2021

1

Jovna Ailo Sara Anti

Medlem

Karasjoklista

2

Magnar Aslaksen

Medlem

Karasjoklista

1

Linda Anette T. Krokmo

Varamedlem

Karasjoklista

2

Berit Kirsten Sara

Varamedlem

Karasjoklista

3

Riitta Marjatta Rasmus

Varamedlem

Karasjoklista

4

Kai Helge Aslaksen

Varamedlem

Karasjoklista

5

Elena Javo

Varamedlem

Karasjoklista

03.02.2021

Sissel Gaup

Medlem

Karasjoklista

Fritatt 01.10.2020
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Formannskap
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Navn
Svein Atle Somby
John Nystad
Lilija Skljarova Hansen
Per John Aslaksen Anti
Kirsten Inger Anti
Kjell Magne Grønnli
Kjell Olav Guttorm
Jan Idar Somby
Berit Astrid Utsi
Klemet Amund Eira
Jovna Ailu Anti
Anni Østby
Magnar Aslaksen
Dag Nedrejord
Sissel Gaup
Berit Regine Laiti

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Medlem
Medlem

Parti
Arbeiderpartiet
Sámeálbmot bellodat
Arbeiderpartiet
Senterpartiet
Senterpartiet
Arbeiderpartiet
Sámeálbmot bellodat
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Karasjoklista
Senterpartiet
Karasjoklista
Senterpartiet
Karasjoklista
Arbeiderpartiet

Kommentar

Medlem 01.10.2020

10.12.2020

11.02.2021
Fritatt 01.10.2020
Fritatt 01.10.2020

Hovedutvalg oppvekst, utdanning, språk og kultur
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Navn
Mette Anti Gaup
Kjell Olav Guttorm
Klemet Amund Eira
Anni Østby
Jovna Ailu Anti
Renate Simonsen
Torger Máhtte Somby Sandvik
Kirsten Appfjell
Anders Kleppe
John Arne Dahl
Nils Torfinn Balto
Erlend Kristian Leithe
Linda Anette Krokmo
Kenneth Eliassen
Berit Dagny Johnsen
Berit Regine Laiti
Ingrid Andrine Hansen
Sarah Mariell Hansen Balto

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

143

Parti
Johttiisámiid listtu
Sámeálbmot bellodat
Arbeiderpartiet
Senterpartiet
Karasjok lista
Arbeiderpartiet
Sámeálbmot bellodat
Johttiisámiid listtu
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Senterpartiet
Senterpartiet
Karasjok lista
Senterpartiet
Senterpartiet
Arbeiderpartiet
Senterpartiet
Senterpartiet

Kommentar

22.06.20 - 01.07.22

10.12.2020

11.02.2021
11.02.2021
22.06.20 - 01.07.22
Fritatt 01.10.2020
Fritatt 11.02.2021
Fritatt 11.02.2021

Hovedutvalg miljø, plan og samfunnsutvikling
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
1

Navn
Kjell Magne Grønnli
Anders Somby jr.
Anna Ravna Gaup
Berit Anita Buljo Anti
Bjarne Rikardsen
Berit Anni G. Somby
Jan Idar Somby
Johan Sammol Nedrejord
Daniel Eikjok
Nina Nedrejord
Klemet Ingolf Kildedam
Lars Persen Gaup
Berit Dagny Johnsen
Toralf Henriksen
Per John Aslaksen Anti
Anne Jannok Eira
Eli Julianne Dalseng
Áile Guttorm Eriksen

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Parti
Arbeiderpartiet
Johttiisámiid listtu
Sámeálbmot bellodat
Senterpartiet
Senterpartiet
Barnas representant
Arbeiderpartiet
Høyre
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Sámeálbmot bellodat
Senterpartiet
Senterpartiet
Karasjok lista
Senterpartiet
Barnas Representant
Arbeiderpartiet
Senterpartiet

Kommentar

Parti
Høyre
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Senterpartiet
Senterpartiet
Høyre
Sámeálbmot bellodat
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Sámeálbmot bellodat
Senterpartiet
Karasjoklista
Senterpartiet
Senterpartiet
Karasjoklista
Arbeiderpartiet

Kommentar

22.06.2020
11.02.2021

Fritatt 22.06.2020
Fritatt 11.02.2021

Hovedutvalg helse og omsorg
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Navn
Are Nedrejord
Berit Astrid Utsi
Jan Terje Nedrejord
Kirsten Inger Anti
Kenneth Eliassen
Laila Steffensen
Klemet Ingolf Kildedam
Anders Kleppe
Berit Anni G. Somby
Ian Alexander Øvregård
Anna Ragnhild Balto
Riitta Marjatta Rasmus
Roald Isaksen
Supatra K. Henriksen
Sissel Gaup
Ragnhild Varsi Dahl

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
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11.02.2021

01.10.2020

Fritatt 01.10.2020
Fritatt 11.02.2021

Eldrerådet
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6

Navn
Arne Hjalmar Strømeng
Karin Adele Sæther
Egil Utsi
Vigdis Stordahl
Anne Kirsten Østby
Marit Mathisdatter Anti
Laila Somby Sandvik
Karen Marie Strømeng
Ingrid Moeng
Hagbart Grønmo
Kirsten Astrid Haugli

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Parti/organisasjon
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Karasjoklista
Karasjok Pensjonistforening
Karasjok Pensjonistforening
Pensjonistforeningen Samhold
Sámeálbmot bellodat

Kommentar

11.02.2021
Ingen valgt

Karasjoklista
Karasjok Pensjonistforening
Karasjok Pensjonistforening
Pensjonistforeningen Samhold

11.02.2021

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Navn
Olav Sara Nikkinen
Nils Rolf Johnsen
Sara Marit Gaup Eira
Marjatta Rasmus
Arne Hjalmar Strømeng
Karin Adele Sæther
Ellen Brita Anti
Elena Javo
Kenneth Eliassen
Berit Frøydis S. Johnsen

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Parti
HLF
Senterpartiet
SAFO
Karasjoklista
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Sámeálbmot bellodat
Karasjoklista
Senterpartiet
SAFO

Eli Julianne Dalseng
Sissel Gaup

Varamedlem
Varamedlem

Arbeiderpartiet
Karasjoklista
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Kommentar

22.06.2020
01.10.2020
Fritatt 22.06.2020
Fritatt 01.10.2020

Utmarksutvalg
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Navn
Jan Idar Somby
Nils Daniel Eikjok
Ellen Ravna A. Eira
Kirsten Inger Anti
Magnar Aslaksen
Nils Jovnna Eira
Berit Marie Vars Kemi
Jan Helge Soleng
Berit Alette Utsi Eira
Klemet Ingolf Kildedam
Joachim Utsi Olsen
Lars Persen Gaup
Roy Johnskareng
Evald Nordsletta
Eli Dalseng
Alf William Berg

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Medlem
Varamedlem

Parti
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Johttiisámiid listtu
Senterpartiet
Karasjoklista
Johttiisámiid listtu
Johttiisámiid listtu
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Samealbmot bellodat
Senterpartiet
Senterpartiet
Karasjoklista
Karasjoklista
Samealbmot bellodat
Senterpartiet

Kommentar

Funksjon
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Parti
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Johttiisámiid listtu
Senterpartiet
Karasjoklista
Sámeálbmot bellodat
Johttiisamiid listtu
Arbeiderpartiet
Johttiisámiid listtu
Høyre
Senterpartiet
Senterpartiet
Karasjoklista

Kommentar

11.02.2021

11.02.2021

11.02.2021
Fritatt 22.06.2020
Fritatt 11.02.2021

Reindriftsutvalg
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Navn
John Tor Gaup
Marit Kirsten Anti Gaup
Berit Inger Eira
Lars Persen Gaup
Jovna Ailo Anti
Anne Louise Næss Gaup
Niilas Ivvar Gaup
Rasmus Nils Bær
Inger Anne J. Anti
Torgrim Fredeng Kemi
Berit Anita Buljo Anti
Isak Anders Utsi
Berit Kirsten Sara
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11.02.2021
11.02.2021

11.02.2021
Ingen valgt

Næringsfondstyre
1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
1
2
3
4

Medlem
Svein Atle Somby
John Nystad
Lilija S. Hansen
Per John Aslaksen Anti
Jovna Ailu Anti
Pål Even Thomassen
Magnar Aslaksen
Kjell Magne Grønnli
Kjell Olav Guttorm
Jan Idar Somby
Berit Astrid Utsi
Johan Sammol Nedrejord
Linda Anette Turi Krokmo
Kirsten Inger Anti
Kai Helge Aslaksen
Anni Østby
Káre Biret S. Nedrejord
Janna Balto
Sissel Gaup
Berit Regine Laiti

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Medlem
Varamedlem

Parti
Kommentar
Arbeiderpartiet
Sámeálbmot bellodat
Arbeiderpartiet
Senterpartiet
Karasjoklista
01.10.2020
Næringslivsrepresentant
Næringslivsrepresentant
Arbeiderpartiet
Sámeálbmot bellodat
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Høyre
11.02.2021
Karasjoklista
01.10.2020
Senterpartiet
01.10.2020
Karasjoklista
11.02.2021
Senterpartiet
Næringslivsrepresentant Personlig vara Pål Even
Næringslivsrepresentant Personlig vara Magnar
Karasjoklista
01.10.2020
Arbeiderpartiet
10.12.2020

Navn
Berit Astrid Utsi
Kjell Olav Guttorm

Funksjon
Leder
Nestelder

Klemet Amund Eira
Kirsten Inger Anti
Jovnna Ailu Anti
Svein Atle Somby
John Nystad
Lilija Hansen
Nils Daniel Eikjok
Jan Idar Somby
Anni Østby
Dag Nedrejord

Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Parti
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Senterpartiet
Karasjoklista
Arbeiderpartiet
Sámeálbmot bellodat
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Senterpartiet
Senterpartiet

Klagenemd
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Berit Regine Laiti

Varamedlem
Medlem
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Kommentar

10.12.20

Ingen valgt
Arbeiderpartiet

Ingen valgt
01.10.20

Kontrollutvalg
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Navn
Roald Andreas Sandvik
Gunn Anita Skoglund Sara
Mathis Nilsen Eira
Eldbjørg Mathiesen
Marit Kirsten Anti Gaup
Hege Anita Joks
Johannes Mathis Anti
Elen Marit Gaup
Berit Kirsten Sara
Anny Vigdis Sara
Øyfrid Samuelsen
Håkon Bysheim
Anne Toril Balto
Alf Isaksen
Amund Peder Teigmo

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Leder
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Parti
Senterpartiet
Senterpartiet
Karasjoklista
Arbeiderpartiet
Arbeiderpartiet
Senterpartiet

Kommentar
01.10.2020
01.10.2020
01.10.2020
11.02.2021

Ingen valgt
Karasjoklista
Karasjoklista
Karasjoklista
Sámeálbmot bellodat
Sámeálbmot bellodat

01.10.2020

Ingen valgt
Høyre
Senterpartiet
Arja
Senterpartiet

01.10.2020
10.12.2020

Følgende må velges inn
Utvalg

Funksjon

Hvem

Eldrerådet

2. vara

Posisjon

Råd for mennesker med
nedsatt funksjonsevne

Pers. vara

HLF

Reindriftsutvalg

4. vara

Opposisjon

Klagenemd

3. vara

Opposisjon

Klagenemd

4. vara

Opposisjon

Kontrollutvalg

2.vara

Opposisjon

Kontrollutvalg

3 vara

Posisjon
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Saksframlegg
Saknummer Utvalg
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21/42

08.04.2021

Formannskapet
Kommunestyret

Basevuovddi bietnamudden. Mearrádusa váidaleami ođđa
meannudeapmi. Detaljregulering for Basevuovdi. Ny behandling av
klage på vedtak.
Vedlegg til saken:
1

Klage på vedtak- vedlegg og tillegg

2

Detaljregulering for Basevuovdi - klagesaken sendes tilbake til kommunen

Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
Stig Harby guovvamánu 12. b. 2020 ášši 2020/5 mearrádusa váidda: «Gielddastivra vuosttilda
Basevuovddi biemuddema» hilgojuvvo hálddašanlága (fvl.) § 33 nuppi lađđasa, nuppi čuoggá,
«Jos eai leat eavttut meannudit váidaga, vuolleinstánsa galgá gilgut ášši, vrd. dog § 31» vuođul.
Vuođuštus: Mearrádusa, mas ii muddejuvvo dahje ii ođđasit muddejuvvo ovtta guovllu, ii leat
vejolaš váidit. Dušše mearreduvvon plánaid lea vejolaš váidit plána- ja huksenlága § 12-12
vuođul. Gielddastivra válljii leat mearritkeahttá evttohuvvon muddenplána.
Klage fra Stig Harby på vedtak av 12. februar 2020 i sak 2020/5: «Kommunestyret går imot
detaljregulering for Basevuovdi» avvises i henhold til forvaltningsloven (fvl.) § 33 andre ledd,
andre punktum, «Dersom vilkårene for å behandle klagen ikke foreligger, skal underinstansen
avvise saken, jfr. dog § 31»
Begrunnelse: Et vedtak om ikke å regulere eller ikke omregulere et område, kan ikke påklages.
Det er bare vedtatte planer som kan påklages etter plan- og bygningsloven § 12-12.
Kommunestyret valgte å ikke vedta foreslått reguleringsplan.

150

Saksutredning
Saken gjelder klage fra Stig Harby på kommunens vedtak datert 12. februar 2020, om å ikke
vedta detaljregulering for Basevuovdi. Klagen ble oversendt fylkesmannen/statsforvalteren til
behandling 7.4.2020.
Bakgrunn
Karasjok kommune v/kommunestyret traff følgende vedtak 12. februar 2020 i sak 2020/5:
«Kommunestyret går imot detaljregulering for Basevuovdi».
Grunneier og initiativtaker til planen, Stig Harby, påklaget vedtaket 3.mars 2020. I klagen har
Harby anført at kommunen har «begått meget alvorlige saksbehandlingsfeil og brudd på helt
elementære lover og grunnlag».
Klage, med ettersendt tilleggsinformasjon er vedlagt saken. Diverse avisartikler og informasjon
er tatt ut, for å kunne begrense antall sider i vedlegget, da essensen av denne informasjonen
allerede er tatt med i brevene.
Kommunen v/kommunestyret underinstansbehandlet klagen 22. juni, 2020. Kommunen
opprettholdt det påklagede vedtaket, og begrunnet dette med at "[d]et er bare vedtatte planer
som kan påklages etter plan- og bygningsloven § 12-12». Utover dette har kommunen ikke gjort
noen vurderinger av klagers anførsler.
Statsforvalteren har i brev av 20.1.21 (vedlagt) gjort kommunen oppmerksom på feil i
saksbehandlingen av klagen. Kommunen har «i sin behandling av klagen skrevet at det er kun
vedtatte reguleringsplaner som kan påklages etter plan- og bygningsloven1 (pbl.) § 12-12. Slik
Statsforvalteren forstår kommunen, er kommunen av den oppfatning at kommunestyrets
unnlatelse av å vedta reguleringsplanen, ikke er et enkeltvedtak som kan påklages.»
Videre sier Statsforvalteren at:
«Når kommunen mottar en klage på et vedtak som kommunen ikke anser for å være et
enkeltvedtak, skal kommunen treffe et avvisningsvedtak, jf. forvaltningsloven2 (fvl.) § 33 andre
ledd, andre punktum. Videre følger det av fvl. § 2 tredje ledd at «[s]om enkeltvedtak reknes også
avgjørelser som gjelder avvisning(..)».
Kommunen har ikke hjemlet vedtaket 12.februar 2020 i fvl. § 33, og dermed heller ikke gjort et
avvisningsvedtak på riktig måte. Klagen må derfor behandles på nytt, hvorpå kommunen må
treffe et avvisningsvedtak, dersom kommunen fortsatt er av den oppfatning at Harbys klage ikke
skal realitetsbehandles. Det må herunder begrunnes i vedtaket hvorfor klagen avvises. Et
eventuelt avvisningsvedtak kan påklages, og skal behandles på samme måte som ved klage på
enkeltvedtak for øvrig.
Kommunen har ikke underinstansbehandlet denne saken på riktig måte, før den ble sendt til
Statsforvalteren, og må derfor gjøre det på nytt.
Statsforvalteren skriver videre at:
«Underinstansen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre
vedtaket dersom den finner klagen begrunnet(..)»
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«Det er også en plikt for kommunen som underinstans å vurdere klagers anførsler som ledd i
klagesakforberedelsen. Dersom en klage på et avvisningsvedtak ifølge kommunens vurdering
ikke fører frem, oversendes saken til Fylkesmannen for klagebehandling på ordinær måte.»
Harbys klage inneholder 18 påstander om saksbehandlingsfeil og lovbrudd. Disse anførslene må
også besvares før klagen kan anses å være tilstrekkelig behandlet. Harby har i tillegg kommet
med en rekke betraktninger og anførsler til kommunens behandling av reguleringsplanen i:





Vedlegg til klage, datert 6.3.20
Vedlegg 2 til klage, datert 19.03.20
Tillegg til klage, datert 28.4.20
Tillegg 2 til klage, datert 30.4.20

Klagepunktene som det skal tas stilling til er listet opp i Harbys brev av 3.3.20, og gjelder
saksbehandlingsfeil og brudd på følgende lover:







Kommuneloven
Forvaltninsloven
Plan- og bygningsloven
Reinloven
Likestillings- og diskrimineringsloven
Grunnloven

Klagepunkter (Harbys understrekning):
1. Kommunelovens § 1 «Loven skal legge til rette for at kommuner og fylkeskommuner kan yte
tjenester og drive samfunnsutvikling til beste for innbyggerne. Loven skal også legge til rette for
kommunenes og fylkeskommunenes utøvelse av offentlig myndighet. Videre skal loven bidra til at
kommuner og fylkeskommuner er effektive, tillitsskapende og bærekraftige.
2. Forvaltningslovens § 11 «Veiledningsplikt. Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde
en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte
adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte. Omfanget av veiledningen må
likevel tilpasses det enkelte forvaltningsorgans situasjon og kapasitet til å påta seg slik virksomhet.»
3. Forvaltningslovens § 11 a «Saksbehandlingstid, foreløpig svar. Forvaltningsorganet skal
forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Dersom det må ventes at det vil ta
uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok
henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at
henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og så vidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar
kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. I saker som gjelder enkeltvedtak, skal
det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned
etter at den er mottatt.»
4. Forvaltningslovens § 24 «Enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorganet skal gi begrunnelsen
samtidig med at vedtaket treffes.»
5. Forvaltningslovens § 25 «I begrunnelsen skal vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre
parten kjenner reglene. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå
vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket
bygger på. I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er de
faktiske forhold beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er en
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henvisning til den tidligere framstilling tilstrekkelig. I tilfelle skal det i underretningen til parten
vedlegges kopi av framstillingen.»
6. Plan- og bygningslovens § 1-1 «Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet og
medvirkning for alle berørte interesser og myndigheter.»
7. Plan- og bygningslovens § 12-8 «Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem,
kan kommunen beslutte at initiativet skal stoppes. Slik beslutning må tas så tidlig som mulig i
oppstartsfasen, og hvis ikke annet er avtalt, senest like etter at oppstartsmøte er avholdt.»
8. Plan- og bygningslovens § 12-10 «Behandling av reguleringsplanforslag. Når fristen er ute, tar
kommunen saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn. Forslaget bør være
ferdigbehandlet for vedtak innen tolv uker. Fristen kan forlenges med ytterligere seks uker dersom
det er nødvendig i store og kompliserte saker og der det er behov for ytterligere avklaring mv. For
private reguleringsforslag gjelder i tillegg § 12-11.»
9. Plan- og bygningslovens § 12-11 «Behandling av private reguleringsplanforslag. Når forslaget
til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og senest innen tolv uker eller
en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal fremmes ved å sendes på
høring og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. Kommunen
kan samtidig fremme alternative forslag til regulering av arealet. Finner ikke kommunen grunn til å
fremme forslaget, skal forslagsstilleren innen tre uker underrettes ved brev. Er forslaget i samsvar
med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves forelagt
kommunestyret.»
10. Reindriftslovens § 63 «Utnytting av eiendom i reinbeiteområde. Grunneier eller bruksberettiget
må ikke utnytte sin eiendom i reinbeiteområde på en slik måte at det er til vesentlig skade eller
ulempe for reindriftsutøvelse i samsvar med denne lov. Første punktum er likevel ikke til hinder for
vanlig utnytting av eiendom til jordbruk, skogbruk eller annen utnytting av utmark til
landbruksformål.
11. Likestillings- og diskrimineringsloven § 1 «Lovens formål er å fremme likestilling og hindre
diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver,
etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk,
alder og andre vesentlige forhold ved en person. Med likestilling menes likeverd, like muligheter og
like rettigheter. Likestilling forutsetter tilgjengelighet og tilrettelegging.»
12. Likestillings- og diskrimineringsloven § 6 «Forbud mot å diskriminere. Diskriminering på
grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion,
livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk, alder eller
kombinasjoner av disse grunnlagene er forbudt. Med etnisitet menes blant annet nasjonal
opprinnelse, avstamning, hudfarge og språk. Forbudet omfatter diskriminering på grunn av
eksisterende, antatte, tidligere eller fremtidige forhold som nevnt i første ledd.»
13. Likestillings- og diskrimineringsloven § 7 «Direkte forskjellsbehandling. Med direkte
forskjellsbehandling menes at en person behandles dårligere enn andre blir, har blitt eller ville blitt
behandlet i en tilsvarende situasjon, på grunn av forhold som nevnt i § 6 første ledd.»
14. Likestillings- og diskrimineringsloven § 8 «Indirekte forskjellsbehandling. Med indirekte
forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling
eller unnlatelse som vil stille personer dårligere enn andre, på grunn av forhold som nevnt i § 6 første
ledd.
15. Likestillings- og diskrimineringsloven § 15 «Det er forbudt å instruere noen om å
diskriminere i strid med §6, trakassere i strid med § 13, og gjengjelde i strid med § 14.»

153

16. Likestillings- og diskrimineringsloven § 16 «Det er forbudt å medvirke til å diskriminere i strid
med § 6, trakassere i strid med § 13, gjengjelde i strid med § 14, og instruere i strid med § 15.»
17. Likestillings- og diskrimineringsloven § 37 «Diskriminering skal anses å ha skjedd hvis det
foreligger omstendigheter som gir grunn til å tro at diskriminering har skjedd, og den ansvarlige ikke
sannsynliggjør at diskriminering likevel ikke har skjedd.»
18. Kongeriket Norges grunnlov § 98 «Alle er like for lova. Ikkje noko menneske må utsetjast for
usakleg eller mishøveleg forskjellsbehandling.»

Vurdering
Skal feilen som er gjort i behandling av klagen til Harby, så må det først og fremst gjøres et
avvisningsvedtak i henhold til forvaltningsloven (fvl.) § 33 andre ledd, andre punktum. I tillegg
til avvisningsvedtaket må det tas stilling til klagepunktene Harby kommer med. Alternativt kan
kommunestyret ta klagen til følge, og gjøre om sitt vedtak av 12.februar, 2020.
Klagepunktene til Harby gjelder flere lover, administrasjonen har tatt stilling til punkt 1-9.
Til punkt 1: Administrasjonen har på best mulig måte lagt til rette, bistått og vært
imøtekommende i Harbys reguleringsplanarbeid, og ser ikke at kommunelovens §1 er brutt på
noen måte.
Til punkt 2: Administrasjonen har veiledet og informert om planprosessen og hva som kreves og
forventes ut fra de politiske føringene som har blitt gitt. Harby har fortløpende blitt informert om
vedtak som er gjort, og hvor reguleringsarbeidet har vært i forhold til prosessen. Vi anser ikke
forvaltningsloven §§ 11 og 11 a som brutt på noen måte.
Til punkt 3 og 4: Administrasjonen tolker dette punktet dithen at Harby sikter til
kommunestyrets vedtak av 12.februar, 2020; «Kommunestyret går imot detaljregulering for
Basevuovdi». Et vedtak om å ikke ønske en reguleringsplan er ikke et enkeltvedtak, og kan
derfor ikke påklages. En vedtatt reguleringsplan derimot, kan påklages av interessenter for et evt.
område som reguleres. Kommunen v/ Kommunestyret er suveren reguleringsmyndighet, og er i
sin fulle rett til ikke å vedta en plan. Det bør derimot begrunnes hvorfor man eventuelt ikke
vedtar det, selv om det ikke er et krav, slik at det er enklere å forstå hvorfor et vedtak er gjort.
I klagebehandling av Harbys sak 22.juni, 2020, har administrasjonen fattet et feil vedtak, noe
som blir rettet opp i nå, men omstendighetene omkring vedtaket gjort 12.februar, 2020, i
Kommunestyret, står fortsatt ved lag. Administrasjonen anser ikke forvaltningsloven §§ 24 og 25
som brutt.
Til punkt 6 og 7: Planarbeidet i denne reguleringsplanen har pågått over lang tid.
Administrasjonen er av den oppfatning at forslagsstiller har gjort det kommunen har bedt om på
alle punkter, og fulgt kravene som er kommet i forhold til prosessene og omfanget av planen.
Det har vært god dialog med statlige etater, som har hatt innspill og bemerkninger til planen,
som videre er blitt justert og endret for å imøtekomme dette.
Ettersom planen har pågått over lang tid kan ønsker, retninger og føringer i en kommune endres.
Det er heller ikke de samme personene som gjør siste vedtak, som har initiert og vedtatt at
planen ønskes fremmet. Ettersom planen har pågått i så lang tid, og kommunen tidligere har vært
positiv til at planen skal fremmes burde et avslag i siste instans ha vært begrunnet, selv om det
ikke er et krav om begrunnelse. Det er svært uheldig at planarbeidet får fortsette om det ikke er
noe kommunen ønsker. Administrasjonen hadde innstilt på vedtak av plan, noe som også har
vært kommunisert til forslagsstiller. Administrasjonen vurderer det derfor ikke dithen at det har
vært et brudd på plan- og bygningsloven §1-1 og §12-8.
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Til punkt 8 og 9: Behandling, slik det ordet brukes i plan- og bygningsloven § 12-10 og § 12-11
gjelder den tiden fra kommunen legger ut en sak til offentlig ettersyn, og planen er klar for å
vedtas. Altså til planen var klar til behandling i hovedutvalget. Administrasjonen ser ikke at det
har blitt gjort et brutt loven på disse punktene. Selv om planen har vært sendt tilbake til
forslagsstiller en rekke ganger, har saken vært tatt til behandling igjen innenfor fristene, slik vi
ser det.
Punkt 10: I Kommunestyret 1.2.2018 er det henvist til reindriftsloven §63 i vedtaket som er
gjort. På dette tidspunktet er turistvirksomhet en del av planen. Henvisning til denne paragrafen
vil da være riktig benyttet. I siste planforslag er det ikke lenger snakk om turistformål, og i så
måte vil siste del av paragrafen slå inn, og det må vurderes hvorvidt formålet i planen er å anses
som vanlig utnytting av eiendom til jordbruk, skogbruk eller annen utnytting av utmark til
landbruksformål.
Punkt 11-18 gjelder likestillings- og diskrimineringsloven, pluss Norges grunnlov. Disse
punktene vil administrasjonen ikke ta stilling til, da dette- slik vi anser det, gjelder vedtaket om
ikke å vedta reguleringsplanen, som er en politisk beslutning. Alle punktene fra 11-18 er
gjeldende etter kommunestyrets beslutning om ikke å vedta reguleringsplanen. Kommunestyret
er suveren reguleringsmyndighet og har anledning til å ikke vedta en reguleringsplan. Det bør
likevel tas stilling til alle punkter i Harbys klage, da også punkt 11-18. Administrasjonen mener
den rette instansen for å ta stilling til disse punktene er Kommunestyret.
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Karasjoga gielda / Karasjok kommune
Postboks 84
9735 KARASJOK

Vår dato:

Vår ref:

20.01.2021

2020/7210

Deres dato:

Deres ref:

07.07.2020

2018/110-52/L13

Saksbehandler, innvalgstelefon

Wilhelm Istad, 78 95 04 06

Detaljregulering for Basevuovdi - klagesaken sendes tilbake til kommunen
Vi viser til Karasjok kommunes elektroniske oversendelse av klagesak datert 7. juli 2020. Saken
gjelder klage på kommunens vedtak datert 12. februar 2020 om å ikke vedta detaljregulering for
Basevuovdi. Videre viser til vi korrespondanse med kommunen 10. desember 2020 der vi ba om å få
tilsendt opplysninger som ikke var vedlagt klageoversendelsen.
Vi beklager saksbehandlingstiden.
Kort om sakens bakgrunn
Som det fremgår av sakoversendelsen traff Karasjok kommune v/kommunestyret følgende vedtak
12. februar 2020 i sak 2020/5: «Kommunestyret går imot detaljregulering for Basevuovdi».
Grunneier og initiativtaker til planen, Stig Harby, påklaget vedtaket 3. mars 2020. I klagen har Harby
anført at kommunen har «begått meget alvorlige saksbehandlingsfeil og brudd på helt elementære lover
og grunnlag». Han har i denne forbindelse vist til at det ifølge han er begått en rekke brudd på
kommuneloven, forvaltningsloven, plan- og bygningsloven og likestillings- og diskrimineringsloven.
Ifølge klagers synspunkt er vedtaket datert 13. februar 2020 basert på vilkårlighet, og klager anfører
at vedtaket er et utslag av bevisst diskriminering av han som person.
Kommunen v/kommunestyret underinstansbehandlet klagen 22. juni 2020. Kommunen
opprettholdt det påklagede vedtaket, og begrunnet dette med at "[d]et er bare vedtatte planer som
kan påklages etter plan- og bygningsloven § 12-12». Kommunen har ikke gjort noen vurderinger av
klagers anførsler utover å skrive at «klagen fra forslagsstilleren sendes fylkesmannen til vurdering og
avgjørelse».
Statsforvalterens vurdering
Statsforvalteren vil innledningsvis bemerke at saksdokumentasjonen og begrunnelsen fra
kommunens side i dette tilfellet er noe snever, og vi har forsøkt å ta nærmere kontakt med
kommunen for å bringe klarhet i dette. Det er imidlertid fortsatt noe uklart for oss hva kommunen
har ment å gjøre ved behandlingen av klagen, og vi må derfor ta forbehold om det vi legger til grunn
nedenfor.

E-postadresse:
sftfpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 700
9815 Vadsø

Besøksadresse:
Strandvegen 13, Tromsø
Damsveien 1, Vadsø
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Telefon: 78 95 03 00
www.statsforvalteren.no/tf
Org.nr. 967 311 014

Side: 2/3

Som nevnt ovenfor har kommunen imidlertid i sin behandling av klagen skrevet at det er kun
vedtatte reguleringsplaner som kan påklages etter plan- og bygningsloven1 (pbl.) § 12-12. Slik
Statsforvalteren forstår kommunen, er kommunen av den oppfatning at kommunestyrets unnlatelse
av å vedta reguleringsplanen, ikke er et enkeltvedtak som kan påklages. Vi viser i den forbindelse til
juridisk litteratur, O.J.Pedersen mfl. Plan- og bygningsrett, 3.utg., Del 1, s. 317, hvor det fremgår:
Gjenstand for klagerett etter pbl. § 12-12 tredje ledd er kommunestyrets endelige vedtak om
reguleringsplan. […] Det er videre bare kommunestyrets vedtak om å regulere eller å
omregulere som kan påklages. Et vedtak om ikke å regulere eller ikke omregulere et område,
kan ikke påklages – se nærmere Frihagen III 1988 s. 371.
Når kommunen mottar en klage på et vedtak som kommunen ikke anser for å være et enkeltvedtak,
skal kommunen treffe et avvisningsvedtak, jf. forvaltningsloven2 (fvl.) § 33 andre ledd, andre
punktum. Videre følger det av fvl. § 2 tredje ledd at «[s]om enkeltvedtak reknes også avgjørelser som
gjelder avvisning(..)».
I denne saken må kommunen behandle klagen på nytt og treffe et avvisningsvedtak dersom
kommunen fortsatt er av den oppfatning at Stig Harbys klage datert 3. mars 2020 ikke skal
realitetsbehandles. Det må herunder begrunnes i vedtaket hvorfor klagen avvises. Dersom
kommunen treffer et avvisningsvedtak, må kommunen forholde seg til forvaltningslovens regler som
gjelder for enkeltvedtak. Det betyr at det i et eventuelt avvisningsvedtak må opplyses om retten til å
klage på avvisningsvedtaket, og fristen for å gjøre dette. Dersom det i denne saken kommer inn en
klage på et eventuelt avvisningsvedtak, skal kommunen underinstansbehandle klagen på samme
måte som ved klage på enkeltvedtak for øvrig. Hvordan kommunen skal underinstansbehandle en
klage fremgår av fvl. § 33 andre ledd der det står følgende:
«Underinstansen skal foreta de undersøkelser klagen gir grunn til. Den kan oppheve eller endre
vedtaket dersom den finner klagen begrunnet(..)».
Hovedpoenget med at en klage på vedtak sendes til organet som traff vedtaket som
påklages, er å gi organet(kommunen) mulighet til å vurdere saken på nytt i lys av de
anførsler som fremkommer i klagen. Dette er ikke bare en mulighet kommunen har som
underinstans, men det er også en plikt for kommunen som underinstans å vurdere klagers
anførsler som ledd i klagesakforberedelsen. Dersom en klage på et avvisningsvedtak ifølge
kommunens vurdering ikke fører frem, oversendes saken til Fylkesmannen for klagebehandling på
ordinær måte.
På bakgrunn av det ovennevnte sendes saken følgelig tilbake til kommunen for videre behandling.

Med hilsen
Sara Holthe Jaklin (e.f.)
nestleder juridisk seksjon

Wilhelm Istad
seniorrådgiver juridisk

Dokumentet er elektronisk godkjent
1
2

Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10. februar 1967.
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Kopi til:
Stig Harby
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Arkiv:

614

Arkivsaksnr:

2020/699-1

Saksbehandler:

Kristin Norbye-

Bekkelund

Saksframlegg
Saknummer Utvalg

Møtedato

20/62

Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling

14.10.2020

21/43

Formannskapet

08.04.2021

Kommunestyret
20/71

Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling

13.11.2020

Opmodatsirdinšiehtadus - mearrádusfámohuhttin
Avtale om overdragelse av eiendom - oppheving av vedtak
Vedlegg til saken:
1

Avtale mellom Helse Finnmark HF og Karsjok kommune

Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
Gielddastivra fámohuhttá mearrádusa PS 19/43 ja PS 19/68 ahte vuovdit ásodagaid opmodagas
dánr/ doanr/ viessosadjenr. 9/1/313. Gielddastivrra opmodatsirdinmearrádus mii mearriduvvui
gielddastivrras 14.06.2010 álggahuvvo.
Sirdima ovdal ferte Kárášjoga gielda farggamustá duođaštit Finnmárkobuohccevissui
vealgegáibádusaid dego gielddalaš divvagiid, dáhkádusaid jv. šiehtadusa hárrái beaiváduvvon
26.05.2010 gaskal (dalá) Helse Finnmark HF ja Kárášjoga gieldda.
Kommunestyret opphever vedtak i PS 19/43 og PS 19/68 om salg av boligene på eiendommen
gnr/bnr/festenr. 9/1/313. Vedtak om overdragelse av eiendommen vedtatt i kommunestyret
14.06.2010, iverksettes.
Før overdragelsen, må Karasjok kommune, snarest dokumentere ovenfor Finnmarkssykehuset
HF om utestående krav mht kommunale avgifter, forsikringer mv. iht avtale datert 26.05.2010
mellom (daværende) Helse Finnmark HF og Karasjok kommune.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling - 14.10.2020
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Meannudeapmi/Behandling:
Saken utsettes til nytt møte da hovedutvalget ikke er beslutningsdyktig.
Mearrádus/Vedtak:
Saken utsettes til nytt møte da hovedutvalget ikke er beslutningsdyktig.

Saksutredning
Kárášjoga gielda Karasjok kommune bygget i sin tid personalboliger i tilknytning til
Finnmarksklinikken i Karasjok. Dette var en avtale som ble gjort mellom Finnmark
fylkeskommune og kommunen. Eiendommen gnr/bnr/festenr. 9/1/313 består av 6 boenheter:
Ávjuvárgeaidnu 168, 170, 172, 174, 176 og 178.
I overdragelse/salg av eiendommen gnr. 9, bnr. 1og fnr. 313, har Karasjok kommune gjort flere
vedtak, her i kronologisk rekkefølge:
1. 14.06.2010 – Overdragelse av eiendom – avtale mellom Helse Finnmark HF og Kárášjoga
gielda Karasjok kommune
Kommunestyrets vedtak:
«Gielddastivra dohkkeha mávssekeahtes sirdima eatnamis dánr. 9 /doanr. 1/lnr.313
Finnmárkku Dearvašvuhtii.
Eaktuduvvo ahte Finnmárkku Dearvvašvuohta lea máksán buot velggiid.
Finnmárkku Dearvvašvuohta máksá buot sirdingoluid.
Kommunestyret godkjenner vederlagsfri overdragelse av eiendommen gnr. 9/ bnr. 1/ fnr.
313 til Helse Finnmark HF.
Det forutsettes at Helse Finnmark HF har gjort opp alle utestående krav.
Kostnadene ved overdragelsen dekkes av Helse Finnmark HF.»
2. 03.10.19 – Gielddalaš opmodagat dánr 9, doanr 1, lánr 238 ja dánr 9, doanr 1ja lánr 131
Kommuale eiendommene gnr. 9, bnr. 1, fnr 238 og gnr 9, bnr 1 og fnr 313
Kommunestyrets vedtak:
«Kommunestyret vedtar at det tas verdi takst og tilstandsanalyse av boligene på
eiendommene gr. 9, bnr 1, fnr, 238 og gnr. 9, bnr. 1og fnr. 313
Kommunestyret vedtar at boligene på gnr. 9 bnr. 1 fnr. 238 Beahcevárdievva beholdes av
kommunen til fremtidig helseformål og boligene på gnr. 9 bnr. 1 fnr. 313 Ravdojok legges ut
for salg.
Eventuelt inntekter av salgene benyttes til oppgradering av kommunal bygnings og
boligmasse.
Boligene vil fortsatt være forbeholdt ansatte ved Finnmarks sykehuset.»
3. 12.12.19 – Budšeahtta 2020 ekonomijaplána 2020-2023/Budsjett 2020 og økonomiplan
2020-2023
Kommunestyret vedtok å iverksette vedtak om salg av boliger i Ávjovárgeaidnu.
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Til vedtaket gjort i 2010 er det gjort en “Avtale mellom Helse Finnmark HF og Karasjok
kommune om dekning av utestående kommunale avgifter mv og overføring av hjemmel til
eiendom tilknyttet Finnmarksklinikken» underskrevet av daværende rådmann Hilda Vuolab for
Karasjok kommune.
Finnmarkssykehuset HF, tidligere Helse Finnmark HF, etterlyser i mail datert 23.03.20 om
oppsettet for overdragelse av nevnte eiendom, og ønsker å komme i gang med overtakelsen
innen rimelig tidsrom.

Vurdering
Det er gjort en avtale i 2010 om overføring av hjemmel av eiendommen gnr. 9/ bnr. 1/ fnr. 313
til nåværende Finnmarkssykehuset HF.
Karasjok kommunes stilte som krav at Finnmarkssykehuset HF har gjort opp utestående krav
mht kommunale avgifter, forsikringer mv. Det framkommer ikke i avtalen om hvor langt tilbake
utestående krav er fra.
Kárášjoga gielda Karasjok kommune har pr i dag ikke dokumentert utgiftene ovenfor
Finnmarkssykehuset iht avtalen. Administrasjonen har heller ikke iverksatt overdragelse av
eiendommen til Finnmarkssykehuset HF.
På bakgrunn av vedtak i sak 2010/278 og avtale gjort mellom Helse Finnmark HF og Karasjok
kommune pr 26.05.2010, foreslås det at vedtak i PS 19/43 og PS 19/68 om salg av boligene
oppheves.
Dette da vedtak gjort i 2019 er basert på feil beslutningsgrunnlag, og all informasjon har ikke
vært gjort rede for i saksfremstillingene.
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Arkiv:
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Arkivsaksnr:

2021/193-1

Saksbehandler:

Ann Hilde Turi

Saksframlegg
Saknummer Utvalg

Møtedato

21/44

08.04.2021

Formannskapet
Kommunestyret

Gaskaomiid ođđasisjuogadeapmi - konto 14700 32060 3250 –
ealáhus / Omdisponering av midler - konto 14700 32060 3250 næring
Vedlegg til saken:

Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
Gielddastivra dohkkeha ahte 100 000 kr. bušehttejuvvon konto 14700 32060 3250 juogaduvvo
ođđasit prošeakta SápmiAgri:s primáraealáhusfondii.
Kommunestyret godkjenner at kr. 100 000 budsjettert over konto 14700 32060 3250 omdisponeres
fra prosjektet SápmiAgri til primærnæringsfondet.

Saksutredning
I årets budsjett er det satt av kr 100 000 til Karasjok kommunes egenandel i prosjektet
SápmiAgri. Prosjektet startet i 2017, ble avsluttet oktober 2020, og skal ikke videreføres i 2021.
Disse midlene søkes omdisponert til primærnæringsfondet.
Kommunestyret bevilger årlig midler til primærnæringsfondet over det ordinære budsjettet. Pga
kommunens økonomiske situasjon, ble fondet redusert fra kr 168 000 til kr 50 000 i 2020, og det
samme beløpet er bevilget for 2021.

Vurdering
Kommunen opplever økt pågang om midlene fra primærnæringsfondet, spesielt fra reindrifta.
Dette kan skyldes beitekrisa i 2020. Mange har hatt et tøft år og søker om tilskudd til tiltak for å
gjøre arbeidet i reindrifta lettere, f.eks tilgang til kapital til mindre investeringer.
Reindrifta opplevde en trippel krise i 2020. I tillegg til koronakrisen, ble næringa rammet av en
alvorlig beitekrise i tillegg til rovdyrproblematikken. De store snømengdene og islagte beiter
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førte til at reinen hadde vanskelig for å finne mat, og det ble bl.a igangsatt fôringstiltak i regi av
tidligere Fylkesmannen i Troms og Finnmark. Denne situasjonen har ført til ringvirkninger også
i 2021 med nedgang i kalveprosenten som igjen har gitt økonomiske konsekvenser for mange.
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Arkiv:
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Arkivsaksnr:

2021/368-1

Saksbehandler:

Arnulf Soleng

Saksframlegg
Saknummer Utvalg

Møtedato

21/45

08.04.2021

Formannskapet
Kommunestyret
Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur

Sámi giella- ja kulturguovddáža ásahit bistevažžan / Etablering av
samisk språk- og kultursenter på permanent basis
Vedlegg til saken:
1. Vedtak i Karasjok kommunestyret 14.12.2017
2. Sametingets budsjett 2021
3. Giellalokten – Sametingets strategier for samiske språk

Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling


Gielddastivra bivdá viidáseabbo čielggadit bistevaš sámi giella- ja kulturguovddáža
ásaheami Kárášjoga gildii



Gielddastivra addá ovdagoddái válddi ohcat Sámedikkis bistevaččat ásahit giella- ja
kulturguovddáža Kárášjoga gildii, ja dohkkehit giellaguovddáža golmma jagi
aktivitehtaplána oktan bušeahttadárbbuin. Ohcan ja aktivitehtaplána galgá maid leat
meannuduvvon bajásšaddan-, oahppa-, giella ja kulturváldolávdegottis. Gielddastivra
eaktuda ahte giellaguovddáš lea ollásit ruhtaduvvon olggobeale ruđaiguin



Kommunestyret ber om at etablering av språk- og kultursenter på fast basis i Karasjok
kommune utredes videre.



Kommunestyret delegerer til formannskapet om å søke Sametinget om etablering av et
fast språksenter i Karasjok kommune, samt godkjenne en 3-årig aktivitetsplan med
budsjettbehov for det samiske språksenteret. Søknaden og aktivitetsplanen skal også være
behandlet av hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur. Kommunestyret
forutsetter at et slikt språksenter er fullfinansiert av eksterne midler.
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Saksutredning
Kommunestyret i Kárášjoga gielda Karasjok kommune vedtok den 18.6.2015 å etablere et
språksenter som oppfølging av kommuneplanen og kommunens samarbeidsavtale med
Sametinget.
Karasjok kommune fikk i 2018 3-årig tilskudd til opprettelse av Samisk språk- og kultursenter i
Karasjok som nå har virket i en 3-års oppstartsfase finansiert av Sametingets tilskuddsordning
for språkprosjekter. Karasjok kommune har nå mulighet å søke Sametinget om etablering av et
fast språksenter med direkte tilskudd fra Sametinget, med søknadsfrist 31.5.2021.
Sametinget kan gi direkte tilskudd til samiske språksentre fremmer og synliggjør samiske språk
aktivt i sine virkeområder. Kriteriene for måloppnåelse er at:




Samiske språksentre arrangerer tiltak for befolkningen, både språkkurs og språkarenaer.
Samiske språksentre synliggjør samisk(e) språk.
Samiske språksentre har dialog med befolkningen i sine virkeområder

Språksentrene gis grunntilskudd og aktivitetstilskudd fra Sametinget.
I 2021 er grunntilskuddet for språksentrene kr 1 066 000, og skal dekke språksentrets
basisoppgaver som drift, utvikling og lokaltilpassede aktiviteter.
Aktivitetstilskudd tildeles på grunnlag av språksenterets 3-årige aktivitetsplan med budsjett.
Sametinget vedtar rammen for det årlige aktivitetstilskuddet. Størrelsen av aktivitetstilskuddet
for det enkelte språksenteret fastsettes av sametingsrådet, og skal i første rekke nyttes til
språkkurs og språkarenaer.
Definisjon på språkarena og språkkurs er:



Språkarena - Aktivitet der samisk språk brukes aktivt. Deltakere skal høre og bruke
samisk språk.
Språkkurs – aktivitet der en lærer samisk språk. Det skal lages læreplaner med definerte
læringsmål. Målet er at deltakere oppnår læremålene.

Sametinget har i sine beregningsregler lagt føringer på at godkjent aktivitetsplan bør inneholde
30 % språkkurs og 70 % språkarena aktiviteter
Sametinget stiller ikke krav til hvordan den enkelte kommune organiserer språksenterets
virksomhet i egen kommune, men i de generelle vilkårene framkommer det at språksenteret bør
være registert med et fagstyre hvor lokale samiske representanter/ institusjoner er representert.

Vurdering
Karasjok kommune som en av kommune i forvaltningsområdet for samisk språk har en rekke
forpliktelser gjennom sameloven til å sikre befolkningens rett til opplæring og bruk av samiske
språk. Språksentrenes arbeid for å skape gode språkarenaer og opplæringstilbud spiller en viktig
rolle i arbeidet med å skape robuste språkmiljø. (jfr. Giellalokten - Sametingets strategier for
samiske språk)
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Kommunedirektøren ser at etablering av et samisk språksenter på fast basis vil kunne være en
styrke for kommunens arbeid for utvikling av samisk språk og kultur. Kommunedirektøren
mener det er behov for en grundigere vurdering av hvordan språk- og kultursenteret skal
organiseres i Karasjok kommune for å sikre et robust språksenter med faglig kompetanse, gode
rammevilkår og et mangfold av språkaktiviteter.
I kommunestyrets vedtak 14.12.17, der man vedtok å søke om oppstartstilskudd, ble det lagt en
del føringer for språk- og kultursenterets rolle i kommuneorganisasjonen. Det skulle lages
retningslinjer og rutiner for samarbeid mellom språk- og kultursenteret og kommunens
språkmedarbeidere om språkutvikling i Kárášjoga gielda. Språk- og kultursenteret skulle også
bidra i å utvikle en samarbeidsplan om tilbud og oppgaver som da var underlagt grunnskolen
som kulturskole og fjernundervisning.
Samisk språk og kultursenter er fra 1.10.20 organisert under enhet for samisk språk, kultur og
samfunn. Ved å organisere språk- og kultursenteret som en del av en enhet for kultur, samfunn
og samisk språk der også Kulturskolen og språkmedarbeiderne er organisert vil man også ha
bedre utgangspunkt for å følge opp intensjonene i kommunestyrets vedtak da språksenteret ble
vedtatt opprettet.
Enheten Kultur, samfunn og samisk språk består av enhetsleder, kulturmedarbeider, fire
kursinstruktører i kulturskolen, folkebibliotek med biblioteksjef og kontormedarbeider, to
språkkonsulenter og Kárenaš giella- ja kulturguovddáš med daglig leder og en
prosjektmedarbeider. Flere har sammenfallende arbeidsområder og –oppgaver.
Enheten er i gang med en prosess der det blir vurdert om hvordan samarbeide innenfor språkligeog kulturelle tjenester og aktiviteter skal gjennomføres. Formåler er å sikre en felles forståelse og
utgangspunkt til det samiskspråklige og kulturelle arbeidet overfor barn, unge og befolkningen i
kommunen. Enheten vil få oppfølging av prosjektet Boahttevaš Kárášjohka til denne prosessen.
Det skal vektlegges å følge opp kommunestyrets vedtak fra 2017.
Sametinget anbefaler at de samiske språksentrene har et fagstyre hvor lokale samiske
representanter/ institusjoner er representert. Kommunedirektøren vil i den videre
saksutredningen også se på fagstyrets sammensetning for sikre god lokal forankring i
Kárášjohka. Fagstyret må også ha et klart mandat som støtter opp om deres rolle som faglig
støtte og veileder i språk- og kulturtiltakene overfor språksenteret
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Arkiv:
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Arkivsaksnr:

2020/1455-3

Saksbehandler:

Heidi Marie Boine

Saksframlegg
Saknummer Utvalg
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Eldreråd

23.03.2021

21/12

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

23.03.2021

21/14

Hovedutvalg for helse og omsorg

17.03.2021

21/46

Formannskapet

08.04.2021

Kommunestyret

Egenbetalingssatser 2021 - revidert
Vedlegg til saken:
1

Rundskriv I -1/2020-om-endring-av-fribelop-og-egenandeler-for-kommunale-helse--ogomsorgstjenester

2

rundskriv I-1/2021-om-endring-av-fribelop-og-egenandeler-for-kommunale-helse-ogomsorgstjenester

3

Oversikt over andre kommuner egenbetaling

4

Helse og omsorgstjenesteloven, 24.06.2011 nr. 30: http://www.lovdata.no/all/nl20110624-030.html

5

Forskrift om vederlag for kommunale helse og omsorgstjenester, 16.12.2011 nr. 1349,
revidert 17.12.2015: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-12-16-1349

Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret vedtar følgende egenbetalingssatser for pleie og omsorgstjenester gjeldende fra
01.01.21:
Type tjeneste

Nytt forslag
egenbetalingssatser 2021:
Pris for inntekt under 2 G (Inntekt Kr 210 pr mnd
under kr 202 702 pr. år reguleres
etter endring i statlig forskrift.)
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Merknader:
Pris reguleres etter endring
i statlig forskrift.
Rundskriv 1-1/2020 og 11/2021
Følgefeil fra 2019

Pris for inntekt inntil 3 G (Inntekt
inntil kr 304 053 pr år)

Pris for inntekt inntil 4 G (Inntekt
inntil kr 405 404 pr. år)

Pris for inntekt inntil 5 G (Inntekt
inntil kr 506 755 pr. år).

Pris for inntekt over 5 G (Inntekt
over kr 506 755 pr. år).

Trygghetsalarm
Månedsleie
Engangsinstallering
Dagsenter (inklusive frokost,
kaffe og middag)

Kr 168 pr/time
For denne inntekts-gruppen
gjelder en månedlig
maksimal-kostnad for disse
tjenestene på kr 2520 for
tjenestetilbud fra og med 15
timer i måneden.
Kr 202 pr/time
For denne inntekts-gruppen
gjelder en månedlig
maksimalkostnad for disse
tjenestene på kr 3030 for
tjenestetilbud fra og med 15
timer i måneden.
Kr 260 pr/time (selvkost)
For denne inntekts-gruppen
gjelder en månedlig
maksimal-kostnad for disse
tjenestene på kr 3900 for
tjenestetilbud fra og med 15
timer i måneden.
Kr 260 pr/time
For denne inntekts-gruppen
gjelder en månedlig
maksimal-kostnad for disse
tjenestene på kr 3900 for
tjenestetilbud fra og med 15
timer i måneden.
Kr 254 pr mnd
Kr 551

Dagtilbud uten transport

Kr 201 pr dag

Dagtilbud med transport
Korttidsopphold i institusjon,
inntil 60 døgn pr år

Kr 252 pr/dag
Kr 175 pr døgn

Korttidsopphold over 60 dager

Reguleres etter endring i
statlig forskrift om egenandel for kommunale
helse og omsorgstjenester. Rundskriv 1/2021
Beregnes da som
langtidsplass og reguleres
av forskrift om egenandel
for kommunale helse og
omsorgstjenester §3
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Dag/kveld/natt opphold (ikke
hele døgn)

Kr 95

Matombringing/ middag til
brukere

Kr 147 pr middag

Driftsutgifter ved bruk av
nødvendig utstyr ved praktisk
bistand (vaskemidler o.l)
Beregning av veder-lag ved
langtids-opphold
(sykehjemsplass)

Reguleres etter endring i
statlig forskrift om egenandel for kommunale
helse og omsorgstjenester. Rundskriv 11/2021

hvorav kr 5 går til frakt av
maten
Kr 65 pr/gang
Reguleres av forskrift om
egenandel for kommunale
helse og omsorgstjenester
§3

Saksprotokoll i Eldreråd - 23.03.2021
Meannudeapmi/Behandling:
Kommunedirektørens innstilling er enstemmig vedtatt.
Mearrádus/Vedtak:
Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret vedtar følgende egenbetalingssatser for pleie og omsorgstjenester gjeldende fra
01.01.21:
Type tjeneste

Nytt forslag egenbetalingssatser 2021: Merknader:

Pris for inntekt under 2 G
(Inntekt under kr 202
702 pr. år reguleres etter Kr 210 pr mnd
endring i statlig
forskrift.)
Kr 168 pr/time
Pris for inntekt inntil 3 G For denne inntekts-gruppen gjelder en
(Inntekt inntil kr 304 053 månedlig maksimal-kostnad for disse
tjenestene på kr 2520 for
pr år)
tjenestetilbud fra og med 15 timer i
måneden.
Kr 202 pr/time
Pris for inntekt inntil 4 G
(Inntekt inntil kr 405 404 For denne inntekts-gruppen gjelder en
månedlig maksimalkostnad for disse
pr. år)
tjenestene på kr 3030 for
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Pris reguleres etter endring i
statlig forskrift. Rundskriv 11/2020 og 1-1/2021
Følgefeil fra 2019

tjenestetilbud fra og med 15 timer i
måneden.
Kr 260 pr/time (selvkost)
Pris for inntekt inntil 5 G For denne inntekts-gruppen gjelder en
(Inntekt inntil kr 506 755 månedlig maksimal-kostnad for disse
tjenestene på kr 3900 for
pr. år).
tjenestetilbud fra og med 15 timer i
måneden.
Kr 260 pr/time
Pris for inntekt over 5 G For denne inntekts-gruppen gjelder en
(Inntekt over kr 506 755 månedlig maksimal-kostnad for disse
tjenestene på kr 3900 for
pr. år).
tjenestetilbud fra og med 15 timer i
måneden.
Trygghetsalarm
Månedsleie
Engangsinstallering

Kr 254 pr mnd
Kr 551

Dagsenter (inklusive
frokost, kaffe og middag)
Dagtilbud uten transport Kr 201 pr dag
Dagtilbud med transport Kr 252 pr/dag
Korttidsopphold i
institusjon, inntil 60
døgn pr år

Kr 175 pr døgn

Reguleres etter endring i
statlig forskrift om egen-andel
for kommunale helse og
omsorgs-tjenester. Rundskriv
1-/2021

Korttidsopphold over 60
dager

Beregnes da som langtidsplass
og reguleres av forskrift om
egenandel for kommunale
helse og omsorgstjenester §3

Dag/kveld/natt opphold
Kr 95
(ikke hele døgn)

Reguleres etter endring i
statlig forskrift om egen-andel
for kommunale helse og
omsorgs-tjenester. Rundskriv
1-1/2021

Matombringing/ middag
Kr 147 pr middag
til brukere
hvorav kr 5 går til frakt av maten
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Driftsutgifter ved bruk av
nødvendig utstyr ved
Kr 65 pr/gang
praktisk bistand
(vaskemidler o.l)
Beregning av veder-lag
ved langtids-opphold
(sykehjemsplass)

Reguleres av forskrift om
egenandel for kommunale
helse og omsorgstjenester §3

Saksprotokoll i Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne - 23.03.2021
Meannudeapmi/Behandling:
Kommunedirektørens innstilling er enstemmig vedtatt
Mearrádus/Vedtak:
Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
Kommunestyret vedtar følgende egenbetalingssatser for pleie og omsorgstjenester gjeldende fra
01.01.21:
Type tjeneste

Nytt forslag egenbetalingssatser 2021: Merknader:

Pris for inntekt under 2 G
(Inntekt under kr 202
702 pr. år reguleres etter Kr 210 pr mnd
endring i statlig
forskrift.)
Kr 168 pr/time
Pris for inntekt inntil 3 G For denne inntekts-gruppen gjelder en
(Inntekt inntil kr 304 053 månedlig maksimal-kostnad for disse
tjenestene på kr 2520 for
pr år)
tjenestetilbud fra og med 15 timer i
måneden.
Kr 202 pr/time
Pris for inntekt inntil 4 G For denne inntekts-gruppen gjelder en
(Inntekt inntil kr 405 404 månedlig maksimalkostnad for disse
tjenestene på kr 3030 for
pr. år)
tjenestetilbud fra og med 15 timer i
måneden.
Pris for inntekt inntil 5 G Kr 260 pr/time (selvkost)
(Inntekt inntil kr 506 755
For denne inntekts-gruppen gjelder en
pr. år).
månedlig maksimal-kostnad for disse
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Pris reguleres etter endring i
statlig forskrift. Rundskriv 11/2020 og 1-1/2021
Følgefeil fra 2019

tjenestene på kr 3900 for
tjenestetilbud fra og med 15 timer i
måneden.
Kr 260 pr/time
Pris for inntekt over 5 G For denne inntekts-gruppen gjelder en
(Inntekt over kr 506 755 månedlig maksimal-kostnad for disse
tjenestene på kr 3900 for
pr. år).
tjenestetilbud fra og med 15 timer i
måneden.
Trygghetsalarm
Månedsleie
Engangsinstallering

Kr 254 pr mnd
Kr 551

Dagsenter (inklusive
frokost, kaffe og middag)
Dagtilbud uten transport Kr 201 pr dag
Dagtilbud med transport Kr 252 pr/dag
Korttidsopphold i
institusjon, inntil 60
døgn pr år

Kr 175 pr døgn

Reguleres etter endring i
statlig forskrift om egen-andel
for kommunale helse og
omsorgs-tjenester. Rundskriv
1-/2021

Korttidsopphold over 60
dager

Beregnes da som langtidsplass
og reguleres av forskrift om
egenandel for kommunale
helse og omsorgstjenester §3

Dag/kveld/natt opphold
Kr 95
(ikke hele døgn)

Reguleres etter endring i
statlig forskrift om egen-andel
for kommunale helse og
omsorgs-tjenester. Rundskriv
1-1/2021

Matombringing/ middag
Kr 147 pr middag
til brukere
hvorav kr 5 går til frakt av maten
Driftsutgifter ved bruk av
nødvendig utstyr ved
Kr 65 pr/gang
praktisk bistand
(vaskemidler o.l)
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Beregning av veder-lag
ved langtids-opphold
(sykehjemsplass)

Reguleres av forskrift om
egenandel for kommunale
helse og omsorgstjenester §3

Saksprotokoll i Hovedutvalg for helse og omsorg - 17.03.2021
Meannudeapmi/Behandling:
Kommunedirektørens innstilling er enstemmig vedtatt.

Mearrádus/Vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende egenbetalingssatser for pleie og omsorgstjenester gjeldende fra
01.01.21:
Type tjeneste

Nytt forslag
egenbetalingssatser 2021:

Pris for inntekt under 2 G (Inntekt Kr 210 pr mnd
under kr 202 702 pr. år reguleres
etter endring i statlig forskrift.)

Merknader:
Pris reguleres etter endring
i statlig forskrift.
Rundskriv 1-1/2020 og 11/2021
Følgefeil fra 2019

Pris for inntekt inntil 3 G (Inntekt Kr 168 pr/time
inntil kr 304 053 pr år)
For denne inntekts-gruppen
gjelder en månedlig
maksimal-kostnad for disse
tjenestene på kr 2520 for
tjenestetilbud fra og med 15
timer i måneden.
Pris for inntekt inntil 4 G (Inntekt Kr 202 pr/time
inntil kr 405 404 pr. år)
For denne inntekts-gruppen
gjelder en månedlig
maksimalkostnad for disse
tjenestene på kr 3030 for
tjenestetilbud fra og med 15
timer i måneden.
Pris for inntekt inntil 5 G (Inntekt Kr 260 pr/time (selvkost)
inntil kr 506 755 pr. år).
For denne inntekts-gruppen
gjelder en månedlig
maksimal-kostnad for disse
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tjenestene på kr 3900 for
tjenestetilbud fra og med 15
timer i måneden.
Pris for inntekt over 5 G (Inntekt
over kr 506 755 pr. år).

Kr 260 pr/time

Trygghetsalarm

Kr 254 pr mnd

For denne inntekts-gruppen
gjelder en månedlig
maksimal-kostnad for disse
tjenestene på kr 3900 for
tjenestetilbud fra og med 15
timer i måneden.

Månedsleie
Engangsinstallering

Kr 551

Dagsenter (inklusive frokost,
kaffe og middag)
Dagtilbud uten transport

Kr 201 pr dag

Dagtilbud med transport

Kr 252 pr/dag

Korttidsopphold i institusjon,
inntil 60 døgn pr år

Kr 175 pr døgn

Korttidsopphold over 60 dager

Reguleres etter endring i
statlig forskrift om egenandel for kommunale helse
og omsorgs-tjenester.
Rundskriv 1-/2021
Beregnes da som
langtidsplass og reguleres
av forskrift om egenandel
for kommunale helse og
omsorgstjenester §3

Dag/kveld/natt opphold (ikke
hele døgn)

Kr 95

Matombringing/ middag til
brukere

Kr 147 pr middag

Driftsutgifter ved bruk av
nødvendig utstyr ved praktisk
bistand (vaskemidler o.l)

Kr 65 pr/gang

hvorav kr 5 går til frakt av
maten
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Reguleres etter endring i
statlig forskrift om egenandel for kommunale helse
og omsorgs-tjenester.
Rundskriv 1-1/2021

Beregning av veder-lag ved
langtids-opphold
(sykehjemsplass)

Reguleres av forskrift om
egenandel for kommunale
helse og omsorgstjenester
§3

Møtet heves 12:16

Saksutredning
Ved behandling av egenbetalingssatser i des 2019, var en del av egenbetalingssatser ikke i
henhold til forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester. Dette ble en
følgefeil i 2020 og 2021. I tillegg ble det ikke vedtatt maks pris pr mnd for praktisk bistand.
Dette har vært vedtatt og praktisert til og med 2019.
Folketrygdens grunnbeløp er fra 01.05.20 øket til kr 101 351, en økning fra kr 99 858 i 2019.
Dette gir en økning i grunnbeløpet på 1,5%.
Kommunale helse og omsorgstjenester i institusjon(sykehjem):
 langtidsopphold på institusjon
 korttidsopphold på institusjon som døgn-, dag- kveld eller nattopphold.
Egenandel kan ikke tas for korttidsopphold som er gitt som avlastning for pårørende. (Jfr
forskrift §1-2 ledd, bokstav a)
Egenandelen skal omfatte kost, losji, medisiner med videre, samt helse- og omsorgstjenester som
kommunen organiserer etter helse- og omsorgstjenesteloven. (jfr forskrift § 7).
Kommunale helse og omsorgstjenester utenfor institusjon(hjemmetjenester):
 Hjemmehjelpstjenester, praktisk bistand og opplæring, brukerstyrt personlig assistent
 Trygghetsalarmer
 Dagsenter
 Matombringing
Beregning av egenandel for praktisk bistand og opplæring (forskrift § 9):
Egenandelen kan ikke overstige kommunens egne utgifter til angjeldende tjeneste (selvkost),
som beregnes til en gjennomsnittlig timelønn for den tjenesten som utføres, tillagt sosiale utgifter
samt administrasjonsutgifter som skal utgjøre 10 % av timelønnen og sosiale utgifter.
Egenandel kan likevel ikke settes høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke
personlig behov og bære sitt ansvar som forsørger, (jfr forskrift §9)
Egenandel tas ikke for tjenester som er til personlig stell og egenomsorg som hjelp til å stå opp
og legge seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov. (Jfr forskrift
§8, 2 ledd)
Samlet inntektsgradert utgiftstak for praktisk bistand og opplæring (forskrift § 10):
Ifølge Forskrift om egenandel for kommunale helse og omsorgstjenester, kan kommunen kreve
egenandeler for visse tjenester. Dette dreier seg om korttidsopphold, langtidsopphold, praktisk
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bistand og opplæring og den delen av brukerstyrt personlig assistent som ikke er stell og
egenomsorg. Ut over dette tilbyr kommunen matombringing mot betaling, leie av
trygghetsalarmer og driftsutgifter ved bruk av nødvendig utstyr ved praktisk bistand.
Gjennom tidligere kommunestyrevedtak er kjøring av tjenestemottakere, foruten transport til og
fra dagsenteret avviklet.

Vurdering
Følgende egenbetalingssatser for pleie og omsorgstjenester foreslås gjeldende fra 01.01.21:
Type tjeneste

Pris pr 1.1.20

Pris for inntekt
Kr 222.- pr
under 2 G (Inntekt
mnd
under kr 202 702
pr. år reguleres etter
endring i statlig
forskrift.)
Pris for inntekt
kr 163 pr/ time
inntil 3 G (Inntekt
inntil kr 304 053 pr
år)

Pris for inntekt
kr 196 pr./time
inntil 4 G (Inntekt
inntil kr 405 404 pr.
år)

Pris for inntekt
kr 260 pr/ time
inntil 5 G (Inntekt
inntil kr 506 755 pr.
år).

Tidligere
vedtatte
satser 2021:
Kr 229 pr
gang

Nytt forslag
Merknader:
egenbetalingssatser
2021:
Kr 210 pr mnd
Pris reguleres etter
endring i statlig
forskrift. Rundskriv
1-1/2020 og 11/2021
Følgefeil fra 2019
Kr 168
Kr 168 pr/time
For denne inntektspr/time
gruppen gjelder en
månedlig maksimalkostnad for disse
tjenestene på kr
2520 for
tjenestetilbud fra og
med 15 timer i
måneden.
Alternativt
forslag: Kr 1680
for tjenestetilbud fra
og med 10 timer i
måneden.
102 pr/time Kr 202 pr/time
For denne inntekts(skrivefeil)
gruppen gjelder en
månedlig
maksimalkostnad
for disse tjenestene
på kr 3030 for
tjenestetilbud fra og
med 15 timer i
måneden.
Alternativt
forslag: Kr 2020
for tjenestetilbud fra
og med 10 timer i
måneden.
Kr 268
Kr 260 pr/time
For denne inntektspr/time
(selvkost)
gruppen gjelder en
månedlig maksimalkostnad for disse
tjenestene på kr
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Pris for inntekt over kr 360 pr/ time
5 G (Inntekt over kr
506 755 pr. år).

Kr 371
pr/time

Kr 260 pr/time
(selvkost)

Trygghetsalarm
Månedsleie
Engangsinstallering
Dagsenter
Dagtilbud uten
transport

kr 247 pr
måned
Kr 535

Kr 254 pr
mnd
Kr 551

Kr 254 pr mnd

kr 195
inklusive
frokost, kaffe
og middag

Kr 201 pr
dag

Kr 201 pr dag

Dagtilbud med
transport
Korttidsopphold i
institusjon, inntil
60 døgn pr år

kr 245

kr 252 pr
dag
Kr 175 pr
døgn

Kr 252 pr dag

Kr 170

Korttidsopphold
over 60 dager
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3900 for
tjenestetilbud fra og
med 15 timer i
måneden.
Alternativt
forslag: Kr 2600
for tjenestetilbud fra
og med 10 timer i
måneden.
For denne inntektsgruppen gjelder en
månedlig
maksimalkostnad
for disse tjenestene
på kr 3900 for
tjenestetilbud fra og
med 15 timer i
måneden.
Alternativt
forslag: Kr 2600
for tjenestetilbud fra
og med 10 timer i
måneden.

Kr 551

Kr 175 pr døgn

Reguleres etter
endring i statlig
forskrift om egenandel for
kommunale helse
og omsorgstjenester. Rundskriv
1-/2021
Beregnes da som
langtidsplass og
reguleres av
forskrift om
egenandel for
kommunale helse
og omsorgstjenester
§3

Dag/kveld/natt
opphold (ikke hele
døgn)

90 kr
dag/kveld/natt

Kr 93

Matombringing/
Kr 143 for
Kr 147
middag til brukere middag/pr. dag
hvorav kr 5 går
til frakt av
maten
Driftsutgifter ved
Kr 60 pr gang Kr 65 pr
bruk av nødvendig
gang
utstyr ved
praktisk bistand
(vaskemidler o.l)
Beregning av
veder-lag ved
langtids-opphold
(sykehjemsplass)

Kr 95

Reguleres etter
endring i statlig
forskrift om egenandel for
kommunale helse
og omsorgstjenester. Rundskriv
1-/2021

Kr 147 pr middag

Kr 65 pr gang

Reguleres av
forskrift om
egenandel for
kommunale helse
og omsorgstjenester
§3

For en hjemmeboende som har behov for mange timer med praktisk bistand, betyr det ut ifra
dagens satser følgende:
En som har inntekt inntil 3G, kr 304 053. Vedkommende har vedtak på 30 timer praktisk bistand
i uken. Timeprisen er kr 168. Vedkommende vil få en kostnad på ca kr 20 160 pr mnd. Med
maks pris pr mnd, vil vedkommende måtte betale kr 2520 pr mnd.
I forhold til § 9 i forskriften, må kommunen ta vurdering på at, egenandel kan likevel ikke settes
høyere enn at vedkommende beholder tilstrekkelig til å dekke personlig behov og bære sitt
ansvar som forsørger.
De tidligere satsene for tjenesteområdene er gjeldende for 2020. Kommunen skal etter
egenandels forskriften årlig oppdatere egenandelssatsene for egenandelen en person skal betale
pr. år for tjenester gitt som praktisk bistand og opplæring. Til grunn for fastsetting av
utgiftstaket legges folketrygdens grunnbeløp – G – pr. 1. januar i det aktuelle året og
tjenestemottakerens likning. Nåværende revidering foreslås å gjelde fra og med 01.01.21.
Det foretas årlig revidering av egenandelssatsene i takt med annen kostnads- og inntektsøkning.
For å gi praktisk bistand til befolkningen, vil ikke dagens egenbetalingssatser dekke kommunens
selvkost for tjenestene. Produksjon av tilbudet, det tjenesteytingen koster for kommunen i ren
lønn for ansatte, er omtrent kr 260 pr time. Tjenestemottakernes egenandeler dekker dermed bare
en del av kommunens kostnader til tjenesteytingen. Kommunedirektøren mener at den årlige
revideringen av egenbetalingssatsene må skje i takt med tjenestemottakernes inntektsøkning
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Rundskriv
Landets fylkesmenn, Landets kommuner

Nr.

Vår ref

Dato

I-1/2020

19/4920 -

17.12.2019

Rundskriv I-1/2020 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og
omsorgstjenester
Med bakgrunn i Prop. 1 S (2019–2020) for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets
vedtak gjøres følgende endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og
omsorgstjenester (FOR 2011-12-16-1349):
Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon settes til kroner 8 700.
Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsbeboere i institusjon som, uten selv å ønske
det, legges på dobbeltrom settes til kroner 41 600. For korttidsopphold på institusjon endres
den maksimale egenandelen kommunen kan kreve av tjenestemottaker fra kroner 165 til
kroner 170 per døgn. Satsen for dag/ nattopphold endres fra kroner 85 til kroner 90.
Maksimal samlet egenandel per måned for praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon i
husholdninger med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2 G forblir uendret på
kroner 210.
Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2020.
Med vennlig hilsen

Anne-Cathrine Haug Jørgensen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Kjersti Sandem
rådgiver

Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Telefon: 22 24 90 90 E-post: postmottak@hod.dep.no
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Rundskriv
Landets fylkesmenn, Landets kommuner

Nr.

Vår ref

Dato

I-1/2021

20/5772 -

18.12.2020

Rundskriv I-1/2021 om endring av fribeløp og egenandeler for kommunale helse- og
omsorgstjenester
Med bakgrunn i Prop. 1 S (2020–2021) for Helse- og omsorgsdepartementet og Stortingets
vedtak gjøres følgende endringer i forskrift om egenandel for kommunale helse- og
omsorgstjenester (FOR 2011-12-16-1349):
Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsopphold i institusjon settes til kroner 9 000.
Fribeløpet før beregning av vederlag for langtidsbeboere i institusjon som, uten selv å ønske
det, legges på dobbeltrom settes til kroner 42 900. For korttidsopphold på institusjon endres
den maksimale egenandelen kommunen kan kreve av tjenestemottaker fra kroner 170 til
kroner 175 per døgn. Satsen for dag/ nattopphold endres fra kroner 90 til kroner 95.
Maksimal samlet egenandel per måned for praktisk bistand og opplæring utenfor institusjon i
husholdninger med samlet skattbar nettoinntekt før særfradrag under 2 G forblir uendret på
kroner 210.
Endringene gjøres gjeldende fra 1. januar 2021.
Med vennlig hilsen

Anne-Cathrine Haug Jørgensen (e.f.)
ekspedisjonssjef

Kjersti Sandem
rådgiver

Postboks 8011 Dep, 0030 Oslo
Telefon: 22 24 90 90 E-post: postmottak@hod.dep.no
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Oversikt over andre kommuner
Kommune:

Merknader:

Hammerfest
kommune

Mndpris= For de som
mottar hjelp 13 t eller
mer pr mnd

Tana kommune

Mndpris= for de som
mottar hjelp på 10 t pr
mnd

Alta kommune

Nordkapp
kommune

Ved lite hjelp/2t
Over 4.5 t
Over 6.5 t
Over 8.5 t
Mndpris= For de som
mottar hjelp på 9 t
eller mer pr mnd.

Timepris:
0-2G 276.2-3 G 276.3-4G 276.4-5G 276.Over 5G 276.2G210 pr mnd
2-3 G 275.3-4 G 284.4-5 G 297.Over 5G 319.0-2 G 210 pr mnd
2-3G 354.3-4G 354.4-5G 354Over 5G 354.0-2G 107.2-3G 201.3-4G 298.Over 4G 325.-
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Mndpris:
210.814.1353.2028.2432.210.2750.2840.2970.3190.210.757.1521.2556.3037.210.1960.2900.3060.-

Arkiv:

037

Arkivsaksnr:

2021/172-8

Saksbehandler:

Silvia Annette Siri

Saksframlegg
Saknummer Utvalg

Møtedato

21/2

08.04.2021

Formannskapet
Kommunestyret

Eaiggátvuođadárkkistanplána 2021-2024 - Plan for
eierskapskontroll 2021-2024
Vedlegg til saken:
1

Plan for eierskapskontroll 2021-2024 - Karasjok kommune

2

Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021-2024

3

Særutskrift - Vedtak i kontrollutvalget - Plan for eierskapskontroll 2021-2024

Dárkkistanlávdegotti áššeguoddu/kontrollutvalgets innstilling
1. Kárášjoga gielddastivra čujuha sáddejuvvon áššeguoddoáššái 11/2021 dárkkistanlávdegottis,
oktan mielddustuvvon dokumeanttaiguin «hálddahusrevišuvnna riska- ja
mávssolašvuođaárvvoštallan ja Kárášjoga gieldda eaiggátvuođadárkkisteapmi
plánaáigodahkii 2021-2024».
2. Gielddastivra dohkkeha ovdanbiddjon Kárášjoga gieldda eaiggátvuođadárkkistanplána 20212024, oktan čuovvovaš eaiggátvuođadárkkistemiiguin vuoruhuvvon ortnetvuorus:
1.

Finnmárkku Birasbálvalus - Finnmark Miljøtjeneste AS (Fimil AS)

Gielddastivra fápmuda dárkkistanlávdegotti dahkat rievdadusaid plánii plánaáigodaga, jos
lávdegoddi oaivvilda dan dárbbašlažžan.
1. Karasjok kommunestyre viser til oversendt innstillingssak 11/2021 fra kontrollutvalget, med
de fremlagte dokumenter «Risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll for planperioden 2021-2024 – Karasjok kommune» og «Plan for
eierskapskontroll for planperioden 2021-2024 for Karasjok kommune».
2. Kommunestyret godkjenner fremlagte plan for eierskapskontroll 2021-2024 for Karasjok
kommune, med følgende eierskapskontroller i prioritert rekkefølge:
1.

Finnmark Miljøtjeneste AS (Fimil AS)

Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å gjøre endringer i planen underveis i
planperioden dersom utvalget finner dette nødvendig.
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KUSEK
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Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/
Oarje-Finnmárkku Dárkkistanlávdegotti čállingoddi SGO

Plan for eierskapskontroll
Planperioden 2021-2024

Karasjok kommune
Vedtatt av kommunestyret tid/sak…
Behandlet i kontrollutvalget den 3. februar 2021 (sak 11/21)
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OM EIERSKAPSKONTROLL
1.1

Formålet med eierskapskontroll

Hensikten med eierskapskontroll er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv
eierstyring. Når det utføres eierskapskontroll i planperioden 2021-2024 er det prioritert ut
fra et eierperspektiv samt at det også settes fokus på økonomi, måloppnåelse og
regeletterlevelser i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets vedtak og anerkjente
prinsipper for eierstyring.

1.2

Risiko- og vesentlighetsvurdering

Det fremgår av kommuneloven at plan for eierskapskontroll skal baseres på en risiko- og
vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap. Hensikten med risiko- og
vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for eierskapskontroll.
Sekretariatet har på vegne av kontrollutvalget gjennomført en risiko- og
vesentlighetsvurdering som grunnlag for denne planen. Vi viser i den sammenheng til eget
dokument om dette, vedlegg 1.

1.3

Plan for eierskapskontroll

Det fremgår av kommuneloven at det er kontrollutvalget som har ansvar for at det blir
utarbeidet en plan for gjennomføringen av eierskapskontroll. For planperiode 2021-2024 vil
det si innen utgangen av 2020.
I kommuneloven § 23-4 sies det følgende om eierskapskontroll:
«Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eller
fylkeskommunens eierinteresser, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter,
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og anerkjente prinsipper for eierstyring.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret utarbeide en plan for hvilke eierskapskontroller som skal gjennomføres.
Planen skal vedtas av kommunestyret selv.
Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.
Denne planen legger til grunn at kommunestyret delegerer slik myndighet til
kontrollutvalget.

1.4

Gjennomføring av eierskapskontroll

Kontrollutvalget har ifølge kommuneloven § 23-2 et påseansvar med at det gjennomføres
eierskapskontroll.
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Gjennomføringen av eierskapskontroll gjøres av kommunens valgte revisor, etter bestilling
fra kontrollutvalget, på grunnlag av kommunestyrets vedtatte plan for eierskapskontroll med
tilhørende risiko- og vesentlighetsvudering.

1.5

Rapportering om gjennomført eierskapskontroll

Kontrollutvalgets innstilling i behandling av rapporter etter eierskapskontroll sendes
fortløpende til kommunestyret i Karasjok for behandling der, og rapporteres også til
kommunestyret gjennom kontrollutvalgets årsmelding.

1.6

Oppfølging av gjennomført eierskapskontroller

Det fremgår av kommuneloven at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i
tilknytning til behandling av rapporter om eierskapskontroll følges opp.
Kontrollutvalget ved sekretariatet retter en rutinemessig henvendelse til
selskapet/kommunedirektøren og ber om en redegjørelse for iverksatte tiltak i henhold til
kommunestyrets vedtak.
Det er ikke tidsbestemte lovkrav til når gjennomførte eierskapskontroller skal oppfølges,
men det naturlige vil være 1 til 1 ½ år etter kommunestyrets behandling av den aktuelle
eierskapskontrollen som skal følges opp.
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OM PLANEN
2.1

Tidshorisont og ressurser

Tidshorisont
Någjeldende plan for eierskapskontroll (2017-2020) har en tidsramme på fire år. Det
framlagte forslaget til plan for eierskapskontroll har også en tidsramme på fire år.
I planforslaget legges det videre til grunn at kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet
til å foreta endringer i planen i planperioden dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.
Ressurser
Konkret ressursbruk (herunder antall timer) vil bli anslått i revisjonens
prosjektskisse/prosjektplan ved kontrollutvalgets behandling av oppstart (bestilling) av hver
enkelt eierskapskontroll.
I forslag til budsjett 2021 fra VEFIK IKS er det budsjettert med 426 timer dette året til
henholdsvis forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Karasjok kommune. Det vil si om lag
1-2 forvaltningsrevisjoner per år inkludert eierskapskontroller, i alt 4-8 forvaltningsrevisjoner
inkludert eierskapskontroller i Karasjok kommune i planperioden 2021-2024.
Det legges ikke opp til gjennomføring av eierskapskontroll i 2021.

2.2

Behandling i kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide plan for eierskapskontroll.
Forslag til plan for eierskapskontroll skal i denne valgperioden (2019-2023) behandles i
kontrollutvalget innen utgangen av 2020.

2.3

Behandling i kommunestyret

Plan for eierskapskontroll skal vedtas av kommunestyret selv etter innstilling fra
kontrollutvalget.
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PRIORITERTE OMRÅDER
Risiko- og vesentlighetsvurderingen, vedlegg 1, er ment som et grunnlag for kontrollutvalget
for å velge ut prioriterte områder eller selskap som kan være gjenstand for eierskapskontroll.
Forslagene fra sekretariatet er presentert i prioritert rekkefølge. Kontrollutvalget står fritt til
å prioritere annerledes, legge til og/eller ta vekk eierskapskontroller i forhold til områder i
vårt forslag til plan for eierskapskontroll. Det samme gjelder for kommunestyret. Vedtatte
prioriteringer i kontrollutvalgets vedtak blir tatt inn i plandokumentet og legges frem for
kommunestyret til behandling.

3.1

Sekretariatets forslag til prioritering av eierskapskontroll

Følgende eierskapskontroller kan vurderes-/foreslås prioritert jf. vedlegg 1 Risiko- og
vesentlighetsvurdering – Planperioden 2021-2024:
1. Finnmark miljøtjeneste AS (Fimil AS)

3.2

Kontrollutvalgets vedtatte forslag til prioritering av
eierskapskontroll

Kontrollutvalget vedtok i sak 11/2021 at følgende områder skal prioriteres i planperioden:
1. Finnmark Miljøtjeneste AS (Fimil AS)
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å gjøre endringer i planen underveis i
planperioden dersom utvalget finner dette nødvendig.
Vedtaket bygger på den forutsetning at hver enkelt forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll
gjennomføres innenfor en timeramme på 250-350 timer, jf. kapittel 2.1. Eventuelle avvik fra
dette vil øke eller redusere antall forvaltningsrevisjoner/eierskapskontroller som skal
gjennomføres i denne planperioden.
Vedtaket bygger videre på den forutsetning at det ikke gjennomføres eierskapskontroll i
2021. Ved eventuell gjennomføring av eierskapskontroll i 2021 vil dette medføre redusert
samlet timetall til gjennomføring av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll dette året.

3.3

Kommunestyrets vedtatte prioriteringer av eierskapskontroll

Kommunestyret vedtok i sak xx/2020/2021 at følgende områder prioriteres i planperioden
2021-2024:
1.
2.
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3.
Vedtaket bygger på den forutsetning at hver enkelt forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll
gjennomføres innenfor en timeramme på 250-350 timer, jf. kapittel 2.1. Eventuelle avvik fra
dette vil øke eller redusere antall forvaltningsrevisjoner/eierskapskontroller som skal
gjennomføre i denne planperioden.
Vedtaket bygger videre på den forutsetning at det ikke gjennomføres eierskapskontroll i
2021. Ved eventuell gjennomføring av eierskapskontroll i 2021 vil dette medføre redusert
samlet timetall til gjennomføring av forvaltningsrevisjon/eierskapskontroller dette året.

Side 8

209

KUSEK
IKS

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/
Oarje-Finnmárkku Dárkkistanlávdegotti čállingoddi SGO

Risiko- og
vesentlighetsvurderinger
Forvaltningsrevisjon
Eierskapskontroll
Planperioden 2021-2024

Karasjok kommune

210

Side 2

211

INNHOLDSFORTEGNELSE
FORORD................................................................................................................................................ 5
1.

INNLEDNING .............................................................................................................................. 6
1.1Om risiko- og vesentlighetsvurderinger .......................................................................... 6
1.2Framgangsmåte og metode ............................................................................................ 9
1.3Leserveiledning ............................................................................................................ 12

2.

VALG OM OMRÅDER ............................................................................................................. 13
2.1Kommunebarometeret................................................................................................. 13
2.2Områder som ikke omfattes av Kommunebarometeret ................................................. 25
2.3Forslag fra kontrollutvalg, folkevalgte, administrasjon eller andre ................................. 26
2.4Rapportering i kommunens årsberetning for 2019 ........................................................ 27
2.5Oppsummering ............................................................................................................ 27

3.

SEKTOROVERGRIPENDE OMRÅDER ............................................................................... 29
3.1Prosjektet «Fremtidens Karasjok» ................................................................................ 29
3.2Politisk og administrativ organisering og struktur ......................................................... 31
3.3Planverk, styringssystemer og internkontroll ................................................................ 43
3.4Økonomi...................................................................................................................... 48
3.5Digitalisering ................................................................................................................ 54
3.6Forberedelse og iverksetting av politiske vedtak ........................................................... 58
3.7Arbeidsmiljø, HMS og sykefravær ................................................................................. 62
3.8Etikk ............................................................................................................................ 67
3.9Avvik og varsling .......................................................................................................... 69
3.10 Anskaffelser, innkjøp og kontraktsoppfølging ......................................................... 74
3.11 Informasjonssikkerhet og personvern ..................................................................... 78
3.12 Åpenhet, innsyn og informasjon - offentlighet ........................................................ 82
3.13 Sikkerhet og beredskap .......................................................................................... 85
3.14 Klima, miljø og energi ............................................................................................. 89
3.15 Bemanning, rekruttering og kompetanse ................................................................ 92
3.16 Oppsummering av risiko- og vesentlighetsvurderinger ............................................ 96

4.

HELSE OG OMSORG ............................................................................................................... 97
4.1Overordnet rammeverk innenfor helse og omsorg ........................................................ 97
4.2Litt om helse og omsorg i Karasjok kommune ............................................................... 98
4.3Hjemmebaserte tjenester – Praktisk bistand ................................................................ 100
4.4Institusjonsplass, herunder sykehjem med mer............................................................ 103
4.5Rus og psykiatri ........................................................................................................... 106
4.6Legetjenesten ............................................................................................................. 110
4.7Helsestasjon og skolehelsetjeneste .............................................................................. 113
4.8Oppsummering av risiko- og vesentlighetsvurderinger ................................................. 115

5.

OPPVEKST, UTDANNING, SPRÅK OG KULTUR........................................................... 116
5.1Barnehage .................................................................................................................. 116
5.2Grunnskole ................................................................................................................. 119
5.3PP-tjenesten ............................................................................................................... 123
5.4Barneverntjenesten .................................................................................................... 126
5.5Språk .......................................................................................................................... 129
5.6Oppsummering av risiko- og vesentlighetsvurderinger ................................................. 131

6.

PLAN, TEKNISK, MILJØUTVIKLING OG NÆRING ....................................................... 132
Side 3

212

6.1Kommunale veier ........................................................................................................ 132
6.2Næringsarbeid ............................................................................................................ 134
6.3Bygg- og eiendomsforvaltning ..................................................................................... 137
6.4Byggeprosjekter .......................................................................................................... 140
6.5Oppsummering av risiko- og vesentlighetsvurderinger ................................................. 142

7.

SELSKAPER OG EIERSTYRING ......................................................................................... 143
7.1Overordnet rammeverk............................................................................................... 143
7.2Karasjok kommunes eierskap og eierstyring ................................................................ 143
7.3Interkommunale selskaper (IKS) .................................................................................. 144
7.4Aksjeselskaper (AS) ..................................................................................................... 148
7.5Andre selskap ............................................................................................................. 152
7.6Oppsummering av risiko- og vesentlighetsvurderinger ................................................. 152

Side 4

213

FORORD
Denne risiko- og vesentlighetsvurderingen er utarbeidet av KUSEK IKS på oppdrag for
kontrollutvalget i Karasjok kommune. Dokumentet danner grunnlaget for henholdsvis plan
for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll. Planene vedtas av kommunestyret
etter innstilling fra kontrollutvalget.

11. desember 2020

KUSEK IKS

Tom Øyvind Heitmann
Rådgiver/prosjektleder

Kate M. Larsen
Daglig leder

Side 5

214

1. INNLEDNING
Kommunens kontrollutvalg skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll.1
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser,
gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og
anerkjente prinsipper for eierstyring.
I kommunelovens bestemmelser om egenkontroll framgår det at kontrollutvalget minst én
gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er
konstituert, skal utarbeide henholdsvis en plan som viser på hvilke områder det skal
gjennomføres forvaltningsrevisjoner, og en plan for hvilke eierskapskontroller som skal
gjennomføres.
Plan for forvaltningsrevisjon skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av
kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Plan for eierskapskontroll
skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i selskaper.
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingene er å finne ut hvor det er størst behov for
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Risiko- og vesentlighetsvurderingene er ment å
fremskaffe relevant informasjon som gir kontrollutvalget mulighet til å utarbeide planer for
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, som har størst nytteeffekt.
Planene skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan delegere til
kontrollutvalget å gjøre endringer i planene.

1.1

Om risiko- og vesentlighetsvurderinger

1.1.1 Teoretisk tilnærming
I samfunnet generelt har vi i de siste tiår sett et økende fokus på risiko og risikostyring, og
dette har nedfelt seg i en mer systematisk tenking og tilnærming på området. 2 Ett sentralt
eksempel på dette er COSO -rammeverkene som er utarbeidet med tanke på ledelse og
styring i alle typer virksomheter, og som kan anvendes både i privat og offentlig sektor. 3
Risiko- og vesentlighetsvurderingene som vi gjør er inspirert av COSO-rammeverket.
Elementene i de risiko- og vesentlighetsvurderingene som gjøres er følgende:
1

Kommuneloven § 23-2 første ledd.
Norges kommunerevisorforbund (NKRF); Veileder i risiko- og vesentlighetsvudering (desember 2019).
3 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - en frivillig organisasjon i privat sektor
som har som formål å forbedre kvaliteten på finansiell rapportering gjennom fokus på etikk i forretningslivet,
effektiv intern kontroll og corporate governance.
I 2004 la COSO fram et nytt rammeverk – Enterprise Risk Management (ERM) – Integrated Framework.
2
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Mål for kommunens virksomhet
Risikofaktorer
Risikovurderinger
Vesentlighetsvurderinger

Mål for kommunens virksomhet
Risiko og vesentlighetsvurderingen tar utgangspunkt i følgende kilder:
 Gjeldende lover og forskrifter
 Kommunale plandokumenter
 Vedtak og forutsetninger i kommunestyret
Kommunen utfører en rekke lovpålagte oppgaver og tjenester. I de ulike lovene framgår de
krav som stilles til tjenestene som kommunen skal yte. Kravene som lover og forskrifter
setter til tjenestene som kommunen er pålagt å levere sine innbyggere, kan forstås som mål
for den kommunale virksomhet. Det er også naturlig å legge til grunn målene som
framkommer i de ulike kommunale plandokumenter og vedtak.
Risikofaktorer
Utgangspunktet for risikovurderingene er uønskede hendelser – risikofaktorer – som kan
inntreffe og true måloppnåelsen i kommunen.
Risikofaktorer må sees opp mot hvert område som vurderes. Hvor detaljert en skal gå til
verks innenfor hvert område, beror på hvilke ressurser som skal legges ned i risiko- og
vesentlighetsvurderingen, og hvor «spisset» vurderingene skal være. Nytteverdien er at det
blir mulig å identifisere mer konkrete områder i kommunens tjenester, - spesielt på
systemområder kan områder fremstå som lite gjenkjennbart fra et brukerperspektiv.
Uønskede hendelser kan blant annet inntreffe med hensyn til følgende områder:





Overholdelse av lover og bestemmelser
Økonomi
Produktivitet
Måloppnåelse

Risikovurderinger
Risikovurderinger er sammensatt av tre ulike elementer:
 Vurdering av konsekvens
 Vurdering av sannsynlighet
 Risikoreduserende tiltak
I risikovurderingen vurderes betydningen av de mulige framtidige hendelsene og
sannsynlighet for at de inntreffer ut fra LAV, MIDDELS og HØY risiko.
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Vurdering av konsekvens
Med konsekvens menes den betydning det vil ha for kommunens måloppnåelse, dersom de
ulike risikofaktorene inntreffer og som kan utgjøre en risiko for at kommunen ikke når sine
mål.
Vurdering av sannsynlighet
Med dette menes sannsynlighet for at en risikofaktor kan inntreffe. Ved vurdering av
sannsynlighet er det tatt utgangspunkt i tidligere hendelser og endringer i omgivelsene som
kan ha påvirkning for sannsynligheten.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak er eventuelle tiltak som kommunens ledelse har iverksatt for å
redusere muligheten for at måloppnåelse ikke inntreffer, og som reduserer virkningene
dersom risikofaktorene likevel slår til. På et overordnet nivå er det kartlagt hvilke tiltak som
er etablert i kommunen og vurdert i hvor stor grad disse har risikoreduserende effekt. Sett
mot konsekvens av og sannsynlighet for at uønskede hendelser inntreffer.
Vesentlighetsvurderinger
I denne sammenheng er det en samlet vurdering av alvorsgraden som den enkelte faktor
representerer i forhold til måloppnåelse. Virksomheten som drives i kommunen er
omfattende og involverer mange ulike aktører med til dels ulike interesser i kommunens
virksomhet. Aktører med ulikt ståsted kan ha svært ulik oppfatning av hva som er vesentlig.
Det er vanskelig å måle ulike sektorers vesentlighet opp mot hverandre. Over tid bør
analysen dekke en tilstrekkelig bredde av kommunens virksomhet. Vesentlighet er derfor
vurdert ut fra ulike perspektiv, sortert ut fra vektlagte perspektiver.
Fra brukerperspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunale tjenester anser som
vesentlig.
Fra medarbeiderperspektiv, vurdert ut fra hva de ulike medarbeiderne innenfor et
tjenesteområde anser som vesentlig.
Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er vesentlig ved kommunens
virksomhet sett i forhold til samfunnet og miljøet, herunder omdømme.
Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av tjenesteområdets driftsutgifter sett i
forhold til kommunens totale driftsutgifter, samt forskjeller i forhold til sammenlignbare
kommuner med mer.
Fra et organisatorisk perspektiv, vurdert ut ifra elementer som styring, kontroll, ledelse og
rapportering.
Fra et politisk perspektiv, vurdert ut ifra ulike tjenesteområder som har størst vesentlighet
sett fra de folkevalgtes perspektiv (oppfatning av vesentlighet kan variere mellom politiske
grupperinger)
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Oppsummering
I tabellen nedenfor vises eksempler på hvordan en oppsummering av risiko- og
vesentlighetsvurdering kan gjøres.
Aktuell ja/nei

Konsekvens

Risikoreduserende
tiltak

Sannsynlighet

Vesentlighet

Byggesaksbehandling

nei

Middels

Ja

Lav

Middels

Barneverntjenesten

ja

Høy

Delvis

Høy

Høy

Høy

Delvis

Middels

Middels

Område/oppgave

Spesialundervisning

Ja, kan være aktuell for
forvaltningsrevisjon

Pleie og omsorg

ja

Middels

Nei

Høy

Høy

Sykefravær

nei

Middels

Ja

Lav

Lav

1.1.2 Rullering og evaluering
Det er viktig å få avklart hvor ofte plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll
skal utarbeides, slik at vurderingenes tidshorisont er på plass. Kravet i kommuneloven er at
dette skal gjennomføres minst én gang i valgperioden. Det er opp til kommunestyret å
bestemme om vurderingene og planene skal utarbeides oftere.
Erfaringene har vist at det er en ressurskrevende prosess å utarbeide risiko- og
vesentlighetsvurderinger. Det vil derfor trolig legge beslag på for store ressurser å
gjennomføre slik vurdering årlig. En mer hensiktsmessig tilnærming er å foreta en
gjennomgang av vurderingene og de vedtatte planene i forkant av oppstart av hver enkelt
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
For å sikre nødvendig fleksibilitet i forhold til behov som kan dukke opp, er det viktig at
kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer i planene i
løpet av planperiodene.

1.2

Framgangsmåte og metode

1.2.1 Valg av områder eller tema som skal undersøkes nærmere
Kommunene er pålagt mange oppgaver og må forholde seg til lover, regler og retningslinjer
på svært mange områder. De skal også søke å utnytte ressursene på best mulig måte i et
kortsiktig og et langsiktig perspektiv. I og med at det er svært ressurskrevende å gå gjennom
alle områder og tema som er relevante for en kommune har vi valgt å snevre inn
tema/områder det skal gjøres en nærmere vurdering av.
Vi har satt følgende kriterier for valg av tema/områder det skal gjøres risiko- og
vesentlighetsvurdering av:
1. Kommunebarometeret – områdene hvor karaktersettingen indikerer at tilstanden
ikke er tilfredsstillende
2. Temaer/områder som ikke omfattes av Kommunebarometeret
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3. Temaer/områder foreslått av kontrollutvalg, folkevalgte, revisor eller andre
4. Sekretariatets egen kunnskap/erfaring
Kommunebarometeret er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her
rangeres kommunene etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. Basert på det
beregnede nøkkeltall – som i de fleste tilfeller er relatert til kvalitet eller kapasitet på
kommunens tjenestetilbud – settes det en karakter på kommunens prestasjon. Karakteren
viser hvordan kommunen ligger an i forhold til de andre kommunene. Karakteren 3,5 gis til
kommuner med nøkkeltall som ligger på eller rundt landssnittet. Resten av kommunene
fordeles over og under midtpunktet. De 5 prosent beste får karakteren 6, mens de 5 prosent
dårligste får karakteren 1. Karakteren 1 er kvalitativt “dårligst” og 6 er “best”. Vi anser i
denne sammenhengen en karakter lavere enn 3 som indikasjon på at kommunens prestasjon
eller tilstand på området ikke er tilfredsstillende.
I og med at det på noen områder ikke er praktisk å tallfeste hvordan en kommune presterer
er det ikke alle områder som inngår i Kommunebarometeret. De fleste av områdene dette
gjelder er sektorovergripende. Disse temaene eller områdene har vi valgt å gjøre en
nærmere risiko- og vesentlighetsvurdering av. Hvilke områder det er snakk om framgår av
kapittel 2.2 nedenfor.
Vi har også valgt å gjøre en risiko- og vesentlighetsvurdering av selskapene kommunen eier
helt eller delvis – som det har kommet innspill på. Hvis kommunen har en delvis eierandel
har vi bare sett nærmere på selskaper som er heleid av kommuner/fylkeskommuner fordi
det ikke er innsynsrett i selskaper med privat eierskap.
Vårt valg av tema/områder er i tillegg basert på forslag eller innspill mottatt fra
kontrollutvalg, folkevalgte, revisor eller andre, samt vår egen kunnskap eller erfaring om
tema/områder det kan være knyttet risiko til generelt eller særskilt for Karasjok kommune.

1.2.2 Metode
Statistikk og diverse målinger
Offentlig statistikk er hentet fra offentlige tilgjengelige databaser som for eksempel KOSTRA,
kommunebarometer, åpenhetsindeksen, effektivitetsanalysen, kommunetesten og KS sin
statistikk om sykefravær.
Statistikk gir mulighet for å sammenligne tall som gjelder for Karasjok kommune med andre
kommuner av tilsvarende størrelse og økonomiske rammebetingelser.
Dokumentanalyse
Dokumentene som er gjennomgått er i hovedsak informasjon fra Karasjok kommunes
hjemmeside, samt dokumenter oversendt fra kommunen til sekretariatet.
Intervju og innspill
Sekretariatet har mottatt innspill fra ordfører.
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Kontrollutvalg
I prosessen har kontrollutvalget drøftet valg av områder/tema for risiko- og
vesentlighetsvurderinger som tas med i sekretariatets vurderinger.
Kommunens revisor
KUSEK IKS har i mars 2020 rettet en forespørsel til kommunens revisor, og invitert revisjonen
til å gi innspill til områder hvor det anses å være størst behov for forvaltningsrevisjon/
eierskapskontroll. Revisjonen har signalisert at gjenstående forvaltningsrevisjoner i
planperioden 2017-2020 bør inngå i en ny risiko- og vesentlighetsvurdering.
Status – Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
Nåværende status på forvaltningsrevisjon for denne planperioden er følgende:





Varsling og avvikshåndtering (bestilt som to delrapporter) – Pågår
Sykefravær og IA-avtalen– Pågår
Spesialundervisning – Ikke startet
Tilsettinger – Ikke startet

På møte i kontrollutvalget 17. juni 2019 konkluderte kontrollutvalget på følgende måte
under referatsak 2/2019:
«Kontrollutvalget tok ref.saken og sekretariatets opplysninger til orientering.
Kontrollutvalget tok revisjonssjefens opplysninger til orientering, og særlig i forhold til
opplysningene om at samtlige forvaltningsrevisjoner for inneværende planperiode skal
leveres innen utgangen av 2020.»
På møte i kontrollutvalget 14. september 2020 vedtok kontrollutvalget følgende:
«Kontrollutvalget ber sekretariatet foreta en fornyet risiko- og vesentlighetsvurdering av de
gjenstående to forvaltningsrevisjonene i plan for 2017-2020 samtidig med pågående
vurderinger vedrørende plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024. Kontrollutvalget tar etter
dette stilling til gjennomføring av disse to forvaltningsrevisjonene.
Delrapport nr. 1 av forvaltningsrevisjonen «Varsling og avvikshåndtering» forventes levert
høsthalvåret 2020
Delrapport nr. 2 av forvaltningsrevisjonen «Varsling og avvikshåndtering» forventes levert i
slutten av 2020/januar 2021.
Rapport fra forvaltningsrevisjonen «Sykefravær og IA-avtalen» forventes levert senest
januar 2021.»
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1.2.3 Datagrunnlag
I arbeidet med innhenting av informasjon har KUSEK IKS blant annet sett til følgende kilder:



















1.3

Årsrapporter
Årsregnskap
Årsbudsjett og økonomiplaner
Kommuneplanens samfunnsdel
Fag- og temaplaner
Kommunedelplaner
Retningslinjer og reglement
Protokoller fra møter i kommunestyret
Drøfting i kontrollutvalg
Innspill fra ordfører
Offentlig statistikk
Kommunebarometeret
Tidligere gjennomførte revisjoner
Tidligere gjennomførte eierskapskontroller
Sekretariatets generelle kjennskap til kommunen og erfaring på områdene
Saker i media
Kommunens hjemmeside
Relevant lovverk

Leserveiledning

Risiko- og vesentlighetsvurderingen tar utgangspunkt i kommunens virksomhet på et
overordnet plan og tar for seg områder valgt etter kriteriene nevnt i kapittel 1.2.
Risiko- og vesentlighetsvurderingen er ment som et grunnlag for kontrollutvalget for å velge
ut og prioritere forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller. I kapittel 1 blir arbeidet med å
utarbeide en risiko- og vesentlighetsvurdering beskrevet, samt beskrivelse av metodisk
framgangsmåte.
I kapittel 2 gjør vi rede for vårt valg av tema/områder det skal gjøres risiko- og
vesentlighetsvurdering av. Den konkrete vurderingen presenteres i kapittel 3 og utover.
Risikovurderingene danner grunnlag for forslag til forvaltningsrevisjoner og
eierskapskontroller. Forslag til forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir presentert i
plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll.
Prioritering og valg av forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller skal kontrollutvalget
gjøre i en egen sak. Kontrollutvalget står derfor fritt til å legge til og/eller ta vekk
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller i forhold til det som presenteres i dette
dokumentet. Endelig prioritering blir fremstilt i henholdsvis plan for forvaltningsrevisjon og
plan for eierskapskontroll, som begge skal legges frem for kommunestyret til behandling.
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2. VALG OM OMRÅDER
2.1

Kommunebarometeret

Som nevnt i kapittel 1.2 vil valget av områder det skal gjøres en risiko- og
vesentlighetsvurdering av i første rekke basere seg på Kommunebarometeret. Slik vi ser det
er det i denne sammenheng naturlig å gjøre en nærmere vurdering av områdene hvor
kommunen ifølge Kommunebarometeret presterer svakt. I de fleste tilfeller knytter
prestasjonen seg til kvalitet eller kapasitet på kommunens tjenestetilbud, men det kan også
dreie seg om overgripende forhold som økonomisk tilstand og utvikling. Vi anser i denne
sammenhengen en karakter lavere enn 3 som indikasjon på at kommunens prestasjon er
utilfredsstillende. Karakterer som er knyttet til mer generelle forhold i kommunen, og ikke
nødvendigvis sier så mye om kvalitet eller kapasitet på kommunens tjenester, for eksempel
andel innbyggere med sosialhjelp og kinobesøk per innbygger, har vi ikke tillagt mye vekt i
vurderingen av om det er nødvendig å gjøre en risiko- og vesentlighetsvurdering.
For å gjøre det mulig å danne seg et helhetlig bilde av tilstanden vil vi presentere sektoren
slik den er framstilt i Kommunebarometeret før vi tar stilling til om det skal gjøres en risikoog vesentlighetsvurdering av sektoren eller spesifikke deler av den.4

4

I noen tilfeller har det ikke vært mulig å beregne nøkkeltall fordi det ikke er publisert tall av personvernhensyn eller fordi
kommunen ikke har rapportert noen tall på området. På disse områdene er det ikke satt karakter.
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2.1.1 Grunnskole
Karasjok kommune kom på 274. plass innen denne sektoren.
Tabell 1: Kommunebarometeret, Karasjok kommune, Grunnskole

Kilde: Kommunal Rapport

Tabellen viser at Karasjok kommune scorer lavt på følgende områder:








Snitt grunnskolepoeng siste fire år
Andel elever på laveste mestringsnivå, 9. trinn, snitt siste fire år
Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk, 8.-10.
trinn
Trivsel, 7. trinn, snitt siste fem år
Trivsel, 10. trinn, snitt siste fem år
Fysisk aktivitet, 5.-7. trinn
Andel elever som får leksehjelp, 1.-10. trinn

Vår vurdering
Karasjok kommune har lav score på mange nøkkeltall i grunnskolesektoren. Vi vil derfor
gjøre en risiko- og vesentlighetsvurdering av sektoren.
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2.1.2 Pleie og omsorg
Karasjok kom på 332. plass innen denne sektoren.
Tabell 2: Kommunebarometeret, Karasjok kommune, Pleie og omsorg

Kilde: Kommunal Rapport

Tabellen viser at Karasjok kommune scorer lavt på følgende områder:











Andelen av ansatte (brukerrettede årsverk) som har fagutdanning
Andel plasser i skjermet enhet, målt mot beboere på sykehjem over 80 år
Tid med fysioterapeut på sykehjem
Rehabiliteringsplasser mot innbyggere 67 år og over
Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter per 10.000 innbyggere
Antall trygghetsalarmer, målt som andel av hjemmeboende eldre over 80 år
Årsverk av ergoterapeuter per 1000 innbyggere over 80 år
Årsverk av geriatrisk sykepleier per 1000 innbyggere over 80 år
Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i arbeid og studier
Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i fritidsaktiviteter

Vår vurdering
Karasjok kommune har lav score på mange nøkkeltall i pleie- og omsorgssektoren. Det tilsier
at det bør gjøres en risiko- og vesentlighetsvurdering på området.
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2.1.3 Barnevern
Karasjok kom på 275. plass innen barnevern.
Tabell 3: Kommunebarometeret, Karasjok kommune, Barnevern

Kilde: Kommunal Rapport

Tabellen viser at Karasjok kommune scorer lavt på følgende områder:






Andel barn i barnevernet, korrigert for behovet
Andel undersøkelser gjennomført innenfor 3 måneder, 4-årsserie
Andel barn under omsorg som har omsorgsplan, snitt siste 4 år
Andel barn under omsorg som har tiltaksplan, snitt siste 4 år
Antall gjennomførte brukerundersøkelser i barnevernet de siste fire årene

Vår vurdering
Karasjok kommune har lav score på litt under halvparten av de utvalgte nøkkeltallene for
barnevern. Det tilsier at det bør gjøres en risiko- og vesentlighetsvurdering på området.
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2.1.4 Barnehage
Karasjok kom på 334. plass innen denne sektoren.
Tabell 4: Kommunebarometeret, Karasjok kommune, Barnehage

Kilde: Kommunal Rapport

Tabellen viser at Karasjok kommune scorer lavt på følgende områder:








Antall barn per årsverk, kommunale barnehager
Andel kommunale barnehager som oppfyller pedagognormen
Andel ansatte i kommunale barnehager med pedagogisk utdanning
Andel ansatte i private barnehager med pedagogisk utdanning
Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage siste fire år
Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager
Andel 1-5-åringer med barnehageplass

Vår vurdering
Karasjok kommune har lav score på litt over halvparten av de utvalgte nøkkeltallene for
barnehage. Det tilsier at det bør gjøres en risiko- og vesentlighetsvurdering på området.
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2.1.5 Helse
Karasjok kom på 387. plass innen denne sektoren.
Tabell 5: Kommunebarometeret, Karasjok kommune, Helse

Kilde: Kommunal Rapport

Tabellen viser at Karasjok kommune scorer lavt på følgende områder:






Andel ledige listeplasser
Andel helsesøster-årsverk per 10 000 innbyggere under fem år
Andel med fullført helseundersøkelse innen 1. skoleår
Andel fødte med hjemmebesøk innen 14 dager
Netto utgifter til forebygging per innbygger over 4 år

Vår vurdering
Karasjok kommune har lav score på litt under halvparten av de utvalgte nøkkeltallene for
helse. Det tilsier at det bør gjøres en risiko- og vesentlighetsvurdering på området.
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2.1.6 Sosialtjenesten
Karasjok kom på 327. plass innen denne sektoren.
Tabell 6: Kommunebarometeret, Karasjok kommune, Sosialtjenesten

Kilde: Kommunal Rapport

Tabellen viser at Karasjok kommune scorer lavt på følgende områder:





Snitt stønadslengde i antall måneder for mottakere av sosialhjelp, 25-66 år
Andel 18-24 på sosialhjelp, korrigert
Andel 25-66 på sosialhjelp, korrigert
Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 10 måneder eller mer

Vår vurdering
Karasjok kommune har lav score på 1/3 av de utvalgte nøkkeltallene for sosialtjenesten.
Dette tilsier at det ikke bør gjøres en risiko- og vesentlighetsvurdering på området.
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2.1.7 Kultur
Karasjok kom på 149. plass innen denne sektoren.
Tabell 7: Kommunebarometeret, Karasjok kommune, Kultur

Kilde: Kommunal Rapport

Tabellen viser at Karasjok kommune scorer lavt på følgende områder:






Besøk i folkebibliotek per innbygger
Utlån per innbygger
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og unge
Andelen av elevene som går på kommunens musikk- og kulturskole
Andel av kulturutgiftene som er overført til frivillige

Vår vurdering
Karasjok kommune har lav score på litt under halvparten av de utvalgte nøkkeltallene for
kultur. Samtidig er kommunen rangert relativt høyt på dette området i
Kommunebarometeret. Det tilsier at det ikke bør gjøres en risiko- og vesentlighetsvurdering
på området.
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2.1.8 Miljø
Karasjok kom på 231. plass innen denne sektoren.
Tabell 8: Kommunebarometeret, Karasjok kommune, Miljø

Kilde: Kommunal Rapport

Tabellen viser at Karasjok kommune scorer lavt på følgende områder:






Energikostnader per kvm bygg
Energibruk per bruker, kommunale bygg
Avfall per innbygger i kilo, korrigert for antall fritidsboliger
Andel husholdningsavfall levert til gjenvinning og biogassproduksjon
Utslipp av klimagasser per innbygger i CO2-ekvivalenter, oppvarming

Vår vurdering
Karasjok kommune har lav score på litt under halvparten av de utvalgte nøkkeltallene for
miljø. Det tilsier at det bør gjøres en risiko- og vesentlighetsvurdering på området.
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2.1.9 Saksbehandling - Byggesaker
Karasjok kom på 61. plass innen denne sektoren.
Tabell 9: Kommunebarometeret, Karasjok kommune, Saksbehandling

Kilde: Kommunal Rapport

Tabellen viser at Karasjok kommune scorer lavt på følgende område:


Andel av vedtatte byggesaker med faktisk tilsyn

Vår vurdering
Karasjok kommune har lav score på kun ett av de utvalgte nøkkeltallene for
saksbehandling – byggesaker. I tillegg har Karasjok en høy samlet score (61. plass) på dette
området. Det tilsier at det ikke bør gjøres en risiko- og vesentlighetsvurdering på området
saksbehandling i byggesaker.
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2.1.10 Vann, avløp og renovasjon
Karasjok kom på 347. plass innen denne sektoren.
Tabell 10: Kommunebarometeret, Karasjok kommune, Vann, avløp og renovasjon

Kilde: Kommunal Rapport

Tabellen viser at Karasjok kommune scorer lavt på følgende områder:






Brudd i vannleveransen, snitt timer per år per innbygger
Andel av vannet som går tapt på grunn av lekkasjer
Andel fornyet vannledningsnett siste tre år
Beregnet gjennomsnittsalder for det kommunale vannledningsnett med kjent alder
Oversvømmelser per 10 000 innbygger

Vår vurdering
Karasjok kommune har lav score på under halvparten av de utvalgte nøkkeltallene for vann,
avløp og renovasjon. Det tilsier at det ikke bør gjøres en risiko- og vesentlighetsvurdering på
området.
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2.1.11 Økonomi
Karasjok kom på 299. plass innen denne sektoren
Tabell 11: Kommunebarometeret, Karasjok kommune, Økonomi

Kilde: Kommunal Rapport

Tabellen viser at Karasjok kommune scorer lavt på følgende områder:






Korrigert netto driftsresultat i prosent
Korrigert netto driftsresultat i prosent, snitt 4 siste år
Disposisjonsfond
Netto finansutgifter, i prosent av brutto driftsinntekter eksl. avdrag
Andel av investeringene som finansieres av lån, siste fire år

Vår vurdering
Karasjok kommune har lav score på litt under halvparten av de utvalgte nøkkeltallene for
økonomi. Det tilsier at det bør gjøres en risiko- og vesentlighetsvurdering på området.

2.1.12 Kostnadsnivå
Karasjok kom på 310. plass innen denne sektoren.
Tabell 12: Kommunebarometeret, Karasjok kommune, Kostnadsnivå

Kilde: Kommunal Rapport
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Tabellen viser at Karasjok kommune scorer lavt på følgende områder:






Netto utgifter til grunnskole per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet
Netto utgifter til pleie og omsorg per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet
Netto utgifter til sosialhjelp per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet
Netto utgifter til kommunehelse per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet
Netto utgifter til administrasjon per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet

Vår vurdering
Karasjok kommune har lav score på langt over halvparten av de utvalgte nøkkeltallene for
kostnadsnivået i kommunen. Det tilsier at kommunens kostnadsnivå eventuelt bør inngå
som en del av risiko- og vesentlighetsvurderingene av de områder og tema som de
respektive kostnadsnivåene hører under.

2.2

Områder som ikke omfattes av Kommunebarometeret

Etter vår vurdering omfattes følgende tema/områder ikke av Kommunebarometeret:



















Politisk og administrativ organisering
Styringssystemer og internkontroll
Digitalisering
Forberedelse og iverksetting av politiske vedtak
Arbeidsmiljø, HMS og sykefravær
Etikk
Avvik og varsling
Anskaffelser, innkjøp og kontraktsoppfølging
Informasjonssikkerhet og personvern
Åpenhet, innsyn og informasjon – offentlighet
Sikkerhet og beredskap
Bemanning, rekruttering og kompetanse
Næringsarbeid
Kommunens ansvar for pårørende
Rus og psykiatri
Kommunale veier
Brann- og feievesen
Bygg- og eiendomsforvaltning

Områdene som kan karakteriseres som sektorovergripende vil bli behandlet i kapittel 3. De
øvrige områdene vil bli behandlet under sektoren de faller inn under. Risiko- og
vesentlighetsvurdering av disse presenteres i kapittel 4, 5 og 6.
Kommunen er også hel- eller delvis eier av ulike selskaper. Hvilke av disse vi vil gjøre en
risiko- og vesentlighetsvurdering av framgår av kapittel 7.

Side 25

234

2.3

Forslag fra kontrollutvalg, folkevalgte, administrasjon
eller andre

Kontrollutvalget i Karasjok kommune har flere forslag til områder det bør ses nærmere på.
Kontrollutvalget peker på følgende områder:


Næringsarbeid



Vann, avløp og renovasjon:
- Renovering av anlegg på dette området – Tilstand/planer



Kommunale veier:
- Tilstand/planer



Fritidstilbud:
- alternativer til spor



Idrettshall:
- Fullverdig idrettshall – Oppfølging av vedtak om dette



Rekruttering, bemanning og kompetanse:
- For eksempel årsaker til gjennomtrekk av sykepleiere
- Hvordan benyttes/fordeles kommunens tilgjengelige kompetanse?



Organisasjon og struktur:
Pågående omorganiseringsprosess
- Selve prosessen
- Måloppnåelse



Byggeprosjekt:
- Karasjok nye barnehage - Håndtering

I tillegg har sekretariatet mottatt følgende kommentarer og forslag til områder det bør ses
nærmere på:


Prosjektet «Fremtidens Karasjok»
Det har vært og er fortsatt store utfordringer på mange områder innen kommunal
drift. Nettopp derfor er prosjektet «Fremtidens Karasjok» kommet i gang. Prosjektet
har vært i drift i 1 år nå og vi begynner å se små resultater. Prosjektet er på totalt 8
år, hvorav de 3 første årene er finansiert ved midler fra Departement og Fylkesmann.
Kommunen har en egenandel på kr. 750 000 årlig i prosjektet.



Barnehage
Enkelte områder som f.eks. barnehagene går bra.
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Kirke/Fellesrådet
Det er fellesrådet som driver arbeid innen kirke, med kommunal finansiering.



Omstilling/omorganisering
Den siste omorganisering trådte i kraft 01.10.2020. Kommunalleder nivået er tatt
vekk og det er nå 12 enhetsledere som er direkte underlagt kommunedirektøren.
Dette har gitt overgang til tonivå organisering.
Den nye organiseringen er akkurat kommet i gang, dersom nødvendig vil
kommunedirektøren gjøre endringer. Politikerne har gitt kommunedirektøren denne
myndigheten.
Viktig at nevnte prosjekt får arbeidsro. Hele organisasjonen blir saumfart de neste
årene



Statlige tilsyn
Mange statlige tilsyn de siste årene, som bl.a. var en medvirkende årsak til at
prosjektet «Fremtidens Karasjok» fikk finansiering fra statlig hold.



Om selskaper som kommunen har eierskap i
Kommunen har eierskap i FIMIL, VEFIK, KUSEK i tillegg til noen mindre aksjeposter.
En del politisk støy om driften av FIMIL som er et felles renovasjonsselskap som eies
sammen med andre kommuner. Burde vært interessant å få gjennomført
forvaltningsrevisjon i dette selskapet. Pr. i dag ser ikke ordfører nødvendigheten av
eierskapskontroll i andre selskap en FIMIL.
Ser per i dag ikke behov for en generell kontroll av kommunens eierstyring.

2.4

Rapportering i kommunens årsberetning for 2019

I utvelgelsen av tema for forvaltningsrevisjon har vi også sett hen til hva som rapporters om
tilstanden på ulike områder og tema i kommunens årsberetning for 2019.

2.5

Oppsummering

Basert på kriteriene for valg av områder som nevnt i punkt 1.2.1 har vi kommet fram til
områder det skal gjøres risiko- og vesentlighetsvurdering av. En samlet oversikt presenteres
nedenfor.
Sektorovergripende områder





Prosjektet «Fremtidens Karasjok»
Politisk og administrativ organisering (KU og OF)
Styringssystemer og internkontroll (KU og OF)
Økonomi og kostnadsnivå (KB og ÅB)
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Digitalisering
Forberedelse og iverksetting av politiske vedtak
Arbeidsmiljø, HMS og sykefravær (ÅB)
Etikk
Avvik og varsling
Anskaffelser, innkjøp og kontraktsoppfølging
Informasjonssikkerhet og personvern
Åpenhet, innsyn og informasjon – offentlighet
Sikkerhet og beredskap
Klima, miljø og energi (KB)
Bemanning, rekruttering og kompetanse (KU og ÅB)

Tjenesteområder
Oppvekst, utdanning, språk og kultur
 Grunnskole - herunder spesialundervisning (KB og ÅB)
 Barnehage (KB)
 Barnevern (KB)
 Språk (ÅB)
Helse og omsorg
 Helse (KB)
- Legetjenesten
- Helsestasjon og skolehelsetjeneste (ÅB)
 Pleie og omsorg (KB)
- Institusjonsplasser, herunder sykehjem med mer (ÅB)
- Hjemmebaserte tjenester (ÅB)
 Rus og psykiatri (ÅB)
Plan, teknisk, miljøutvikling og næring
 Næringsarbeid (KU og ÅB)
 Kommunale veier (KU og ÅB)
 Eiendomsforvaltning: Bygg og bolig (ÅB)
 Byggeprosjekter (KU)
Når det gjelder selskaper kommunen har eierinteresser i framgår det av kapittel 7 hvilke av
selskapene det gjøres en risiko- og vesentlighetsvurdering av.
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3. SEKTOROVERGRIPENDE OMRÅDER
I dette kapitlet omtales tema og områder i kommunes virksomhet som berører flere deler av
kommunen organisering, virksomhet, forvaltning og tjenesteproduksjon.

3.1

Prosjektet «Fremtidens Karasjok»

3.1.1 Om prosjektet «Fremtidens Karasjok»
Fylkesmannen i Finnmark har over tid gjennom tilsyn og utarbeidelsen av kommunebilder
for Karasjok kommune, kunnet observere en bekymringsverdig utvikling.5 Kommunen har
alvorlige utfordringer innen flere deler av kommunens ordinære oppgaver og ansvar.
Fylkesmannen og andre statsetater har gjennom tilsyn og klagebehandling kunnet avdekke
store mangler innen flere sektorer som har konsekvenser for kommunens innbyggere
gjennom manglende tjenestetilbud, sikkerhet og rettssikkerhet.
På bakgrunn av den vanskelige situasjonen i Karasjok kommune og det at Fylkesmannen har
brukt mye tid og ressurser på kommunen uten å oppnå resultater, besluttet Fylkesmannen i
Finnmark høsten 2018 å etablere et omfattende endringsprosjekt i Karasjok kommune. Etter
dialog mellom kommunen og Fylkesmannen, ble saken satt på den politiske
dagsorden i kommunen. Fylkesmannen gjennomførte møter både med kommunestyret og
formannskapet, hvor kommunepolitikerne ble gjort oppmerksomme på alvorlighetsgraden i
de utfordringene kommunen står overfor. Kommunestyret i Karasjok behandlet saken og i
vedtaks form erkjente de problemene som kommunen står overfor. Videre erkjente
kommunestyret at kommunen hadde behov for bistand og ba Fylkesmannen om hjelp til å
sikre finansiering og gjennomføring av arbeidet.
Høsten 2018 ble det også gjennomført en KOSTRA-analyse om viser at Karasjok kommune
har en meget svak kommuneøkonomi.
I januar 2019 ble det gjennomført en evaluering av den organisatoriske forvaltningspraksisen
ved hjelp av Kommunekompasset som metode. Denne viser også at Karasjok kommune har
store mangler og utfordringer i egen organisasjonspraksis i forhold til gjennomsnittet av
norske kommuner (og i forhold til beste praksis). Dette det gjelder demokrati og deltagelse,
tjenesteleveranser og service, styring og ledelse og kommunen som arbeidsgiver.
Fylkesmannen i Finnmark sendte også en bekymringsmelding til kommunal- og
moderniseringsministeren med forespørsel om å etablere en dialog med KMD i den videre
oppfølgingen av kommunen. Kommunal- og moderniseringsministeren inviterte
Fylkesmannen og kommuneledelsen til et møte i august 2018 hvor saken ble diskutert.
I møtet ga KMD Fylkesmannen anledning til å tildele skjønnsmidler uten søknad til Karasjok
kommune for å gjennomføre et forprosjekt.
5

Karasjok kommune: Prosjektplan- Hovedprosjekt – «Fremtidens Karasjok», s. 2.
Se Karasjok kommune: https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/fremtidens-karasjok/
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I desember 2018 ble det utlyst et forprosjekt som skulle gå frem til juni 2019 og som skulle
berede grunnen for hovedprosjektet. Navnet på forprosjekt (og hovedprosjektet) ble vedtatt
å være «Fremtidens Karasjok».
Den 1. oktober 2019 ble selve prosjektet "Fremtidens Karasjok" igangsatt.6 Prosjektet er et
omfattende endrings- og omstillingsprosjekt finansiert av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Karasjok kommune.
Prosjektet «Framtidens Karasjok» er et langsiktig (8 år) utviklingsprosjekt, organisert i tre
trinn
–Trinn 1: Omstilling og etablering av BASIS
–Trinn 2: Utviklingskraft og NY GIV
–Trinn 3: Innovasjon, Samskaping og BESTE PRAKSIS
Det er utarbeidet en egen prosjektplan for dette arbeidet.
Prosjektet består videre av fire delprosjekter som gjelder følgende områder:





Økonomi og styring
Plan, teknisk, miljøutvikling og næring
Helse og omsorg
Oppvekst, utdanning, språk og kultur

Det er utarbeidet egne prosjektmandater for disse fire delprosjektene.
Etter endt prosjekt skal kommunen kunne levere tjenester til innbyggerne innenfor rammen
av god forvaltningsskikk, kommunen skal ha en god organisasjonspraksis og en sunn og
bærekraftig økonomi.7
Vår gjennomgang av kommunestyrets møteprotokoller viser at kommunestyret jevnlig blir
orientert om status i arbeidet med dette prosjektet.
Dette prosjektet omtales også i kapittel 3.2.3 om omorganisering og omstilling.
Det finnes utfyllende informasjon om prosjektet på Karasjok kommunes hjemmeside.8

3.1.2 Sekretariatets kommentarer
Prosjektet «Fremtidens Karasjok» omfatter både overordnede forhold i kommunen
(økonomi og styring), samt kommunens tre avdelinger. For hvert prosjekt beskrives
utfordringer, rammer, mål (herunder effektmål) og tiltak som skal oppnås og gjennomføres.
Det foreligger en rekke risikomomenter knyttet til gjennomføring av et slikt prosjekt, noe
som taler for at selve prosjektet i seg selv kan være aktuelt for forvaltningsrevisjon.
6

https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/fremtidens-karasjok/
https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/fremtidens-karasjok/
8
https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/fremtidens-karasjok/
7
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Sekretariatet vurderer det imidlertid slik at prosjektets (og delprosjektenes) betydning for
kommunens virksomhet i stedet kan ses i sammenheng med de ulike tema og områder som
vurderes nærmere i denne risiko- og vesentlighetsvurderingen.

3.2

Politisk og administrativ organisering og struktur

3.2.1 Politisk organisering og struktur
3.2.1.1 Overordnet rammeverk
Da kommuneloven ble revidert i 1992 fikk kommuner og fylkeskommuner stor frihet i valg
av organisasjons- og arbeidsform, både politisk og administrativt. I kommuneloven blir det
i liten grad gitt føringer for hvordan kommunen skal organisere seg.
Kommuneloven skal legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og representativt
lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.9
Kommuner kan styres etter to alternative modeller, det vil si etter formannskapsmodellen
eller som parlamentarisk styreform.10 I formannskapsmodellen er formannskapet det
utøvende politiske organet. I en parlamentarisk styreform er kommunerådet det utøvende
politiske organet. De fire viktigste formelle forskjellene på formannskapsbasert og
parlamentarisk demokrati er organiseringen av valg til det utøvende organet, bemanningen
av det utøvende organet, det utøvende organets ansvar og det utøvende organets
oppgaver.11
3.2.1.2 Karasjok kommune
Organisering og struktur

Karasjok kommune styres etter formannskapsmodellen. Denne modellen er i kommunens
budsjett-økonomiplan 2020-2023 omtalt som «hovedutvalgs-/komitemodellen».12
Politisk organisering i Karasjok kommune13

9

Kommuneloven § 1-1.
Kommuneloven.
11
Regjeringen.no.
12
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 5.
13
Figuren er å finne i Årsberetning 2019, s. 5.
10
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Myndigheten til de politiske/folkevalgte organ etc. i Karasjok kommune framgår av
kommunens delegeringsreglement, sist vedtatt i kommunestyret i mars 2020.14
Kommunestyret har 19 medlemmer og er kommunens øverste politiske organ.15 I
kommunens delegeringsreglement framgår det blant annet at kommunestyret fatter vedtak
på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov, forskrift eller reglement. I
delegeringsreglementet framgår det videre hvilken myndighet kommunestyret har delegert
til andre folkevalgte organ etc. i kommunen.
Formannskapet har 5 medlemmer og behandler blant annet forslag til økonomiplan,
årsbudsjett og skattevedtak, med innstilling til kommunestyret i disse sakene16. I
kommunens delegeringsreglement er formannskapet delegert myndighet til «å treffe
avgjørelser i saker hvor ikke annet følger av lov og hvor ikke myndigheten ved reglement er
lagt til annet folkevalgt organ eller kommunedirektøren».
Formannskapet har et underutvalg, som er administrasjonsutvalget med 7 medlemmer.17
Karasjok kommune har tre hovedutvalg, som alle har 5 medlemmer hver.18 Disse er
hovedutvalg for omsorg og sosiale saker, hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og
kultur, samt hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling. Hovedutvalgenes ansvars- og
arbeidsområder framgår av kommunens delegeringsreglement. I dette reglementet framgår
det blant annet at hovedutvalgene er delegert myndighet til «å treffe avgjørelser i saker
innenfor sitt område med mindre det følger av lov eller reglement at myndigheten tilligger
kommunestyret, et annet folkevalgt organ eller administrativt organ».19
I tillegg har kommunen noen lovpålagte råd.
Kostnadsnivå

KOSTRA-tall for 2019 viser at Karasjok kommunes netto driftsutgifter per innbygger (kr 841)
til funksjonen politisk styring ligger på nivå med kommuner som Porsanger og Kautokeino,
noe lavere enn KOSTRA-gruppe 3, men dobbelt så høyt som landet uten Oslo.
Målsettinger

Samfunnsdelen til Karasjok kommunes kommuneplan inneholder ikke målsettinger som
direkte gjelder den politiske organisering og struktur i kommunen. Noen av målene i planen
kan imidlertid være indirekte rettet mot den politiske organisering av kommunen. Dette
gjelder for eksempel målsettinger om at kommunen skal være omstillingsdyktig og
målrettet, samt ha god økonomistyring.20
Karasjok kommunes årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 omhandler ikke målsettinger som
direkte gjelder kommunens politiske organisering og struktur.
14

Sak PS 20/24.
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 5.
16
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 5, og delegeringsreglement (2020), s. 10.
17
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 5.
18
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 5.
19
Delegeringsreglement (2020), s. 14, 17 og 19.
20
Kommuneplanens samfunnsdel, s. 22-24.
15
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I kommunens delegeringsreglement framgår det at den politiske strukturen som er valgt i
Karasjok kommune forutsetter en avklaring om hvilken delegering kommunestyret ønsker å
gjennomføre. Det framgår videre at delegert myndighet er en tillit som blir vist
vedkommende utvalg til å opptre på kommunestyrets vegne og bistå med å realisere
kommunestyrets vilje.
I prosjektplanen for prosjektet «Fremtidens Karasjok» framgår det at de viktigste tiltakene
kommunen må starte med umiddelbart etter prosjektstart blant annet er utarbeidelse av en
organisasjonsbeskrivelse, herunder evaluering av politisk struktur med fokus på
delegasjoner, ansvarsplassering og styring. Dette tiltaket er også omtalt i prosjektmandatet
for delprosjektet om økonomi og styring.
Utfordringer

Basert på beskrivelser i ulike dokumenter og undersøkelser kan det oppsummeres med at
Karasjok kommune blant annet har følgende utfordringer når det gjelder politisk
organisering og struktur:21


Utfordringer med å avvikle møter i lovpålagte råd grunnet dårlig oppmøte fra
medlemmene sin side



I Kommunekompasset (2019) får Karasjok kommune 43 av 100 mulige poeng
innenfor området politisk styring og kontroll



Karasjok kommune har en relativt kronglete fortid med manglende tillit mellom
politikk og administrasjon, noe som har medført at man politisk har følt behov for å
detaljstyre deler av administrasjonen



Behov for en helhetlig gjennomgang av delegasjonsreglementet i kommunen basert
på en tydelig ansvarsfordeling, der politikerne tar ansvar for hva som skal oppnås
(målsettinger) og administrasjonen tar ansvar for hvordan det skal gjøres



Liten tradisjon for å jobbe med felles politiske og administrative dialogarenaer



Mangelfullt oppmøte på folkevalgtopplæring etter kommunevalg



Gjennomfører ikke folkevalgtundersøkelser

3.2.1.3 Særlige risikoer på dette området
Særlige risikoforhold på dette området kan blant annet være uklar fordeling av myndighet,
mangelfull eller fraværende bruk av myndighet, mangelfullt oppmøte blant medlemmer i
folkevalgte organ og lovpålagte råd, samt lav møtehyppighet i organene. Det er også en
risikofaktor at saker ikke blir behandlet i de organer som skal behandle de gitte sakene, at
sakene ikke blir behandlet på en forsvarlig måte, eller at saker ikke blir behandlet i det hele
tatt.
21

Se blant annet Årsmelding 2019 og Kommunekompasset – Evaluering av forvaltningspraksis i Karasjok
kommune (KS Konsulent, 2019).
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3.2.2 Administrativ organisering og struktur
3.2.2.1 Overordnet rammeverk
Kommunedirektøren skal lede den samlete kommunale eller fylkeskommunale
administrasjonen, med de unntak som følger av lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer
eller pålegg kommunestyret eller fylkestinget gir.22 I dette ligger det at kommunedirektøren
skal sørge for at kommunen har en effektiv og fornuftig oppbygget administrasjon.23 I den
sammenheng må kommunedirektøren sørge for at organisasjonskartet er best mulig og i
godt samsvar med den politiske struktur som kommunestyret har etablert for kommunens
virksomhet, slik at de politiske organer har de nødvendige administrative hjelpemidler
(sekretariater) til sitt arbeid.
I mange kommuner er det kommunestyret som fastsetter den administrative strukturen – i
hvertfall i hovedtrekk.24 Som et ledd i dette må kommunedirektøren fordele
arbeidsoppgavene internt i kommunen og herunder utarbeide stillingsinstrukser der det er
nødvendig. Den administrative struktur som kommunedirektøren finner riktig og nødvendig
må imidlertid kunne realiseres innenfor rammen av det budsjett som kommunestyret
vedtar.
3.2.2.2 Karasjok kommune
Organisering og struktur

Kommunestyret vedtok den någjeldende administrative organisasjonsstruktur i kommunen
på møte i juni 2016.25
Det ble igangsatt et arbeide med å evaluere den administrative organisasjonsstrukturen i
2017.
Kommunestyret behandlet sak om ny administrativ organisering i omsorg og sosiale
tjenester på møte i juni 2018.26 Kommunestyret vedtok da som følger:
1. Kommunestyret ber om at den nåværende administrative organiseringen evalueres i sin
helhet jfr. Kommunestyrets vedtak fra våren 2016, da dagens organisering ble vedtatt.
2. Kommunestyret avventer behandling av ny administrativ organisering frem til en
helhetlig evaluering av dagens organisering er gjort.
3. I forslaget fra helse og omsorg vil også oppvekst bli berørt, og en ny administrativ
organisering må derfor ses i en større sammenheng, der de ansatte og tillitsvalgte er med
på i denne prosessen i både evalueringen av nåværende organisering og i forslag til ny
administrativ organisering.

22

Kommuneloven § 13-1 første ledd.
NOU 1995: 17 Om organisering av kommunal og fylkeskommunal virksomhet.
24
NOU 1995: 17 Om organisering av kommunal og fylkeskommunal virksomhet.
25
Årsmelding 2019, s. 7 og 9.
26
Sak PS 30/2018.
23
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Kommunestyret behandlet evaluering av den administrative organisasjonsstrukturen og
egen sak om denne strukturen på møte i desember 2018.27 I saksfremlegget til
kommunestyret uttrykte kommunedirektøren at «ut fra de ressurser kommunen har i dag,
vil ikke rådmannen fremme forslag til endringer i den overordnede organiseringen av
kommunen». Kommunestyret fattet følgende vedtak i saken:28
1. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer i organiseringen, slik delegasjonsreglementet
legger opp til.
2. Stillingene som enhetsleder i helse og omsorg, enhetsleder pleie og omsorg og enhetsleder
helse, skal lyses ut eksternt med tiltredelse 01.05.2019.

I kommunens delegeringsreglement (juni 2020) heter det blant annet følgende om
kommunedirektørens myndighet:29
Kommunedirektøren har myndighet til å beslutte organisasjonsendringer, herunder
omorganisere, omgjøre/omplassere stillinger innenfor budsjettets rammer og lovgivningen.

I figuren nedenfor framgår den overordnede administrative organisasjonsstruktur i Karasjok
kommune per desember 2019.
Administrativ organisering i Karasjok kommune – Overordnet nivå30

I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 framgår det at Karasjok kommune er
administrativt organisert i en trenivå-modell, det vil si kommunedirektøren, de tre
kommunallederne, samt enhetslederne.31

27

Sak PS 65/2018 og sak PS 64/2018.
Sak PS 65/2018.
29
Se Delegringsreglement (punkt 13.4), vedatt i kommunestyret 22. juni 2020 (Sak PS 24/2020).
30
Figuren er å finne i Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 6.
31
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 6.
28
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Hvilken myndighet som er delegert fra kommunestyret til kommunedirektøren framgår av
kommunens delegeringsreglement (juni 2020).
Hvilken myndighet som er delegert fra kommunedirektøren til kommunallederne og
enhetslederne vil normalt framgå av kommunedirektørens administrative delegasjoner.
Sekretariatet har forespurt kommunen om slikt dokument, men har ikke mottatt noe slikt fra
kommunen.
I årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 uttrykte kommunedirektøren at det er behov for en
ny stilling som assisterende rådmann.32 Høsten 2020 utlyste Karasjok kommune ledig stilling
som assisterende kommunedirektør.33 I utlysningsteksten framgår det at assisterende
kommunedirektør vil inngå i strategisk ledergruppe sammen med kommunedirektør og
prosjektleder for «Framtidens Karasjok». Det framgår videre at stillingen i oppstarten vil ha
en sentral oppgave med å drive målrettet arbeid med etablering og oppfølging av
kommuneorganisasjonen. På kommunens hjemmeside kan man lese at stillingen er besatt
og at vedkommende som er ansatt tiltrer i stillingen i desember 2020.34
I en statusrapport (september 2020) etter første prosjektår for prosjektet «Fremtidens
Karasjok» framgår det at det er utarbeidet en ny organisasjonsbeskrivelse med to
beslutningsnivåer som skal tre i kraft 1. oktober 2020. I intervju har sekretariatet blitt
opplyst om at kommunalledernivået er tatt vekk og at det nå er 12 enhetsledere som er
direkte underlagt kommunedirektøren. Dette har gitt overgang til tonivå-organisering.
Kostnadsnivå

KOSTRA-tall viser at Karasjok kommunes netto driftsutgifter til administrasjon var på 20,8
mill. kroner i 2019, noe som representerer en stigning på om lag 7,0 mill. kroner fra 2016.
Netto driftsutgifter til administrasjon (1000 kr)

2015
2016
2017
2018
2019
14784 13834 18987 20437 20842

KOSTRA-tall viser videre at Karasjok kommunes netto driftsutgifter til administrasjon per
innbyggere har steget i perioden 2016-2019.
Netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger
2015
2016
2017
2018
2019
5541
5131
7030
7646
7931

KOSTRA-tall for 2019 viser også at Karasjok kommunes netto driftsutgifter til administrasjon
er høyere enn både landet uten Oslo, KOSTRA-gruppe 3, kommuner i Finnmark, samt blant
annet kommuner som Kautokeino og Porsanger.

32

Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 32.
Se for eksempel https://www.yrkesfokus.no/assisterende-kommunedirektor-soknadsfrist-28-08/
34
https://www.karasjok.kommune.no/aktuelt/elisabeth-larsen-begynner-som-assisterendekommunedirektor.5704.aspx
33
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Blant annet som følge av dette blir Karasjok kommune rangert lavt (plass 314) i
Kommunebarometerets rangering når det gjelder netto driftsutgifter (kostnadsnivå) til
administrasjon.
Målsettinger

I kommuneplanens samfunnsdel (2009-2021) har kommunestyret vedtatt ett hovedmål og
flere delmål som gjelder målområdet organisasjonsutvikling. Hovedmålet er som følger:


Karasjok kommune skal være en omstillingsdyktig organisasjon som er tilpasset
brukernes behov.

To av delmålene under dette hovedmålet er som følger:



Kommunen skal være en målrettet organisasjon
Omstillingsvillig og målorientert ledelse

Til hvert av delmålene er det fastsatt retningslinjer (tiltak/strategier).
I Karasjok kommunes årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 er det fastsatt blant annet
følgende mål:


Å sikre en omstillingsdyktig organisasjon som er tilpasset brukerens behov



Rådmannens stab skal yte den øvrige kommunale organisasjonen bistand, råd,
veiledning og tilrettelegge gjennom gode overgripende systemer og løsninger

I prosjektmandatet for delprosjekt om økonomi og styring (januar 2020) er det satt følgende
resultatmål med mer:
 Få på plass de grunnleggende strukturene
 Kommunen skal framstå som en moderne og attraktiv arbeidsgiver
 Utarbeidelse av en organisasjonsbeskrivelse og arbeidsgiverpolitikk – herunder
evaluering av administrativ og politisk struktur med fokus på delegasjoner,
ansvarsplassering og styring
 Lederutvikling
Utfordringer

Basert på beskrivelser i ulike dokumenter og undersøkelser kan det oppsummeres med at
Karasjok kommune blant annet har følgende utfordringer når det gjelder administrativ
organisering og struktur:35





Rådmannsnivået bør fremstå som én strategisk ledelse
Bygge en felles plattform for god kommunal ledelse
Har ikke et system med lederavtaler
Har ikke verktøy for systematiske lederevalueringer

35

Se blant annet Kommunekompasset – Evaluering av forvaltningspraksis i Karasjok kommune (KS Konsulent,
2019), samt Prosjektmandat – Delprosjekt – Økonomi og styring (24. januar 2020).
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Svak og uklare støttefunksjoner til ledelsesrelaterte problemstillinger
Liten organisasjonsklarhet og organisasjonsforpliktelse på ledernivå (og
medarbeiderskapsnivå)
Uklar myndighet og ansvarfordeling
Uklare roller
Rapporterings- og ledelseslinjer er uklare
Mangelfulle rutiner og/eller manglende etterlevelse av gjeldende rutiner og
prosedyrer
Faste- og gjennomgående møtestrukturer mangler eller etterleves ikke som
beskrevet

3.2.2.3 Særlige risikoer på dette området
Særlige risikoforhold på dette området kan blant annet være uklar fordeling av myndighet,
samt mangelfull eller fraværende bruk av myndighet. Det er også en risikofaktor at saker
ikke blir behandlet av rette vedkommende, eller i de organer som skal behandle de gitte
sakene, at sakene ikke blir behandlet på en forsvarlig måte, eller at saker ikke blir behandlet i
det hele tatt. Videre er det risiko knyttet til muligheten for manglende koordinering og
samhandling både internt i administrasjonen og i relasjon til politisk ledelse.

3.2.3 Omorganisering og omstilling
3.2.3.1 Overordnet rammeverk
Kommuneloven har blant annet som formål å bidra til at kommuner er effektive og
bærekraftige.36 Loven skal også blant annet legge til rette for at kommuner kan yte tjenester
til beste for innbyggerne.
Nasjonale myndigheter har stort fokus på effektivisering av offentlig sektor, herunder i
kommunene. Analyser viser at samlet effektivitet i kommunene i gjennomsnitt økte med
omlag 0,25 prosent per år i perioden 2008–2018.37 Nasjonale myndigheter legger til grunn at
det likevel er rom for en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren.
3.2.3.2 Karasjok kommune
Mål, delmål og effektmål

I kommuneplanens samfunnsdel (2009-2021) er det satt som et hovedmål at Karasjok
kommune skal være en omstillingsdyktig organisasjon som er tilpasset brukernes behov.38
I kommuneplanen er det også fastsatt flere delmål på dette området. Disse er nærmere
omtalt ovenfor i kapittel 3.2.2. Det er også fastsatt mål knyttet til organisasjonsutvikling i
kommunens årsbudsjett/økonomiplan. Også disse er omtalt ovenfor i kapittel 3.2.2.
Som nevnt tidligere i kapittel 3.1 så har Karasjok kommune ved kommunestyret igangsatt et
omfattende utviklingsprosjekt – «Fremtidens Karasjok, som omfatter hele
kommuneorganisasjonen.

36

Kommuneloven § 1-1.
Se blant annet Prop. 105 S (2019–2020) Kommuneproposisjonen 2021.
38
Kommuneplan – Langsiktig del – 2009-2021, s. 23.
37

Side 38

247

I prosjektplanen beskrives dette utviklingsprosjektet som «et langvarig og helhetlig
utviklingsprosjekt i Karasjok kommune for å støtte utviklingen av en forvaltningspraksis som
skal sikre at Karasjok makter å ivareta sine forpliktelser som tjenesteprodusent, arbeidsgiver,
samfunnsutvikler og demokratisk organisasjon».39
Det er i tillegg fastsatt effektmål for de ulike tjenesteområdene/sektorene i kommunen.
For området økonomi og styring er det fastsatt følgende effektmål:40




Delprosjektet skal utarbeide rutiner og etablere system for økonomioppfølging,
oppfølging av drift/omstillingstiltak budsjett 2020 og gjennomføring av politiske
vedtak
Gjennom delegasjonsreglement skal myndighet være tydeliggjort og beskrevet slik at
beslutninger og oppgaver blir gjennomført
Rutiner og prosedyrer skal være beskrevet i kvalitetssystemet (Compilo) og skal gi
forutsigbarhet, effektivitet og økt kvalitet på forvaltningen, leveransene og vedtak.
Det skal gi grunnlag for kontinuerlig forbedring

For oppvekst, utdanning, språk og kultur er det fastsatt følgende effektmål:41








Gode rutiner for forvaltning og rapportering
Ansatte og ledere med nødvendig kompetanse til å etterleve krav og forventninger
God budsjettdisiplin, noe som gir gode muligheter for fremtidige investeringer f.eks
ny barneskole
Kapasitet til å jobbe med strategisk planlegging, overordnede planer, oppfølging og
gjennomføring av disse.
God planlegging og god dialog mellom ledelsen og ansatte
Samarbeid på tvers av fag og med andre sektorer.
Et godt arbeidsmiljø som bidrar til høyere nærvær, velvære, fremtidsoptimisme og
god tjenestekvalitet.

For helse og omsorg er det fastsatt følgende effektmål:42


Ledelse:
o Helse og omsorg har en robust ledergruppe hvor ansvaret er tydelig delegert i
linjen
o Ledergruppen jobber strategisk og helhetlig
o Mestringsorientert ledelse kjennetegner gruppen

39

Prosjektplan – Hovedprosjekt – Fremtidens Karasjok, s. 1.
Prosjektmandat – Delprosjekt – Økonomi og styring, s. 2.
41
Prosjektmandat – Delprosjekt – Oppvekst, utdanning, språk og kultur, s. 2.
42
Prosjektmandat – Delprosjekt – Helse og omsorg, s. 2.
40
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Bemanning:
o Helse og omsorg har arbeidstidsordninger som kjennetegnes av kontinuitet og
som ivaretar kompetansebehovet uken gjennom og hvor kompetansen brukes
målrettet og effektivt
o Helse og omsorg har en etablert heltidskultur
o Helse og omsorg har et høyt frisknærvær



Avklart tjenestenivå og bærekraftig drift:
o Helse og omsorg har gode tjenestebeskrivelser
o Helse og omsorgssektoren har gode forvaltningspraksis som ivaretar
innbyggernes rettsikkerhet
o Helse og omsorg preges av et godt internt samarbeid og hvor brukeren opplever
sammenheng i tjenesten
o Helse og omsorg har en drift i balanse

For plan, teknisk, miljøutvikling og næring er det fastsatt følgende effektmål:43


Ledelse:
o Klar og tydelig ledelse
o Ledergruppen jobber strategisk og helhetlig



Ansatte:
o Ansatte som er klar over, og aksepterer sine roller og sitt ansvar
o Klarhet i hvem som skal gjøre hva og når - tydelig oppgavefordeling
o Effektiv organisering og god arbeidsflyt



Avklart tjenestenivå og bærekraftig drift
o Roller og ansvarsområder er avklart
o Oppgavefordeling og delegasjoner er forstått og etablert både internt i
avdelingen og i organisasjonen for øvrig
o PTMN har en drift i balanse
o God måloppnåelse er avgjørende for å kunne ta tak i etterslepet på eksempelvis
driftssiden, men også for å jobbe videre med, og forbedre eksisterende
tjenestetilbud

Organisering av utviklingsprosjektet, herunder delprosjektene

Organiseringen av prosjektet framgår av prosjektplanen for utviklingsprosjektet.44
Kommunestyret er prosjekteier for hele prosjektet, herunder delprosjektene.
Utviklingsprosjektet «Fremtidens Karasjok» er organisert på følgende måte:

43
44

Prosjektmandat – Delprosjekt – Plan, teknisk, miljøutvikling og næring, s. 2.
Prosjektplan – Hovedprosjekt – Fremtidens Karasjok, s. 5-7.
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Hovedprosjektet:
Styringsgruppen består av formannskapet, representant fra fylkesmannen i Finnmark, to
hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, samt ekstern rådmann fra nabokommune.
Prosjektleder er kommunedirektøren, samt en assisterende prosjektleder (ekstern
konsulent).
Prosjektkoordinator er ekstern rekruttert til ansettelse i treårig prosjektstilling.
Delprosjektene:
Delprosjektene har hver sin delprosjektleder, som ivaretas av de respektive sektorlederne.
Delprosjektkoordinator er ekstern konsulent, deretter i fast stilling (50 %). I tillegg har hvert
av delprosjektene hver sin arbeidsgruppe.
Kommunikasjonsstrategi for prosjektet «Fremtidens Karasjok»

Prosjektet «Framtidens Karasjok» har et stort antall interessenter; Innbyggere, politikere,
råd og utvalg, administrative ledere, ansatte, tillitsvalgte, Fylkesmannen i Troms og
Finnmark, øvrig regional stat, fagetater og direktorater, presse og media.45
I prosjektplanen for hovedprosjektet sies det at alle de nevnte interessentene har i større
eller mindre grad interesse av at dette prosjektet lykkes, og det er svært viktig at
prosjektkoordinator er bevisst på disse aktørene for å sikre god og konstruktiv informasjon.
Det sies videre at en del av disse har krav på medvirkning og skal involveres gjennom
arbeidsgrupper, mens andre bør konsulteres gjennom referansegrupper og en aktiv
informasjon/kommunikasjon. Det sies også at hvordan og med hvem dette skal gjøres må
besluttes av den enkelte delprosjektleder ut fra hva som er hensiktsmessig i hvert
delprosjekt. Det sies videre at det er avgjørende viktig at det legges opp til en bred
kommunikasjon rundt dette prosjektet.
Styringsgruppen for prosjektet har utarbeidet en kommunikasjonsstrategi som gjennomgår
hvilken type informasjon som skal gis på hvilke plattformer, med hvilken frekvens og hvem
som har dette ansvaret.46

3.2.4 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
En kommunes politiske og administrative organisering, samt omstilling av
kommuneorganisasjonen, er vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Dette gjelder spesielt i
forhold til økonomi, medarbeidere, brukere, organisatoriske og politiske faktorer.
Risikofaktorer og konsekvenser
Ulike former for politisk og administrativ organisering av en kommune kan ha utilsiktede
virkninger. Hvilken måte kommunen er organisert på kan blant annet påvirke maktforholdet
mellom folkevalgte og administrasjon, samt de demokratiske elementene i styringen av
kommunen. Det foreligger også risiko for at den valgte organisasjonsstrukturen ikke bidrar til
45
46

Prosjektplan – Hovedprosjekt – Fremtidens Karasjok, s. 8-9.
Kommunikasjonsstrategi, vedtatt i styringsgruppen den 5. november 2019.
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den planlagte måloppnåelse, herunder bedre kvalitet i de aktuelle tjenestene, samt mer
effektiv drift. Omstillingsprosesser kan blant annet øke risikoen for svekket regeletterlevelse
og kvalitet i tjenesteproduksjonen, særlig i den tiden omstillingene pågår. Kommunens
utviklingsprosjekt «Fremtidens Karasjok» bærer i seg flere risikofaktorer.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Flere undersøkelser og evalueringer viser at Karasjok kommune sliter med forvaltning,
tjenesteproduksjon, økonomi etc., også sett i sammenheng med kommunens politiske og
administrative organisering og struktur. Vår gjennomgang viser at kommunen har iverksatt
et omfattende utviklingsprosjekt for å bedre situasjonen. Det er også iverksatt rutiner for å
følge opp effekter av omstillingsprosessen(e). Slike rutiner bidrar i utgangspunktet til å senke
risikoen for at uønskede hendelser inntreffer. Det foreligger imidlertid stor risiko for at
rutinene ikke blir etterlevd i praksis.
Sekretariatet har blitt opplyst om den administrative strukturen i Karasjok kommune fra
oktober har gått fra en trenivå-modell til en tonivå-modell, med enhetsledere direkte
underordnet kommunedirektøren. Dette bidrar blant annet til risiko for svekket koordinering
innenfor de enkelte «sektorene», samt større ansvar og kontrollspenn for
kommunedirektøren i styring og ledelse av tjenesteområdene.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være delvis.
Innspill med mer
Sekretariatet har mottatt innspill om dette området.
Kontrollutvalget hadde ikke noen innspill om dette temaet i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
Karasjok kommunes politiske, administrative og tjenesterelaterte organisering er et resultat
av både ytre og indre drivkrefter. Som en følge av dette er kommunen under stadig
omorganisering og omstilling, i tillegg til de prosesser som er igangsatt i tilknytning til
utviklingsprosjektet «Fremtidens Karasjok».
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er i planperioden 2013-2020 ikke gjennomført forvaltningsrevisjon som direkte berører
dette området. Det er imidlertid gjennomført to forvaltningsrevisjoner som delvis og
indirekte berører dette området. Dette gjelder henholdsvis forvaltningsrevisjonene
«Økonomistyring» (2015/2016) og «Rutiner for internkontroll» (2015/2016). Dette er heller
ikke et område som tradisjonelt sett er gjenstand for statlig tilsyn. For Karasjok har
fylkesmannen og departementet imidlertid sett seg nødt til å ta grep ved å gi bistand til
kommunen for å bedre situasjonen i kommunen.
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Vesentlighetsvurdering
Kommunens politiske og administrative organisering, samt omstilling knyttet til disse,
vurderes å være av høy vesentlighet. Området er aktuelt for forvaltningsrevisjon i
kommende planperiode. Det bør da særlig rettes fokus på om kommunestyrets fastsatte mål
for organisering og omstilling er oppnådd sett i forhold til brukere og tjenesteutøving, men
kan også ses i lys av forhold som økonomi, medarbeidere, organisatoriske og politiske
faktorer. En forvaltningsrevisjon bør avgrenses til å gjelde et særskilt tema eller
tjenesteområde, samt avgrenses til å gjelde omstillingstiltak som skal være effektuert på
undersøkelsestidspunktet.

3.3

Planverk, styringssystemer og internkontroll

3.3.1 Overordnet rammeverk
Alle virksomheter (herunder kommuner) har behov for systematikk i styring og kontroll for å
nå mål og resultatkrav, arbeide effektivt, etterleve lover og regler og ha pålitelig
rapportering.47
Kommunesektorenes organisasjon (KS) anbefaler at enhver kommune bør ha et helhetlig
virksomhetsstyringsperspektiv hvor reduksjon av risiko gjennom internkontroll inngår som
ett element.48 Ifølge KS har kommunene etablert ulike systemer for styring, der mål og
resultatstyring (balansert målstyring), kanskje er det som er mest utbredt.
Både ny kommunelov (2018), plan- og bygningsloven, samt annet regelverk stiller krav til
planlegging i kommunene. I kommuneloven framgår det blant annet at kommuner skal
utarbeide samordnet og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi og for
lokalsamfunnets utvikling.49 I plan- og bygningsloven heter det blant annet at
kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier
for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.50 Det heter videre at
planen skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.
Det har lenge blitt stilt krav til internkontroll i kommunene. I ny kommunelov (2018) er
imidlertid kravet til internkontroll blitt ytterligere tydeliggjort.51 I loven sies det at kommuner
skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter
følges.52 Kommunedirektøren skal utarbeide en beskrivelse av virksomhetens
hovedoppgaver, mål og organisering, ha nødvendige rutiner og prosedyrer, avdekke og følge
opp avvik og risiko for avvik, dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget
som er nødvendig, samt evaluere, og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak
for internkontroll.
47

Se Difi: https://www.difi.no/referansekatalogen/internkontroll-styringssystem-ledelsessysteminformasjonssikkerhet
48
KS: Rådmannens internkontroll - Hvordan få orden i eget hus? s. 17.
49
Kommuneloven § 14-1 første ledd.
50
Plan- og bygningsloven § 11-2.
51
Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
52
Kommuneloven § 25-1.
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3.3.2 Karasjok kommune
Kommunens styringssystem

Kommunens styringssystem beskrives blant annet i kommunens årsbudsjett/økonomiplan.53
Her framgår det at Karasjok kommunes styringssystem består av kommunens planstrategi,
kommuneplanens samfunnsdel, årsbudsjett/økonomiplan, delegeringsreglement,
månedsrapporter, kvartalsrapporter, samt årsmeldingene.
Deler av kommunens styringssystem framgår også av kommunens økonomi- og
finansreglement, vedtatt av kommunestyret i september 2016. Her omtales blant annet
årshjul for økonomi og drift, årsbudsjett, regnskap og årsavslutning, anvisningsmyndighet,
investeringsprosjekter (prosjektregnskap), økonomi og driftsrapportering, fullmakter, samt
finansforvaltning.
Planverk med mer

Kommuneplanens samfunnsdel:
Karasjok kommune har en egen samfunnsdel til kommuneplanen (2009-2021), som beskriver
dagens situasjon, framtidig utvikling, utfordringer, visjon for kommunen, mål- og
innsatsområder, samt delmål og retningslinjer (strategier/tiltak) innenfor de valgte mål- og
innsatsområdene.
På kommunens hjemmeside kan man lese at kommuneplanen er kommunens overordnede
styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av
arealressursene.54 Man kan videre lese at kommuneplanens langsiktige del (2009-2021) skal
være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.
I planstrategien (2016-2019) sies det at «for at samfunnsdelen skal fungere som et
styringsverktøy er det viktig at kommunestyret selv prioriterer satsingsområder og hovedmål
for samfunnsutviklingen».
I kommunens planstrategi (2016-2019) framgår det at ny samfunnsdel til kommuneplanen
etter planen skulle vedtas i kommunestyret i løpet av 2018.55 Dette synes ikke å være gjort.56
Temaplaner:
Sekretariatet har ikke klart å finne en fullstendig oversikt som viser hvilke temaplaner
Karasjok kommune har per november 2020. I kommunens planstrategi 2016-2019 framgår
det imidlertid hvilke planer som det etter planen skal startes opp arbeid med, og hvilke
planer som skal rulleres. I planstrategien framgår det videre at alle øvrige delplaner og
temaplaner skal utarbeides med utgangspunkt i revidert samfunnsdel til kommuneplanen.

53

Se Årsbudsjett 2020/Økonomiplan 2020-2023, s. 12-14.
https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/plan-bygg-eiendom-og-teknisk/plan/kommuneplan/
55
Planstrategi 2016-2019, s. 16.
56
Sekretariatet har gjennomgått protokollene fra møter i kommunestyret i perioden 2018-2020, og har ikke
funnet at denne planen er behandlet i kommunestyret i denne perioden. Videre er det slik at samfunnsdelen til
kommuneplanen som er å finne på kommunens hjemmeside er samfunnsdelen 2009-2021.
54
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På forespørsel fra sekretariatet har Karasjok kommune besvart at kommunen (blant annet)
ikke har følgende temaplaner:






Temaplan(er) for helse, pleie og omsorg, samt rus og psykiatri
Temaplan(er) skole og oppvekst
Boligsosial handlingsplan
Kompetanseplan/rekrutteringsplan
Folkehelseplan

Årsbudsjett/økonomiplan:
Kommunens årsbudsjett/økonomiplan omfatter blant annet kommunens ulike
rammeområder og deres respektive mål og sentrale utfordringer.
Planstrategi:
Ifølge protokoll fra møte i formannskapet 24. november 2020 ble det fattet vedtak om at ny
planstrategi for Karasjok kommune (2020-2023) vedtas med tillegg av de vedtatte
endringer.57 Planstrategien skal sluttbehandles av kommunestyret, noe som ikke er gjort per
1. desember 2020.
Rapportering

Kommunens rapporteringssystem består hovedsakelig av månedsrapporter,
kvartalsrapporter og årsmeldingene, som fremmes for politisk behandling.58
Rapporteringen blir gitt etter føringer i kommunens økonomi- og finansreglement.
Kommunallederne skal månedlig og kvartalsvis rapportere innen eget område til eget
hovedutvalg. 59
Kvartalsrapportene som presenteres kommunestyret inneholder hovedpunktene fra
avdelingenes rapporter. Sekretariatets gjennomgang av kvartalsrapporter viser at
rapporteringen i kvartalsrapportene i all hovedsak gjelder økonomi og sykefravær, samt om
det er gjennomført (statlig) tilsyn på områdene i det kvartalet rapporteringen gjelder for.
Årsmeldingene inneholder oversikt over resultater og måloppnåelse innen de enkelte
rammeområdene, sett i forhold til vedtatt budsjett for det aktuelle rapporteringsåret.
Ifølge opplysninger i årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 er det någjeldende
rapporteringsoppsett (både månedsrapportering og kvartalsrapportering) under revidering
med nytt oppsett som vil tas i bruk i 2020. Eksempelvis vil hovedutvalgene gis mer
utdypende informasjon innen sine ansvarsområder.

57

Ett av hovedutvalgene uttrykte i sitt vedtak at forslag til ny planstrategi «er mangelfull slik den er fremlagt».
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 13-14.
59
Ifølge opplysninger gitt i intervju er kommunalledernivået fra oktober 2020 tatt bort i kommunens
organisasjonsstruktur, ved at det nå er to nivå i kommunen, - det vil si kommunedirektør (herunder
assisterende kommunedirektør) og 12 enhetsledere.
58
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Internkontroll

Det gis ikke noen samlet og generell orientering om kommunens system og arbeid med
internkontroll på et overordnet nivå, verken i kommunens årsbudsjett/økonomiplan eller
årsmelding.
I kommunens årsmelding for 2019 framgår det at kommunen har tatt i bruk
kvalitetsverktøyet Compilo, herunder for håndtering av avvik. Dette systemet vil bli
beskrevet noe nærmere i kapittel 3.9 om avvik og varsling.
I kommunens årsmelding og årsbudsjett gis det videre en kort redegjørelse for arbeidet med
internkontroll innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dette vil bli beskrevet noe nærmere i
kapittel 3.7 om arbeidsmiljø, HMS og sykefravær.
Utfordringer

I Kommunekompasset (2019) utarbeidet av KS Konsulent framgår det at det oppleves som
en stor utfordring i Karasjok kommune at man ikke har en felles retning og et felles
styringssystem, som bygger på en felles visjon og verdigrunnlag med tydelige og prioriterte
mål.60 Det framgår videre at kommunen ikke har en tydelig beskrevet og helhetlig styrings/oppfølgingsmodell. I Kommunekompasset blir videre følgende forhold trukket fram:














60

Kommunen har et økonomisk årshjul, men utover det foreligger det ingen tydelig
tenkning på når andre aktiviteter skal gjennomføres
Kommunen har ikke utviklet noen form for helhetlig styringssystem
Det er lite politisk fokus på at penger bare er et virkemiddel i en kommune at målene
ligger bortenfor pengene
Det er ingen gjennomgående mål (eller henvisninger) fra kommuneplanen i budsjettog økonomiplanen
Økonomiplanen inneholder ingen tydelige mål- og resultatindikatorer (utover det
som gjelder økonomi og sykefravær)
Sammenhengen mellom de ressursene man har til rådighet og de politiske
ambisjonene og målformuleringene er ikke spesielt gode
Historisk har Karasjok kommune i liten grad vært villig til å styre gjennom mål,
strategier og rammer, men mer på tiltak og økonomi
Karasjok kommune har liten eller ingen tradisjon for å bruke KOSTRA-tall eller andre
sammenligningstall i årsbudsjett, økonomiplan og årsmeldinger
Karasjok kommune har ikke på plass en helhetlig eller balansert resultatstyring
Karasjok har ingen tradisjon for hverken å vurdere resultater eller å se dette i
sammenheng med pengene, og vurdere om dette er god effektivitet og
hensiktsmessig bruk av ressursene
Mangler gode systemer for å jobbe systematisk med effektivitetsutvikling gjennom å
sammenligne ressursbruk med oppnådd kvalitet og resultater
Man jobber til pengene er brukt opp uten å vurdere hverken produktivitet eller
resultat
Kommunen har ingen tradisjon for kontinuerlig å måle resultater, og det er dermed
heller ingen mulighet for å koble dette opp mot ressursinnsatsen

KS Konsulent – Kommunekompasset 2019 – Evaluering av forvaltningspraksisen i Karasjok kommune, s. 20.

Side 46

255

I Kommunekompasset sies det imidlertid at kommunen har gode rapporteringsrutiner
kvartalvis til politisk nivå. Det vurderes videre som en styrke at enhetslederne i kommunen
disponerer rammebudsjettet fritt og har organisatorisk ansvar for egen enhet.

3.3.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
En kommunes planverk, samt system for beslutninger og virksomhetsstyring (herunder
internkontroll) er vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Dette gjelder spesielt sett i forhold til
medarbeidere og brukere, samt økonomiske, organisatoriske og politiske forhold.
Risikofaktorer og konsekvenser
Det finnes en rekke faktorer som kan føre til uønskede hendelser knyttet til kommunens
beslutningssystemer og virksomhetsstyring. Sett i forhold til medarbeidere gjelder dette
blant annet om medarbeiderne har kunnskap om sin myndighet og funksjoner, samt om
(riktig) myndighet er delegert til aktuelle beslutningsnivå og medarbeidere i kommunen. I et
organisatorisk perspektiv kan det oppstå utfordringer knyttet til blant annet ledelse,
planlegging, måloppnåelse og rapporteringsrutiner. I et økonomisk perspektiv kan det
oppstå forhold som svekker effektiviteten i kommunens virksomhetsstyring. Dette kan føre
til utilsiktede utgifter både i selve styringssystemet og i kommunens tjenesteproduksjon.
I et politisk perspektiv kan blant annet manglende rapportering fra administrasjonen til
folkevalgte organer svekke den folkevalgte dimensjonen i virksomhetsstyringen. Det samme
kan mangelen på temaplaner, som er de folkevalgtes verktøy får å styre i stort og gi retning
for kommunens virksomhet og utvikling. Mangelen på planer kan også bidra til å svekke
kommunens forvaltning, samt tjenesteproduksjon til innbyggerne.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på middels nivå.
Risikoreduserende tiltak
Vår gjennomgang viser at kommunen i stor grad mangler et planer, og et målrettet
overordnet system for sin virksomhetsstyring. Kommunen har imidlertid satt i verk prosesser
for å bedre dette, særlig gjennom utviklingsprosjektet «Fremtidens Karasjok». På generelt
grunnlag er dette området i stadig endring.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være på et lavt nivå, men antas å
øke etter hvert som tiltak knyttet til utviklingsprosjektet «Fremtidens Karasjok» blir
igangsatt. Vi vurderer det derfor slik at kommunen per i dag kun delvis har risikoreduserende
tiltak på plass på dette området.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder kommunens virksomhetsstyring og
internkontroll på et overordnet nivå.
Kontrollutvalget hadde ikke noen innspill om dette temaet i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
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Sannsynlighet
Karasjok kommunes organisering, struktur og virksomhetsstyring, innehar mangler, og er i
stadig endring. På dette området vurderes sannsynligheten for at det kan inntreffe uønskede
hendelser som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er i planperioden 2013-2020 gjennomført forvaltningsrevisjoner som direkte berører
dette området. Dette gjelder henholdsvis forvaltningsrevisjonene «Økonomistyring»
(2015/2016) og «Rutiner for internkontroll» (2015/2016). Dette er ikke et område som
tradisjonelt sett er gjenstand for statlig tilsyn. For Karasjok har fylkesmannen og
departementet imidlertid sett seg nødt til å ta grep ved å gi bistand til kommunen for å
bedre situasjonen i kommunen.
Vesentlighetsvurderinger
En kommunes system for beslutninger og virksomhetsstyring (herunder internkontroll) er
vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett vurderes vesentlighetsgraden å være høy
på dette området. Dette området vurderes å være aktuelt for forvaltningsrevisjon i
kommende planperiode.

3.4

Økonomi

3.4.1 Overordnet rammeverk
Formål i kommuneloven
Kommunelovens formål er blant annet å bidra til at kommuner er effektive, tillitsskapende
og bærekraftige.61
I lovforarbeidene framgår det at en effektiv kommune, i vid forstand, er viktig for at
kommunen skal få utført sine oppgaver på best mulig måte innenfor en forsvarlig tids- og
pengebruk.62 Det framgår videre at det må være et mål at kommunens ressurser brukes slik
at de gir gode tjenester for innbyggerne og bidrar til en god samfunnsutvikling.
Generelt innebærer bærekraftig at man skal ta hensyn til kommende generasjoner ved
utnyttelse av ressurser.63 Dette gjelder både økonomiske, materielle og menneskelige
ressurser og naturressurser. Kommunen skal således være fremtidsrettet, forebyggende og
holde over tid. Bærekraftig kan sies å ha både en økonomisk, en økologisk og en sosial
dimensjon.
I lovforarbeidene framgår det også at kommunelovens regler om økonomiforvaltning skal
støtte opp om en økonomiforvaltning i kommunene som ivaretar den økonomiske
handlefriheten lokalt64. Økonomisk handlingsrom er et premiss for mulighetene til å utøve
lokal politikk.
61

Kommuneloven § 1-1.
NOU 2016: 4 Ny kommunelov.
63
NOU 2016: 4 Ny kommunelov.
64
Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
62
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Økonomistyring og rapportering om mål
I kommuneloven § 14-1 stilles det noen grunnleggende krav til en kommunes
økonomiforvaltning. Det kreves at:
 kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt
over tid
 kommuner skal utarbeide samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og
økonomi og for lokalsamfunnets eller regionens utvikling
 kommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer
vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved
forfall
I kommuneloven § 14-2 framgår det at kommunestyret selv skal vedta følgende planer,
budsjett og mål:






økonomiplan
årsbudsjett
finansielle måltall
årsregnskap
årsberetning

I tillegg er det særlovgivning på områder, for eksempel i plan- og bygningsloven framgår det
at kommunens planer etter denne loven skal sette mål for den fysiske, miljømessige,
økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og regioner, avklare
samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene kan løses.
I kommuneloven § 14-2 framgår det at kommunestyret selv skal vedta følgende
reglementer:
 regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement)
 regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement)
Kommunelovens krav til budsjettstyring med mer
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og
oversiktlige.
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og
de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på.
Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret og underordnete organer.
Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om
utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier
vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.
Kommunestyret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om
realisme og balanse.
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3.4.2 Karasjok kommune
Økonomiske forhold og nøkkeltall
Økonomiske utfordringer
I Karasjok kommunes årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 framgår det at kommunen er
innmeldt i ROBEK, noe som skjedde høsten 2019.65 Dette betyr at kommunen i løpet av nytt
budsjettår må legge fram en forpliktende plan for inndekking av tidligere års merforbruk,
noe som i praksis betyr innen utgangen av desember 2020.66
I årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 sier kommunedirektøren at de kvartalsrapporter som
er fremlagt kommunestyret i løpet av året (2019) viser at forbruket i kommunen «fortsatt
ligger for høyt», noe som gjør det «nødvendig med reduksjoner av kostnadsnivået, eller en
økning av inntektene».
I Kommunekompasset (2019) utarbeidet av KS Konsulent skårer Karasjok kommune fem av
hundre mulige poeng på fokusområdet om resultatfokus og effektivitet.67 I den
sammenheng uttaler KS Konsulent at «det er det laveste som noen gang er skåret på noen
av fokusområdene av noen kommune i en kommunekompassevaluering».68
Innenfor økonomiområdet er Karasjok kommune i avisa Kommunal Rapport sitt
kommunebarometer rangert til plass 347 i 2019, der laveste rangering er 430. I og med dette
var Karasjok blant de lavest rangerte kommunene i Norge på dette området, dette året.
Økonomiske nøkkeltall
Det er vanlig å måle en kommunes økonomiske situasjon på grunnlag av ulike økonomiske
nøkkeltall. Fire nøkkeltall som går igjen er kommuners netto driftsresultat, disposisjonsfond,
netto lånegjeld og egenkapitalfinansiering av investeringer.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har i brev (datert 27. mai 2020) til Karasjok kommune
blant annet kommet med følgende veiledende kommentarer hva angår kommunens bruk av
finansielle måltall i årsbudsjett/økonomiplan:
Kommunelovens § 14.2 sier at kommunestyret skal vedta finansielle måltall for utviklingen av
kommunens økonomi. Vi kunne ikke finne at finansielle måltall er omtalt i budsjettet. Slike måltall
kan være vedtatt fra tidligere, men det er naturlig at dette omtales i budsjettet. Det er vanlig å ha
måltall for netto driftsresultat, disposisjonsfond og netto lånegjeld og vi oppfordrer kommunen om
å ha vedtatt finansielle måltall ved neste rullering av budsjett/økonomiplan.

Netto driftsresultat vurderes å være hovedindikatoren for økonomisk balanse i
kommunesektoren.69 Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger
og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Et godt netto driftsresultat
indikerer at kommunen har økonomisk handlefrihet. Det tekniske beregningsutvalg for
65

Se Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 3 og Årsmelding 2019, s. 16.
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 3.
67
KS Konsulent – Kommunekompasset 2019 – Karasjok kommune, s. 26.
68
KS Konsulent – Kommunekompasset 2019 – Karasjok kommune, s. 11.
69
Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU).
66
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kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler at netto driftsresultat for
kommunesektoren over tid bør utgjøre om lag 2 prosent av driftsinntektene, med et
anbefalt nivå på 1,75 prosent for kommunene.
I 2019 var Karasjok kommunes netto driftsresultat på -1,3 %, mot -0,4 % i 2015. Netto
driftsresultat har altså hatt en negativ utvikling i Karasjok kommune. Til sammenlikning var
Karasjok kommunes netto driftsresultat i 2019 lavere (og mer negativt) enn KOSTRA-gruppe
3 (-0,2 %), og var et klart dårligere resultat enn landsgjennomsnittet uten Oslo (1,5 %).
Sekretariatet har ikke funnet at kommunestyret i Karasjok per november 2020 har fastsatt
finansielle måltall for netto driftsresultat i kommunen.
I kommunens årsmelding for 2019 uttrykker kommunedirektøren at kommunens netto
driftsresultat har vært «kritisk» de siste årene.70
Disposisjonsfond er oppsparte midler som kommunen fritt kan benytte til finansiering av
drifts- eller investeringsutgifter. Kommunen bør til enhver tid ha en «buffer» til å møte
uforutsette hendelser, som svikt i inntekter eller økte utgifter.
I 2019 var Karasjok kommunes disposisjonsfond på 0,2 %, mot 1,5 % i 2015.
Disposisjonsfondet har altså hatt en negativ utvikling i Karasjok kommune. Til sammenlikning
var Karasjok kommunes disposisjonsfond i 2019 betydelig lavere enn KOSTRA-gruppe 3 (10,1
%) og landet uten Oslo (11,0 %).
Sekretariatet har ikke funnet at kommunestyret i Karasjok per november 2020 har fastsatt
finansielle måltall for kommunens disposisjonsfond.
I kommunens årsmelding for 2019 sier kommunedirektøren at «på grunn av merforbruket
de siste årene har kommunen ikke avsatt midler til disposisjonsfondet».71
Netto lånegjeld kan angis som gjeldsgrad, det vil si som andel (prosent) av kommunens
brutto driftsinntekter. Gjeldsgraden er forholdet mellom kommunens gjeld og kommunen
sine samlede inntekter, altså hvor stor prosent gjelda utgjør av inntektene. Det tekniske
beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har ikke gitt noen
anbefalinger om dette.
I 2019 var Karasjok kommunes netto lånegjeld på 55,3 %, mot 49,0 % i 2015. Gjeldsgraden til
kommunen har altså holdt seg på et stabilt lavt nivå i denne perioden. Til sammenlikning var
Karasjok kommunes gjeldsgrad i 2019 betydelig lavere enn KOSTRA-gruppe 3 og landet uten
Oslo.
Sekretariatet har ikke funnet at kommunestyret i Karasjok per november 2020 har fastsatt
finansielle måltall for kommunens gjeldsgrad.

70
71

Årsmelding 2019, s. 17.
Årsmelding 2019, s. 17.
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I kommunens årsmelding for 2019 sier kommunedirektøren at lånegjelda per innbygger har
gått opp siden 2012.72
Egenkapitalfinansiering av investeringer beskriver hvor stor del av kommunens investeringer
som finansieres med egenkapital. Det vil si den andelen av investeringene som ikke er
lånefinansiert. Høy egenkapitalandel tilsier mindre belastning på fremtidige driftsbudsjetter.
I 2019 var Karasjok kommunes grad av egenkapitalfinansering på 22,8 %, mot 63,8% i 2015.
Til sammenlikning var Karasjok kommunes grad av egenkapitalfinansiering lavere enn
KOSTRA-gruppe 3 og landet uten Oslo.
Sekretariatet har ikke funnet at kommunestyret i Karasjok per november 2020 har fastsatt
finansielle måltall for kommunens egenkapitalfinansiering.
Sekretariatet har ikke funnet at det uttales noe om egenkapitalfinansiering i kommunens
årsmelding for 2019.
Økonomisk utvikling
I kommunens årsmelding for 2019 framgår det at Karasjok kommune hadde driftsinntekter
på 300 millioner kroner i 2019, noe som tilsvarer en økning på 3 % sammenlignet med
regnskapet for 2018.73 Driftsutgiftene har også en større prosentmessig økning, det vil si en
økning på 6 % sammenlignet med regnskapet for 2018.
Økonomistyring og rapportering om mål
Karasjok kommunes system for styring og rapportering er beskrevet i kapittel 3.3 i dette
dokumentet.
Kommunen har et økonomi- og finansreglement, vedtatt av kommunestyret.
Kommunestyret har vedtatt årsbudsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023.
Kommunestyret har behandlet årsregnskap og årsberetning for 2019.
I vedtaket om godkjenning av kommunens årsberetning heter det at «kommunestyret
mener at Årsmeldingen 2019 har mangler og motstridende informasjon, og ber
derfor fremtidige årsmeldinger kvalitetssikres før godkjenning i kommunestyret».
Sekretariatet har ikke funnet at kommunestyret har vedtatt finansielle måltall for
kommunen.
Kommunedirektøren rapporterer jevnlig til kommunestyret om kommunens inntekter og
utgifter med mer. Kommunestyret gjør reguleringer av årsbudsjettet i løpet av året.
Karasjok kommune er per november 2020 underlagt de særlige regler som gjelder for
kommuner som er innmeldt i register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK), jf.
72
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Årsmelding 2019, s. 18.
Årsmelding 2019, s. 17.
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kommuneloven § 28-1 til § 28-5.

3.4.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et økonomisk perspektiv. Men området
er også vesentlig sett ut i fra et politisk, et organisatorisk og et samfunnsmessig perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området økonomi og økonomistyring bærer i seg flere risikofaktorer. I et økonomisk
perspektiv kan dette blant annet gjelde manglende oversikt over kommunens inntekter og
utgifter, mangelfulle rutiner i budsjettprosessen, ufullstendige og urealistiske budsjett,
merforbruk, mangelfulle rutiner knyttet til rapportering, samt manglende oppfølging av
avvik.
Risikofaktorene kan også være knyttet til mer organisatoriske forhold, som for eksempel
manglende kapasitet og kompetanse på økonomiområdet, samt uklare ansvarsforhold i
kommuneorganisasjonen.
I et politisk perspektiv kan dårlig økonomi og økonomistyring føre til svekket økonomisk
handlefrihet når de folkevalgte skal gjøre sine valg og prioriteringer, noe som igjen vil svekke
mulighetene til å utøve lokal politikk.
I et samfunnsperspektiv vil dårlig økonomi og økonomistyring kunne føre til en kommunal
økonomi som ikke er bærekraftig over tid. Kommunen forvalter fellesskapets midler og
leverer tjenester av stor betydning for samfunnet og den enkelte.
På dette området vurderes konsekvens av uønskede hendelser å være på middels nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som ledelsen iverksetter for måloppnåelse, samt
etablerte internrutiner og handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe. Andre
tiltak som kan bidra er en forankring av vedtatte mål i organisasjonen og rapportering
gjennom styringssystemer for å redusere risiko, samt at ledelsen har fokus og kontroll på
risikoforholdene både internt og eksternt slik at det blir iverksettes tiltak for å redusere
risikoen. Mer konkret vil tiltak som fører til tilfredsstillende oversikt over kommunens
inntekter og utgifter, rutiner for økonomioppfølging og rapportering, samt riktig kapasitet og
kompetanse på økonomiområdet, kunne bidra til å redusere graden av risiko i kommunen på
økonomiområdet. Imidlertid er det slik at en velfungerende økonomistyring på
administrativt nivå ikke er tilstrekkelig for å sikre en sunn kommunal økonomi. Det fordrer
også at de folkevalgte organ følger opp eventuelle signaler fra kommunens administrasjon.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å komme på plass etter hvert, men
per i dag vurderes tilstanden på området å være av en slik karakter at sekretariatet svarer
nei på spørsmålet om det foreligger tilfredsstillende risikoreduserende tiltak på dette
området.
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Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder dette området.
Kontrollutvalget hadde ikke noen innspill om dette området i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er gjennomført forvaltningsrevisjon på dette området i planperioden 2013-2020. Dette
gjelder forvaltningsrevisjonene «Økonomistyring» (2015/2016) og «Rutiner for
internkontroll» (2015/2016). Deler av dette området kan være gjenstand for statlig tilsyn.
Karasjok er per november 2020 innmeldt i ROBEK.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Dette området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

3.5

Digitalisering

3.5.1 Overordnet rammeverk
Statlige virksomheter og kommuner tilbyr stadig flere digitale tjenester, og bruken av
tjenestene øker betydelig.74 Digitalt førstevalg innebærer at forvaltningen så langt som mulig
er tilgjengelig på nett, og at nettbaserte tjenester er hovedregelen for forvaltningens
kommunikasjon med brukerne. Fra regjeringens side er det uttrykt at digitalt førstevalg skal
fullføres, og at det skal arbeides systematisk for å oppnå dette. Brukeren i sentrum er en av
fem hovedprioriteringer i IKT-politikken.75 Dette innebærer at brukernes behov skal være det
sentrale utgangspunktet ved digitalisering av offentlig sektor.
Det er generelt et krav i samfunnet i dag om ta i bruk nye digitale løsninger, både fra
innbyggerne og næringslivet. Det vil i større og større grad forventes at kommunen tilpasser
seg individuelle behov og nye teknologier.

3.5.2 Karasjok kommune
Planverk
I kommuneplanens samfunnsdel (2009-2021) er det under målområdet om samarbeid og
kommunikasjon blant annet satt delmål om at «avstander ikke skal være noen hindring for
kommunikasjon». Det er videre satt som delmål at kommunen «skal ha god kommunikasjon
med kommunens innbyggere». For begge disse to målområdene er det også fastsatt tiltak
74
75

Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet.
Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet.
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(retningslinjer). Under målområdet om organisasjonsutvikling blir «tilrettelagt og
fungerende infrastruktur» beskrevet som en utfordring.
Ifølge Karasjok kommunes årsmelding for 2019 har kommunen en IKT-strategi.76
Kommune har en egen IKT-plan for Karasjok skole (2015-2018).
Kommunens planstrategi trekker ikke fram arbeid med framtidig digitalisering i kommunen.
Organisering og ressurser
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 rapporteres det om at kommunens IKTenhet vil være presset på kapasitet i 2020. Det rapporteres videre om en sårbarhetsgrad
innen IKT i kommunen som tilsier at ressursnivået må opprettholdes på dette området.
Tiltak og utfordringer
Sekretariatets gjennomgang av møteprotokoller fra møter i kommunestyret viser at
kommunestyret ikke har behandlet noen særskilte saker om digitalisering i perioden 20182020.
Kommunens konkrete arbeid med IKT og digitalisering framgår imidlertid blant annet i
kommunens årsmelding for 2019, årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, rapport etter første
prosjektår – Fremtidens Karasjok, samt Kommunekompasset 2019.
I disse dokumentene kan man blant annet lese om følgende tiltak og utfordringer med mer:


Felles:
I 2020 skal kommunedirektøren fortsatt ha fokus på digitalisering som kan gi en
effektivisering på både drift personalressurser.77
Arbeid med oppfølging av kommunens IKT-strategi gjennom videre standardisering
og oppgradering av utstyr og programvare har pågått i flere år og har fortsatt i 2019.
Det har vært fokus på å kunne betjene publikum og søknader elektronisk.78
Effektivisering av IKT-arbeid.79
Gjennomgående tiltak – kompetanse og digitalisering – nye arbeidsformer.80



Flere av de igangsatte prosjektene bør prioriteres framover. Det gjelder både
støttesystemet for økonomiprosesser (Framsikt), kvalitetssystem (Compilio), styring
og delegering, IKT-strategi og digitalisering.81
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Årsmelding 2019, s. 26.
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 3.
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Årsmelding 2019, s. 26.
79
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023.
80
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023.
81
Rapport etter første prosjektår – Fremtidens Karasjok, s. 7.
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Innenfor oppvekst:
Digitalisering – nye fagsystem tas i bruk i løpet av høsten 2020



Innenfor helse og omsorg:
Strukturen i journalsystemet må gjennomgås og muligens bygges opp på nytt – det er
vurdert å skifte system, men dette vil kreve store ressurser og er foreløpig vurdert
som for krevende både økonomisk og ressursmessig.82
Enhetsledere og fagansvarlige sykepleiere må tilegne seg nødvendig digital
kompetanse innenfor både turnussystem, økonomisystem og journalsystem. 83
Velferdsteknologi er innført i 2017, organisert som et interkommunalt samarbeid. 84
Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene
innen 2023.



Innenfor offentlighet og demokrati:
Utvikle en helhetlig og systematisk bruk av sosiale medier (Facebook, Twitter,
Instagram og Snapchat).85
Kommunen har god løsning for overføring av kommunestyremøter på nett, men
denne bør videreutvikles med kobling mot saksdokumenter og protokoll.86



Innenfor tilgjengelighet, innbyggere og brukerorientering:
Vurdere nettsidene mer systematisk ut i fra et bruker- og innbyggerperspektiv.87
Manglende e-Service/skjemaportal til å gi et elektronisk tilbud til innbyggerne.88



Innenfor resultatfokus og effektivitet:
Kommunen jobber ikke systematisk med prosessoptimalisering (LEAN) i hele
organisasjonen.89



Investeringer:90
Felles IKT-investeringer:
IKT-utstyr –skolen:
Velferdsteknologi:

kr 2 500 000
kr 375 000
kr 575 000
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Rapport etter første prosjektår – Fremtidens Karasjok, s. 8.
Rapport etter første prosjektår – Fremtidens Karasjok, s. 8.
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Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 40.
85
Kommunekompasset 2019, s. 16.
86
Kommunekompasset 2019, s. 16.
87
Kommunekompasset 2019, s. 19.
88
Kommunekompasset 2019, s. 19.
89
Kommunekompasset 2019, s. 28.
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Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023.
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3.5.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Arbeidet med digitalisering i kommunen er vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Dette
gjelder særlig for brukere og medarbeidere, samt i et samfunns- og miljøperspektiv. Temaet
er også aktuelt i et organisatorisk og økonomisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Fastsatte mål med digitalisering av kommunale tjenester kan bli utfordret av en rekke
risikofaktorer.
I et brukerperspektiv kan dette blant annet gjelde brukernes tilgang til tjenestene, kunnskap
om selve bruken av tjenestene, samt kvaliteten i selve tjenesteutøvelsen, herunder
saksbehandling. En annen risikofaktor kan være mangel på råd og veiledning til brukerne.
Ytterligere en annen risikofaktor er om brukerne får tilgang på kvalitetssikret informasjon og
tjenester som grunnlag for selvhjelp, mestring og hjelp for å gjøre gode valg.
I et medarbeiderperspektiv kan det foreligge risikofaktorer tilsvarende det som gjelder for
brukere, samt om (riktig) myndighet er delegert til aktuelle beslutningsnivå og medarbeidere
i kommunen/tilgangskontroll.
I et samfunnsperspektiv kan aktuelle risikofaktorer blant annet være kommunens omdømme
i tilfeller der digitale tjenester ikke fungerer som de skal gjøre. Det være seg feil og
systemmangler, sikkerhetsbrudd, svikt i effektivisering og svikt i forenkling av tilgang til
tjenestene.
En annen risikofaktor kan være håndtering av opplysninger og informasjon knyttet til
saksbehandling, herunder sensitive opplysninger.
I et organisatorisk perspektiv kan risikofaktorene være knyttet til planlegging,
ansvarsfordeling, samarbeid, erfaringsutveksling, læring og evaluering. I et organisatorisk
perspektiv kan det også oppstå utfordringer knyttet til blant annet effektivisering,
måloppnåelse og rapporteringsrutiner.
I et økonomisk perspektiv kan det inntre hendelser som ikke gir den økonomiske besparelse
som var forutsatt i digitaliseringsarbeidet. Det kan også oppstå forhold som svekker
effektiviteten i kommunens virksomhetsstyring. Dette kan føre til utilsiktede utgifter både i
selve styringssystemet og i kommunens tjenesteproduksjon.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være høy.
Risikoreduserende tiltak
Kommunen har fastsatte mål for digitalisering av kommunens virksomhet og
tjenesteproduksjon. Dette bidrar til å angi retning for arbeidet, samt kriterier for vurdering
av status i arbeidet. Videre har kommunen en egne ansatte innenfor for IT-området, noe
som styrker kommunens egen fagkompetanse på området. Det rapporteres imidlertid om at
kommunens IKT-enhet er presset på kapasitet.
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På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være delvis risikoreduserende for
uønskede hendelser.
Innspill
Sekretariatet har mottatt innspill knyttet til digitalisering.
Kontrollutvalget hadde ikke noen innspill om dette temaet i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at det kan inntreffe uønskede hendelser som
høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på dette området tidligere. Det gjennomføres
tradisjonelt sett ikke statlig tilsyn av digitalisering som sådan. Deler av kommunens digitale
løsninger kan imidlertid være gjenstand for statlig tilsyn på områder der tilsynet gjelder
regeletterlevelse knyttet til kommunens lovpålagte forvaltning, saksbehandling og
tjenesteutøvelse. Videre kan kommunen være gjenstand for tilsyn fra Datatilsynet
vedrørende håndtering av personvernlovgivningen (GDPR).
Vesentlighetsvurderinger
En kommunes arbeid med digitalisering er vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Dette området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode. Aktuelle tema kan være om
digitaliseringen har ført til mer effektiv saksbehandling og tjenesteutøvelse, samt graden av
tilgjengelighet for innbyggere og brukere.

3.6

Forberedelse og iverksetting av politiske vedtak

3.6.1 Overordnet rammeverk
Forberedelse av saker
I kommuneloven § 13-1 framgår det at kommunedirektøren skal påse at saker som legges
fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, samt at utredningen skal gi et faktisk og
rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Det overordnete hensynet bak denne oppgaven er å
legge til rette for at de folkevalgte skal kunne fatte sine beslutninger på best mulig
grunnlag.91
Til forskjell fra tidligere kommunelov, blir det i ny kommunelov § 13-1 presisert at
kommunedirektøren har et faglig ansvar for utredningens faktiske og rettslige grunnlag.
Hensikten er å tydeliggjøre at kommunens administrative leder har et selvstendig ansvar for

91

Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
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å framlegge dette uavhengig av om dette er i strid med politikernes virkelighetsoppfatning
eller meninger.92
I kommuneloven § 11-3 framgår det at det er lederen av et folkevalgt organ som setter opp
saksliste for hvert enkelt møte. Innkalling til møtet skal sendes til organets medlemmer med
rimelig varsel. Innkallingen skal inneholde en liste over de sakene som skal behandles, og
dokumentene i sakene.
Iverksetting av vedtak
I kommuneloven § 13-1 framgår det at kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes
av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Kravet til iverksetting «uten
ugrunnet opphold» er ny sett i forhold til tidligere kommunelov.93 Hvis kommunedirektøren
blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for
iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på
dette på en egnet måte.
Et kommunestyrevedtak er en arbeidsordre fra de folkevalgte som sendes til kommunens
administrasjon for utførelse. Kommunedirektøren må selvfølgelig i betydelig omfang overdra
det praktiske ansvaret for saksforberedelser til underordnede. Det betyr i praksis at mye av
saksutredningene blir utført av saksbehandlere og enhetsledere. Kommunedirektøren må
imidlertid godkjenne sakene og har plikt til å gi uttrykk for det dersom han eller hun mener
det er mangler eller feil med forslag til vedtak eller saksfremlegg.

3.6.2 Karasjok kommune
Forberedelse av saker
I kommunens delegeringsreglement framgår det at kommunedirektøren fremmer innstilling i
alle saker til alle kommunale utvalg, også til kommunestyret dersom saken ikke behandles i
et innstillingsutvalg som førsteinstans, hvis ikke annet er bestemt ved særlov.94
I reglementet sies det videre at kommunedirektøren skal ha et særlig ansvar for å lede
administrasjonens arbeid med å forberede saker for de folkevalgte organer og se til at disse
er forsvarlig utredet blant annet med hensyn til helhetsperspektiv og konsekvenser for
økonomi, personell og publikums krav til tjenester.95
I delegeringsreglementet sies det følgende om saksforberedelse til politiske organer:

92

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

93

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

94

Delegeringsreglement – mars 2020, s. 27.
Delegeringsreglement – mars 2020, s. 26.

95
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I kommunes årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 framgår det at «formannskapet er
saksforberedende organ for kommunestyret». I kommunens delegeringsreglement framgår
det imidlertid ikke noe om dette. Tvert imot har sekretariatet registrert at denne retten har
blitt snevret inn (eventuelt tatt helt vekk) fra formannskapet ved kommunestyrets vedtak
om nytt delegeringsreglement for kommunen i mars 2020. I utkastet til nytt
delegeringsreglement (som ble vedtatt av kommunestyret) kan man se at punktet om
«formannskapets rett til å fremme innstilling overfor kommunestyret i alle saker innenfor
sitt område som skal avgjøres av kommunestyret», er foreslått tatt vekk i det nye
reglementet.96 Vedtaket i kommunestyret synes å vise at kommunestyret bifalt denne
endringen.
Karasjok kommune har tre hovedutvalg. I kommunens delegeringsreglement framgår det at
hovedutvalgene har rett til å fremme innstilling til formannskapet i saker innenfor sitt
område som skal avgjøres i kommunestyret.
Iverksetting av vedtak
I kommunens delegeringsreglement framgår det at kommunedirektøren skal iverksette og
følge opp de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer.
Vår gjennomgang av kommunestyremøter viser at kommunedirektøren avgir
kvartalsrapporter, årsmeldinger og årsregnskap til kommunestyret.

96

Se utkast til nytt reglement (fremlagt for kommunestyret til behandling i mars 2020), s. 10.
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I Kommunekompasset (2019) får Karasjok kommune 43 av 100 mulige poeng innenfor
området politisk styring og kontroll.
Basert på beskrivelser i ulike dokumenter og undersøkelser kan det oppsummeres med at
Karasjok kommune blant annet har behov for en helhetlig gjennomgang av
delegasjonsreglementet i kommunen basert på en tydelig ansvarsfordeling, der politikerne
tar ansvar for hva som skal oppnås (målsettinger) og administrasjonen tar ansvar for
hvordan det skal gjøres
Vi viser forøvrig til omtale av forholdet mellom kommunens folkevalgte organer og
kommunens administrasjon i kapitlene 3.1 og 3.2.

3.6.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Forberedelse og iverksetting av politiske vedtak er vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Særlig
gjelder dette i et politisk og organisatorisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
En risikofaktor er at saker som administrasjonen legger fram for folkevalgte organer ikke er
forsvarlig utredet. Konsekvens vil da være at saker til politisk behandling ikke gir et kvalifisert
beslutningsgrunnlag.
En annen risikofaktor er at saker til kommunestyret ikke blir behandlet i tråd med kommunens
delegeringsreglement, herunder hvilke organ som gjennom reglementet har innstillingsrett til
kommunestyret.
Det er også en risikofaktor at politiske vedtak ikke blir fulgt opp av administrasjonen, noe som
svekker det demokratiske elementet i en kommune. Manglende rapportering fra administrasjon
til folkevalgte organer kan svekke den folkevalgte dimensjonen i virksomhetsstyringen.

I et organisatorisk perspektiv kan det oppstå utfordringer knyttet til blant annet ledelse,
planlegging, måloppnåelse og rapporteringsrutiner.
I et økonomisk perspektiv kan det oppstå forhold som svekker effektiviteten i kommunens
virksomhetsstyring. Dette kan føre til utilsiktede utgifter både i selve styringssystemet og i
kommunens tjenesteproduksjon.
På dette området vurderes konsekvens av uønskede hendelser å være på middels nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være kapasitet, kompetanse, samt godt rutiner for
ferdigstillelse av dokumenter, herunder kvalitetssikring. Klare ansvarsforhold og rutiner for
systematisk ajourhold i saksbehandlingssystemet er andre tiltak som kan bidra til god
forberedelse og iverksetting av politiske vedtak.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak i liten grad å være plass på plass, noe som
gjør at vi svarer nei på spørsmålet om det finnes risikoreduserende tiltak på plass.
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Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder området.
Kontrollutvalget hadde ikke noen innspill om dette temaet i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på dette området i planperioden 2013-2020.
Dette området er tradisjonelt sett ikke gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Dette området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

3.7

Arbeidsmiljø, HMS og sykefravær

3.7.1 Overordnet rammeverk
Arbeidsmiljø og HMS
Arbeidsmiljø er forholdene for arbeidstakerne på en arbeidsplass.97 Arbeidsmiljø omfatter
blant annet de fysiske, vernetekniske, yrkeshygieniske, psykososiale og velferdsmessige
forholdene.
Arbeidsmiljølovens formål er blant annet å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en
helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og
psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar
med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet.98
I arbeidsmiljøloven § 3-1 framgår det at arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk
arbeid for å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Dette
skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.
Systematisk HMS-arbeid innebærer blant annet at arbeidsgiver skal:
 fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet
 ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og
myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt
97
98

Se Store norske leksikon: https://snl.no/arbeidsmilø
Arbeidsmiljøloven § 1-1.

Side 62

271

 kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i
virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen
 under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om
arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak
 iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt
i eller i medhold av denne lov
 sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær
 sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når
risikoforholdene i virksomheten tilsier det
 foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt
Arbeidsmiljøloven stiller krav om valg av verneombud i virksomhet med 10 eller flere
ansatte.99 Loven stiller videre krav om å opprette arbeidsmiljøutvalg i virksomhet hvor det
jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere. 100
Sykefravær og inkluderende arbeidsliv
Sykefravær
I arbeidsmiljøloven § 3-1 framgår det at arbeidsgiver skal sørge for systematisk arbeid med
forebygging og oppfølging av sykefravær.
Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l.,
skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal
kunne beholde eller få et passende arbeid.101
Arbeidsgiver skal i samråd med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan for tilbakeføring til
arbeid i forbindelse med ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er
åpenbart unødvendig. Arbeidet med oppfølgingsplan skal starte så tidlig som mulig, og
planen skal være utarbeidet senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra
arbeidet i fire uker.102
Arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen
senest innen sju uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet som følge av
ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig.103

99

Arbeidsmiljøloven § 6-1.
Arbeidsmiljøloven § 7-1.
101 Arbeidsmiljøloven § 4-6.
102 Arbeidsmiljøloven § 4-6.
103 Arbeidsmiljøloven § 4-6.
100
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Inkluderende arbeidsliv – IA-avtalen
Samarbeidet mellom staten og partene i arbeidslivet om et mer inkluderende arbeidsliv (IAavtalen) startet i 2001 ut fra en felles erkjennelse mellom partene og myndighetene om
behovet for å redusere de viktigste utstøtingsmekanismene og utvikle og fremme
nærværsfaktorer i arbeidslivet.104 Sist inngåtte IA-avtale gjelder for 2019-2022.
Målsettingene i avtalen er at sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet
med årsgjennomsnittet for 2018, samt at frafallet i arbeidslivet skal reduseres.

3.7.2 Karasjok kommune
Arbeidsmiljø og HMS
I kommuneplanens samfunnsdel framgår det at «i en tid med store nedskjæringer i
kommuneøkonomien, er det viktig at å holde motivasjonen oppe» slik at kommunen
fremdeles kan opprettholde et kvalitativt tjenestetilbud overfor innbyggerne.105 I planen
vurderes det derfor som en utfordring for kommunen å «styrke organisasjonen og
samholdet i kommunen».
I kommuneplanens samfunnsdel er det videre satt som et delmål om «deltakende
medarbeidere som tar og får ansvar», med mål om blant annet «godt arbeidsmiljø» samt
«tilrettelegge for fleksible løsninger vedrørende arbeidstid og fjernarbeid».
Sekretariatet har på forespørsel til kommunen blitt opplyst om at Karasjok kommune har
dokumenter knyttet til arbeidsgiverpolitikk/arbeidsgiverstrategier, men vi har ikke fått
oversendt disse. I Kommunekompasset 2019 opplyses det om at det er en svakhet at
Karasjok kommune ikke har en slik arbeidsgiverstrategi.106
Sekretariatet har bedt kommunen om å oversende eventuelle HMS-planer eller liknende
dokumenter, men har ikke fått oversendt slike.
Sekretariatet har videre blitt opplyst om at Karasjok kommune bruker KS sin
personalhåndbok.
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 er HMS, internkontroll og
sykefravær/nærvær vurdert å være en del av kommunens sentrale utfordringer.
Karasjok kommune har et arbeidsmiljøutvalg, som består av representanter fra
arbeidsgiversiden, arbeidstakerorganisasjoner og hovedverneombud. I tillegg møter
kommunens bedriftshelsetjeneste (Hemis AS) og NAV Arbeidslivssenter. I forbindelse med
arbeidet med inkluderende arbeidsliv (IA). Arbeidsmiljøutvalget behandler saker om
sykefravær, internkontroll, HMS-saker, samt orienteringer om avvik.
Karasjok kommune har i 2019 tatt i bruk avviks- og kvalitetsverktøyet Compilo. I kommunens
årsmelding for 2019 sies det at dette verktøyet åpner for enklere oversikt og kunnskap om
104

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv - Et arbeidsliv med plass for alle - 1. januar 2019 – 31. desember
2022.
105
106

Kommuneplanens samfunnsdel (2009-2021), s. 23.
Kommunekompasset 2019, s. 31.
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avvik, med muligheter for å rapportere det videre. Det sies videre at det vil bli gitt
oppfriskning i bruk av dette avvikssystemet i løpet av høsten 2020. Det sies også at det i
2019 er gjennomført 40 timers obligatorisk kurs for verneombud og ledere.
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 framgår det at Karasjok kommune har
hatt en HMS-koordinator i en toårig prosjektstilling, med fokus på arbeidsmiljø og
sykefravær/nærvær. Det framgår videre at kommunedirektøren vil foreslå stillingen omgjort
til en fast stilling med tiltredelse i juli 2020. Sekretariatet er ikke kjent med om dette faktisk
ble gjort.
Hovedverneombudet i kommunen er frikjøpt i 30 % stilling for å ivareta sine oppgaver.
I Kommunekompasset 2019 framgår det at Karasjok kommune kun oppnår 29 av 100 mulige
poeng innenfor fokusområdet «kommunen som arbeidsgiver». Det framgår videre at
kommunen blant annet har følgende utfordringer og svakheter innenfor området
arbeidsmiljø:







Videreutvikle friskliv-tilbud til ansatte
Mer helhetlig gjennomføring av årlige medarbeidersamtaler
Gjennomføre og følge opp systematiske medarbeiderundersøkelser
Har ingen (andre) metoder for å vedlikeholde og utvikle arbeidsmiljøet
Har ikke tydelig fokus på arbeid og aktiviteter for å motvirke diskriminering og
særbehandling blant kommunens ansatte
Bruker ikke mangfold som en systematisk ressurs i arbeidsmiljøet

Sykefravær og inkluderende arbeidsliv
For deler av kommunens arbeid med sykefravær/nærvær viser vi til det som er nevnt
ovenfor om arbeidsmiljø og HMS.
Kommunestyret i Karasjok kommune har uttalt at sykefraværet i kommunen ikke bør være
høyere enn 6 prosent.107
I kommunens årsmelding for 2019 sies det at kommunen over flere år har hatt et høyt
sykefravær.
I 2019 var sykefraværet i Karasjok kommune på 11,56 prosent, noe om er en økning på om
lag 0,70 posent fra 2018. 108 Til sammenlikning hadde Porsanger kommune et sykefravær på
om lag 9 prosent dette året.
Det høyeste samlede sykefraværet var i kommunedirektørens stab (16,08 prosent), mens
det laveste samlede sykefraværet var på avdeling for plan, teknisk, miljøutvikling og næring
(3,95 prosent).

107
108

Årsmelding 2019, s. 15.
Årsmelding 2019, s. 13.
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En oversikt i kommunens årsmelding for 2019 viser at sykefraværet har holdt seg relativt
stabilt i perioden 2015 (12,1 prosent) til 2019 (11,56 prosent). I kommunens årsmelding for
2019 sies det videre at sykefraværet på noen avdelinger ikke er arbeidsrelatert, mens det på
andre avdelinger er arbeidsrelatert. Det sies også at kommunen fortsatt vil ha et stort fokus
på arbeidet med sykefravær.

3.7.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et medarbeiderperspektiv. Men området
er også vesentlig sett ut i fra et politisk, et organisatorisk og et omdømmemessig perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et medarbeiderperspektiv kan dette blant annet
gjelde belastninger, arbeidsmengde, trivsel, slitasje, skade og sykdom. I et
omdømmeperspektiv kan dårlig arbeidsmiljø vanskeliggjøre rekruttering og stabilisering. I et
politisk perspektiv er en risikofaktor manglende etterlevelse av arbeidsgiverpolitiske
retningslinjene og manglende måloppnåelse. Risikofaktorene kan også være knyttet til mer
organisatoriske forhold, som for eksempel manglende kapasitet og kompetanse på området,
samt uklare ansvarsforhold og oppfølging av HMS-arbeidet i kommuneorganisasjonen.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på middels nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse og forankring av vedtatte mål i organisasjonen,
omdømmebygging, samt etablerte interne rutiner og handlingsmål for at uønskede
hendelser ikke skal inntreffe. Arbeidsmiljø påvirker ofte i stor grad sykefravær og
prestasjoner. HMS-arbeidet blir stadig en viktigere del av god virksomhetsledelse.
Internkontroll er fellesnevneren på de systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten
planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende
regelverkskrav.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være delvis ivaretatt og spørsmålet
om tilstedeværelse av risikoreduserende tiltak besvares med delvis.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt noen innspill på dette området.
Kontrollutvalget hadde ikke noen innspill om dette temaet i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som middels.
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Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er gjennomført forvaltningsrevisjon på området om sykefravær i 2012. Det er også
gjennomført forvaltningsrevisjon om rutiner for internkontroll (2015), noe som delvis eller
indirekte berører temaet arbeidsmiljø, HMS og sykefravær. Kontrollutvalget har i henhold til
plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 bestilt en forvaltningsrevisjon om sykefravær og IAavtalen fra revisjonen. Dette området kan være gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være middels på dette området. Dette området vurderes å
ikke være aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

3.8

Etikk

3.8.1 Overordnet rammeverk
I kommuneloven § 1-1 framgår det blant annet at loven skal bidra til at kommuner er
tillitsskapende. Ifølge lovforarbeidene er dette en videreføring av tidligere kommunelovs
formål om at loven skal legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy
etisk standard.109 For den enkelte folkevalgte og ansatte synliggjør dette ved at det kreves at
de i sine avgjørelser og handlinger skal ta hensyn til et sett normer, formål og verdier som
bidrar til virksomhetens objektivitet og uavhengighet.110 I lovforarbeidene understrekes det
at kommunene har et lokalt ansvar for å sørge for at folkevalgte og ansatte er bevisste på og
utvikler et godt skjønn for håndtering av etiske problemstillinger.111 Det er derfor viktig at
kommunene arbeider kontinuerlig med bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid.
I kommuneloven § 14-7 framgår det at kommunes årsberetning skal redegjøre for tiltak som
er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard.
Etiske retningslinjer er viktig hjelpemiddel i arbeidet med å utvikle og vedlikeholde en høy
etisk standard i kommunesektoren og må tilpasses hver enkelt kommune. De vedtas av
kommunestyret og følges opp i daglig ledelse og drift. KS har utarbeidet anbefalinger for
etiske retningslinjer som er et godt hjelpemiddel for kommunene. Kommunesektorens
etikkutvalg skal gi råd og anbefalinger til kommuner og fylkeskommuner om spørsmål
knyttet til etikk og antikorrupsjon. Både kommuneledelsen og enkeltpersoner kan ta kontakt
med utvalget.112

3.8.2 Karasjok kommune
I kommuneplanens samfunnsdel er det et delmål om at kommunen skal ha «deltakende
medarbeidere som tar og får ansvar».

109

Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), s. 23.
Ot.prp. nr. 17 (2008–2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i
kommuner og fylkeskommuner), s. 12.
111 Ot.prp. nr. 17 (2008–2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i
kommuner og fylkeskommuner), s. 13.
112 KS.no
110
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Som tidligere nevnt er ikke sekretariatet kjent med at Karasjok kommune har en eller flere
arbeidsgiverstrategiske eller arbeidsgiverpolitiske dokument(er) eller plan(er).
Karasjok kommune egne etiske retningslinjer, som gjelder både for ansatte og folkevalgte i
kommunen. Disse retningslinjene er vedtatt i kommunestyret i november 2017.
Formålet med retningslinjene er at de skal fremme bevissthet omkring etiske tema og bidra
til å styrke kommunens omdømme, klargjøre hva som er akseptabel praksis og gi veiledning i
vanskelige vurderinger. Det framgår at situasjoner der det kan reises tvil om den enkeltes
habilitet og objektivitet må unngås. Det sies videre at kommunen legger stor vekt på
redelighet, respekt, mot, lojalitet og åpenhet i all virksomhet. Det sies også at både
folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet.
Sekretariatet har ikke funnet at kommunens arbeid med etiske forhold omtales i
kommunens årsmelding for 2019.
I Kommunekompasset 2019 for Karasjok kommune sies det at kommunen har utviklet et sett
med etiske retningslinjer som man hadde prosess på da de ble utviklet.113 Imidlertid sies det
videre at utfordringen ligger i at kommunen jobber lite systematisk med disse igjennom
året/perioden. Det sies videre at kommunen må arbeide mer systematisk med etiske
retningslinjer og etisk refleksjon.

3.8.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et omdømmeperspektiv. Men området
er også vesentlig sett ut i fra perspektiv som gjelder brukere, politiske forhold, økonomi og
et organisatoriske forhold.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et omdømmeperspektiv kan brudd på etiske
normer, herunder kommunens etiske retningslinjer, føre til svekket tillit til kommunen. I et
politisk og organisatorisk perspektiv er risikofaktorene blant annet manglende kunnskap,
forankring og etterlevelse av de etiske retningslinjene. I et økonomisk perspektiv kan brudd
på etiske retningslinjer medføre korrupsjon og misbruk av fellesskapets verdier.
Målet med etiske retningslinjer er å skape en felles plattform for kommunen. Etiske
retningslinjer sier noe om hvilken etisk standard organisasjonen vil ha og hvilke handlinger
som ikke aksepteres. Etiske retningslinjer må være tilgjengelig, gjøres kjent
og jevnlig benyttes til refleksjon over egen praksis. Formålet er å videreutvikle gode
holdninger og god praksis. Etiske retningslinjer kan med fordel være felles for både
folkevalgte og administrativt ansatte, eventuelt med enkelte punkter ulikt ut fra ulike roller.
Reglene om gaver bør være de samme for politikere og administrasjonen.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på middels nivå.
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Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for omdømmebygging, samt etablerte interner rutiner, kontroller og
handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være lite ivaretatt og spørsmålet
om tilstedeværelse av risikoreduserende tiltak besvares med nei.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder dette området.
Kontrollutvalget hadde ikke noen innspill om dette temaet i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er gjennomført forvaltningsrevisjon som delvis eller indirekte berører etiske forhold i
kommunen. Dette gjelder forvaltningsrevisjonen om rutiner for internkontroll (2015). Dette
området er ikke gjenstand for statlig tilsyn.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Dette området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

3.9

Avvik og varsling

3.9.1 Overordnet rammeverk
En kommune er en kompleks organisasjon der det kan forekomme en rekke uønskede
hendelser (avvik med mer). Det kan være vanskelig å skille mellom varsling og avvik, da
grensene er uklare/overlappende.
Formelt sett defineres avvik som «manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold
av lov».114 Både arbeidsmiljølovgivningen115 og særlover116 i forhold til de tjenester som
kommunen yter, stiller krav om rutiner som sikrer at kommunen avdekker, retter opp og
forebygger overtredelser av disse (avvikshåndtering). En viktig del av en kommunes
internkontroll er et levende avvikssystem.117 For at det skal fungere må man ha en kultur der
114

Se for eksempel Arbeidstilsynet: https://www.arbeidstilsynet.no/hms/avvik-og-avvikshandtering/
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 3-1 (2) bokstav e).
116 Se blant annet forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen § 4,
forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4 og lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
(opplæringslova) §§ 9a-4 og 13-10 andre ledd.
117 Se for eksempel Arbeidstilsynet: https://www.arbeidstilsynet.no/hms/avvik-og-avvikshandtering/
115
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det ikke bare er godtatt, men forventet, at medarbeiderne på alle nivåer melder fra om
avvik. Det må også være en trygghet for at avvikene følges opp og håndteres seriøst.
I henhold til arbeidsmiljøloven har arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i
virksomheten.118 Med kritikkverdige forhold menes i grove trekk brudd på lover og regler,
virksomhetens retningslinjer, eller allmenne oppfatninger av hva som er forsvarlig eller etisk
akseptabelt.119 Eksempler på kritikkverdige forhold er mobbing og trakassering,
diskriminering, korrupsjon og maktmisbruk.120 Virksomheten skal ha utarbeidet rutiner for
intern varsling, eller sette i gang andre tiltak som legger forholdene til rette for intern
varsling ved kritikkverdige forhold. Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar
med arbeidsmiljøloven er lovstridig.121

3.9.2 Karasjok kommune
I kommuneplanens samfunnsdel er det et delmål om at kommunen skal ha «deltakende
medarbeidere som tar og får ansvar». Ett av tiltakene for å nå dette målet er et å «skape
kultur for nytenkning og kunnskapsdeling».
I Kommunekompasset 2019 for Karasjok kommune er det flere funn som viser at kommunen
har utfordringer og svakheter knyttet til det å være en lærende organisasjon.
Rutiner for avvik og varsling var også tema i overordnet analyse som grunnlag for plan for
forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020.122
Her ble det sagt følgende om dette temaet:
«En kommune er en kompleks organisasjon der det kan forekomme en rekke uønskede hendelser
(avvik). Formelt sett defineres avvik som «manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold
av lov». Både arbeidsmiljølovgivningen og særlover i forhold til de tjenester som kommunen yter
stiller krav om rutiner som sikrer at kommunen avdekker, retter opp og forebygger overtredelser
av disse (avvikshåndtering).
En viktig del av en kommunes internkontroll er et levende avvikssystem. For at det skal fungere
må man ha en kultur der det ikke bare er godtatt, men forventet, at medarbeiderne på alle nivåer
melder fra om avvik. Det må også være en trygghet for at avvikene følges opp og håndteres
seriøst. I henhold til arbeidsmiljøloven har arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold
i virksomheten.
Med kritikkverdige forhold menes i grove trekk brudd på lover og regler, virksomhetens
retningslinjer, eller allmenne oppfatninger av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt.
Eksempler på kritikkverdige forhold er mobbing og trakassering, diskriminering, korrupsjon og
maktmisbruk. Virksomheten skal ha utarbeidet rutiner for intern varsling, eller sette i gang andre
tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling ved kritikkverdige forhold. Gjengjeldelse
mot arbeidstaker som varsler i samsvar med arbeidsmiljøloven er lovstridig.
118

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 2 A-1.
Se Ot.prp.nr.84 (2005-2006) Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling), på side 23.
120 38 Se KS; Varsling - Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner (juni 2007).
119

121
122

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 2 A-4.
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS – Overordnet analyse – Forvaltingsrevisjon 2017-2020.
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Karasjok kommune har i 2015 gått til innkjøp av internkontrollsystemet Compilo. I følge
årsmeldingen for 2015 er det gitt opplæring til ledere og superbrukere i bruk av modulene Årshjul
og Avvik og avvikshåndtering. I følge årsmeldingen åpner bruken av Compilo som avvikssystem for
enklere oversikt og kunnskap om avvik, med muligheter for å rapportere det videre. Videre
framgår det av årsmeldingen at det nye avvikssystemet åpner for at en kan ta ut oversikter over
avviksmeldinger – også innenfor HMS.
Kommunen har utarbeidet et dokument kalt «System for helse-, miljø- og sikkerhetsaktiviteter
(HMS-håndboka). Denne ble vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget i mai 2010 (sak 11/10). Revisjonen er
ikke kjent med at disse har blitt revidert i ettertid. Dokumentet er omfattende (om lag 220 sider)
og omhandler et bredt spekter av tema, herunder organisasjonsstruktur, bemanning,
verneorganisasjon, lover og forskrifter, ulike prosedyrer (blant annet personalbehandling,
tilsettinger, lønn, politianmeldelser, instruks for kommunale innkjøp og håndtering av
personopplysninger), og prosedyrer for behandling av avvik og varsler.
Området er svært vesentlig fra et brukerperspektiv (ansatte, ledere og tjenestemottakere), men
er også vesentlig i et organisatorisk perspektiv og i et samfunnsperspektiv (omdømme). Det er
ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på dette området tidligere. Det utføres tradisjonelt sett ikke
statlig tilsyn på området. En eventuell forvaltningsrevisjon kan starte opp tidlig i planperioden
(2017).»

I den overordnede analysen ble eventuelle uønskede hendelser knyttet til kommunens
rutiner og bruk av avvik og varsling, vurdert som store. Det samme gjelder sannsynligheten
for at uønskede hendelser kan finne sted. Samlet sett ble graden av risiko på dette området
vurdert som høy.
Senere vedtok kommunestyret i Karasjok kommune at avvik og varsling skulle være en av
flere forvaltningsrevisjoner i planperioden 2017-2020. Kontrollutvalget sendte bestilling av
forvaltningsrevisjon om avvik og varsling til revisjonen i november 2019. Per desember 2020
har ikke kontrollutvalget mottatt rapport(er) om dette fra revisjonen.
Varsling
Sekretariatet har bedt Karasjok kommune om å oversende kommunens eventuelle særskilte
retningslinjer/rutiner for varsling av kritikkverdige forhold, men har ikke fått oversendt slike.
Imidlertid omtales varsling av kritikkverdige forhold i kommunens etiske retningslinjer, der
det sies følgende:
«Ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet som hviler på tungtveiende hensyn til
samfunn og enkeltmennesker. Ansatte i kommunen har samme grunnleggende ytringsfrihet, jfr.
Grunnlovens § 100. Det gjelder også på områder som har tilknytning til den enkeltes arbeidssted.
Kulturen i virksomhetene bør være slik at åpen debatt og kritiske ytringer når fram til det nivået
det skal i den interne saksbehandlingen.
Prinsipper om åpenhet og innbyggernes kontroll med offentlig forvaltning forutsetter at
allmennheten får innsyn i kritikkverdige forhold. Dette medfører at kommunens ledelse i enkelte
tilfeller må kunne gi allmennheten faktiske opplysninger og sin oppfatning av forholdene.
Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å ta opp forhold de får kjennskap til på arbeidsplassen
som ikke er i samsvar med lover, regler og etiske retningslinjer, der dette ikke er i strid med annen
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lov. Spørsmål om adgangen til å gi opplysninger til allmennheten må vurderes i forhold til
hensynet til lojalitet og mulig intern rapportering av forholdet. Ansatte med slik informasjon må
vurdere hva motivet er for varslingen og om forholdet objektivt sett er alvorlig. Tjenestevei må
være første alternativ for løsning av saken, deretter tillitsmannsapparatet eller til en offentlig
kontroll- eller tilsynsmyndighet før en går ut til allmennheten.
Den som varsler har krav på at varslingen behandles fortrolig og at det ikke settes i verk
urettmessige sanksjoner, jfr. Arbeidsmiljølovens § 2-4, 2. ledd. Kommunen vil heller ikke
etterforske eller anmelde medarbeidernes kontakt med medier, gitt at lovbestemt taushetsplikt
overholdes.»

I Kommunekompasset 2019 for Karasjok kommune sies det at kommunen har et
system/rutiner for intern varsling, men har ikke etablert noen tydelig «rød knapp» hvor
eksterne (innbyggere, leverandører med mer) kan tipse om betenkelige forhold som de
mener å observere i kommunen.
Avvik
Karasjok kommune har anskaffet et helhetlig kvalitetssystem (Compilo). I
Kommunekompasset 2019 for Karasjok kommune sies det imidlertid at kommune ikke har
implementert og tatt i bruk den arbeidsmetodikk som et slikt kvalitetssystem legger til rette
for. Det sies videre at det nesten ikke meldes om avvik, og i den grad det gjøres, så lukkes
disse uten at de løftes opp på et overordnet nivå for å se om det er systemfeil i
organisasjonen. Det sies også at enhetene i kommunen ikke redegjør og tydeliggjør for
gjennomførte analyseresultat og tiltak for å lukke systematiske avvik, for alle i
organisasjonen.
I Kommunekompasset 2019 for Karasjok kommune sies det også at kommunen ikke har
etablert noe elektronisk system for oppfølging av synspunkter og klager som kommer inn til
kommunen.

3.9.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et medarbeiderperspektiv og et
brukerperspektiv. Men området er også vesentlig sett ut i fra et omdømmeperspektiv,
politisk og et organisatorisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et medarbeiderperspektiv kan dette blant annet
gjelde manglende kunnskap om og forankring av rett og plikt til å varsle hos ansatte og
ledere, samt viktigheten av å rapportere avvik. Det kan også være risiko for at varslere ikke
blir behandlet på den måte loven krever, for eksempel at det utøves gjengjeldelse.
I et brukerperspektiv kan manglende evne til å fange opp eller gjøre noe med avvik eller
kritikkverdige forhold gå ut over tjenesteproduksjonen og sikkerheten til pasienter/brukere.
I et omdømmeperspektiv kan svikt i rutiner for avvik og varsling, samt håndtering av
personer som melder avvik eller varsler om kritikkverdige forhold, svekke tilliten til
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kommunen. Svikt på området kan føre til at varslere velger å gå ut offentlig i stedet for å ta
forholdet opp internt.
I et politisk perspektiv kan dette medføre lovbrudd på arbeidsgiveransvaret og en svekket
tillit til det politiske styret. I et organisatorisk perspektiv kan risikofaktorene blant annet
gjelde manglende rutiner for håndtering av avvik, samt etterlevelse av disse, herunder
mangel på oppfølging og lukking av rapporterte avvik. Når det gjelder varsling av
kritikkverdige forhold kan også risikofaktorene blant annet være knyttet til manglende
rutiner, samt spørsmålet om det foreligger en åpenhetskultur i organisasjonen eller ikke.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være høy.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter, herunder etablering av interne rutiner og handlingsmål for at uønskede
hendelser ikke skal inntreffe.
Kommunen har innført system for håndtering av avvik, og har rutiner for varsling av
kritikkverdige forhold, men i praksis synes de risikoreduserende tiltak kun å være delvis på
plass. For eksempel viser undersøkelser (Kommunekompasset 2019) at kommunen ikke har
tatt i bruk og implementert en praksis for håndtering avvik, samtidig som det nesten ikke
meldes om avvik. Vi vurderer det derfor slik at graden av de risikoreduserende tiltak settes
til nei.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder området.
Kontrollutvalget hadde ikke noen innspill om dette temaet i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er gjennomført forvaltningsrevisjon som delvis eller indirekte gjelder dette området.
Dette gjelder forvaltningsrevisjon av rutiner for internkontroll (2015). Videre er det som
tidligere nevnt igangsatt forvaltningsrevisjon av kommunens håndtering av avvik og varsling.
Området varsling er tradisjonelt sett ikke gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Kommunens system for avvikshåndtering kan være gjenstand for tilsyn på systemnivå, men
da avgrenset til områder regulert i særlovgivningen, for eksempel innenfor helse, pleie og
omsorg.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Området anses å være aktuelt
for forvaltningsrevisjon.
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3.10 Anskaffelser, innkjøp og kontraktsoppfølging
3.10.1 Overordnet rammeverk
Planlegging av anskaffelser og innkjøp
Formålet med denne aktiviteten er blant annet å vurdere hvilke behov som skal ivaretas ved
en anskaffelse, hvordan behovet best kan dekkes, ivareta strategiske føringer for
anskaffelsen, sikre et mandat for prosessen, samt forberede konkurransen.123
Gjennomføring av anskaffelser og innkjøp
Kommunen er underlagt bestemmelsene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser, ved alle
anskaffelser av varer og tjenester og bygge- og anleggskontrakter (lov om offentlige
anskaffelser §§ 2 og 3).
Formålet med lov om offentlige anskaffelser framgår av anskaffelsesloven §1:
Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest
mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og
likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet,
slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.
I lov om offentlige anskaffelser stilles det noen grunnleggende krav til gjennomføringen av
offentlige anskaffelser.124 En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på
konkurranse. Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy
forretningsetisk standard, samt sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom
leverandører. Oppdragsgiver skal videre sikre at hensynet til forutberegnelighet,
gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av
kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikkediskriminerende kriterier.
Forskrift om offentlige anskaffelser inneholder blant annet krav til kunngjøring i den norske
databasen Doffin (Database for offentlig innkjøpsinformasjon). For anskaffelser over EØSterskelverdiene er det i tillegg krav om publisering i TED-databasen, som er EUs offisielle
kanal for kunngjøring av offentlige innkjøp i hele EØS-området. Videre regulerer forskriften
anskaffelsesprosedyrer, konkurransegrunnlaget, minimumskrav til leverandøren
(kvalifikasjonskrav), kriterier for valg av tilbud, tidsfrister og avslutning av konkurransen. I
tillegg er det krav om protokollførsel, dokumentasjonsplikt og arkivplikt.125
Nedenfor presenteres en oversikt over hvilke deler av anskaffelsesforskriften som gjelder for
ulike anskaffelsesverdier.126

123

Se Anskaffelser.no: https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/anskaffelsesprosessen-steg-steg/avklare-behovog-forberede-konkurransen
124 Lov om offentlige anskaffelser § 5.
125 Veileder til offentlige anskaffeler: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-offentligeanskaffelser/id2581234/sec10
126 Oversikten er hentet fra https://www.anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/terskelverdier-offentlige-anskaffelser
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Terskelverdier

Tillatte anskaffelsesprosedyrer

Del I:
Alle kontrakter av verdi mellom 100 000 kr og 1,3 mill. kr ekskl.
mva. (uansett hvem som anskaffer, og hva som kjøpes)

Ingen spesiell prosedyre. Grunnleggende
prinsipper og bestemmelser i FOA kap.7 må
følges.

Kontrakter om kjøp av helse- og sosialtjenester for under 7,2 mill.
kr ekskl. mva.
Del I og II:
Vare- og tjenestekontrakter til en verdi av mellom 1,3 mill. og 2,05
mill. kr ekskl. mva. for alle unntatt statlige myndigheter

Åpen tilbudskonkurranse (FOA § 8-3)
Begrenset tilbudskonkurranse (FOA § 8-3)

Alle bygge- og anleggskontrakter til en verdi av mellom 1,3 mill. og
51,5 mill. kr ekskl. mva. (uansett hvem som anskaffer)
Kontrakter om særlige tjenester til en verdi over 1,3 mill. kr ekskl.
mva. Merk: I tillegg gjelder noen bestemmelser i Del III for denne
type anskaffelser når verdien overstiger EØS terskelverdien for
særlige tjenester på 7,2 mill. ekskl.mva.
Del I og III:
Vare- og tjenestekontrakter til en verdi av over 1,3 mill. kr ekskl.
mva. for statlige myndigheter
Vare- og tjenestekontrakter til en verdi av over 2,05 mill. kr ekskl.
mva. for alle andre virksomheter

Åpen og begrenset
anbudskonkurranse (FOA § 13-1 (1))
Konkurranse med forhandlinger (FOA § 13
(2))
Konkurransepreget dialog (FOA § 13 (2))
Innovasjonspartnerskap (FOA § 13 (3))

Bygge- og anleggskontrakter til en verdi av over 51,5 mill. kr ekskl.
mva. (alle virksomheter)
Kontrakter om helse- og sosialtjenenester for over 7,2 mill. kr ekskl.
mva.

Egne prosedyrebestemmelser

Kontraktsoppfølging
Gjennom kontraktsoppfølging sikrer kommunen at de ytelsene som er avtalt faktisk blir
levert.127 Videre sikrer dette at kommunen oppfyller sine kontraktsmessige forpliktelser. God
kontraktsoppfølging sikrer også at ansatte i kommunen er lojale mot de inngåtte kontrakter.
I tillegg bidrar kontraktsoppfølging til et godt samarbeid med leverandøren og kan derfor
bidra til å avverge mulige misforståelser, konflikter og tvister.

3.10.2 Karasjok kommune
Karasjok kommune har egne rutiner for innkjøp. Disse ble godkjent i april 2019 og revidert i
oktober 2020. Denne rutinen tar kun for seg gjennomføringen av anskaffelsen, og omtaler
ikke planleggingen av anskaffelser, samt etterfølgende kontraktsoppfølging (foruten at

127

Se Anskaffelser.no: https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/anskaffelsesprosessen-stegsteg/kontraktsoppfolging#roller
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kommunen skal sjekke om det foreligger relevant rammeavtale før en anskaffelse
iverksettes).
Søk i register over avgjørelser i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) viser at
Karasjok kommune har vært klaget inn til KOFA fire ganger i perioden 2003-2020.128 I to av
sakene var kommunen klaget inn sammen med andre kommuner (innkjøpssamarbeid). I de
to andre sakene var kommunen klaget inn alene. I to av de fire sakene kom KOFA fram til at
det forelå brudd på regelverket. Den nyeste saken der det ble konkludert med brudd på
regelverket er fra 2009.129
I en forvaltningsrevisjon om offentlige anskaffelser i Karasjok kommune (2018) ble det
konkludert som følger:130
«På bakgrunn av at revisjon ikke har mottatt etterspurt informasjon kan vi ikke foreta en
vurdering av anskaffelser over kr 100 000 og under kr 500 000 i henhold til kontrollutvalgets
bestilling. At kommunen ikke kan legge fram sentrale dokumenter vedrørende
anskaffelsesprosessen er brudd på arkivloven og reglene om offentlige anskaffelser.
Karasjok kommune har ikke fulgt lov og forskrift om offentlige anskaffelser i alle
anskaffelser over kr 500 000 som er omfattet av denne undersøkelsen.»

På bakgrunn av de hovedfunn som ble gjort i denne forvaltningsrevisjonen ble det anbefalt
at Karasjok kommune iverksetter tiltak som sikrer at reglene om offentlige anskaffelser blir
etterlevd, herunder:
«• Synliggjør vurderingene omkring beregning av anskaffelsens verdi
• Innskjerper rutiner for føring av protokoll ved gjennomføring av anskaffelser.
• Foretar en nærmere vurdering av bruken av tildelingskriterier i forbindelse med
anskaffelser.
• Foretar en nærmere vurdering av bruken av tidsfrister i forbindelse med anskaffelser.
• Innskjerper rutinene slik av brev fra kommunen vedrørende meddelelse om
kontraktstildeling gir all den informasjon som forskriften krever.
• Innskjerper rutinene med å følge arkivlovens bestemmelser om arkivering vedrørende
alle anskaffelser.
• Innskjerper rutinene med å følge anskaffelseslovens bestemmelser om dokumentasjon
vedrørende alle anskaffelser.»

Etter at rapporten etter denne forvaltningsrevisjonen ble offentliggjort og behandlet i
kommunestyret, ble det erkjent fra kommunedirektørens side at kommunen ikke har alt på
stell, og at man jobber med å rydde opp.131 Dette blant annet ved å iverksette
kompetansekartlegging, gjøre noe med både holdninger og kultur, samt at det ble innført
innkjøpsstopp i kommunen.
I forbindelse med kommunestyrets behandling av kommunens årsbudsjett/økonomiplan
2018-2021 ble det inntatt følgende årsbudsjettet/økonomiplanen:
128

https://www.klagenemndssekretariatet.no/klagenemda-for-offentlige-anskaffelser-kofa
Se sak 2009/89: https://www.klagenemndssekretariatet.no/sak/2009-89
130
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS – Offentlige anskaffelser – Karasjok kommune (2018).
131
Se https://www.kommunal-rapport.no/innkjoep/revisjonsrapporten-papeker-alvorlige-svikt/20147!/
129
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«Rådmannen skal med virkning fra 14.12.17 inndra delegerte fullmakter til innkjøp. Rådmannen må
med dette kun delegere fullmakt til innkjøp opp til 2500 kroner for ledere under kommunalleder,
og opp til 20 000 for kommunalledere. Innkjøp og eller investeringer som ikke skal ut på anbud og
som overstiger 20 000 må diskuteres og klareres i rådmannens ledergruppe sammen med
kommunalledere og økonomisjef. Dette må gjøres for å få økt fokus hos alle på hva vi bruker
pengene på.
Det må videre lages rutiner for samordning av innkjøp i enda større grad enn i dag slik at
kommunen kan få kvantumsrabatter. Ved hvert innkjøp må det spørres om rabatt og det må
innhentes tilbud hos flere, også for mindre innkjøp.
Porto: Der dette lar seg gjøre må dokumenter sendes ut elektronisk og post til samme mottaker
sendes to ganger i uken. Dette gjøres for å spare porto.
Ved bruk av entreprenører til eksempelvis graving/brøyting mv. eller annet ad hoc arbeid må det
innhentes tilbud før arbeidet igangsettes. Ved hasteoppdrag kan enkel mailutveksling eller
bekreftelse på annen skriftlig måte innhentes.»

I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 er offentlige anskaffelser listet opp som
en av de sentrale utfordringene i kommunen.

3.10.3 Risiko og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv:
Området er svært vesentlig fra et økonomisk perspektiv. Området er også vesentlig for
kommunen fra et omdømmeperspektiv, og det er vesentlig for tilbydere av varer og
tjenester med mer.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et økonomisk perspektiv er det viktig for
kommunen at den inngår avtaler som er økonomisk gunstig og fyller kommunen sine behov.
Det er også viktig at kommunen har kartlagt sitt behov før anskaffelsen gjennomføres.
Om ikke kan kommunen risikere å anskaffe noe som ikke var i tråd med formålet med mer.
Dette kan igjen ha konsekvenser for både organisasjonen, medarbeidere og brukere.
Det foreligger også risiko for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Kommunen
kan ved brudd på regelverket bli ilagt overtredelsesgebyr av Klagenemnda for offentlige
anskaffelser eller bli saksøkt av tilbydere ved brudd på regelverket. I et omdømmeperspektiv
kan dette blant annet svekket tilliten til kommunen.
Det er også viktig at kommunen følger opp avtalene etter at de er inngått, og har systemer
som sikrer at disse blir etterlevd av kommuneorganisasjonen i ettertid. Erfaringsmessig er
kontraktsoppføling et lite prioritert område.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være høy.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som reduseres den økonomiske risikoen, at det blir
inngått avtaler som er økonomisk gunstig og fyller kommunen sine behov. Samt at det er
Side 77

286

etablert internrutiner og handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe.
Ressurser og kompetanse på området er også risikoreduserende tiltak som vil styrke
kommunens omdømme til leverandører og tilliten hos kommunens innbyggere.
Det er iverksatt risikoreduserende tiltak på deler av området, og graden av
risikoreduserende tiltak settes derfor til delvis.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder område.
Kontrollutvalget hadde innspill om dette temaet i sin drøfting av mulige tema for risiko- og
vesentlighetsvurderinger. Innspillet gjelder kommunens byggeprosjekter.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at det kan inntreffe uønskede hendelser som
høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er gjennomført forvaltningsrevisjon på dette området. Dette gjelder
forvaltningsrevisjoner om offenlige anskaffelser i henholdsvis 2018 og 2008, samt en
forvaltningsrevisjon om økonomistyring i 2015. Dette området er ikke gjenstand for statlig
tilsyn.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Området anses å være aktuelt
for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode. En eventuell forvaltningsrevisjon på dette
området bør da særlig ta for seg planlegging av anskaffelser og innkjøp, samt
kontraktsoppfølging.

3.11 Informasjonssikkerhet og personvern
3.11.1 Overordnet rammeverk
Kommunen behandler store mengder personopplysninger, og på mange tjenesteområder
behandles det sensitive personopplysninger. God informasjonssikkerhet og god
internkontroll vil bidra til å sikre at kommunen behandler personopplysninger lovlig, sikkert
og forsvarlig.132
Informasjonssikkerhet133
Formelt sett defineres informasjonssikkerhet som en samlebetegnelse for krav til pålitelig og
sikkerhet som knyttes til overføring og lagring av informasjon. Sikkerhetsområdet deles
vanligvis inn i tre underområder. Disse er
konfidensialitet og tilgjengelighet, informasjonskvalitet og informasjonsintegritet.
132
133

Digitaliseringsstrategi 2020-2023, s.9
Store norske leksikon, https://snl.no/informasjonssikkerhet
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Konfidensialitet vil si at sensitiv eller gradert informasjon bare skal være tilgjengelig for
autoriserte personer og prosesser. Tilgjengelighet gis vanligvis kun ved dokumentert behov.
Informasjonskvalitet vil si at informasjonen er fullstendig, nøyaktig og gyldig, og et resultat
av autoriserte og kontrollerte aktiviteter. Informasjonsintegritet beskriver det faktum at
informasjon som sendes fra en enhet til en annen ikke kan forandres underveis, uten at
mottaker vil kunne merke, og i noen tilfeller også bevise, det.
Datasikkerhet er sikkerhet for informasjon på digital form som overføres og lagres digitalt.
Moderne IKT-systemer bruker en rekke metoder for å fremme informasjonssikkerhet.
Konfidensialitet og tilgjengelighet søkes sikret gjennom å definere hva bestemte personer
eller roller skal ha tilgang til av informasjon, og sikre at de riktige personene, og bare de, har
tilgang. Sikringsmekanismene er vanligvis krypteringsalgoritmer, og tilgang til sensitiv
informasjon for autoriserte personer oppnås ved tilgang til kryptonøkler tilpasset den
enkeltes sikkerhetsklarering.
I eForvaltningsforskriften § 15 framgår det at kommunen er forpliktet til å ha et
internkontrollsystem basert på anerkjente standarder for styringssystem for
informasjonssikkerhet.134
Personvern
Personvern defineres av Datatilsynet som retten til et privatliv og retten til å bestemme over
egne personopplysninger. Personvernbegrepet refererer ikke bare til vernet av privatlivets
fred og den enkeltes personlige integritet. Begrepet innebærer i stor grad også vernet av
enkeltpersoners rett til å ha innflytelse på bruk og spredning av personopplysninger om seg
selv. Vi skal i størst mulig grad kunne bestemme over egne personopplysninger. Med de nye
personvernreglene som er innført i hele EU/EØS fra 2018, har disse rettighetene blitt
ytterlige styrket. 135
Personvern er underlagt omfattende lovregulering gjennom blant annet
personopplysningsloven, helseregisterloven og regler om taushetsplikt. Men også
personvern mer generelt er underlagt rettslig beskyttelse, for eksempel gjennom
straffelovens regler om vern av privatlivets fred. 136Både personvernlovgivningen og
særlovgivning innen de tjenester som kommunen yter, stiller krav om rutiner som sikrer at
kommunen ivareta personvernet.
Personvernombud.
Personopplysningsloven stiller krav til hvem som skal ha personvernombud. 137 Hasvik
kommune er pliktig til å ha personvernombud. Ombudets roller og oppgaver er å sørge for
at det blir etablert rutiner som sikrer at ombudet på riktig måte og til rett tid involveres i alle
spørsmål som gjelder vern av personopplysninger. Tidlig involvering legger til rette for
etterlevelse av regelverket og for at personvernhensyn blir tatt når det utvikles nye
løsninger». 138
134

Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften).
Datatilsynet, https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/hva-er-personvern/
136 Regjeringen.no, https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/personvern/hva-er-personvern/id448290/
137 Personopplysningsloven, artikkel 37, Forvaltningsloven § 1
138 Personopplysningsloven, artikkel 38-39 og Datatilsynets veileder for personvernombud
135
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Personvernforordningen (GDPR) innebærer at kommunen skal gjennomføre og
dokumentere at ansatte har gjennomført opplæring i personvern og
informasjonssikkerhet.139

3.11.2 Karasjok kommune
Sekretariatet har gjort søk på Karasjok kommune sin hjemmeside med henholdsvis
søkerordene «personvern», «personvernombud», samt «personopplysninger».140 Vi fant
ikke treff på noen av disse tre søkerordene.
Sekretariatet har ikke funnet at kommunestyret i Karasjok har behandlet særskilte saker om
personvern og informasjonssikkerhet i perioden 2018 -2020.
Ifølge Karasjok kommunes årsmelding for 2019 har kommunen en IKT-strategi.141
Sekretariatet er ikke kjent med innholdet i denne strategien.
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 rapporteres det om at kommunens IKTenhet vil være presset på kapasitet i 2020. Det rapporteres videre om en sårbarhetsgrad
innen IKT i kommunen som tilsier at ressursnivået må opprettholdes på dette området.
Sekretariatet har ikke funnet at kommuneplanens samfunnsdel omtaler personvern og
informasjonssikkerhet.
I Karasjok kommunes etiske retningslinjer (november 2017) sies det følgende om
taushetsplikt:
«Samtlige ansatte i Kárášjoga gielda Karasjok kommune er i henhold til forvaltningslovens
§ 13 – 13 f og eventuelle særlover pålagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter at
vedkommende har avsluttet i tjenesten eller i arbeidet. Hun/han kan heller ikke utnytte
taushetsbelagte opplysninger i egen virksomhet eller i tjeneste eller i arbeid for andre eller
til egen fordel. I tillegg til forvaltningslovens regler om taushetsplikt gjelder bestemmelser
gitt i særlover. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i
kommunen, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. Taushetsplikten omfatter
også opplysninger om brukere, kollegaer og ledere.»
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 framgår det at kommunedirektørens
sårbarhetsvurdering innen IKT «tilsier at denne funksjonen må opprettholdes innen skolen,
da det ikke er forsvarlig i 2020 med en ytterligere reduksjon innen IKT».
I mars 2011 ble det avdekket at Karasjok kommune hadde lagt ut en persons
personopplysninger på kommunens postjournal på kommunens nettside.142 Daværende

139

https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/personvern-og-informasjonssikkerhet--kompetansepakke-for-kommuner-og-fylkeskommuner/
140

Søkene ble gjort 9. desember 2020.
Årsmelding 2019, s. 26.
142
https//www.nrk.no/sapmi/
141
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informasjonsdirektør i Datatilsynet uttalte i den sammenheng at dette var «et klart
lovbrudd, og ganske alvorlig og kritikkverdig».

3.11.3 Risiko og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
En kommunes informasjonssikkerhet og personvern er vesentlig sett ut i fra flere perspektiv.
Dette gjelder spesielt sett i forhold til brukere, medarbeidere, omdømme, innovasjon og
utvikling i kommunen, samt økonomiske forhold som verdiskapning.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et bruker perspektiv er informasjonssikkerhet
meget viktig for personvernet ved behandling av personopplysninger. Skytjenester,
innsamling og bruk av stordata utfordrer informasjonssikkerhet og personvern. I forhold til
medarbeidere er risikofaktorer blant annet om medarbeiderne har kunnskap og opplæring i
informasjonssikkerhet og personvern, samt om (riktig) myndighet er delegert til aktuelle
beslutningsnivå og medarbeidere i kommunen/tilgangskontroll. I et økonomisk perspektiv
kan det oppstå forhold som svekker effektiviteten i kommunens virksomhetsstyring. Dette
kan føre til utilsiktede utgifter både i selve styringssystemet og i kommunens
tjenesteproduksjon, samt manglende måloppnåelse om en kostnadseffektiv drift.
I et omdømme perspektiv kan blant annet sikkerhetsbrudd, systemmangler svekke tilliten til
kommunen. Informasjonssikkerhet skal sikre virksomhetens informasjon mot uønskete
hendelser. Manglende informasjonssikkerhet innebærer risiko for cyberangrep, tapping av
kritisk informasjon fra interne og eksterne, lekkasje av konfidensiell informasjon som
personopplysninger, strategier og interne arbeidsdokumenter.
Datakriminalitet, sabotasje og digitale innbrudd på kommunens IKT-systemer kan få store
samfunnsmessige konsekvenser. Håndtering av slike hendelser krever systemer for avvik- og
krisehåndtering.
I et organisatorisk perspektiv kan det oppstå utfordringer knyttet til blant annet arkiv
forvaltning, der helhetlig dokumentasjons- og arkivforvaltning skal sikre riktig tilgang,
hensiktsmessig bruk, rettidig sletting og at bevaringsverdige opplysninger faktisk blir bevart.
Kommunens dokumentasjon skal være tilgjengelig på kort og lang sikt for alle som har
rettmessige krav. For å oppnå dette må kommunen ha et forsvarlig og effektiv arkiv- og
dokumentasjonsforvaltning både nå og i framtiden. Langtidsbevaring av dokumentasjon og
arkiv fra alle deler av virksomheten er påkrevd. Andre utfordringer kan være knyttet til
effektivisering og måloppnåelse.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Kommunen synes ikke å gi god informasjon om innbyggernes rettigheter knyttet til
personvern på hjemmesiden. Dette viser at kommunen sannsynligvis ikke har et bevisst
forhold til temaet. Videre har ikke sekretariatet funnet dokumentasjon som viser at
kommunen har informasjonssikkerhet og personvern som en prioritert oppgave i
kommunen. Vi ser videre at kommunens IKT-enhet er under ressursmessig press.
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Kommunen synes derfor å mangle planer og tiltak som skal virke risikoreduserende på dette
området. Spørsmålet om kommunen har risikoreduserende tiltak på dette området besvares
derfor med nei.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder området.
Kontrollutvalget har ikke trukket fram informasjons- og datasikkerhet - personvern som et
aktuelt tema for risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området informasjonssikkerhet og
personvern i planperioden 2013-2020. Deler av området (særlig personvern) kan være
gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Området er aktuelt for
forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

3.12 Åpenhet, innsyn og informasjon - offentlighet
3.12.1 Overordnet rammeverk
Åpenhetsprinsippet
På alle de sentrale myndighetsområdene i Norge eksisterer det et åpenhetsprinsipp,
forankret i Grunnlovens §100. Her slås det fast at alle har rett til innsyn i dokumentene til
staten og kommunene og til å følge forhandlingene i rettsmøte og folkevalgte organ.
Informasjonsplikt
I kommuneloven § 4 framgår det at kommuner aktivt skal informere om egen virksomhet og
om virksomhet som andre rettssubjekter utfører på vegne av kommunen. Kommunen skal
også legge til rette for at alle kan få tilgang til slik informasjon.
Møteoffentlighet
I kommuneloven § 11-5 framgår det at alle har rett til å være til stede i møter i folkevalgte
organer dersom ikke noe annet følger av denne paragrafen (møteoffentlighet). Møtet skal
kunngjøres på en hensiktsmessig måte, også hvis det antas at møtet vil bli helt eller delvis
lukket.143 Sakslisten til møtet og andre møtedokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet,
skal være tilgjengelige for allmennheten.144 Det skal føres møtebok for møter i alle
143
144

Kommuneloven § 11-3.
Kommuneloven § 11-3.
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folkevalgte organer. Med unntak av delene som er unntatt fra offentlighet, skal møteboken
være tilgjengelig for allmennheten.
Dokumentoffentlighet
Offentleglova inneholder bestemmelser om retten til å få se (innsyn) i dokumenter i offentlig
forvaltning. Hovedregelen er at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og andre
lignende registre. Loven inneholder også bestemmelser om hva som regnes som dokument
og når et dokument blir offentlig. Som hovedregel skal innsyn gis gratis. Loven har en
bestemmelse om «merinnsyn». Det betyr at myndighetene skal vurdere om det kan gis
innsyn, selv om dette i utgangspunktet kan nektes. Loven har bestemmelser om unntak fra
retten til innsyn. Slike unntak kan være begrunnet med at opplysningene er underlagt
taushetsplikt. Organ som er omfatta av offentleglova, kan gjøre dokument allment
tilgjengelig på Internett, med unntak for opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov
eller i medhold av lov.145 Offentleglova regulerer videre hvordan kommuner skal behandle
innsynskrav, klagerett med mer.
Journalføringsplikt med mer
Kommunen skal føre journal etter reglene i arkivloven med forskrifter (inngående og
utgående dokument).146 Kongen kan gi forskrift om at organ som fører elektronisk journal,
skal gjøre den allment tilgjengelig på Internett, og om hvordan det skal gjøres.

3.12.2 Karasjok kommune
I kommuneplanens samfunnsdel 2009-2021 er det innenfor målområdet om samarbeid og
kommunikasjon satt som et delmål at Karasjok kommune «skal ha god kommunikasjon med
kommunens innbyggere».
Kommunen har en egen hjemmeside med blant annet følgende tjenester:







Tjenestebeskrivelser
Postjournal
Møtekalender for møter i folkevalgte organer
Innkallinger, sakspapirer og protokoller fra møter i folkevalgte organ
Streaming av møter i kommunestyret, samt arkivopptak fra disse møtene
Søkefunksjon

I Åpenhetsindeks for 2018 skårer Karasjok kommune 11,5 av 30,5 mulige poeng, noe som er
beste skåring for kommunene i Vest-Finnmark (5,25 poeng).
I Kommunekompasset 2019 skårer Karasjok kommune 21 av 100 mulige poeng innenfor
området offentlighet og demokrati. Den lave poengskåringen skyldes blant annet følgende
utfordringer og svakheter i kommunen på dette området:


145
146

Utvikle en helhetlig og systematisk bruk av sosiale medier

Offentleglova § 10.
Offentleglova § 10.
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Bli bedre å markedsføre politiske møter overfor innbyggerne
Kommuniserer ikke kommunens resultater systematisk til innbyggerne
Har ikke lagt kontaktinformasjon til politikerne på nett
Har ikke en helhetlig elektronisk kommunikasjonsplattform med innbyggerne

3.12.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv og et samfunns- og
omdømmeperspektiv. Men området er også vesentlig sett ut i fra et organisatorisk
perspektiv, et medarbeiderperspektiv, et økonomisk perspektiv og et politisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
En kommunes grad av åpenhet og innsyn for innbyggerne er i stor grad styrt av kommunens
valgte løsninger for å informere innbyggerne. Vesentlige redskap for dette er kommunens
hjemmesider og kommunens fysiske tilgjengelighet, for eksempel ved bruk av servicekontor
etc. Jo mindre informasjon kommunen har på sine hjemmesider, desto mindre grad av
tilgjengelighet og åpenhet. Dersom graden av åpenhet er lav vil dette svekke innbyggernes
mulighet til å skaffe seg kunnskap om kommunens virksomhet, svekke innbyggernes tilgang
på informasjon om deres rettigheter og plikter, samt svekke innbyggernes innsyn i politiske
og administrative prosesser, og de beslutninger som fattes. I et økonomisk perspektiv kan
lav grad av åpenhet og tilgjengelighet føre til unødige kostnader for kommunen. I et
medarbeiderperspektiv kan de ansattes kapasitet, holdninger og kompetanse styrke eller
svekke kommunens grad av åpenhet og tilgjengelighet. Graden av dette vil også bero på
hvordan kommunen velger å organisere sine tjenester, for eksempel om ulike tjenester har
et ansikt utad til publikum eller ikke. Manglende åpenhet og innsyn vil også kunne ha
negative effekter sett i forhold til demokrati og politikk. Manglende åpenhet kan føre til at
innbyggerne ikke får innsikt i de lokalpoliske prosesser, samtidig som de folkevalgte ikke når
ut til innbyggerne med sine budskap, og sine begrunnelser for sine beslutninger. Dette kan
også svekke den offentlige debatt, både i forkant og i etterkant av møter i folkevalgte
organer. Lav grad av åpenhet og tilgjengelighet kan svekke kommunens omdømme.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på et middels
nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som øker kommunens grad av åpenhet, herunder
informasjon til innbyggerne, innsyn, tilgjengelighet, samt selvbetjeningsløsninger.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være delvis ivaretatt og
risikoreduserende tiltak settes derfor til delvis.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder dette området.
Kontrollutvalget hadde ikke noen innspill om dette temaet i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
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Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som middels.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området i planperioden 2013-2020.
Deler av området kan være gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være middels på dette området. Området anses å være lite
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

3.13 Sikkerhet og beredskap
3.13.1 Overordnet rammeverk
Lovens formål om kommunal beredskapsplikt § 1 er å beskytte liv, helse, miljø, materielle
verdier og kritisk infrastruktur.147 Det vil si at kommunen har et generelt og grunnleggende
ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske
områder. I det ligger det at de skal være opptatt av innbyggernes ve og vel.
Området har flere særlovgivninger blant annet innenfor brann, vann, kraft, akutt
forurensning, plan- og bygningsloven samt helse/omsorg.
ROS-Analyse:
I følge Sivilbeskyttelsesloven plikter kommunen å kartlegge hvilke uønskede hendelser som
kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og
hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og
sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. 148
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter Plan- og
bygningsloven. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av
kommunedelplaner og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.149
Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om gjennomføring av risikoog sårbarhetsanalysen.

147

Lov om kommunal beredskapsplikt (Sivilbeskyttelsesloven 2010)
Lov om kommunal beredskapsplikt ( Sivilbeskyttelsesloven 2010), § 14
149 Plan- og bygningsloven § 11-4 første ledd
148
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Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet.150 Kommunene skal
utvikle trygge og robuste lokalsamfunn og har et grunnleggende ansvar for å beskytte
befolkningen og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner.
Lov om kommunal beredskapsplikt (sivilbeskyttelsesloven) har som formål å beskytte liv,
helse, miljø, materielle verdier og kritisk infrastruktur.151 Det vil si at kommunene har et
generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet
innenfor sine geografiske områder. I det ligger det at de skal være opptatt av innbyggernes
ve og vel.
Området har flere særlovgivninger blant annet innenfor brann, vann, kraft, akutt
forurensning, plan- og bygningsloven, samt helse og omsorg.
I følge sivilbeskyttelsesloven plikter kommunen å kartlegge hvilke uønskede hendelser som
kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og
hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og
sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.152
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter plan- og
bygningsloven. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av
kommunedelplaner og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.153
Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om gjennomføring av risikoog sårbarhetsanalysen.

3.13.2 Karasjok kommune
I kommuneplanens samfunnsdel er samfunnssikkerhet og beredskap satt som et eget
målområde. Hovedmålet er at Karasjok kommune skal være et trygt område for alle som
bor, ferdes, har sitt virke eller har eiendom i kommunen.154 Det er også satt to delmål for
dette målområdet. Det første delmålet er at kommunen skal arbeide for å redusere
sannsynligheten for at uønskede hendelser eller kriser kan oppstå, samt konsekvenser av
slike hendelser. Det andre delmålet er at kommunen skal være i stand til å håndtere
uønskede hendelser eller kriser for i størst mulig grad å redusere konsekvensene av disse.
Karasjok kommune har en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne er fra
1998. I kommunens planstrategi 2016-2019 framgår det at det etter fylkesmannens
vurdering er viktig at kommunen prioriterer å fullføre prosessen med revisjon av
kommunens helhetlige ROS-analyse.
Karasjok kommune har en egen beredskapsplan (juni 2017). Denne omhandler blant annet
visjoner og mål for kommunens beredskapsarbeid, kriseledelse, krisestab og
150

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt.
Lov om kommunal beredskapsplikt (sivilbeskyttelsesloven 2010) § 1.
152 Lov om kommunal beredskapsplikt ( sivilbeskyttelsesloven 2010) § 14.
153 Plan- og bygningsloven § 11-4 første ledd.
151

154

Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2021, s. 22.
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evakueringsplan. Etter plane skal denne revideres og fremmes til politisk behandling
vinteren 2020.155 Utgangspunktet for denne revideringen er å gjøre tilpasning av planen til
ROS-analyser som foretas innen de fleste kommunale tjenesteområder.
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 framgår det at beredskap og ROS-analyse
er en av de sentrale utfordringene i kommunen.156
I kommunens årsmelding for 2019 sies det at beredskap og ROS-analyse er et
satsingsområde som kommunen skal ha fortløpende fokus på.
Karasjok kommune benytter i varslingssystemet Varsling24 for at innbyggere i et definert
område kan varsles om ulike hendelser via SMS.
Karasjok kommune har en egen side om beredskap på sin hjemmeside.157
Karasjok kommune deltar i beredskapsrådet i Øst-Finnmark.

3.13.3 Risiko og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
En kommunes sikkerhet og beredskap er vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Dette gjelder
spesielt i et samfunns- og miljøperspektiv og et brukerperspektiv, men også ut fra et
økonomisk perspektiv, et medarbeiderperspektiv og et organisatorisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Brukerperspektiv: Svikt i kommunens arbeid med sikkerhet og beredskap kan øke risikoen
for manglende dekking av innbyggernes grunnleggende behov for tjenester, både fra
offentlig og privat virksomhet. Svikt i kommunens kommunikasjon og informasjon til
innbyggerne kan blant annet føre til unødvendig uro og panikk i befolkningen og
lokalsamfunnet. Dette kan også bidra til at innbyggere ikke opptrer slik de kommunale
myndigheter pålegger eller anbefaler.
Medarbeiderperspektiv: I et medarbeiderperspektiv kan det for eksempel forekomme lav
eller ingen kunnskap om hvilken rolle og funksjon ulike ansatte i kommunen skal ha i
krisetider. Det kan også være at det ikke foreligger noen form for eller klart definerte roller
og funksjoner for kommunens ansatte i krisetider.
Samfunns- og miljøperspektiv: Ved eventuell svikt i kommunens arbeid med sikkerhet og
beredskap må det antas at risikoen for skade og andre negative virkninger vil øke ved
eventuelle uønskede hendelser som for eksempel naturkatastrofer, ulykker og pandemier.
Dette gjelder blant annet miljø, natur, helse, eiendom, infrastruktur, næringsliv, tilgang på
velferdstjenester og andre samfunnsforhold.

155

Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 30.
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 29.
157
https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/beredskap/
156
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Økonomisk perspektiv: Uønskede hendelser som for eksempel naturkatastrofer, ulykker og
pandemier kan ha store økonomiske konsekvenser, både direkte og indirekte. Det være seg
skade på offentlig og privat eiendom og utstyr, tapte inntekter for næringsliv, tapte
lønnsinntekter for innbyggerne, samt økte utgifter for kommunen. Graden av slike
konsekvensene kan videre påvirkes av kommunens grad av forebyggende arbeid og evne til å
håndtere konkrete kriser som inntreffer.
Organisatorisk perspektiv: I et organisatorisk perspektiv kan det finne sted risikofaktor og
uønskede hendelser på mange plan i kommunens arbeid med sikkerhet og beredskap. Det
kan forekomme svikt i blant annet kartlegging, analyser og planlegging (ROS-analyser med
mer), organisering av krise- og beredskapsarbeid, samhandling innad i kommunen, samt
kommunens samhandling med omgivelsene.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Kommunen har en ROS-analyse for sikkerhet og beredskap, men denne er svært gammel.
Kommunestyret har også en beredskapsplan.
At kommunen ikke har en oppdatert helhetlig ROS-analyse, bidrar til å øke risikoen på
området. På dette området vurderes derfor de risikoreduserende tiltak å være mindre enn
delvis på plass, og risikoreduserende tiltak settes til nei.
Innspill
Sekretariatet har mottatt innspill som gjelder området.
Kontrollutvalget hadde ikke noen innspill om dette temaet i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at det kan inntreffe uønskede hendelser som
høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området i planperioden 2013-2020.
Deler av området kan være gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett vurderes
vesentlighetsgraden å være høy, og området anses derfor å være aktuelt for
forvaltningsrevisjon. En eventuell forvaltningsrevisjon bør ha fokus og tema som ikke er
omfattet av fylkesmannens tilsyn.
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3.14 Klima, miljø og energi
3.14.1 Overordnet rammeverk
Klima, miljø og energi er et globalt ansvar. FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan
for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringer innen 2030. For å
stoppe klimaendringene på mål 13, må Norge redusere utslippene sine.158
Kyoto-avtalen er en internasjonal avtale vedtatt 11. desember 1997 i Kyoto, Japan. Formelt
er Kyoto-avtalen en protokoll til Klimakonvensjonen som ble vedtatt under FNs konferanse
om miljø og utvikling i 1992 (Rio-konferansen). Formålet er å redusere utslipp av skadelige
klimagasser.159
I klimaloven framgår det at loven skal fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i
omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050.160
Forurensningslovens formål i § 1 er å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere
eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling
av avfall, samt at loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall
ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og
selvfornyelse.
Klimameldingen (St. meld. nr. 34 2006 – 2007) pekte spesifikt på kommunenes muligheter til
å bidra med reduksjon i utslipp av klimagasser. Klima- og forurensningsdirektoratet beregnet
at kommunene hadde et potensial til å bidra med utslippsreduksjoner på inntil 8 millioner
tonn CO2 innen 2020. Det ble påpekt at kommunene særlig kunne påvirke utslippene fra
transport, avfallsfyllinger, stasjonær energibruk og landbruk. 161
For å stimulere kommunene til å arbeide med å ta ut dette potensialet, etablerte ENOVA
programmet «Kommunal energi- og miljøplanlegging» som blant annet ga tilskudd til
utarbeidelse av kommunale energi- og klimaplaner. 162 Alle kommuner bør ha en energi- og
klimaplan, men det er ikke et lov-krav.163
I 2009 kom statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging i kommunene fastsatt
med hjemmel i plan- og bygningsloven. Formålet med planretningslinjene var å:
a) Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimautslipp
b) Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene
c) Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å
redusere klimautslipp.

158https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
159

https://www.fn.no/om-fn/avtaler/Miljoe-og-klima/Kyotoprotokollen
Lov om klima (klimaloven) § 1.
161 St.melding nr. 34,s. 71 og s. 138
https://www.regjeringen.no/contentassets/c215be6cd2314c7b9b64755d629ae5ff/no/pdfs/stm200620070034000dddpdfs.
pdf
162 Enova, https://www.enova.no/upload_images/6F4A0A3EE001488089C299E05EACB849.pdf
163 Enova- veileder 2008, https://www.enova.no/upload_images/6F4A0A3EE001488089C299E05EACB849.pdf
160
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Plan- og bygningslovens formål (§ 1-1) er at loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste
for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til
å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk
og vern av ressurser. I plan- og bygningslovens plandel § 3-1 framgår det at oppgaver og
hensyn i planleggingen etter loven skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for
tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.
Kommunene er i forskrift pålagt å innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av
klimagasser og sikre miljøvennlig energiomlegging i tråd med retningslinjene. 164
For å stimulere kommunene til å arbeide med å ta ut dette potensialet, etablerte ENOVA
programmet «Kommunal energi- og miljøplanlegging» som blant annet ga tilskudd til
utarbeidelse av kommunale energi- og klimaplaner.

3.14.2 Karasjok kommune
I kommuneplanens samfunnsdel 2009-2021 er det satt som et delmål at kommunens miljøog arealpolitikk skal sikre et hensiktsmessig vern og en fornuftig bruk av naturressursene.
Ifølge Kommunekompasset 2019 har ikke Karasjok kommune en oppdatert energi- og
klimaplan. Det sies videre at kommunen må jobbe mer aktivt overfor avdelinger i kommunen
og innbyggerne med hensyn til bærekraftig utvikling. I kommunens planstrategi 2016-2019
var det lagt opp til at ny miljø-, klima- og energiplan skulle startes opp i 2016 med vedtak i
kommunestyret i 2018.
I Kommunekompasset 2019 sies det videre at kommunen må jobbe mer systematisk
(gjennom avfallsselskapet Fimil AS) for å redusere avfallsmengde og med fokus på gjenbruk
blant innbyggerne. Det sies videre at kommunen må jobbe aktivt overfor egne avdelinger og
innbyggerne med hensyn til bærekraftig utvikling.
Som nevnt i kapittel 2.1.8 så har Karasjok kommune lav score på litt under halvparten av de
utvalgte nøkkeltallene for miljø i Kommunebarometeret.

3.14.3 Risiko og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Området er spesielt vesentlig sett ut i fra et samfunns- og miljøperspektiv. Området er også
vesentlig i relasjon til brukere, medarbeidere, organisatoriske forhold, politiske forhold, samt
i et økonomisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Ut i fra et samfunns- og miljøperspektiv er det en risiko for at kommunen av ulike årsaker
ikke når sine mål om reduksjon av klimagassutslipp. Risikoen for manglende
regeletterlevelse på området er også til stede. Slike forhold kan blant annet ha negativ
virkning på kommunens omdømme.
164

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
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Manglende måloppnåelse kan blant annet skyldes organisatoriske forhold, for eksempel at
oppfølging av kommunens klimamål er spredt på ulike enheter i kommunen, med liten grad
av samordning og koordinering. Videre foreligger det en risiko for manglende prioritering av
klimatiltak, både politisk og administrativt. Det kan videre være vanskelig å finne
målekriterier og data. Lite målbare effekter kan gi lavere oppslutning om tiltak. Dette
vanskeliggjør også å finne riktige tiltak i klimaarbeidet. Det er også en risiko for at klimamål
nedprioriteres i kommunens øvrig planverk.
I et medarbeiderperspektiv kan det være relevant å trekke frem risikofaktorer som graden
av kompetanse om klimautfordringer og kunnskap om kommunale verktøy i klimaarbeidet.
Kommunens klimapolitikk og gjennomføringen av denne vil også bero på om dette er
forankret i kommunens øverste folkevalgte organ, både formelt og reelt.
Tiltak for å redusere klimautslipp kan være direkte og indirekte økonomisk fordelaktig for
kommunens drift. Reduksjon av strømforbruk kan for eksempel føre til lavere strømutgifter.
Å ikke gjennomføre et slikt tiltak kan derfor resultere i unødige utgifter for kommunen.
Videre kan fravær av klimatiltak, i et globalt perspektiv, føre til klimautfordringer, som
påvirker vær og natur lokalt, med de skader og kostnader dette kan medføre for kommunen
og lokalsamfunnet.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Så vidt vi har funnet ut er kommunens klima- og energiplan utdatert. Det må dermed svares
nei på spørsmålet om det foreligger risikoreduserende tiltak.
Det må her påpekes at kommunen har satt i gang en prosess for å revidere det overordnede
planverket.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder området.
Kontrollutvalget hadde ikke noen innspill om dette temaet i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at det kan inntreffe uønskede hendelser som
middels.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området i planperioden 2013-2020.
Dette området er tradisjonelt sett ikke gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på området. Det er aktuelt å vurdere dette
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området som tema for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode. Siden kommunen er i
gang med å revidere sitt planverk bør eventuell forvaltningsrevisjon gjennomføres sent i
planperioden.

3.15 Bemanning, rekruttering og kompetanse
3.15.1 Overordnet rammeverk
Riktig og god kompetanse sikrer kommunene kvalitet i tjenestene, effektiv ressursutnyttelse
og godt omdømme som en attraktiv arbeidsplass.165 Regjeringen, partene i arbeidslivet og
frivillig sektor har signert en felles strategi for kompetansepolitikk. Nasjonal
kompetansepolitisk strategi skal sikre arbeidslivet den kompetansen det har bruk for.
Nasjonal kompetansepolitisk strategi har som mål å bidra til at enkeltmennesker og
virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig arbeidsliv, en effektiv
og god offentlig sektor, og at flest mulig deltar i arbeidslivet.166
Rekruttering handler om å få tak i én konkret person til én bestemt stilling, ideelt sett til
lavest mulig kostnad.167 Utfordringene for kommuner er todelt. For det første må
kommunen fremstå som en attraktiv arbeidsgiver for å tiltrekke seg søkere. For det andre
må kommunen være en attraktiv arbeidsgiver for å beholde den eksisterende
arbeidskraften.
Rettslige og formelle krav til tilsettinger i kommuner framgår hovedsakelig i
arbeidsmiljøloven,168 forvaltningsloven, kommuneloven, ulovfestet rett, Hovedtariffavtalen
for KS-området, uttalelser fra Sivilombudsmannen169 og kommunenes egne rutiner på
området.
Kvalifikasjonsprinsippet gjelder for tilsettinger i hele offentlig sektor, herunder for
kommuner.170 Prinsippet er ikke lovfestet per i dag, men det er sikker rett at
kvalifikasjonsprinsippet har lovs rang. Prinsippet innebærer blant annet at arbeidsgiver, ved
tilsetting i offentlige stillinger, skal tilsette den av søkerne som etter en samlet vurdering
anses best kvalifisert for stillingen.
I kommuneloven framgår det at kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for
den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige
reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.

165

Se KS: https://www.ks.no/fou-sok/2010/094010/
Se KS: https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/skal-sikre-kompetanse-iarbeidslivet/
167 Se KS: https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/profilerings--ogrekrutteringsarbeid2/rekruttering/
168 Se arbeidsmiljøloven kapittel 13 (vern mot diskriminering) og kapittel 14 (ansettelse mv.)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
169 Stortingets ombudsmann for forvaltningen.
170 Se Sivilombudsmannen: https://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/tilsetting-krav-til-saksbehandlingen-vedvurdering-av-personlig-egnethet/
166
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3.15.2 Karasjok kommune
I Kommunekompasset 2019 er Karasjok kommune av KS Konsulent gitt 29 av 100 mulige
poeng når det gjelder Karasjok kommune som arbeidsgiver.
Planer, reglement med mer
Per 31. desember 2019 var det 289 ansatte i Karasjok kommune fordelt på 273 årsverk.
I kommunens årsmelding for 2019 sies det at kommunen har mange deltidsansatte.171
I kommuneplanens samfunnsdel (2009-2021) framgår det at kommunen har et høyt
utdannet, stabilt og kreativt personale. Det sies videre at kommunen i en tid med store
nedskjæringer ser det som viktig å holde motivasjonen oppe slik at kommunen fremdeles
kan opprettholde et kvalitativt tjenestetilbud overfor innbyggerne. Det sies også at det i den
sammenheng er viktig å arbeide aktivt for å beholde dyktige fagfolk, utvikle en felles ideologi
i forhold til organisasjonskultur, oppfølging av nyansatte, og ved intern overføring av
ansatte, vektlegge og følge opp disse i forhold til kommunens introduksjonsplan.
I kommuneplanens samfunnsdel er det innenfor målområdet om organisasjonsutvikling
blant annet fastsatt følgende tiltak/strategier:




Styrke evnen til utvikling og omstilling gjennom kompetanseheving
Faglig kompetanse og personlige kvalifikasjoner
Godt arbeidsmiljø, tilrettelegge for fleksible løsninger vedrørende arbeidstid og
fjernarbeid

Sekretariatet har på forespørsel til kommunen blitt opplyst om at Karasjok kommune har
dokumenter knyttet til arbeidsgiverpolitikk/arbeidsgiverstrategier, men vi har ikke fått
oversendt disse. I Kommunekompasset 2019 opplyses det om at det er en svakhet at
Karasjok kommune ikke har en slik arbeidsgiverstrategi.172
Sekretariatet er ikke kjent med om Karasjok kommune per i dag har en plan for rekruttering
og kompetanse. Vi har imidlertid blitt opplyst om at kommunen er i gang med å utarbeide en
slik plan. Dette framgår også av kommunens planstrategi 2016-2019.
Karasjok kommune har et eget ansettelsesreglement vedtatt i kommunestyret i mai 2016.
Dette reglementet omhandler blant annet ansettelsesmyndighet, regler for
ansettelsesarbeidet, prosess etter stillingsvurdering, kunngjøring av stillinger, krav til
språkkunnskaper ved ansettelse, søknadsbehandling, ansettelsesvilkår, samt forhold knyttet
til arbeidsavtale.
Utfordringer og tiltak
I Kommunekompasset 2019 sies det at Karasjok kommune ikke har en overordnet
arbeidsgiverstrategi eller organisasjonspolitikk som skal sikre at kommunen jobber med et
strategisk perspektiv når det gjelder å rekruttere, beholde og utvikle egne medarbeidere.173
171

Årsmelding 2019, s. 10.
Kommunekompasset 2019, s. 31.
173
Kommunekompasset 2019, s. 29.
172
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Kommunekompasset trekker fram flere konkrete svakheter og utfordringer i kommunens
arbeid med blant annet rekruttering og kompetanse.174
I kommunens årsmelding for 2019 rapporteres det om at en av kommunens sentrale
utfordringer er å få besatt fagstillinger, særlig stillinger som sykepleiere.175 I kommunens
årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 framgår det at en av kommunens sentrale utfordringer
er innenfor kompetanse, rekruttering, samt det å beholde ansatte.
Innenfor oppvekst- og utdanningsområdet er det satt som mål å tilby videre- og
etterutdanning til ansatte i barnehage og grunnskole gjennom nasjonale satsinger og lokal
plan for kompetanseutvikling.176 I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 framgår
det at det er utfordrende å få besatt stillinger som faglærte i barnehage og skole.
Innenfor helse- og omsorgsområdet er det satt som må å sikre stabil bemanning.177 I
kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 framgår det at det er utfordrende å få
besatt stillinger som faglærte i innenfor pleie og omsorg.
Innenfor teknisk område har kommunen utfordringer med at flere ansatte er på tur til å
pensjonere seg.178 Det sies videre at det både er utfordrende og tidkrevende å ansette nye
medarbeidere på dette området.

3.15.3 Risiko og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Området er spesielt vesentlig sett ut i fra et medarbeiderperspektiv. Området er også
vesentlig sett ut ifra et organisasjonsperspektiv, særlig med tanke på kommunen som
arbeidsgiver, samt et omdømmeperspektiv. Området kan også ha virkninger sett ut i fra et
brukerperspektiv og et økonomisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
At kommunen har gode rekrutterings- og tilsettingsprosesser er avgjørende for å om
kommunen er synlig og attraktiv som arbeidsgiver. Det samme gjelder kommunens generelle
arbeidsgiverpolitikk, herunder personalpleie. Kommunens omdømme har også betydning i
denne sammenhengen. Det knytter seg en rekke risikofaktorer til dette.
Å rekruttere og beholde kvalifisert og relevant kompetanse er en viktig oppgave som krever
tid og ressurser, noe som igjen medfører utgifter for kommunen. Hvorvidt det legges til rette
for gode og grundige rekrutteringsprosesser kan være avgjørende for om kommunen får
tilsatt de rette menneskene i de rette stillingene, noe som igjen påvirker om kommunen får
tilført riktig arbeidskraft sett i forhold til de tilsvarende lønnsutgiftene.
Dersom de som ansettes ikke fungerer i sine stillinger blant annet hva gjelder utføring av
174

Kommunekompasset 2019, s. 29-31.
Årsmelding 2019, s. 27.
176
Årsmelding 2019, s. 27.
177
Årsmelding 2019, s. 34.
178
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 30.
175
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arbeidsoppgaver, vil dette blant annet føre til at kommunen ikke får igjen som ønsket sett i
forhold til lønnsutgifter og tjenesteproduksjon, som igjen kan ha konsekvenser for brukerne
av kommunale tjenester. Dette kan igjen påvirke kommunens omdømme i omgivelsene,
herunder misnøye med kommunens tjenestekvalitet.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være høyt.
Risikoreduserende tiltak
Karasjok kommune synes å mangle planer, mål og strategier knyttet til rekruttering og
kompetanse. De gruppene som man ser at det både lokalt og nasjonalt er utfordrende å
rekruttere til er innenfor de to store sektorene helse og omsorg og oppvekst. Dette betyr at
kommunen i tillegg til å ha gode rekrutteringsstrategier også må satse på kompetanseheving
blant egne ansatte.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være delvis ivaretatt og
risikoreduserende tiltak settes derfor til delvis.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder området.
Kontrollutvalget trakk fram rekruttering og kompetanse i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger. Utvalget nevnte særlig gjennomtrekk av sykepleiere og
hva som kan være årsakene til dette, samt hvordan kommunen benytter sin tilgjengelige
kompetanse blant de ansatte.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området i planperioden 2013-2020.
Kommunestyret har i plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtatt at det skal
gjennomføres forvaltninsgrevisjon av tilsettinger i kommunen, men dette er ikke startet opp.
Dette området er tradisjonelt sett ikke gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Dette området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommendeplanperiode.

Side 95

304

3.16 Oppsummering av risiko- og vesentlighetsvurderinger
Område/oppgave

Aktuell ja/nei Konsekvens Risikoreduserende Sannsynlighet Vesentlighet
tiltak

3.1
Prosjektet
«Fremtidens Karasjok»

Ja, men ses i
sammenheng
med de
andre
områdene

3.2
Politisk og administrativ
organisering og struktur
3.3
Planverk, styringssystemer
og internkontroll
3.4
Økonomi

Ja

Høy

Delvis

Høy

Høy

Ja

Middels

Delvis

Høy

Høy

Ja

Middels

Nei

Høy

Høy

Høy

Delvis

Høy

Høy

Middels

Nei

Høy

Høy

Middels

Delvis

Middels

Middels

Middels

Nei

Høy

Høy

Høy

Nei

Høy

Høy

Høy

Delvis

Høy

Høy

Høy

Nei

Høy

Høy

Middels

Delvis

Middels

Middels

Høy

Nei

Høy

Høy

Høy

Nei

Middels

Høy

Høy

Delvis

Høy

Høy

3.5
Digitalisering
Ja
3.6
Forberedelse og iverksetting
av politiske vedtak
Ja
3.7
Arbeidsmiljø, HMS og
sykefravær
Nei
3.8
Etikk
Ja
3.9
Avvik og varsling
Ja
3.10
Anskaffelser, innkjøp og
kontraktsoppfølging
Ja
3.11
Informasjonssikkerhet og
personvern
Ja
3.12
Åpenhet, innsyn og
informasjon - Offentlighet
Nei
3.13
Sikkerhet og beredskap
Ja
3.14
Klima, miljø og energi
Ja
3.15
Bemanning, rekruttering og
kompetanse
Ja
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4. HELSE OG OMSORG
4.1

Overordnet rammeverk innenfor helse og omsorg

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen sørge for at personer som
oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.179
Kommunens ansvar omfatter blant annet:180
1. Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder:
a. helsetjeneste i skoler og
b. helsestasjonstjeneste
2. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester
3. Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:
a. legevakt,
b. heldøgns medisinsk akuttberedskap,
c. medisinsk nødmeldetjeneste, og
d. psykososial beredskap og oppfølging.
4. Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning
5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:
a. helsetjenester i hjemmet,
b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt og
c. plass i institusjon, herunder sykehjem.
7. Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.
For å oppfylle ansvaret skal kommunen ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut,
jordmor, helsesykepleier, ergoterapeut og psykolog.181
Formålet er særlig å:182
 forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og
nedsatt funksjonsevne
 fremme sosial trygghet
 bedre levevilkårene for vanskeligstilte
 bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer
 sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og
meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre
 sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud
 sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker
 sikre nødvendig opplæring av pasient, bruker og pårørende
 sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov

179

Jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd.
Jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.
181 Jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 andre ledd.
182 Jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1.
180
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 sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og
verdighet
 bidra til at ressursene utnyttes best mulig
Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige.
Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at:183
 den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og
omsorgstjenestetilbud
 den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud
 helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å
overholde sine lovpålagte plikter
 tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene
Reformer:
Helse og omsorg er et område som er gjenstand for flere reformer. Eksempler på dette er
blant annet:
 Fremtidens primærhelsetjeneste (2014-2015), Nærhet og helhet
 Folkehelsemelding (2018-2019), Gode liv i eit trygt samfunn. Tidlig innsats for barn og
unge.
 Kvalitetsreform for eldre (2017-2018), Leve hele livet
 Samhandlingsreformen (2012) Helsetjenester i hjemmet – praktisk bistand

4.2

Litt om helse og omsorg i Karasjok kommune

Statistikk
Tall fra Kommunebarometeret viser at Karasjok kommune i 2019 rangeres på plass 350 av
430 hva gjelder pleie og omsorg. Dette er en rangering i nedre sjikt av barometeret, og
dårligere enn gjennomsnittet for kommunene i Vest-Finnmark, som er 341.
Tall fra Kommunebarometeret viser videre at Karasjok kommune i 2019 rangeres på plass
209 av 430 hva gjelder helse. Dette er en rangering i midtre sjikt av barometeret, og bedre
enn gjennomsnittet for kommunene i Vest-Finnmark, som er 223.
Nasjonalt har 77.78 prosent av ansatte i pleie og omsorg fagutdanning. I Karasjok har 52,8
prosent av de ansatte fagutdanning.184
Overordnede målsettinger
I kommuneplanens samfunnsdel (2009-2021) er det under målområdet om levekår og
livskvalitet satt noen delmål og tiltak/strategier som gjelder helse-, sosial-, pleie- og
omsorgstilbudet i Karasjok kommune.

183
184

Jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1.
Kommunebarometeret.
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Utfordringer på området helse og omsorg
Karasjok kommune har blant annet følgende utfordringer på området helse og omsorg:185
Ledelse:
-

Manglende lederkapasitet og kontinuitet i lederstillinger
Manglende strategisk plan for sektoren

Bemanning:
- Høyt sykefravær
- Høy andel ufaglærte i tjenesten
- Stor andel vakante stillinger
- Sårbarhet i forhold til sykepleierkompetanse
- Stort gap mellom planlagt og faktisk bemanning
Drift og driftsnivå:
- Stort gap mellom budsjett og regnskap
- Tjenestenivå: Lav terskel og høy ressursbruk
- Manglende koordinerende ledd
- Behov for større grad av samarbeid mellom sektorene
Utenforliggende utfordringer:
- Betydelig økning i antallet eldre over 67 år
- Store driftsvariasjoner som følge av endring i brukersammensetning og
brukerbehov
Prosjekt «Fremtidens Karasjok – Delprosjekt for helse og omsorg
I forbindelse med utviklingsprosjektet «Fremtidens Karasjok (se kapittel 3.1) er det etablert
et delprosjekt med eget prosjektmandat for området helse og omsorg.
Delprosjektet innenfor helse og omsorg har følgende effektmål:
Ledelse:
-

Helse og omsorg har en robust ledergruppe hvor ansvaret er tydelig delegert i
linjen
Ledergruppen jobber strategisk og helhetlig
Mestringsorientert ledelse kjennetegner ledergruppen

Bemanning:
- Helse og omsorg har arbeidstidsordninger som kjennetegnes av kontinuitet og
som ivaretar kompetansebehovet uke gjennom, og hvor kompetansen brukes
målrettet og effektivt
- Helse og omsorg har en etablert heltidskultur
- Helse og omsorg har et høyt frisknærvær

185

Disse utfordringene framgår av prosjektmandatet for delprosjekt i helse og omsorg (2020) – «Fremtidens
Karasjok».
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Avklart tjenestenivå og bærekraftig drift:
- Helse og omsorg har gode tjenestebeskrivelser
- Helse- og omsorgssektoren har god forvaltningspraksis som ivaretar innbyggernes
rettssikkerhet
- Helse og omsorg preges av et godt internt samarbeid og hvor brukeren opplever
sammenheng i tjenesten
- Helse og omsorg har en drift i balanse

4.3

Hjemmebaserte tjenester – Praktisk bistand

4.3.1 Overordnet rammeverk
I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven har kommunen ansvar for helsetjenester i
hjemmet.186 Med helsetjenester i hjemmet menes ulike helsetjenester som ytes til
hjemmeboende. Helsetjenester i hjemmet er alle former for planlagte kommunale
helsetjenester som ytes hjemme hos pasienten eller med utgangspunkt i pasientens hjem.
Eksempler på helsetjenester som kan ytes i hjemmet er hjemmesykepleie, ergoterapi og
fysioterapi. Også regelmessige samtaler mv. til personer med rusmiddelavhengighet eller
psykiske lidelser kan tilbys som helsetjenester i hjemmet, dersom behovet tilsier dette.
Hvilke helsetjenester som kan ytes i hjemmet vil bero på en forsvarlighets- og
hensiktsmessighetsvurdering. 187
Kommunen skal i henhold til helse- og omsorgsloven tilby personlig assistanse, herunder
praktisk bistand.188 Praktisk bistand omfatter hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i
husholdningen, og personlig stell.189 Hjelpen kan gis både i og utenfor hjemmet. Noe av
dette er det som tidligere var kjent som hjemmehjelp. Praktisk bistand kan også omfatte
opplæring, slik at den som mottar personlig assistanse får hjelp til å mestre dagliglivets
gjøremål. Eksempler på praktisk bistand er hjelp til innkjøp av mat, matlaging, vask av klær
og bolig, snømåking, samt hjelp til egenomsorg. Bistand til, og opplæring i, personlig stell og
egenomsorg skal være gratis. For annen praktisk bistand og opplæring kan kommunen ta en
egenandel.
Alle kommuner tilbyr hjelpeordninger i hjemmene.190 Tjenestetilbudet varierer fra kommune
til kommune, både med hensyn til hvilke ytelser man kan få, hvor ofte man kan få dem og
eventuell egenbetaling.

4.3.2 Karasjok kommune
På Karasjok kommune sin hjemmeside opplyses det om at enheten for hjemmesykepleie gir
følgende tjenester:191
186

Jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 a..
Se Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/registrering-av-iplos-data-ikommunen/rapportering-av-tjenester-med-definisjoner-og-rapporteringskrav/helsetjenester-i-hjemmet
188 Jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 b.
189 Se helsenorge.no: https://helsenorge.no/rettigheter/personlig-assistanse-praktisk-bistand-og-opplering
190 https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/helsetjenesten/hjelpeordninger-i-hjemmet/
187

191

https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/pleie-og-omsorg/hjemmesykepleie/
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sykepleie
hjemmehjelp
dagsenteropphold
aktivitetstrening på aktivitetssenteret
tildeler og organiserer trygghetsalarmer
matombringing
avlastning/korttidsopphold på institusjon
botilbud til eldre og funksjonshemmede
transport til og fra dagsenter og aktivitetssenter

På kommunens hjemmeside opplyses det videre om at bo- og avlastningstjenesten i
kommunen yter heldøgns tjenester for mennesker med utviklingshemming.192 Tjenesten gis
til personer i alle aldersgrupper og med ulike hjelpebehov. Tjenesten gis ut fra den enkeltes
individuelle behov. Tjenestene gis i samlokaliserte boliger, foreldrehjem og private boliger.
De gir også helgeavlastningstilbud i kommunal avlastningsbolig, for brukere som bor hjemme
hos foreldrene.
I kommuneplanens samfunnsdel (2009-2021) er det under målområdet om levekår og
livskvalitet satt som et tiltak å legge til rette for at pleietrengende som har behov for
heldøgns pleie og omsorg, i så stor grad det er mulig kan få bo hjemme og/eller i tilpassede
omsorgsboliger så lenge de selv ønsker eller at det er faglig forsvarlig.
Karasjok kommune har ikke en egen overordnet plan for området helse og omsorg,
herunder for hjemmebasert pleie og omsorg.
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 framgår det at det i mange år har vært
en bevist politisk prioritering at flest mulig skal kunne bo hjemme lengst mulig. I kommunens
årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 og årsmelding for 2019 framgår det at det satses på
dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.
Andelen vedtak om hjemmetjenester som er iverksatt innen 15 dager, er for landet på 97.18
prosent. 100 prosent av alle vedtak om hjemmetjenester blir i Karasjok satt i verk innen 15
dager, ifølge tall fra Helsedirektoratet.193
KOSTRA-tall viser at Karasjok kommunes netto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester til
hjemmeboende var kr 17017 per innbygger i 2019. Dette er høyere enn KOSTRA-gruppe 3
(kr 13018) og landet uten Oslo (kr 10455).

192
193

https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/pleie-og-omsorg/bo-og-avlastning/
Kommunebarometeret 2020.
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4.3.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv. Området er også
vesentlig sett ut i fra et medarbeider-, økonomisk, politisk og et organisatorisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et brukerperspektiv kan dette gjelde helhetlig
oppfølging samt forsvarlighets- og hensiktsmessighetsvurderinger. En annen risikofaktor er
kapasitet og tilgjengelighet i tjenesten. En konsekvens kan være at man ikke får riktig hjelp
utfra sitt behov. Kommunen skal sørge for at befolkningen gis et forsvarlig tilbud. I et
økonomisk perspektiv kan det derimot anses å være risiko for at befolkningen gis et tilbud
som går ut over det som er forsvarlig, altså at tjenestenivået er for høyt. Konsekvensen av
det er at kommunens muligheter til å yte forsvarlige tjenester på andre områder reduseres.
I et medarbeiderperspektiv er en risikofaktor belastninger i jobb ved manglende ressurser,
sykefravær og vakanser. I et politisk perspektiv er en risikofaktor manglende etterlevelse av
lovverk og retningslinjene samt manglende måloppnåelse for gode og helhetlige
pasientforløp. Risikofaktorene kan også være knyttet til mer organisatoriske forhold, som for
eksempel manglende kapasitet og kompetanse, rekruttering på området, samt uklare
ansvarsforhold og oppfølging i kommuneorganisasjonen av hjemmetjenesten.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, kompetansebygging, tverrfaglig team, rekruttering samt
forankring av vedtatte mål i organisasjonen, samt etablerte internrutiner og handlingsmål
for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe. Internkontroll er fellesnevneren på de
systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og
vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav.
Karasjok kommune mangler et planverk for helse- og omsorgsområdet, men i kommunens
planstrategi er det lagt til grunn at slikt skal utarbeides. Karasjok kommune har klart høyere
utgifter til helse- og omsorgstjenester for hjemmeboende enn sammenlikningskommuner.
Dette kan være et tegn på ineffektiv og dyr tjenesteproduksjon på dette området, men kan
også være et tegn på at kommunen prioriterer hjemmebasert pleie og omsorg.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være delvis på plass, og
risikoreduserende tiltak settes til delvis.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder området.
Kontrollutvalget hadde innspill knyttet til dette området i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger. Dette gjelder årsaken til gjennomtrekk av sykepleiere.
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Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon av dette området i planperioden 2013-2020.
Det er imidlertid gjennomført forvaltningsrevisjon av økonomistyring i pleie og omsorg i
2011. Deler av området er tradisjonelt sett gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

4.4

Institusjonsplass, herunder sykehjem med mer

4.4.1 Overordnet rammeverk
I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven har kommunen ansvaret for å tilby plass i
institusjon, herunder sykehjem.194 Rett til å få plass i institusjon eller bolig med heldøgns
omsorgstjenester inntrer når kommunen ikke kan gi forsvarlig hjelp i hjemmet.195 Retten til
sykehjemsplass inntrer når forsvarlig helse- og omsorgshjelp ikke kan gis ved tiltak i hjemmet
eller i annen form utenfor institusjon. Dersom det anses at sykehjemsplass er nødvendig for
å oppfylle kravet om nødvendig helsehjelp, kan kommunen ikke stille brukeren på venteliste
for å få plass. Krav på sykehjemsplass inntrer straks etter at vedtaket er truffet. Dersom man
oppfyller kriteriene for tildeling av langtidsopphold, men det likevel anses forsvarlig at man
kan bo hjemme i påvente av ledig plass, har man krav på vedtak om dette.

4.4.2 Karasjok kommune
Karasjok kommune har 18 sykehjemsplasser, 3 sykestueplasser, 1 KAD somatisk plass og 1
akutt- / behandlingsplass, 3 korttidsplasser og 3 avlastningsplasser.196
Sykestueplassene er del av helse Finnmarks tilbud. De benyttes som et alternativ til
sykehusinnleggelse og krever innleggelse av lege.
I kommuneplanens samfunnsdel (2009-2021) er det under målområdet om levekår og
livskvalitet satt som et tiltak å legge til rette for at pleietrengende som har behov for
heldøgns pleie og omsorg, i så stor grad det er mulig kan få bo hjemme og/eller i tilpassede
omsorgsboliger så lenge de selv ønsker eller at det er faglig forsvarlig.

194

Jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 c.
Se Helsetilsynet: https://www.helsetilsynet.no/rettigheter-klagemuligheter/helse--ogomsorgstjenester/rett-til-kommunale-helse--og-omsorgstjenester/rett-til-sykehjem/
196
https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/pleie-og-omsorg/sykehjem/
195

Side 103

312

Karasjok kommune har ikke en egen overordnet plan for området helse og omsorg,
herunder for sykehjemsplasser med mer.
Karasjok kommune har en egen forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller
tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester, som trådte i kraft 1. juli 2017.197
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 framgår det at kommunen til enhver tid
har mangel på institusjonsplasser.198 Det sies videre at ofte oppleves det som at det ikke er
samsvar mellom tjenestetilbudet og behovet for tjenester.
I kommunens årsmelding for 2019 sies det også at kommunen til enhver tid har mangel på
institusjonsplasser.199 Det sies videre at tjenesteområdet ikke er dimensjonert til å møte
behovet som følger av økningen av antall brukere innenfor helse- og omsorgstjenester. Det
sies også at dette fører til budsjettoverskridelser, sjonglering av plassdisponeringen, samt
stor slitasje både for tjenestemottaker, pårørende og kommunens helsepersonell.
Tall fra Helsedirektoratet viser at det per august 2020 var fem personer i Karasjok kommune
som bodde i eget hjem i påvente av langtidsplass.200
Av dem som bodde på sykehjem per 2019, har 79,57 prosent omfattende pleiebehov landet
sett under ett.201 I Karasjok hadde 120 prosent av beboerne på sykehjem et omfattende
pleiebehov.202
I 2019 hadde beboerne på sykehjem i snitt 33,36 minutter med lege per uke i KommuneNorge.203 I Karasjok fikk beboerne i snitt 33,6 minutter med lege i uka dette året.
For landet sett under ett er 90.6 prosent av plassene på sykehjem det som kan regnes som
moderne enerom. Kjøp av plasser i andre kommuner kan være en feilkilde i statistikken for
enkelte kommuner. I Karasjok er 96,4 prosent av sykehjemsplassene regnet
som moderne enerom.204
KOSTRA-tall for 2019 viser at Karasjok kommunes utgifter per oppholdsdøgn i institusjon var
kr 5130 dette året. Dette er høyere enn for KOSTRA-gruppe 3 (kr 4062) og landet uten Oslo
(3842).

197

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2017-06-15-1010
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 40.
199
Årsmelding 2019, s. 36.
200
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/venteliste-for-langtidsplass-pa-sykehjem
201
Kommunebarometeret.
202
Sekretariartet har registret at tallet her er over 100 prosent, men er ikke kjent med forklaringen på dette.
Det kan for eksempel være feil i rapporteringen eller feil i selve registreringen. Andre forklaringer er også
mulig.
203
Kommunebarometeret.
204
Kommunebarometeret.
198
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4.4.3 Risiko- og vesentlighetsvurdering
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv. Området er også
vesentlig sett ut i fra et medarbeider-, økonomisk, politisk og et organisatorisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et brukerperspektiv kan mangel på
omsorgsboliger-/institusjonsplasser/somatisk kommunalt akutt døgntilbud (KAD) medføre at
det ikke kan gis et forsvarlig tilbud og at kommunen ikke oppfyller kravene om nødvendig
helsehjelp. I et økonomisk perspektiv kan det anses å være risiko for at befolkningen gis et
tilbud som går ut over det som er forsvarlig, altså at tjenestenivået er for høyt. Dette kan
skje dersom det ikke er tilstrekkelig kapasitet i de ulike trinnene i «omsorgstrappa», og det
for eksempel må tilbys sykehjemsplass når omsorgsbolig ville vært et tilbud som kunne ha
dekket brukers behov. Konsekvensen av et for høyt tjenestenivå er at kommunens
muligheter til å yte forsvarlige tjenester på andre områder reduseres.
I et medarbeiderperspektiv er en risikofaktor belastninger i jobb ved manglende ressurser,
sykefravær og vakanser. I et politisk perspektiv er en risikofaktor manglende etterlevelse av
lovverk og retningslinjene samt manglende måloppnåelse. Risikofaktorene kan også være
knyttet til mer organisatoriske forhold, som for eksempel manglende kapasitet og
kompetanse, rekruttering på området, samt uklare ansvarsforhold og oppfølging i
kommuneorganisasjonen.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, kompetansebygging og rekruttering samt forankring av
vedtatte mål i organisasjonen. Karasjok kommune har ikke noen temaplan for helse og
omsorg.
Internkontroll er fellesnevneren på de systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten
planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende
regelverkskrav og at uønskede hendelser ikke skal inntreffe.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være delvis på plass, og
risikoreduserende tiltak settes til delvis.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder området.
Kontrollutvalget hadde innspill knyttet til dette området i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger. Dette gjelder årsaken til gjennomtrekk av sykepleiere.
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Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon av dette området i planperioden 2013-2020.
Det er imidlertid gjennomført forvaltningsrevisjon av økonomistyring i pleie og omsorg i
2011. Deler av området er tradisjonelt sett gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

4.5

Rus og psykiatri

4.5.1 Overordnet rammeverk
Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller
lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.205 Kommunene
har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.
For å understreke kommunens ansvar overfor personer med psykisk sykdom
og rusmiddelproblem, ble disse bruker- og pasientgruppene særskilt nevnt i ny lov om
kommunale helse- og omsorgstjenester.206
Kommunene har et omfattende ansvar for tjenester til personer med rusproblemer og eller
psykiske lidelser.207 Ansvaret følger av helse- og omsorgstjenesteloven.208 Tjenestene kan
omfatte rådgivning og veiledning, støtteopplegg, bolig og oppfølging i bolig, oppsøkende
arbeid, tiltak for sosial- og arbeidsrettet rehabilitering, arbeid med individuell plan og
oppfølging før, under og opphold i spesialisthelsetjenesten eller fengsel mv.
I følge Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med
samtidig rus- og psykisk lidelse (ROP-lidelser), utarbeidet av Helsedirektoratet, er kommunen
en svært viktig arena for kontaktetablering, kartlegging, behandling og oppfølging av
personer med rus- og psykiatriske lidelser. 209
Kommunenes ansvar omfatter blant annet:

205

Se Fylkesmannen.no: https://www.fylkesmannen.no/nb/Helse-omsorg-og-sosialtjenester/Psykisk-helse-ogrus/
206
Se Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, på side 111.
207

Se Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/psykisk-helse/innsikt/kommunalt-rus-ogpsykisk-helsearbeid/id2344815/
208 Jf. Helse og omsorgstjensteloven § 3-1
209 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk
lidelse – ROP-lidelser. Sammensatte tjenester – samtidig behandling. 03/2012). Helsedirektoratet.
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 kartlegging av funksjonsnivå og vurdering av behov for tjenester herunder praktisk
bistand og opplæring for å kunne mestre boforhold, personlig økonomi, personlig
hygiene med mer
 ruskartlegging og psykososial oppfølging
 forebyggende helsetjenester, nødvendig helsehjelp (behandling av sykdom,
medisinsk og psykososial habilitering og rehabilitering, pleie og omsorg)
 fremskaffing av bolig og oppfølging i bolig
 sosial eller arbeidsrettet aktivisering
 arbeid med individuell plan
 generell oppfølging og veiledning
 henvisning til behandling
Retningslinjene gir en beskrivelse av hvordan utredning, behandling og oppfølging av
mennesker med ROP-lidelser bør gjennomføres, samt en beskrivelse av roller og ansvar i
tjenesteytingen. I følge retningslinjene bør samhandling og samarbeid internt og mellom
nivåene være sentralt i oppfølging av personer med ROP-lidelser.
Reformer:
Samhandlingsreformen (2012) legger til grunn at mer av tjenestene innen rus og psykiatri
skal ivaretas der hvor pasienten bor og at kommunene får et større ansvar for dette. Rus og
psykiatri har vært en del av Samhandlingsreformen siden den trådte i kraft i 2012.
Spesialisthelsetjenesten bygger ned antall institusjoner og tilrettelegger for mer polikliniske
tjenester. For å imøtekomme føringen i Samhandlingsreformen krever dette mer
samhandling og samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.210
Helse- og sosialdepartementet har i 2019 sendt ut på høring forslag til ny rusreform-fra straff
til hjelp. Høringsfrist var i mai 2020. 211 Rusreformen innebærer med dette et betydelig skifte
i norsk ruspolitikk. Et skifte i tenkningen og holdningen til hva et rusproblem er – og ikke
minst – hvordan vi som samfunn skal møte dette problemet.212

4.5.2 Karasjok kommune
På Karasjok kommunes hjemmeside informeres det om at dette er et lavterskeltilbud til alle
som oppholder seg i Karasjok kommune.213 Tjenesten gir tilbud som omfatter:
· Støttesamtaler
· Hjelp til mestring av dagliglivets gjøremål ved, støtte og veiledning til personlig hygiene,
husarbeid, innkjøp etc.
· Samarbeid og samhandling med andre hjelpeinstanser og pårørende
· Koordinering av hjelpetiltak og individuell plan
· Hjelp og støtte til å søke sosial kontakt med andre mennesker
På kommunens hjemmeside informeres videre om at kommunen ønsker å gi folk gode
210

Rus- og Psykisk helseplan 2014-2018. s. 8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---rusreform-fra-straff-til-hjelp/id2683686/
212
NOU 2019:26 s.19
213
https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester/rus-og-psykisk-helse/
211
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verktøy for å håndtere de vanskene man står i og oppmuntre og støtte slik at folk kan få til
de endringene de ønsker seg. Tanken at man kan få noen samtaler for å komme i gang med
ønsket endring, for så å jobbe videre på egen hånd.
På hjemmesiden sies det videre at man ikke trenger en diagnose for å få hjelp, samt at
kommunen er opptatt av å finne ut hva som er viktig for dem det gjelder og hvilke endringer
de selv ønsker i sitt liv. Det sies videre at kommunens arbeider med mange ulike
problemstillinger. For eksempel kan man ta kontakt med kommunen hvis man har
problemer i relasjoner, livsbelastninger, strever med grubling eller bekymring som tar over
hverdagen, har dårlig selvfølelse eller har opplevd noe som har vært så skremmende at man
har vansker med å fungere i hverdagen.
Målt mot folketallet er det 28,43 psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere i Karasjok
kommune. Tilsvarende gjennomsnittstall for hele Norge var på 24,37 i 2019.214
I tabellen nedenfor framgår noen KOSTA-tall for 2019 for Karasjok kommune.
Nøkkeltall
Karasjok
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000
innbyggere
7,6
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk
helsearbeid
per 10 000 innbyggere
11,4
Andel med psykiske lidelser på venteliste
:
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste
:
Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser
på venteliste
:
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere
av aktører utenfor kommunen per 10 000 innbyggere
0
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere
av aktører utenfor kommunen per 10 000 innbyggere
0
Antall vedtak om midlertidige tiltak til
rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere
0

Kostragruppe
03
Landet u/Oslo
6,5

4,9

10,6
:
:

9
..
..

..

..

1,8

1,6

1,1

1

5,4

1,3

Sekretariatet har funnet at Karasjok kommune har en temaplan for rus og psykiatri.
I kommunens planstrategi 2016-2019 er det planlagt at denne planen skal revideres.
Sekretariatets gjennomgang av kommunestyremøter i perioden 2018-2020 viser at
kommunestyret ikke har behandlet noen saker i denne perioden som særskilt omhandler
kommunens rus- og psykiatritjenester. Kommunestyret har imidlertid behandlet en
alkoholpolitisk plan i denne perioden.215
I kommunens årsmelding for 2019 rapporteres det om utfordringer knyttet til blant annet
utsatt tilsetting av miljøterapeut innenfor psykisk helse, noe som gjør at kommunen ikke har
214
215

Kommunebarometeret.
Sak PS 43/2018.
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kommet i gang med pakkeforløpet innenfor rus og psykisk helse.216 Denne utfordringen
rapporteres det også om i kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023.217
Målsetningene med det nevnte pakkeforløpet er blant annet økt brukermedvirkning og
brukertilfredshet, sammenhengende og koordinerte pasientforløp, samt unngå unødig
ventetid for utredning, behandling og oppfølging.218
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 rapporteres det også om utfordringer
knyttet til kommunens tilbud om kommunepsykolog.

4.5.3 Risiko- og vesentlighetsvurdering
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv. Men området er
også vesentlig sett ut i fra et politisk og et organisatorisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et brukerperspektiv kan dette gjelde at personer
ikke tilbys nødvendig helsehjelp, oppfølging og forebygging, samt at brukere ikke blir fulgt
opp gjennom individuell planer og ansvarsgrupper. Dette får konsekvens både for pasient-/
bruker, pårørende og samfunnet.
I et politisk perspektiv er en risikofaktor manglende etterlevelse av lovverk og retningslinjene
samt manglende måloppnåelse. Risikofaktorene kan også være knyttet til mer
organisatoriske forhold, som for eksempel manglende kapasitet og kompetanse, rekruttering
på området og samlokalisering av tjenesten, samt uklare ansvarsforhold og oppfølging i
kommuneorganisasjonen. Hovedutfordringen for kommunene innen rus- og psykiatrifeltet
er økende etterspørsel etter tjenester. Noe av årsaken til dette er at spesialisthelsetjenesten
gir kortere behandlingsopphold i tråd med samhandlingsreformen.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, kompetansebygging, tverrfaglig team, rekruttering samt
forankring av vedtatte mål i organisasjonen, samt at det er etablerte internrutiner og
handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe. Internkontroll er fellesnevneren
på de systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører
og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav.
Bruk og revidering av kommunens rus- og psykiatriplan kan bidra til å styrke det helhetlige
arbeidet og legge klare føringer for tiltak. Lett tilgjengelig informasjon om kommunens rusog psykiatritjeneste kan bidra til at flere søker hjelp på et tidlig tidspunkt. Det er noe
informasjon om denne tjenesten på kommunens hjemmeside. Karasjok kommune synes ikke
å ha en god bemanning innenfor disse tjenestene.
216

Årsmelding 2019, s. 37.
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 45.
218
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 45.
217
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På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å bare være delvis være på plass.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder området.
Kontrollutvalget hadde ikke innspill om temaet i sin drøfting av mulige tema for risiko- og
vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon av dette området i planperioden 2013-2020.
Deler av området er tradisjonelt sett gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

4.6

Legetjenesten

4.6.1 Overordnet rammeverk
Fastlegeordningen
Fastlegereformen ble innført i 2001.219 Fastlegereformen innebar at befolkningen fikk rett til
fastlege og til og kunne bytte fastlege.
I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen sørge for at personer som
oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige allmennlegetjenester.220 Kommunen skal
organisere fastlegeordningen og sørge for at personer som ønsker det, får tilbud om plass på
fastleges liste. Kommunen skal også sørge for at et tilstrekkelig antall leger deltar i
fastlegeordningen. Kommunen skal videre sørge for at befolkningen gis et forsvarlig tilbud av
allmennlegetjenester, hvor fastsatte kvalitets- og funksjonskrav i fastlegeordningen
overholdes.
Helsedirektoratet sin statistikk for 2019 viser at hver lege har om lag 1100 pasienter på sine
lister, og om lag 1,4 prosent er i 2019 på lister uten fastlege.221 I følge Statistisk sentralbyrå
var konsultasjoner gjennomsnittlig hos fastlegen 2,7 gang i løpet av 2019, og ved legevakten
var konsultasjoner gjennomsnittlig i 2019 på 0,24 gang.222
219

https://sml.snl.no/fastlegeordning

220

Jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 første ledd, jf. forskrift om fastlegeordning i kommunene.
221 https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/fastlegestatistikk/Hovedtall
222 https://www.ssb.no/fastlegetj
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Legevakt
Kommunen har ansvar for å tilby legevaktordning som sikrer befolkningens behov for
øyeblikkelig hjelp, og må sørge for at minst én lege er tilgjengelig for legevakt hele døgnet. 223
I forskrift stilles det krav til kommunal nødmeldetjeneste, organisering og bemanning av
legevaktsentralene, kompetanse hos legevaktlege og annet helsepersonell, legevaktens
utstyr og samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske
tjenester. Fastleger har plikt til å delta i legevakt tjenesten utenfor ordinær åpningstid. 224
Arbeidstid for leger
Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid225 gjelder også for leger, men det er mulig å
fravike reglene i tariffavtale med fagforening som har innstillingsrett etter arbeidstvistloven
eller tjenestetvistloven.226 Kommunenes Sentralforbund (KS) har inngått slik tariffavtale med
Den norske legeforening.227 Avtalen innebærer at arbeidsmiljølovens bestemmelser om
daglig og ukentlig arbeidstid ikke gjelder i forbindelse med legevakt. Tariffavtalen gir også
kommunene mulighet til å inngå avtale med legenes tillitsvalgte om forlenget arbeidstid for
leger i full stilling. Avtalen utløp egentlig 15. september 2020, og partene forhandler for
tiden om en videreføring. I skrivende stund er partene til mekling.

4.6.2 Karasjok kommune
På kommunens hjemmeside informeres det om at legetjenesten yter kurativ og
forebyggende helsehjelp til pasienter.228 Det informeres også om blant annet åpningstider,
kontaktinformasjon, legevaktberedskap, samt om at pasienter som har behov for
samisktalende tolk bør oppgi dette ved timebestilling for på denne måten å sikre best mulig
service.
Legetjenesten består av fire leger, to kontorpersonell i resepsjonen/ mottaket,
labratorietjeneste og skiftestue.229
KOSTRA-tall viser at antall legeårsverk per 10.000 innbygger i Karasjok kommune var på 19,4
i 2019, noe som er en økning fra 2015. Til sammenlikning var dette tallet 17,0 i KOSTRAgruppe 3 og 11,5 i landet uten Oslo i 2019.
Per desember 2020 hadde to av fastlegene i Karasjok kommune ledige plasser på sine
lister.230 I Kommunebarometeret framgår det at det er ledig plass på 50 prosent av
fastlegelistene i Karasjok kommune, noe som utgjør mer enn i landet for øvrig.

223

Jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 3, jf akuttmedisinforskriften.
Jf. Forskrift om fastlegeordning i kommunene § 13
225
Reglene om arbeidstid står i arbeidsmiljøloven kapittel 10.
226
Muligheten til å fravike bestemmelsene er gitt i aml. § 10-12 (4).
227
Avtalen finnes på nettadressen https://www.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/avtaler-for/leger-ansatt-ikommunen/KS-leger-ansatt-i-kommunen/sentrale-avtaler/sfs-2305-Saeravtalen/.
228
https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester/legetjenesten/
229
https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester/legetjenesten/
230
https://tjenester.helsenorge.no/bytte-fastlege?fylke=54&kommuner=5437
224
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4.6.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv og
medarbeiderperspektiv. Men området er også vesentlig sett ut i fra et politisk og et
organisatorisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et brukerperspektiv kan dette blant annet gjelde
fare for liv og helse, skade og sykdom. Kommunen skal sørge for at befolkningen gis et
forsvarlig tilbud av allmennlegetjenester, hvor fastsatte kvalitets- og funksjonskrav i
fastlegeordningen overholdes.
I et medarbeiderperspektiv er en risikofaktor et stort arbeidspress og en konsekvens er høyt
sykefravær og mye overtid. Kommunen skal sørge for at et tilstrekkelig antall leger deltar i
fastlegeordningen. I et politisk perspektiv er en risikofaktor manglende etterlevelse av
lovverk og retningslinjene samt manglende måloppnåelse. Risikofaktorene kan også være
knyttet til mer organisatoriske forhold, som for eksempel manglende kapasitet og
kompetanse, rekruttering på området, samt uklare ansvarsforhold og oppfølging i
kommuneorganisasjonen av legetjenesten.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på middels nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, kompetansebygging, rekruttering samt forankring av vedtatte
mål i organisasjonen, samt at det er etablerte internrutiner og handlingsmål for at uønskede
hendelser ikke skal inntreffe. Internkontroll er fellesnevneren på de systematiske tiltakene
som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine
aktiviteter i samsvar med gjeldende krav i regelverket.
Statistikk viser at legedekningen i Karasjok kommune (legeårsverk i forhold til innbyggertall)
er høyere enn landsgjennomsnittet. Vi har imidlertid ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne
gjøre en vurdering av hvordan legetjenesten utøves.
Det rapporteres ikke om utfordringer i legetjenesten i kommunen årsmelding for 2019 og
årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være delvis på plass, og
risikoreduserende tiltak settes til delvis.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder området.
Kontrollutvalget hadde ikke noen innspill knyttet til legetjenesten i sin drøfting av mulige
tema for risiko- og vesentlighetsvurderinger.
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Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som middels.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon av dette området i planperioden 2013-2020.
Deler av området er tradisjonelt sett gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være middels på dette området. Området vurderes å ikke
være aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

4.7

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

4.7.1 Overordnet rammeverk
Kommunen har ansvar for å tilby helsetjeneste i skoler og helsestasjonstjeneste.231
Helsestasjon er til barn 0-5 år og deres foreldre.232 Grunnbemanningen består av jordmor,
helsesykepleier, lege og fysioterapeut. Skolehelsetjenesten skal finnes på alle barneskoler,
ungdomsskoler og videregående skoler og kan bestå av helsesykepleier, skolelege, psykolog
og fysioterapeut evt. andre. Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis og tverrfaglig tilbud
til unge mennesker. Tjenesten kan bestå av helsesykepleier, lege og psykolog, og er
tilgjengelig på ettermiddagen.

4.7.2 Karasjok kommune
Det finnes informasjon om helsesøstertjenesten og skolehelsetjenesten på Karasjok
kommune sin hjemmeside.233 Her oppgis det også kontaktinformasjon til helsesykepleier.
Ifølge kommunens årsmelding for 2019 har Karasjok kommune to helsesykepleiere.234
I kommuneplanens samfunnsdel 2009-2021 er det satt som et delmål å styrke det
forebyggende og psykososiale arbeidet blant barn og unge gjennom helsestasjon,
skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, for å fremme helse og trivsel.235
I følge Kommunebarometeret er dekningen av helsesykepleiere målt mot antall småbarn i
Karasjok kommune lik 0, mens gjennomsnittskommunen i landet har 100,81
helsesykepleiere per 10 000 småbarn.236
231

Jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 1.
Se helsenorge.no: https://helsenorgeno/hjelpetilbud-i-kommunen/helsestasjon-og-skolehelsetjenesten
233
https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsesoster-tjeneste/
234
Årsmelding 2019, s. 35.
235
Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2021, s- 17.
236
Kommunebarometeret 2020.
232
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Nasjonalt får 87,57 prosent av barna helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoleår.237 Til
sammenligning var tilsvarende tall for 2018 84,65 prosent. I Karasjok fikk 55,56 barn
helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn, mot 91,67 prosent året før.
KOSTRA-tall for 2019 viser at avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
per 10 000 innbyggere 0-20 år i Karasjok kommune er lavere enn KOSTRA-gruppe 3, men litt
høyere enn landet uten Oslo.
KOSTRA-tall for 2019 viser at andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter
hjemkomst var 29,2 prosent i Karasjok kommune, noe som er langt lavere enn i KOSTRAgruppe 3 (91,0 prosent) og landet uten Oslo. (93,4 prosent).
I kommunens årsmelding for 2019 sies det at personalsituasjonen innenfor
helsesykepleiertjenesten «har påvirket helsesykerpleietjenesten betraktelig» i 2019.238 Det
sies videre at skolehelsetjenesten ikke har vært i drift av samme årsak.
Sekretariatet har ikke funnet at det rapporteres noe om helsesykepleiertjenesten og
skolehelsetjenesten i kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023.

4.7.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv. Området er også
vesentlig sett ut i fra et politisk og et organisatorisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et brukerperspektiv kan dette gjelde både
kapasitet og tilgjengelighet i tjenesten. En konsekvens er at bruker ikke får hjelp eller riktig
hjelp utfra sitt behov. Kommunen skal sørge for at befolkningen gis et forsvarlig tilbud, og
sikre at hele befolkningen får tilbud om vaksiner, helseundersøkelser og informasjon om
hvordan forebygge sykdom og skade, og støtte til mestring og positiv utvikling.
I et politisk perspektiv er en risikofaktor manglende etterlevelse av lovverk og retningslinjer
samt manglende måloppnåelse. Risikofaktorene kan også være knyttet til mer
organisatoriske forhold, som for eksempel manglende kapasitet og kompetanse, rekruttering
på området, samt uklare ansvarsforhold og oppfølging i kommuneorganisasjonen av
tjenesten.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, kompetansebygging, tverrfaglig team, rekruttering samt
Sekretariatet registrerer at Karasjok kommunes oppgitte tall og tall i Kommunebarometeret (som er basert på
KOSTRA) ikke oppgir de samme tall- forholdene.
237
Kommunebarometeret 2020.
238
Årsmelding 2019, s. 35.
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forankring av vedtatte mål i organisasjonen, samt at det er etablerte interne rutiner og
handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe. Internkontroll er fellesnevneren
på de systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører
og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav. Karasjok kommune
har manglet personell på dette tjenesteområdet i hele 2019. Videre viser KOSTRA-tall lav
aktivitet i Karasjok kommune på i alle fall deler av dette tjenesteområdet.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å ikke være på plass, og
risikoreduserende tiltak settes til nei.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder området.
Kontrollutvalget hadde ikke innspill om temaet i sin drøfting av mulige tema for risiko- og
vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på deler av området i planperioden 2013-2020.
Området er tradisjonelt sett gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

4.8

Oppsummering av risiko- og vesentlighetsvurderinger

Område/oppgave

Aktuell ja/nei Konsekvens Risikoreduserende Sannsynlighet Vesentlighet
tiltak

4.3
Hjemmebaserte tjenester –
praktisk bistand
4.4
Institusjonsplass, herunder
sykehjem med mer
4.5
Rus og psykiatri

Ja

Høy

Delvis

Høy

Høy

Ja

Høy

Delvis

Høy

Høy

Ja

Høy

Delvis

Høy

Høy

Nei

Middels

Delvis

Middels

Middels

Ja

Høy

Nei

Høy

Høy

4.6
Legetjenesten
4.7
Helsestasjons- og
skolehelsetjeneste
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5. OPPVEKST, UTDANNING, SPRÅK OG KULTUR
5.1

Barnehage

5.1.1 Overordnet rammeverk
I henhold til barnehageloven har kommunen plikt til å tilby plass i barnehage til barn under
opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen.239 Utbyggingsmønster og driftsformer
skal tilpasses lokale forhold og behov.240 Tilbud om barnehageplass kan skje både i
kommunalt eide barnehager og i privat eide barnehager. Barnehagens formål er flere. Blant
annet skal barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.241
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet, ha en forsvarlig pedagogisk og
administrativ ledelse, og bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en
tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.242 Kommunen godkjenner og fører tilsyn med
barnehagene.243 Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikkekommunale barnehager i kommunen.244 Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme
barna i barnehagen til gode.245
Grunnbemanning i barnehage er hjemlet i barnehageloven § 18: Bemanningen må være
tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.
Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per
seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august
det året de fyller tre år.
Fra 1. januar 2021 er det vedtatt en del endringer i barnehageloven, blant annet blir
aktivitetsplikt lovfestet. Dette skal sikre alle barn et trygt og godt barnehagemiljø. 246

5.1.2 Karasjok kommune
Som tidligere nevnt i kapittel 2.1.4 har Karasjok kommune lav score i Kommunebarometeret
på litt over halvparten av de utvalgte nøkkeltallene for barnehage
I avisa Kommunal Rapport sitt kommunebarometer er Karasjok kommune rangert på plass
378 av 430, noe som betyr at Karasjok kommune er lavt rangert, både sett i en
landssammenheng og sammenliknet med gjennomsnittet i Vest-Finnmark.

239

Jf. lov om barnehager § 8 andre ledd, jf. § 12 a.
Jf. lov om barnehager § 8 andre ledd.
241 Jf. lov om barnehager § 1 første ledd.
242 Jf. lov om barnehager §§ 2, 17, 17 a. og 18.
243 Jf. lov om barnehager §§ 10 og 16.
244 Jf. lov om barnehager § 14.
245 Jf. lov om barnehager § 14 a. første ledd.
246 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2019-2020/vedtak-201920-132/
240
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I Karasjok kommune er det to kommunale barnehager og èn privat barnehage.247
Kommunen har egne vedtekter for de kommunale barnehagene.
Kommunestyret har behandlet en egen trivselsplan for de kommunale barnehagene.248 Det
samme gjelder årsplan(er) for barnehager i Karasjok,249 samt foreldrebetaling i
barnehagene.250
Det gis informasjon om kommunens barnehager, samt den private barnehagen, på
kommunens hjemmeside.251
I tabellen nedenfor framgår noen KOSTRA-tall for 2019 for barnehagene i Karasjok
kommune, samt sammenlikningskommuner.
Nøkkeltall
Karasjok Kostragruppe 03 Landet u/Oslo
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til
innbyggere 1-5 år
85,2
92,6
92,4
Andel barn i kommunale barnehager i
forhold til alle barn i barnehage
81,7
77,7
49,1
Andel barnehagelærere i forhold til
grunnbemanning
30,8
38,8
41,5
Korrigerte brutto driftsutgifter til
barnehager per korrigerte oppholdstimer
62,3
85,8
78,8
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av
kommunens totale netto driftsutgifter
7
11
14,3
Netto driftsutgifter barnehager, per
innbygger 1-5 år
130330
182777
163207

Av tabellen ovenfor framgår det at andel barn i barnehage i Karasjok kommune er noe lavere
enn i sammenlikningskommunene. Det framgår videre at andel barnehagelærere er lavere
enn kommuner i KOSTRA-gruppe 3 og landet uten Oslo. Det framgår også at utgiftene til drift
av barnehage i Karasjok kommune er lavere enn sammenlikningskommunene.
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 er det satt mål om å tilby videre- og
etterutdanning til blant annet ansatte i barnehagene.252 Det er videre satt mål om å
kvalitetssikre overgangen med tidlig innsats i barnehager og skoler. Utover dette sies det
ikke særlig mye om barnehagene i kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 og
kommunens årsmelding for 2019.

247

https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/oppvekst/barnehage/
Sak PS 42/2018.
249
Sak PS 67/2018.
250
Se f.eks. sak PS 73/2018.
251
https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/oppvekst/barnehage/
252
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 33.
248
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5.1.3 Risiko- og vesentlighetsvurdering
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv. Men området er
også vesentlig sett ut i fra et omdømmeperspektiv, politisk og organisatorisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et brukerperspektiv kan dette gjelde at tilbudet
ikke gir godt nok utbytte i form av utvikling, læring og språkutvikling. Konsekvens er at
tilbudet ikke er til barnets beste, samt at barn med spesielle behov ikke får den kvalitet på
tilbudet som de skal. Det kan også være risiko knyttet til manglende kapasitet som kan føre
til at kommunen ikke kan tilby plass til alle som har behov for det.
I et omdømmeperspektiv er det viktig for bolyst, rekruttering til jobber i kommunen at barn
har et godt tilbud, og at det er god barnehagedekning.
I et politisk perspektiv er det en risiko for manglende etterlevelse av lovverk og
retningslinjene, samt manglende måloppnåelse. Risikofaktorene kan også være knyttet til
mer organisatoriske forhold, som for eksempel manglende kapasitet, kunnskap og
kompetanse, samt uklare ansvarsforhold og oppfølging i kommuneorganisasjonen av
tjenesten.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, kompetansebygging, tverrfaglig team, rekruttering, samt
forankring av vedtatte mål i organisasjonen, samt at det er etablerte internrutiner og
handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe. Internkontroll er fellesnevneren
på de systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører
og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende krav i regelverket.
I Karasjok kommune er andelen barnehagelærere lavere enn kommuner i KOSTRA-gruppe 3
og landet uten Oslo. Kommunens utgifter til drift av barnehage er også lavere enn
sammenlikningskommunene. Barnehageområdet i Karasjok kommune er også rangert lavt i
Kommunebarometeret.
Kommunens risikoreduserende tiltak på området vurderes derfor å være lavt, og de
risikoreduserende tiltak settes derfor til nei.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill på området.
Kontrollutvalget hadde ikke innspill om temaet i sin drøfting av mulige tema for risiko- og
vesentlighetsvurderinger.
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Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at det kan inntreffe uønskede hendelser som
middels.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området i planperioden 2013-2020.
Området er tradisjonelt sett gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Området vurderes å kunne
være aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

5.2

Grunnskole

5.2.1 Overordnet rammeverk
Grunnskolen er en obligatorisk skolegang for barn i alderen 6–16 år.253 Det er kommunen
som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.254 Opplæringen er gratis, og eleven får
nødvendige læremidler på skolen. Grunnskolen er delt
i to nivåer, det vil si barnetrinn (1.-7. trinn), og ungdomstrinn (8.-10. trinn). Tilsatte som skal
undervise, må ha relevant kompetanse i de fagene de skal undervise i.255 Opplæringen skal
tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten
og lærekandidaten (tilpasset opplæring)256 På 1. til 4. årstrinn skal skolen sørge for at elever
som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt får egna intensiv
opplæring slik at forventet progresjon blir nådd (tidlig innsats).257 Elever som ikke har eller
som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til
spesialundervisning.258Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse,
trivsel og læring.259 Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold,
diskriminering og trakassering.260 Alle som arbeider på skolen, skal følge med på om elevene
har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering
og trakassering dersom det er mulig.261 Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikke
har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarest undersøke saken.

253

Se utdanning.no: https://utdanning.no/tema/nyttig_informasjon/grunnskole
Jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 13-1.
255 Jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 10-2.
256 Jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 1-3.
257 Jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 1-4.
258 Jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 5-1.
259 Jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 9 A-2.
260 Jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 9 A-3.
261 Jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 9 A-4.
254
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5.2.2 Karasjok kommune
Karasjok kommune er rangert på plass 398 i Kommunebarometeret, der laveste mulige
rangering i barometeret er plass 430.
Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten i de
kommunale tjenestene.262 Metoden sier noe om den enkelte kommunes effektivitet i
forhold til beste etablerte praksis. Effektivitetsanalysen viser at Karasjok kommune har over
middels score (65 av 100) på grunnskoleområdet. Gjennomsnittet for kommunene i VestFinnmark er på 70 poeng.
Planer og målsetninger
I kommuneplanen samfunnsdel 2009-2021 har kommunestyret fastsatt en rekke
målsettinger knyttet til barn og unge. Vi viser i den sammenheng til målområdet om levekår
og livskvalitet.
Karasjok kommune har ikke noen egen temaplan for oppvekstområdet, herunder for
grunnskolen.
Vår gjennomgang av protokoller fra kommunestyremøter i perioden 2018-2020 viser at
kommunestyret behandler kvalitetsrapporter (tilstandsrapporter) om grunnskolen i
kommunen.
Det er også fastsatt noen målsettinger innenfor oppvekstområdet (herunder grunnskole) i
kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023.263
Skolestruktur og ressursbruk
I 2019 var det 282 elever i grunnskolen i Karasjok kommune.
I kommunens årsmelding for 2019 rapporteres det om at elevtallet vil synke, og at dette
viser et «stort behov» for omstilling i grunnskolen.
Karasjok skole er en skole med 1- 10 trinn.264 Elevene er organisert i grupper etter valg av
opplæringsspråk samisk, eller norsk. Elever som har norsk som opplæringsspråk er
organisert i fådelte grupper. Om lag 2/3 av elevene går i klasser som har samisk som
opplæringsspråk. Skolen har tilbud om SFO . Karasjok skole tilbyr fjernundervisning for
elever som bor i kommuner utenfor det samiske forvaltningsområdet. Skolen ligger midt i
bygda og består av 4 undervisningsbygg. SFO er i samme bygg som administrasjonen. 1.7.trinn har undervisning på gamleskolen og fellesbygget. Ungdomstrinnet har lokaler i eget
bygg.

262

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og
regioner/kommunedata/effektivitetsanalyse/id2520379/
263
Årsbudsjett/økomomiplan 2020-2023, s. 33.
264
https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/oppvekst/karasjok-skole/
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KOSTRA-tall for 2019 viser at Karasjok kommunes netto driftsutgifter til grunnskolesektor
per innbygger 6-15 år (kr 167.786) er høyere enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 3 (kr
160.000) og landet uten Oslo (kr 117.000).
Kompetanse
Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk har økt
nasjonalt de siste årene. 76,7 prosent av norsklærerne, matematikklærerne og
engelsklærerne oppfylte i 2019 kompetansekravene i barneskoletrinnet. I Karasjok oppfyller
100 prosent dette kravet.265 En del lærere i barneskolen som underviser i norsk, engelsk og
matematikk i kommunen mangler fordypning ifølge statistikken.
På ungdomsskolen oppfyller 75,56 prosent av lærerne i matematikk, engelsk og norsk nye
krav til fordypning i fagene. For Karasjok kommune er andelen 61,54 prosent.
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 er det satt som mål at kommunen skal
tilby videre- og etterutdanning til ansatte i blant annet grunnskolen.266
Resultater
I Kommunebarometeret framgår det følgende tall når det gjelder resultater i grunnskolen i
Karasjok kommune:
Nasjonalt har karakterene på 10. trinn økt jevnt og trutt de siste årene, og i fjor lå de på
41.25 poeng. At valgfag ble med i beregningsgrunnlaget fra 2014-15, har bidratt til høyere
karakterer på 10. trinn. Avgangskarakterene på 10. trinn i Karasjok lå i fjor på 40.65 poeng.
Nasjonalt har andelen elever som har fullført videregående med bestått innen fem år, økt de
siste årene. Snittet er nå på 76.24 prosent. Andelen elever fra Karasjok som har fullført og
bestått videregående i løpet av fem år, er nå på 73.68 prosent.
I Karasjok ligger 23.58 prosent av elevene på 5. trinn de siste fire årene på laveste
mestringsnivå (av tre)på nasjonale prøver. Normalen i Kommune-Norge er på 28.18.
På 8. trinn ligger 10.1 prosent av elevene på det nederste mestringsnivået (av fem nivåer).
De beste kommunene ligger på 3.95 prosent, og gjennomsnittskommunen ligger på 9.91.
Fra 8. til 9. trinn vil normalt andelen på laveste mestringsnivå bli halvert fra 8. trinn. I
Karasjok har 9.1 prosent ligget på laveste nivå de siste årene. Snittet
nasjonalt er på 5.87 prosent.
Trivsel
Ifølge Elevundersøkelsen sier 84 prosent av elevene på 7. trinn i Karasjok at de trives godt.267
Snittet nasjonalt ligger på 85.76 prosent.
I 2009 åpnet Fylkesmannen i Finnmark tilsyn med Karasjok skole. Konklusjonen var at skolen
ikke hadde jobbet godt nok med det psykososiale miljøet ved skolen.
265

Kommunebarometeret 2020.
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 33.
267
Kommunebarometeret.
266
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Sekretariatet registrerer at en tidligere elev i grunnskolen i Karasjok har saksøkt Karasjok
kommune for å ha blitt mobbet gjennom sin skolegang.268

5.2.3 Risiko- og vesentlighetsvurdering
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv. Men området er
også vesentlig sett ut i fra et medarbeider, omdømme, politisk og organisatoriskperspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et brukerperspektiv kan dette gjelde at
undervisningen ikke gir tilfredsstillende utbytte i det ordinære opplæringstilbudet, tidlig
innsats og at rett til spesialundervisning ikke følges opp. En konsekvens er at elvene ikke har
et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dårlig skolemiljø kan få
store konsekvenser for elevene sin fremtid og videre utdanning. En lærer er en rollemodell
og en motivator for læring og trivsel på skolen.
I et medarbeiderperspektiv kan risikofaktorer være arbeidspress, manglende tilhørighet og
motivasjon, lav kompetanse. Dårlig ledelse og mistrivsel på jobb kan føre til sykefravær, økte
utgifter og dårlig kvalitet på tjenesten.
I et omdømmeperspektiv kan dårlig omdømme føre til lav bolyst/befolkningsvekst samt
manglende stabilisering og rekruttering av kvalifisert personal i skolene.
I et politisk perspektiv er en risikofaktor manglende etterlevelse av lovverk og retningslinjene
samt manglende måloppnåelse. Risikofaktorene kan også være knyttet til mer
organisatoriske forhold, som for eksempel manglende kapasitet, kunnskap og kompetanse,
samt uklare ansvarsforhold og oppfølging i kommuneorganisasjonen av tjenesten.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, tidlig innsats, kompetansebygging, tverrfaglig team,
rekruttering samt forankring av vedtatte mål i organisasjonen, samt at det er etablerte
internrutiner og handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe. Internkontroll er
fellesnevneren på de systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten planlegger,
organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende
regelverkskrav.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være delvis på plass, og
risikoreduserende tiltak settes til delvis.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill på området.

268

Se Sagat: https://www.sagat.no/nyheter/krever-erstatning-fra-karasjok-kommune/19.24941
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Kontrollutvalget trakk ikke fram dette området i sin drøfting av mulige tema for risiko- og
vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at det kan inntreffe uønskede hendelser som
høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er gjennomført forvaltningsrevisjon på området i planperioden 2013-2020. Dette gjelder
forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring og tidlig innsats i 2013. I tillegg har
kommunestyret vedtatt at det skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon av
spesialundervisning i planperioden 2017-2020. Denne er imidlertid ikke startet opp.
Området er tradisjonelt sett gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

5.3

PP-tjenesten

5.3.1 Overordnet rammeverk
Hver kommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.269 PP-tjenesten skal hjelpe barn,
ungdom og voksne med særlige behov gjennom utdanningsløpet.270 PP-tjenesten i
kommunen kan organiseres i samarbeid med andre kommuner eller med fylkeskommunen.
Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling
for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Den pedagogiskpsykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven
krever det.
Kunnskapsdepartementet sin Stortingsmelding 6 (2019-2020) Tett på- tidlig innsats og
inkluderende felleskap i barnehage, skole og SFO, vil at PP-tjenesten skal være mer til stede i
barnehager og skoler, slik at den i større grad kan bidra til å forebygge vansker og tilpasse
tilbudene til mangfoldet i barne- og elevgruppen, samt en PP-tjeneste som arbeider tettere
på barna og elevene, slik at en kan bidra til bedre kvalitet både på det ordinære og det
spesialpedagogiske tilbudet. Kunnskapsdepartementet vil også styrke kompetansen til de
ansatte i PP-tjenesten, slik at tjenesten blir bedre til å støtte barnehager og skoler og
samtidig videreutvikle kvaliteten på det sakkyndige arbeidet.271

269

Jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 5-6.
Se Udir.no: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/
271
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/?ch=4
270
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5.3.2 Karasjok kommune
Informasjon om PP-tjenesten på Karasjok kommunes hjemmeside sier blant annet
følgende:272
PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og
voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende,
likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler
med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.
I kommunens årsmelding for 2019 rapporteres det om at PP-tjenesten ble overført til
rammeområdet for oppvekst, utdanning, språk og kultur i 2019.273 I årsmeldingen sies det at
det er et mål å redusere bruk av spesialundervisning ved å satse på tidlig innsats.
I Kommunebarometeret framgår det at andelen elever i småskolen i Karasjok som fikk
spesialundervisning i 2019 er 6.73 prosent, mot 7.75 prosent i 2018. På 5.-7. trinn får 9.34
prosent av elevene i Karasjok spesialundervisning. Landsgjennomsnittet er 10.49.
På ungdomsskolen får 11.13 prosent av elevene i Karasjok spesialundervisning. Snittet for
landet ligger på 11.12 prosent.
KOSTRA-tall for 2019 viser at antall årstimer til spesialundervisning per elev med
spesialundervisning var på 208,1 timer i Karasjok kommune dette året. Til sammenlikning var
dette tallet 164,9 i KOSTRA-gruppe 3 og 140 i landet uten Oslo. Andelen elever i Karasjok
som får spesialundervisning var på 6,8 prosent i 2019. Til sammenlikning var dette tallet 9,1
prosent i KOSTRA-gruppe 3 og 7,8 prosent i landet uten Oslo.

5.3.3 Risiko- og vesentlighetsvurdering
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv. Men området er
også vesentlig sett ut i fra et politisk og et organisatorisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et bruker- og medarbeiderperspektiv kan dette
gjelde henvisningstid-/saksbehandlingstiden, samt lange ventelister. PP-tjenesten skal hjelpe
barn, ungdom og voksne med særlige behov gjennom utdanningsløpet. En risikofaktor i den
sammenheng er kapasitet og tilgjengelighet i tjenesten. En konsekvens er at bruker ikke får
hjelp i rett tid.
Dersom det tverrfaglige samarbeidet ikke er godt-/tilstede får det konsekvenser både for
brukere og de medarbeiderne, som ikke får råd og veiledning som følge av manglende
samarbeid rundt barn, ungdom og voksne med særlige behov. Tjenesten skal hjelpe skolen i
arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre
til rette for elever med særlige behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for
at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.
272
273

https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/oppvekst/ppt/
Årsmelding 2019, s. 36.
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I et politisk perspektiv er en risikofaktor manglende etterlevelse av lovverk og retningslinjene
samt manglende måloppnåelse. Risikofaktorene kan også være knyttet til mer
organisatoriske forhold, som for eksempel manglende kapasitet og kompetanse, samt uklare
ansvarsforhold og oppfølging i kommuneorganisasjonen av tjenesten.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på middels nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, kompetansebygging, tverrfaglig team, rekruttering, samt
forankring av vedtatte mål i organisasjonen. Et annet risikoreduserende tiltak er at det er
etablerte internrutiner og handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe.
Internkontroll er fellesnevneren på de systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten
planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende
regelverkskrav.
Det er identifisert risikoreduserende tiltak på dette området, men sekretariatet registrerer at
kommunen har som mål å redusere bruken av spesialundervisning, noe som kan øke risikoen
for svikt i denne tjenesten. De risikoreduserende tiltak settes derfor til delvis.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder området.
Kontrollutvalget hadde ikke innspill om temaet i sin drøfting av mulige tema for risiko- og
vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at det kan inntreffe uønskede hendelser som
middels.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er gjennomført forvaltningsrevisjon på området i planperioden 2013-2020. Dette gjelder
forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring og tidlig innsats i 2013. I tillegg har
kommunestyret vedtatt at det skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon av
spesialundervisning i planperioden 2017-2020. Denne er imidlertid ikke startet opp.
Området er tradisjonelt sett gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være middels på dette området. Området vurderes å ikke
være aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.
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5.4

Barneverntjenesten

5.4.1 Overordnet rammeverk
Lov om barneverntjenester skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan
skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.274
Loven skal videre bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at
alle barn og unge får gode og trygge oppvekstsvilkår.
Det kommunale barnevernet har ansvaret for å utføre alle oppgavene som ikke er lagt til et
statlig organ. Barnevernstjenesten har ansvar for at barn som oppholder seg i kommunen og
som har behov for hjelp fra barnevernet, får den hjelpen de trenger. Det omfatter blant
annet å gjennomgå bekymringsmeldinger, gjennomføre undersøkelser, utføre utredninger
og kartlegging av barnet og barnets situasjon, gi råd og veiledning, treffe vedtak om frivillige
hjelpetiltak, treffe midlertidige vedtak i akuttsituasjoner, forberede tvangssaker for
behandling i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker (fylkesnemnda). Det kan for
eksempel være behandling av saker om pålegg om hjelpetiltak, saker om
omsorgsovertakelse og fratakelse av foreldreansvar. Videre skal barneverntjenesten
godkjenne og føre tilsyn med fosterhjem i kommunen. Barneverntjenesten skal også
iverksette tiltak og følge opp barn som mottar hjelp fra barnevernet.

5.4.2 Karasjok kommune
Det finnes noe informasjon om barneverntjenesten på Karasjok kommunes hjemmeside.275
Her informeres det blant annet om formålet med barnevernloven.
Barneverntjenesten hadde 3,5 saksbehandlere i 2019.276
I kommunens årsmelding for 2019 rapporteres det om at barneverntjenesten ble overført til
rammeområdet for oppvekst, utdanning, språk og kultur i 2019.
I kommunens årsmelding for 2019 rapporteres det videre om at kommunen har hatt
veiledning fra Bufdir277 siden 2018 for å sikre gode tjenester til barn og unge.
I årsmeldingen rapporteres det videre om at saksbehandlingen har vært god, samt at det
ikke er noen fristbrudd i 2019.
I tabellen nedenfor framgår KOSTRA-tall for 2019 som viser saksmengden i
barneverntjenesten i Karasjok kommune.

274

Jf. Lov om barneverntjenester § 1-1.

275

https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/oppvekst/barnevern/
Årsmelding 2019, s. 36.
277
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).
276
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Nøkkeltall
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år
(prosent)
Prosentdelen barn med undersøking ift.
innbyggarar 0-17 år (prosent)
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 022 år (prosent)
Barn med undersøking eller tiltak per
årsverk (funksjon 244) (antall)

Karasjok Kostragruppe Landet uten
03
Oslo
6,7

5,5

4,6

9,1

6

4,8

5,2

5,1

3,8

15,5

18,2

18,6

I landet samlet har 95.1 prosent av barna under omsorg en omsorgsplan.278 I Karasjok har
100 prosent av barna i kommunen, som er omplassert, en omsorgsplan. Målt over de siste
fire årene har 100 prosent av barna under omsorg i Karasjok hatt omsorgsplan.
I tabellen nedenfor framgår KOSTRA-tall for 2019 som viser at saksbehandlingstiden er
kortere i barneverntjenesten i Karasjok kommune enn i sammenlikningskommuner.

Kostragruppe Landet uten
Nøkkeltall
Karasjok 03
Oslo
Undersøkingar med handsamingstid innan 3
månader (prosent)
89
83
88

Av tabellen nedenfor framgår KOSTRA-tall for 2019 som viser Karasjok kommunes utgifter til
barneverntjenesten sammenliknet med andre kommuner.
Nøkkeltall
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per
innbyggar 0-22 år (kr)
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn
med undersøking eller tiltak (kr)
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er
plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert
av barnevernet (funksjon 252) (kr)

Kostragruppe Landet uten
Karasjok 03
Oslo
10658

11088

8393

55258

58550

54769

42167

44022

41690

300000

413479

444076

Av tallene i tabellen ser man at Karasjok kommunes netto driftsutgifter til
barneverntjenesten per innbygger 0-22 år er relativt likt det som er tilfellet i KOSTRA-gruppe
3 og landet uten Oslo. Det samme gjelder kommunens brutto driftsutgifter per barn med
undersøking eller tiltak. Kommunens brutto driftsutgifter per barn som er plassert av
barnevernet er imidlertid vesentlig lavere i Karasjok enn i sammenlikningskommuner.

278

Kommunebarometeret.
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Karasjok kommune kom på 224. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret, noe
som er en relativt lav plassering.

5.4.3 Risiko- og vesentlighetsvurdering
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et brukerperspektiv kan dette gjelde at barn ikke
får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. En annen risikofaktor kan være lang
saksbehandlingstid, manglende oppfølging av personer med behov for individuell tiltak. En
konsekvens kan være at bruker ikke får nødvendig hjelp og den kvalitet på tiltaket som de
har krav på.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, samt forankring av vedtatte mål i organisasjonen, og etablerer
internrutiner og handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe. Internkontroll er
fellesnevneren på de systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten planlegger,
organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende
regelverkskrav.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være delvis på plass, og
risikoreduserende tiltak settes til delvis.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill på området.
Kontrollutvalget hadde ikke innspill vedrørende området i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som middels.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er gjennomført forvaltningsrevisjon på området i 2009, men ikke i planperioden 20132020. Området er tradisjonelt sett gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv, særlig i et
brukerperspektiv. Samlet sett vurderes vesentlighetsgraden å være middels på dette
området. Området vurderes å kunne være aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende
planperiode.
Side 128

337

5.5

Språk

5.5.1 Overordnet rammeverk
Grunnloven § 108 etablerer en plikt for statlige styresmakter til å legge forholdene til rette
for at den samiske folkegruppen kan «sikre og udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit
Samfunnsliv».279 Dette dannet blant annet bakgrunnen for at sameloven fikk et nytt kapittel
3 om språk i 1990.280 Samelovens formål er å legge forholdene til rette for at den samiske
folkegruppe i Norge kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
Samisk språkforvaltningsområde er kommuner der samisk er likestilt med majoritetsspråket.
Sameloven § 3-1 nr. 1 bestemmer at de kommuner som skal omfattes av begrepet
«forvaltningsområdet for samisk språk» fastsettes av Kongen i forskrift. Karasjok kommune
er en del av forvaltningsområdet for samisk språk.281
I de kommunene som er inkludert i det samiske språkforvaltningsområdet skal det være
fullstendig likestilling av det samiske og det norske språk i offisielle sammenhenger.
Sameloven regulerer de nærmere plikter og rettigheter på dette området.

5.5.2 Karasjok kommune
I kommuneplanens samfunnsdel 2009-2021 har kommunestyret fastsatt en rekke
målsettinger knyttet til ivaretakelsav samisk språk og kultur.
I kommunens styringsdokumenter er det satt en rekke tiltak som gjelder ivaretakelse av
samisk språk og kultur.
Kommunens hjemmeside finnes både i samisk og norsk versjon.
Vår gjennomgang av saksdokumenter til kommunestyret i perioden 2018-2020 viser at
sakdokumentene oversettes til samisk.
På kommunens hjemmeside informeres det om en rekke tiltak i arbeidet med å ivareta og
styrke samisk språk og kultur. I tillegg til Samisk språk- og kultursenter nevnes følgende:
Språk og identitet. Formålet med prosjektet er å motivere barn, ungdom og deres foreldre
til å bruke, lære og pleie språket, og å få hele samfunnet til å ta et tak sammen for å styrke
språket. Bakgrunn: I Karasjok kommunes språkutviklingsplan beskrives en nedadgående
trend i samisk språkbruk blant barn og unge. Samtidig er Karasjok kommune en av to
kommuner i verden hvor flertallet av beboerne har samisk som daglig språk. Kommunens
deltagelse vil derfor være viktig i å bevare og utvikle samisk språk.

279

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn#KAPITTEL_5
https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/samiske-sprak/samelovenssprakregler-og-forvaltningsom/id633281/
281
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-06-12-56#KAPITTEL_3
280
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Scene for ungdom. Ungdom gir et bilde av egen virkelighet og tanker, basert på etnisitet,
identitet, seksualitet, mobbing og seksuell trakassering. Scenearrangementer med musikere
og andre scenekunstnere. Bakgrunn: se punkt 1, i tillegg: Det er mangel på arenaer hvor det
snakkes om kjønnsroller, seksualitet, mobbing og saker i forhold til #metoo-kampanjen på
samisk. Tilbudet er tenkt i samarbeid med UKM Karasjok, Karasjok kulturskole, HATS m.fl.
Skrivekamerat. Formål med dette prosjektet er å gi lese- og skrivehjelp til eldre, og bistand i
kommunikasjon med offentlige tjenester. Prosjektet vil også kartlegge og gi informasjon om
behov for tilpasset hjelp til eldre. Bakgrunn: De eldre opplever ofte at deres rettigheter til
tjenester tilpasset samisk språk og kultur ikke blir ivaretatt.
Snakkelyst. Formålet med prosjektet er å styrke miljøet rundt de som holder på å lære seg
samisk eller som vil pleie sitt samiske språk, slik at tallet på samiske språkbrukere økes i
kommunen. Bakgrunn: Karasjok har levende språkmiljøer hvor det kan kommuniseres på
samisk i de fleste samfunnsfelt, men hvor det allikevel er behov for egne arenaer, ulike tiltak
og arrangementer hvor samisk pleies og løftes opp og frem.
Stedsnavn og kulturminner. Formålet med prosjektet er å vekke interessen blant barn og
ungdom for stedsnavn og kulturminner i egen hjemkommune, og lære om slektstilhørighet
til steder i kommunen. Bakgrunn: Kunnskap om stedsnavn vil styrke barns og ungdoms
identitetsfølelse til egen slekt og hjemkommune. Kunnskap om stedsnavn vil virke til at
samisk språk bevares. Kommunens bosetningshistorie gir kjennskap til tidligere tiders
næringsveier og levesett.

5.5.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et brukerperspektiv kan dette gjelde at barn og
voksne ikke får brukt sitt språk i arbeid og fritid. Dette gjelder både de som har samisk, norsk
og andre språk som sitt morsmål.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på middels nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, samt forankring av vedtatte mål i organisasjonen, og etablerer
internrutiner og handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe. Internkontroll er
fellesnevneren på de systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten planlegger,
organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende
regelverkskrav.
Karasjok kommune har iverksatt tiltak for å ivareta blant annet det forhold at kommunen er
en flerspråklig kommune, herunder i grunnskolen.
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På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være på plass, og risikoreduserende
tiltak settes til ja.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill på området.
Kontrollutvalget hadde ikke innspill vedrørende området i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som lav.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området i planperioden 2013-2020.
Området kan være gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet har for eksempel ansvar for å ha tilsyn med gjennomføringen
av språkbestemmelsene i sameloven.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være middels på dette området, men dette bærer preg av
usikkerhet. Deler av området kan vurderes å være aktuelt for forvaltningsrevisjon i
kommende planperiode. En forvaltningsrevisjon bør i særlig grad omfatte hvordan
kommunen tilrettelegger for at kommunen er en flerspråklig kommune.

5.6

Oppsummering av risiko- og vesentlighetsvurderinger

Område/oppgave
5.1
Barnehage
5.2
Grunnskole
5.3
PP-tjenesten
5.4
Barneverntjenesten
5.5
Språk

Aktuell ja/nei Konsekvens Risikoreduserende Sannsynlighet Vesentlighet
tiltak
Ja, kan være
aktuelt
Høy

Nei

Middels

Høy

Ja

Delvis

Høy

Høy

Delvis

Middels

Middels

Delvis

Middels

Middels

Ja

Lav

Middels

Høy

Nei
Middel
Ja, kan være
aktuelt
Høy
Ja, kan være
aktuelt
Middels
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6. PLAN, TEKNISK, MILJØUTVIKLING OG NÆRING
6.1

Kommunale veier

6.1.1 Overordnet rammeverk
Offentlig veg er veg eller gate som er åpen for allmenn ferdsel og som blir holdt ved like av
stat, fylkeskommune eller kommune.282 Kommunens ansvar er å sikre at det kommunale
vegnettet er åpent for allmenn ferdsel. Til dette ligger et ansvar for å planlegge, bygge,
utbedre, drifte og vedlikeholde dette vegnettet. Kommunene er i henhold til vegloven gitt
vegmyndighet. Veglova slår fast at vegmyndighetene har vedlikeholdsplikt for offentlige
veger. Verken loven eller forarbeidene inneholder imidlertid noen nærmere definisjon av
hva innholdet i vedlikeholdsplikten er, utover det som følger av utgangspunktet i lovens § 1
om at offentlige veger skal være åpne for «allmenn ferdsel».283 I teori og praksis er det
likevel utformet noen kriterier som er av betydning ved vurderingen av om det vedlikeholdet
en kommune utfører tilfredsstiller lovens krav.

6.1.2 Karasjok kommune
I kommuneplanens samfunnsdel 2009-2021 er det fastsatt en rekke målsettinger innenfor
samferdsel og kommunikasjon. Vi viser til målområdet om samarbeid og kommunikasjon i
denne planen. Ett av delmålene innenfor dette området er «god framkommelighet og
trafikksikkerhet på alle veier».
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 er vedlikehold og drift av veier beskrevet
som en av kommunens sentrale utfordringer. Området kommunale veier beskrives på
følgende måte i nevnte dokument:284
«Kommunen har et stort etterslep på vedlikehold av de kommunale veiene. I budsjettet for
2020 har vi heller ikke hatt mulighet til å avsette midler til reparasjons- og
vedlikeholdsprosjekter. Det er ikke rom for store uforutsette hendelser heller. Kommunen
mangler en veiplan, som vi vil få på plass i 2020. Dette henger også sammen med
brøytekontraktene som går ut, og fornyelse av disse. I veiplanen vil vi se på tilstanden på de
kommunale veiene, og også se på mulighetene for nedklassifisering og eventuell
privatisering av enkelte strekninger. Dette vil igjen danne et nytt grunnlag ved inngåelse av
nye brøytekontrakter».
KOSTRA-tall for 2019 viser at netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per kilometer
er vesentlig lavere i Karasjok kommune (kr 39.673) enn KOSTRA-gruppe 3 (kr 103.051), og
landet uten Oslo (kr 147.655).

282

Jf. lov om vegar (veglova) § 1.
Se Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2009/57:
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/kommunens-vedlikeholdsplikt-for-kommunale-veier/
284
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 48.
283

Side 132

341

KOSTRA-tall for 2019 viser at andel km tilrettelagt for syklende som Karasjok kommune har
ansvaret for av alle kommunale veier (prosent) er satt til kr 0 i KOSTRA.
KOSTRA-tall for 2019 viser at brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per
innbygger (kr) er satt til kr 0 for Karasjok kommune i KOSTRA.

6.1.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv, samfunnsperspektiv
og et økonomisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. Både i et brukerperspektiv og samfunnsperspektiv
kan dette gjelde manglende oppfølging av vedlikeholdsplikt-/brøyting av offentlig veinett.
Fra et samfunns- og miljøperspektiv kan også en risikofaktor være manglende
kvalitetsforbedringer og manglende sikkerhetstiltak, med alvorlige konsekvenser for både
brukere og samfunn, samt miljøkonsekvenser.
En risikofaktor fra et økonomisk perspektiv kan være tjenesteområdets driftsutgifter sett i
forhold til kommunens totale driftsutgifter, samt forskjeller i forhold til sammenlignbare
kommuner med mer. Høye driftsutgifter relativt sett, kan representere lite effektiv veidrift.
Karasjok kommune bruker svært mye mindre ressurser på drift av sitt veinett enn
sammenliknbare kommuner. Samtidig har kommunen et vedlikeholdsetterslep. Dette kan
representere en risiko for at veinettet nedprioriteres mer enn det som anbefales eller er
forsvarlig. Dette kan videre bidra til at kommunestyrets fastsatte målsettinger på området
ikke oppnås.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, samt forankring av vedtatte mål i organisasjonen, og etablerer
internrutiner og handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe. Internkontroll er
fellesnevneren på de systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten planlegger,
organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende
regelverkskrav.
Karasjok kommune har per i dag så å si ingen risikoreduserende tiltak på dette området.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å ikke være på plass, og
risikoreduserende tiltak settes til nei.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill på området.
Side 133

342

Kontrollutvalget trakk fram dette området i sin drøfting av mulige tema for risiko- og
vesentlighetsvurderinger. Det ble spesielt nevnt forhold rundt tilstanden på kommunale
veier samt om det finnes planer for vedlikehold etc.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området i planperioden 2013-2020.
Området er tradisjonelt sett ikke gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

6.2

Næringsarbeid

6.2.1 Overordnet rammeverk
Næringsarbeid er kommunens redskap i utviklingsarbeid mot eksisterende og nye
næringsaktører, og dermed en naturlig samarbeidspart for næringslivet.
Tildeling fra det kommunale næringsfondet skal skje i tråd med gjeldende retningslinjer,
samt vedtekter og lovverk på området.

6.2.2 Karasjok kommune
I kommuneplanens samfunnsdel 2009-2021 har kommunestyret vedtatt næringsutvikling i
kommunen som et eget mål- og satsingsområde. I den forbindelse har kommunen fastsatt
følgende delmål:







Karasjok kommune skal være en god tilrettelegger for næringslivet
Utvikle livskraftige og levedyktige primærnæringer
Utvikle et variert og konkurransedyktig næringsliv
I løpet av planperioden skal sysselsetting og verdiskapning i privat næringsvirksomhet
øke
Sikre og videreføre reiselivssatsingen
Utvikle et klima om næringsutvikling og nyetablering hvor det etablerte næringsliv er
sentralt

Karasjok kommune har et egent næringsfond. Næringsfondet kan nyttes til det formål å
fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til
nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre
sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres. Det kan ytes fondsstøtte til:
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Bedriftsutviklingstiltak
Investeringer i bedrifter
Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid
Fysisk infrastruktur for næringsutvikling
Søknadsfrist: Søknadene behandles fortløpende

Karasjok kommune har også et eget primærnæringsfond. Formålet med
primærnæringsfondet er å skape bærekraftig og lønnsom primærnæring i Karasjok
kommune. Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, verdiskapningen og
sysselsettingen innenfor primærnæringene skal prioriteres. Med primærnæringer menes
jordbruk, reindrift og utmarksnæringer. Det kan ytes fondsstøtte til:





Primærnæringsfondet skal primært gi støtte til tiltak som ikke kommer inn under
andre støtteordninger. Ordinære støtteordninger må være utprøvd før det søkes om
støtte fra fondet.
For jordbruket skal det primært gis tilskudd til kjøp av melkekvoter, tilskudd i
forbindelse med generasjonsskifte og til mindre investeringer.
For reindrift og utmarksnæringer gis det tilskudd til bedriftsutvikling, mindre
investeringer og kjøp av livdyr.

Kommunene Karasjok, Porsanger, Tana og Nesseby bidrar med tilskudd som gir Sápmi
Næringshage muligheter til å gi førstelinjetjeneste til bedriftsetablerere og etablerte
bedrifter vederlagsfritt. Sápmi næringshage er etablert med hovedkontor i Tana og med
noder (kontor) i Karasjok og Porsanger.
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 trekkes næringsutvikling i kommunen
fram som en sentral utfordring i Karasjok kommune.

6.2.3 Risiko- og vesentlighetsvurdering
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv og et
samfunnsperspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et samfunns- og brukerperspektiv kan manglende
næringsutvikling gå utover tilvekst og bolyst i kommunen, og en annen risikofaktor er
næringsfondet ikke bidrar til sitt formål.
En annen risikofaktor er i et samfunnsperspektiv dersom ikke næringslivet utvikler seg for å
fremme sysselsetting i kommunen. I et samfunnsperspektiv vil også mangel på
næringsarealer kunne medføre at en ikke fremmer ønsket vekst.
En vesentlig risikofaktor er de negative effekter covid-19-pandemien har på næringsliv og
sysselsetting i Karasjok.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
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Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, samt forankring av vedtatte mål i organisasjonen, og etablerer
internrutiner og handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe.
Området er i utgangspunktet lite lovregulert og internkontroll er fellesnevneren på de
systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og
vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav.
Kommunens eventuelle egne planer, vedtekter med mer vil kunne bidra til at kommunens
næringsarbeid tar den retning og når de målgrupper som er ønsket av for eksempel
kommunestyret, eller de myndigheter som bevilger nærings- og utviklingsmidler til
kommunen. At kommune evaluerer eget næringsarbeid vi også kunne bidra til
risikoredusering.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være delvis på plass, og
risikoreduserende tiltak settes til delvis.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill på området.
Kontrollutvalget trakk fram kommunens næringsarbeid i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området i planperioden 2013-2020.
Området er delvis gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode. Et aktuelt tema kan være om
kommunens næringsarbeid treffer de målgrupper som det er lagt opp til i kommunens
næringspolitikk, samt om næringsarbeidet fører til arbeidsplasser og sysselsetting. En slik
forvaltningsrevisjon bør videre sees i sammenheng med kommunens kjøp av tjenester fra
Sápmi næringshage AS.
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6.3

Bygg- og eiendomsforvaltning

6.3.1 Overordnet rammeverk
Norske kommuner og fylkeskommuner forvalter store verdier i form av eiendommer og
bygninger. Bygningsmassen er en av flere avgjørende innsatsfaktor for all kommunal
tjenesteyting. 285
Kommunedirektøren i kommunen er ansvarlig for internkontrollen. Internkontrollen skal
være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og
risikoforhold.286 For bygg og eiendomsforvaltning vil dette være å etablere et system for
forvaltning av fast eiendom. Internkontrollforskriftens § 5 viser til behovet for et
kvalitetssystem som sikrer en systematisk dokumentering av avvik og oppfølging av disse,
noe som er relevant for kommunens bygningsmasse. Videre har administrasjonssjefen i
kommunen ansvaret for at det en gang i året vedtas en rullerende økonomiplan, som minst
omfatter de fire neste budsjettårene. 287
Kommunen har det økonomiske ansvaret for bygging, drift og vedlikehold av kirker. Kirkelig
fellesråd har forvaltningsansvaret.288 Kirkeloven sier at kommunene skal finansiere den
lokale kirke, men kommunene må selv fastsette størrelsen på bevilgninger og hvordan de
skal utvikle samarbeidet med kirken.289
Det er kommunestyret selv som skal behandle saker som har et overordnet styringsformål. I
dette ligger for eksempel økonomi- og handlingsplan. Det er naturlig å forutsette at dette
også gjelder for kommunale bygg og grunneiendom, og ved kjøp og salg av fast eiendom,
som ikke er behandlet tidligere gjennom vedtatte planer. 290 Kommunestyret har som regel
delegert driftsansvaret til for eksempel hovedutvalg for næring, drift og miljø, som da har
hovedansvar for alle driftsoppgaver i kommunen. Dette omfatter som oftest også
kommunale bygg. 291

6.3.2 Karasjok kommune
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 trekkes kostnader til forvaltning og drift
fram som en sentral utfordring for Karasjok kommune innenfor teknisk område.
I nevnte dokument rapporteres det blant annet om at «nedskjæringer i budsjettrammen har
medført at drift og vedlikehold på bygg og anlegg over tid har vært nedprioritert». Det sies
videre at midler til vedlikehold av kommunale bygg heller ikke er prioritert i 2020, noe som
beskrives å ikke være heldig da dette igjen vil føre til økte kostnader på et senere tidspunkt.
285http://www.konsek.no/wp-content/uploads/2016/04/Froeya_Forvaltning_av_bygninger_og_grunneiendom.pdf
286

kommuneloven § 25-1
kommuneloven § 14-4
288 kirkeloven, kulturminneloven, rundskriv T-3/2000 (om forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som
kulturminne og kulturmiljø) og i regler og retningslinjer fastsatt av departementet og Kirkerådet.
https://www.regjeringen.no/no/tema/tro-og-livssyn/den-norske-kirke/innsiktsartikler/kirkebygg/id2009476/
289 https://www.ka.no/_service/300851/download/id/450596/name/Kirke+og+kommune_2016%282%29.pdf
290 Kommuneloven § 14-2
291 Kommuneloven § 5-14
287
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For å kunne drifte mer rasjonelt og effektivt skal kommunen i løpet av 2020 utarbeide en
FDV-plan.292
I tabellen nedenfor framgår KOSTRA-tall for 2019 om eiendomsforvaltning i Karasjok
kommune og sammenlikningskommuner.

Nøkkeltall
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i
prosent av samlede driftsutgifter
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom
per innbygger (kr)
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter
(kr)
Herav utgifter til renhold (kr)
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)1

Karasjok

Landet
Kostragruppe 3 uten Oslo

7,2

10,6

9,0

250
4,36
403

369
7,22
109

299
4,94
101

882
0
321

710
199
168

602
173
134

Som det framgår av tabellen ovenfor så har Karasjok kommune mindre areal (kvadratmeter)
formålsbygg per innbygger enn sammenligningskommuner.
KOSTRA-tall for 2019 viser at Karasjok kommunes netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning
i prosent av samlede utgifter, er noe lavere enn sammenlikningskommuner dette året.
KOSTRA-tall for 2019 viser videre at Karasjok kommune har lavere netto driftsutgifter til
forvaltning av eiendom per innbygger enn sammenlikningskommuner dette året.293
KOSTRA-tall for 2019 viser at Karasjok kommune har langt høyere utgifter til vedlikehold per
kvadratmeter (kr 403) enn sammenlikningskommuner (kr 109 og kr 101).

6.3.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv,
medarbeiderperspektiv, samfunnsperspektiv og et økonomisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et brukerperspektiv, medarbeiderperspektiv og
samfunnsperspektiv kan dette gjelde at ikke kommunen ivaretar boliger, skoler, barnehager,
institusjonsbygg og administrasjonslokaler, samt at vedlikehold, renovering og avvik ikke
følges opp. Konsekvens er at en av hovedfaktorene i kommunal tjenesteyting ikke blir
tilfredsstillende ivaretatt.

292
293

Forvaltning, drift og vedlikehold.
Sekretariatet tar forbehold om at det kan foreligge feilkilder i disse tallene.
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I et økonomisk perspektiv er en risikofaktor økte utgifter eller redusert ressursbruk til bygg
og eiendom, som igjen kan føre til etterslep på vedlikehold og renovering. Dårlig
prosjektstyring ved investeringer vil også kunne medføre store budsjettoverskridelser. Det
kan også være en økonomisk risikofaktor dersom kommunen eier flere bygg enn nødvendig.
Ut fra de opplysningene som foreligger synes de mest framtredende risiko å være knyttet til
manglende ressurser og vedlikeholdsplaner.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, samt forankring av vedtatte mål i organisasjonen, og etablerer
internrutiner og handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe. Internkontroll er
fellesnevneren på de systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten planlegger,
organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende
regelverkskrav.
Det framgår av kommunens årsbudsjett at kommunen arbeider med å få på plass plan(er)
for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunen bygg, noe som representerer
risikoreduserende tiltak. Imidlertid ser det ikke ut til at det planlegges å øke de økonomiske
rammene på området.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak ikke å være på plass, og
risikoreduserende tiltak settes til nei.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill på området.
Kontrollutvalget har i sin drøfting av mulige tema for risiko- og vesentlighetsvurderinger
trukket fram renovering av anlegg innenfor VAR-området.294
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området i planperioden 2013-2020.
Deler av området kan være gjenstand for statlig tilsyn.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

294

Vann, avløp og renovasjon.

Side 139

348

6.4

Byggeprosjekter

6.4.1 Overordnet rammeverk
Ifølge SSB investerer kommuner i Norge samlet for over 60. milliarder kroner i året.295
En kommunes byggeprosjekter er underlagt en rekke lov- og forskriftskrav, samt at det
finnes anbefalt praksis for hvordan slike byggeprosjekter skal planlegges og gjennomføres,
herunder budsjettering, organisering og rapportering.
Eksempler på dette er som følger:











Lov om kommuner og fylkeskommuner mv. (kommuneloven)
Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)
Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner
og fylkeskommuner mv.
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser
(byggherreforskriften)
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Veileder - Budsjettering av
investeringer og avslutning av investeringsregnskapet296
NS-ISO 10006:2003 Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekter
Anerkjent faglitteratur om prosjektstyring

6.4.1 Karasjok kommune
I 2019 er det regnskapsført investeringer for totalt 37,9 millioner kroner i Karasjok
kommune.297
I Karasjok kommune sitt årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 er det planlagt investeringer i
bygg og anlegg for omlag 60 millioner kroner. 298

6.4.2 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et økonomisk, organisatorisk og politisk
perspektiv.

295

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/kraftig-okning-i-kommunenesinvesteringsutgifter
296
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/veiledere/h_2270_oppdatert_des201
1.pdf
297
Årsmelding 2019, s. 19.
298
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 28.
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Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer.
I et økonomisk perspektiv er det en risiko for svikt i planlegging og gjennomføring av
byggeprosjekter, som medfører overskridelser av opprinnelig budsjett for byggeprosjektene.
I et organisatorisk perspektiv kan det forekomme svikt i organiseringen av byggeprosjektene,
herunder uklarheter om ansvar, rutiner og rapportering, både internt i kommunen, men
også i relasjonen mellom kommunen som oppdragsgiver (byggherre) og de innleide
oppdragstakere (entreprenører).
I et politisk perspektiv kan det oppstå svikt i for eksempel kommunestyrets
beslutningsgrunnlag, kommunikasjonen mellom administrasjon og kommunestyret, samt at
investeringer ikke gir de resultat som er vedtatt i kommunestyret.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, samt forankring av vedtatte mål i organisasjonen, og etablerer
internrutiner og handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe. Internkontroll er
fellesnevneren på de systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten planlegger,
organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende
regelverkskrav.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være delvis på plass, og
risikoreduserende tiltak settes til delvis.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill på området.
Kontrollutvalget har i sin drøfting av mulige tema for risiko- og vesentlighetsvurderinger
trukket fram renovering av anlegg innenfor VAR-området, samt byggeprosjektet knyttet til
nye Karasjok barnehage.299
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området i planperioden 2013-2020.
Deler av området kan være gjenstand for statlig tilsyn. Vi viser i den sammenheng til at
Karasjok kommune er innmeldt i ROBEK-registret.

299

Vann, avløp og renovasjon.
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Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

6.5

Oppsummering av risiko- og vesentlighetsvurderinger

Område/oppgave
6.1
Kommunale veier
6.2
Næringsarbeid
6.3
Bygg- og
eiendomsforvaltning
6.4
Byggeprosjekter

Aktuell ja/nei Konsekvens Risikoreduserende Sannsynlighet Vesentlighet
tiltak

Ja

Høy

Nei

Høy

Høy

Ja

Høy

Delvis

Høy

Høy

Ja

Høy

Nei

Høy

Høy

Ja

Høy

Delvis

Høy

Høy
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7. SELSKAPER OG EIERSTYRING
7.1

Overordnet rammeverk

Kommuneloven stiller krav til kommunen om å føre kontroll med at kommunens interesser i
selskap kommunen har eierskap i blir ivaretatt på en betryggende måte.300 Kommuneloven
gir videre kommunen anledning til å gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskaper som
kommunen har eierinteresser i.301
Obligatorisk eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon vil i denne planperioden kun gjelde
eierskapsforvaltningen i heloffentlig eide selskap som omfattes av kommuneloven §§ 23-6
og 24-10 om innsynsrett.
I ny kommunelov er det nå lovfestet at kommunene skal ha utarbeidet eierskapsmelding for
sin eierstyring.302

7.2

Karasjok kommunes eierskap og eierstyring

Karasjok kommune har opprettet egne selskaper og er interessent i selskapene sammen
med andre instanser, privatpersoner og organisasjoner. Selskapene er opprettet for å utføre
tjenester som kommunen har et ansvar for, og som videre tilbys egne innbyggere og
næringslivet. Valg av selskapsform er vurdert og vedtatt av kommunestyret.
Karasjok kommune har ikke utarbeidet eierskapsmelding. Ifølge kommunedirektør vil dette
skje i 2021.
Karasjok kommune har følgende eierskap i heloffentlige selskaper:
Selskapsnavn
Interkommunalt Arkiv IKS
(IKA FINNMARK IKS)

Selskapets formål
Arkiv

Eierandel
2,83 %303

Kontrollutvalgssekretariatet Sekretariatsi Vest-Finnmark IKS
tjenester
(KUSEK IKS)

1 eierandel

Vest-Finnmark
kommunerevisjon IKS
(VEFIK IKS)

1 eierandel

Revisjon

Kommentar
Gjennomført
eierskapskontroll i
2015
Økning i antall
ansatte fra
2 til 3 i 2020. Økt
oppdragsmengde
Det er også tidligere
vurdert

300

Kommuneloven § 23-2 første ledd.
Kommuneloven § 23-2 første ledd.
302 Kommuneloven § 26-1.
303 Iht. opplysninger hos regnskapstall.no på adressen https://www.regnskapstall.no/roller-og-eiere-av-ika-finnmark-iks103651487S1.
301
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Finnmark Miljøtjeneste AS

Renovasjonstjenester 17,5 %304

Sápmi Næringshage AS

25.0 %

(tidl. Indre Finnmark
Utviklingsselskap AS)

KAPRO AS

forvaltningsrevisjon
av selskapet
Gjennomført
eierskapskontroll i
2010
Gjennomført
eierskapskontroll i
2012

100,0 %

7.2.1 Avgrensninger i risiko- og vesentlighetsvurderinger av selskap
Sekretariatet foretar kun risiko- og vesentlighetsvurderinger av selskap som det i prosessen
er gitt innspill på eller at det er fremkommet andre indikatorer på risiko. Dersom
kontrollutvalget ønsker å tilføye andre selskap i vurderingene vil dette bli foretatt i
forbindelse med oppstart av prosjektet. For en nærmere beskrivelse av grunnlaget for
vurderinger i risiko- og vesentlighetsvurderinger henvises til kapittel 1.
Sekretariatet kan ikke utføre risiko- og vesentlighetsvurderinger av eget selskap på grunn av
habilitet og uavhengighet. Det er ikke innkommet innspill som gjelder KUSEK IKS.

7.2.2 Eierskapskontroll i inneværende planperiode
Obligatorisk eierskapskontroll av Karasjok kommune for inneværende planperiode (20172020) er vedtatt igangsatt av kontrollutvalget, og er ferdig innen utgangen av 2020.

7.3

Interkommunale selskaper (IKS)

Kommuner og fylkeskommuner kan utføre felles oppgaver gjennom et interkommunalt
samarbeid, herunder som interkommunalt selskap.305
Deltakers ansvar306
Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for en prosent- eller brøkdel av selskapets
forpliktelser. Til sammen skal delene utgjøre selskapets samlede forpliktelser. Den enkelte
deltakers ansvar for selskapsforpliktelser svarer til deltakerens eierandel i selskapet med
mindre annet fremgår av selskapsavtalen. En selskapskreditor må først gjøre sitt krav
gjeldende mot selskapet. Dersom kreditor ikke oppnår dekning av selskapet innen 14 dager
regnet fra påkrav, kan kreditor kreve den enkelte deltakeren direkte for deltakerens andel av
forpliktelsen. En deltaker som helt eller delvis har dekket en fordring på selskapet, kan straks
søke tilbake sitt utlegg av selskapet.

304
305
306

https://www.regnskapstall.no/roller-og-eiere-av-finnmark-miljoetjeneste-as-100542062S1
Kommuneloven § 17-1.
IKS-loven § 3.
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7.3.1 IKA Finnmark IKS
IKA Finnmark IKS er opprettet for drift av arkiver.
Formålet med selskapet framgår av selskapets selskapsavtale. Denne er vedtatt i selskapets
representantskap og i de respektive eierkommunenes kommunestyrer, herunder i Karasjok
kommune.307
I selskapsavtalen § 4 står det følgende om selskapets formål:
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle,
funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og
bestemmelser. Selskapet skal fungere som arkivdepot for eierne.
Selskapet kan fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommune samt motta,
oppbevare og tilgjengelig gjøre privatarkiver.
Selskapet kan delta i andre selskap som tjener hovedformålet.
IKA Finnmark IKS har ikke erverv som formål, men kan selge kompetanse og
arkivtjenester til andre så lenge dette ikke går utover hovedformålet.
Kommunestyret i Karasjok har gjennom godkjenning av selskapsavtalen gitt sin tilslutning til
selskapets formål.
Sekretariatet har ikke mottatt innspill om dette selskapet.
Kontrollutvalget hadde ikke innspill vedørende dette selskapet.
Det er gjennomført eierskapskontroll av selskapet i forrige planperiode. Selskapet er ikke
aktuell for eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.
7.3.2 KUSEK IKS
KUSEK IKS er opprettet for å utføre den lovpålagte sekretariatsfunksjonen for deltakende
kommuners kontrollutvalg.
Formålet med selskapet framgår av selskapets selskapsavtale. Denne er vedtatt i selskapets
representantskap og i de respektive eierkommunenes kommunestyrer, herunder i
Hasvik kommune.
I selskapsavtalen framgår det at KUSEK IKS har følgende formål:
Utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg og hva dermed står i naturlig
forbindelse.

307 Selskapsavtalen

ble vedtatt i kommunestyremøte 9.12.2010.
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Det er ikke kommet innspill vedrørende selskapet. Dersom kontrollutvalget ser behov for
risiko- og vesentlighetsvurderinger av selskapet må dette bestilles særskilt fra andre
leverandører.
7.3.3 VEFIK IKS
VEFIK IKS er opprettet for revisjon av offentlig virksomhet som kommuner, kommunale
foretak, interkommunale selskap, kirkeforvaltning, offentlige stiftelser mv. Vest-Finnmark
kommunerevisjon, VEFIK IKS ble stiftet i 2004 med samtlige av de daværende 10
kommunene i Vest-Finnmark som eiere.
Formålet med selskapet framgår av selskapets selskapsavtale. Denne er vedtatt i selskapets
representantskap og i de respektive eierkommunenes kommunestyrer, herunder i Karasjok
kommune.
I selskapsavtalen framgår det at VEFIK IKS har følgende formål:




Utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne
Utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne
Utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper

VEFIK IKS utgjør Karasjok kommunes lovpålagte revisjonsordning jfr. kommunelovens
bestemmelser. Kommunen mottar i begynnelsen av hver valgperiode engasjementsbrev fra
VEFIK IKS hvor selskapet synliggjør sitt samlede oppdrag for kommunen.
I 2016 søkte 5 av kommunene i Øst-Finnmark med tillegg av Finnmark fylkeskommune
eierskap i VEFIK IKS, og i en periode frem til 2020 hadde selskapet med dette i praksis 16
eierkommuner. Selskapet har 16 ansatte per dato, herav 6 som jobber innen
forvaltningsrevisjon. Tre av eierkommunene i Øst-Finnmark har i 2020 avsluttet sitt eierskap
i selskapet, og valgt annen revisjonsordning. Iberegnet kommunesammenslåingen mellom
Hammerfest og Kvalsund har selskapet per oktober i år 11 eierkommuner. Antall
eierkommuner er dermed redusert med vel 31 prosent, og dertil reduksjon i
oppdragsportefølje.
Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et eierperspektiv, brukerperspektiv,
kontroll- og tilsynsperspektiv og økonomisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et eierperspektiv kan manglende oppfølging,
rapportering og revisjon medføre at formålet med selskapet ikke oppfylles, herunder at
Karasjok kommune skal få dekket lovpålagte revisjonsoppgaver, det vil i hovedsak si
forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon.
En annen risikofaktor er i et økonomisk perspektiv dersom ikke utgiftene står i forhold til
tjenestelevering, samt den økonomiske risikoen ved at kommunen i sin helhet hefter for
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selskapets forpliktelser ut fra sin eierandel. Konsekvensen kan være er en økning i
kommunens finansielle risiko og at eierkommunenes mål med selskapet ikke er oppfylt.
I et brukerperspektiv kan svikt i selskapenes drift med, mer føre til reduserte tjenester til
innbyggerne eller eierkommunene, både med hensyn til kvalitet og kvantitet.
I et kontroll- og tilsynsperspektiv vil manglende revisjon være lovbrudd, og kan få alvorlige
konsekvenser for kommunen.
KS Konsulent har i Kommunekompasset 2019 flere steder bemerket at Karasjok kommune i
liten grad benytter forvaltningsrevisjon i sitt forbedringsarbeid.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som eierkommunene både politisk og gjennom
representantskap iverksetter for måloppnåelse, samt forankring av vedtatte mål i
organisasjonen, og etablerer internrutiner og handlingsmål for at uønskede hendelser ikke
skal inntreffe. Styring og internkontroll er fellesnevneren på de systematiske tiltakene som
skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i
samsvar med gjeldende regelverkskrav. VEFIK skal være konkurransedyktig gjennom høyt
fokus på både kvalitet og kostnader ut fra eiernes krav om høyere kostnadseffektivitet.
Kommunens kontrollutvalg har i perioden fått rapportert avvik vedrørende levering av
revisjonstjenester til Karasjok kommune. Dette gjelder manglende levering av rapporter
etter forvaltningsrevisjon, jf. plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020. Det har i planperioden
kommet frem en del misnøye i eierkommunene grunnet utfordringer med å få leveranser av
forvaltningsrevisjoner fra selskapet, og dette har blant annet bidratt til at noen av
kommunene har avsluttet eller vedtatt å avslutte sitt eierskap i selskapet.
Selskapet har betydelig nedgang i antall eierkommuner, men samtidig vedtatt en økning i sitt
driftsbudsjett for 2021, med en fordelt utgift til nåværende eierkommuner som tilsvarer en
gjennomsnittlig prosentvis økning fra 2020 på rundt 30 prosent per kommune. For Karasjok
kommune endres honoraret fra kr 689 000 i 2020 til kr 917 100 i 2021. Dette tilsvarer en
økning på 33,1 prosent.
Selskapets styre har i september 2020 skriftlig anmodet eierne om å slå ring om VEFIK. Styret
ber der om tid til å stabilisere selskapet med den forutsetning at VEFIK skal levere tjenester
som er fullt ut konkurransedyktig på kvalitet og pris. Styret har derfor gjort vedtak om å søke
samarbeid med andre revisjonsselskap. Det er ikke nevnt hvilket revisjonsselskap dette
gjelder.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være lite reduserende for uønskede
hendelser.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill om selskapet fra kontrollutvalget.
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Kontrollutvalget hadde ikke innspill om dette selskapet i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at det kan inntreffe uønskede hendelser som
høy.
Vesentlighetsvurdering
Området vurderes å være av høy vesentlighet.
VEFIK anses å være aktuell for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode. Fokus for en
eventuell forvaltningsrevisjon bør være på rutiner for gjennomføring av forvaltningsrevisjon
og økonomistyring.

7.4

Aksjeselskaper (AS)

Et aksjeselskap er et selvstendig rettssubjekt hvor eierne ikke personlig svarer for selskapets
forpliktelser. Organisasjonsformen reguleres av aksjeloven.308
7.4.1 Finnmark Miljøtjeneste AS
Finnmark Miljøtjeneste AS ble stiftet i 1996 og eies av kommunene Porsanger, Nordkapp,
Karasjok, Måsøy, Lebesby og Gamvik. Karasjok kommunes eierandel er 17,5 % (kr 105 000 av
en samlet aksjekapital på kr 600 000).
Formålet med selskapet er å ivareta renovasjonstjenestene i eierkommunene.
Selskapet hatt følgende økonomiske utvikling de siste årene:309
Tabell 13: Finnmark Miljøtjeneste AS, resultatregnskap og balanse 2015-2019

Kilde: Regnskapstall.no
308

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44.
Iht. opplysninger hos regnskapstall.no på adressen https://www.regnskapstall.no/regnskapstall-for-finnmarkmiljoetjeneste-as-100542062S1.
309
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Tabellen viser at selskapet har hatt store underskudd de siste to årene med tilsvarende
reduksjon i egenkapital. Ved utgangen av 2019 utgjør egenkapitalen 19,1 % av
totalkapitalen. Anleggsmidlene er økt betydelig i 2019 og motsvares av en tilsvarende økning
i gjeld.
Det framgår KOSTRA at gebyrnivået på renovasjon i Karasjok kommune er betydelig over
gjennomsnittet i landet og KOSTRA-gruppe 3.310
En av eierkommunene (Måsøy) sier følgende i sin årsmelding:
Avgiftene fra FIMIL derimot er relativt mye høyere en avgiftsnivået ellers i Finnmark, det er
ikke klart hva dette skyldes, og bør undersøkes nærmere.
Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv, eierperspektiv,
samfunns- og miljøperspektiv og økonomisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et brukerperspektiv kan det være risiko for at
selskapet ikke ivaretar renovasjonstjenestene på en tilfredsstillende måte og at gebyrnivået
er unødvendig høyt. Her kan det påpekes at kostnadene ved renovasjon skal dekkes fullt ut
av brukerne og ikke kan subsidieres av kommunen. Eventuell urasjonell drift av selskapet vil
dermed ikke få noen direkte økonomisk konsekvens for kommunen.
I et samfunns- og miljøperspektiv kan det være risiko for at det ikke tas tilstrekkelige
miljøhensyn i avfallshåndteringen. I et eierperspektiv er det risiko for at selskapet ikke fullt
ut fyller formålet med opprettelsen av selskapet.
Ut fra opplysningene som foreligger synes den mest framtredende risiko å være knyttet til
økonomistyringen i selskapet. At selskapet har hatt betydelige underskudd de to siste årene
tilsier at brukerne ikke betaler mer enn selvkost på renovasjonstjenestene. Underskuddene
kan imidlertid være en indikasjon på mangelfull økonomistyring. Dette forholdet har størst
betydning i et brukerperspektiv fordi det er brukerne som i siste instans må dekke
kostnadene selskapet pådrar seg.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som eierkommunene både politisk og gjennom
generalforsamlingen iverksetter for måloppnåelse, samt forankring av vedtatte mål i
organisasjonen, og etablerer internrutiner og handlingsmål for at uønskede hendelser ikke
skal inntreffe. Styring og internkontroll er fellesnevneren på de systematiske tiltakene som

310

https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/karasjohkakarasjok/husholdningsavfall?checkbox_kostragruppe=true&checkbox_land-utenoslo=true&checkbox_fylkesgjennomsnitt=true&checkbox_vis_flere_regioner=true
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skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i
samsvar med gjeldende regelverkskrav.
I Karasjok kommunens årsberetning for 2019 rapporteres det lite om renovasjonstjenester
og Fimil AS. I forbindelse med eierskapskontroll i annen kommune er det opplyst at det
holdes uformelle eiermøter/driftsmøter mellom eierkommuner og selskapet hvor aktuelle
spørsmål vedrørende revisjonstjenestene tas opp.
De risikoreduserende tiltakene vurderes å være delvis reduserende for uønskede hendelser.
Innspill
Det er kommet innspill vedrørende selskapet.
Kontrollutvalget hadde ikke innspill om selskapet i sin drøfting av mulige tema for risiko- og
vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som middels.
Vesentlighetsvurdering
Området vurderes å være av middels vesentlighet. Selskapet er aktuell for eierskapskontroll
og/eller forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

7.4.2 Sápmi Næringshage AS
Indre Finnmark Utviklingsselskap AS ble stiftet i 2002, og endret navn til Sápmi Næringshage
AS i 2016. Selskapet eies av kommunene Porsanger, Karasjok, Tana og Nesseby. Selskapet
satte i den forbindelse ned aksjekapitalen fra kr. 800 000 til kr. 280 000. 311 Karasjok
kommunes eierandel er 25 % (kr 70 000 av samlet aksjekapital på kr 280 000).
Selskapets vedtektsfestede formål er følgende:
«Bidra til økt verdiskapning gjennom å tilrettelegge for utvikling av arbeidsplasser innenfor
eksisterende næringsliv og etablering av nye
bedrifter. Dette tenkes i hovedsak gjort gjennom førstelinjetjeneste,
målbedriftsavtaler, samarbeidsprosjekter, nettverksbygging og
utviklingsprosjekter.»
Selskapet har hatt følgende økonomiske utvikling de siste årene:

311

https://www.regnskapstall.no/kunngjoringer-for-s%C3%A1pmi-naeringshage-as-100884238S1

Side 150

359

Tabell: Sápmi Næringshage AS, Resultatregnskap og balanse, sammendrag, 2015-2019312

Kilde: Regnskapstall.no
Tabellen viser at selskapet har gått med overskudd de siste fire årene og at egenkapitalen
har økt hvert av disse årene. Inntektene, som indikerer aktivitetsnivået, har økt betydelig de
siste fem årene.
Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et eierperspektiv, økonomisk- og
samfunnsperspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
I et eierperspektiv er finansiell risiko avgrenset til den innskutte aksjekapital.
I et samfunns- og eierperspektiv kan det være risiko for at selskapet ikke fullt ut fyller
formålet med opprettelsen av selskapet.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på middels nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som eierkommunene både politisk og gjennom
generalforsamlingen iverksetter for måloppnåelse, samt forankring av vedtatte mål i
organisasjonen, og etablerer internrutiner og handlingsmål for at uønskede hendelser ikke
skal inntreffe. Styring og internkontroll er fellesnevneren på de systematiske tiltakene som
skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i
samsvar med gjeldende regelverkskrav.
Av tidligere eierskapskontroll av selskapet fremgår det at det tilstrebes jevnlige møter
mellom selskapet og eierkommunenes politiske og administrative ledelse.
312

https://www.regnskapstall.no/regnskapstall-for-s%C3%A1pmi-naeringshage-as-100884238S1
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I perioden 2017 til november 2020 har det ifølge møteprotokollene ikke vært noen saker til
behandling i formannskap eller kommunestyre som har vedrørt Sápmi Næringshage AS.
De risikoreduserende tiltakene vurderes å være middels reduserende for uønskede
hendelser.
Innspill
Det er ikke kommet innspill vedrørende selskapet.
Kontrollutvalget hadde ikke innspill om selskapet i sin drøfting av mulige tema for risiko- og
vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som middels.
Vesentlighetsvurdering
Området vurderes å være av middels vesentlighet.
Det er gjennomført eierskapskontroll av selskapet i 2011. Selskapet er ikke aktuell for
eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

7.5

Andre selskap

Bortsett fra de selskaper som er omtalt ovenfor har kommunen eierandeler i følgende
organisasjoner:313




7.6

Davvi Girji OS
Sagat AS
Sami Aviisa (Avvir) AS

Oppsummering av risiko- og vesentlighetsvurderinger

Område/oppgave

Aktuell ja/nei Konsekvens

Risikoreduserende Sannsynlighet
tiltak

Vesentlighet

Ja
Høy
Må vurderes
av andre enn
KUSEK IKS

Nei

Høy

Høy

Nei

Delvis

Høy

Middels

7.3.3
VEFIK IKS
7.3.2
KUSEK IKS
7.3.1
IKA Finnmark IKS

313

Høy

Karasjok kommunes årsregnskap 2019, Note AKSJER OG ANDELER
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7.4.1
Fimil AS

Ja

Høy

Delvis

Høy

Middels

7.4.2
Sápmi Næringshage AS

Nei

Middels

Middels

Middels

Middels
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Kontrollutvalget i Karasjok kommune
Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi

Karasjok kommune v/ kommunestyret
Ráddeviessogeaidnu 4,
9730 Karasjok
Arkivkode
4/1 04
Journalnr.
2021/14069-16

SÆRUTSKRIFT
Møte 03.02.2021

Sak 11/21

PLAN FOR EIERSKAPSKONTROLL 2021-2024

Kontrollutvalget har fattet følgende vedtak i sak 11/2021 på møte 3. februar 2021:

Kontrollutvalget tar opplysningene i sekretariatets risiko- og vesentlighetsvurderinger til
orientering.
Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til plan for eierskapskontroll for perioden
2021-2024 med de eierskapskontroller i prioritert rekkefølge slik det fremgår i
plandokumentet, og med de forutsetninger som der er lagt til grunn.
I tråd med kommunelovens bestemmelser i § 23-3 oversender kontrollutvalget saken til
kommunestyret for endelig behandling med innstilling til vedtak som følger:
Kontrollutvalgets innstilling til vedtak i kommunestyret:
1. Karasjok kommunestyre viser til oversendt innstillingssak 11/2021 fra
kontrollutvalget, med de fremlagte dokumenter «Risiko- og vesentlighetsvurderinger
for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for planperioden 2021-2024 – Karasjok
kommune» og «Plan for eierskapskontroll for planperioden 2021-2024 for Karasjok
kommune».
Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS:
Org.nr. 991 520 759
Postadresse:
Sorenskrivervn. 11
9502 Alta
Web: www.kusek.no
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2. Kommunestyret godkjenner fremlagte plan for eierskapskontroll 2021-2024 for
Karasjok kommune, med følgende eierskapskontroller i prioritert rekkefølge:
1. Finnmark Miljøtjeneste AS (Fimil AS)
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å gjøre endringer i planen underveis i
planperioden dersom utvalget finner dette nødvendig.

Rett utskrift bekreftes.
Alta, den 22. mars 2021

Tom Øyvind Heitmann/sign.
Sekretær for kontrollutvalget

Vedlegg:
- Forslag til Plan for eierskapskontroll 2021-2024 - Karasjok kommune
- Risiko- og vesentlighetsvurdering 2021-2024 – Karasjok kommune

Kopi: Karasjok kommune v/ rådmannen
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037

Arkivsaksnr:

2021/172-7

Saksbehandler:

Silvia Annette Siri

Saksframlegg
Saknummer Utvalg

Møtedato

21/3

08.04.2021

Formannskapet
Kommunestyret

Hálddašanrevišuvdnaplána 2021 - 2024 - Plan for
forvaltningsrevisjon 2021 - 2024
Vedlegg til saken:
1

Plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 - Karasjok kommune

2

Risiko- og vesentlighetsvurdering - Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2021-2024

3

Særutskrift - Vedtak i kontrollutvalget i sak 10-2021 - Plan for forvaltningsrevisjon 20212024

Dárkkistanlávdegotti áššeguoddu/kontrollutvalgets innstilling
1. Kárášjoga gielddastivra čujuha sáddejuvvon áššeguoddoáššái 19/2020 dárkkistanlávdegottis,
oktan mielddustuvvon dokumeanttaiguin «hálddahusrevišuvnna riska- ja
mávssolašvuođaárvvoštallan ja Kárášjoga gieldda eaiggátvuođadárkkisteapmi
plánaáigodahkii 2021-2024».
2. Gielddastivra dohkkeha ovdanbiddjon Kárášjoga gieldda eaiggátvuođadárkkistanplána 20212024, oktan čuovvovaš eaiggátvuođadárkkistemiiguin vuoruhuvvon ortnetvuorus:
(mrk.: logut ruođuid siste čujuhit kapihttalnummariidda riska- ja mávssolašvuođaárvvoštallamiin, gos guovlu namuhuvvo)
2021
1.
Dearvvasvuođastašuvdna ja
skuvladearvvasvuođabálvalus
(kap. 4.7)
2.
Ruoktobálvalusat (kap 4.3)

2022
1.
Gárren ja
psykiatriija (kap.
4.5)
2.
Gielddalaš
geainnut (kap.
6.1)

3.
Vefik IKS (kap. 7.3.3)
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2023
1.
Vuođđoskuvla (kap.
5.2)

2024
1.
Sihkar- ja gearggusvuohta
(kap. 3.13)

2.
Huksenprošeavttat
(kap. 6.4)

2.
Diehtojuohkinsihkarvuohta
ja personsuodjalus (kap.
3.11)

1. Karasjok kommunestyre viser til oversendt innstillingssak 19/2020 fra kontrollutvalget, med
de fremlagte dokumenter «Risiko- og vesentlighetsvurderinger for forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll for planperioden 2021-2024 – Karasjok kommune» og «Plan for
forvaltningsrevisjon for planperioden 2021-2024 for Karasjok kommune.
2. Kommunestyret godkjenner fremlagte plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 for Karasjok
kommune, med følgende forvaltningsrevisjoner i prioritert rekkefølge:
(mrk.: tall angitt i parentes henviser til kapittelnummer i risiko- og vesentlighetsvurderingene der området omtales)

2021
1.
Helsestasjon- og
skolehelsetjenesten
(kap. 4.7)
2.
Hjemmebaserte
tjenester
(kap 4.3)
3.
Vefik IKS
(kap. 7.3.3)

2022
1.
Rus og psykiatri
(kap. 4.5)

2023
1.
Grunnskole
(kap. 5.2)

2.
Kommunale veier
(kap. 6.1)

2.
Byggeprosjekter
(kap. 6.4)
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2024
1.
Sikkerhet og
beredskap
(kap. 3.13)
2.
Informasjonssikkerhet
og personvern
(kap. 3.11)

KUSEK
IKS

Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS/
Oarje-Finnmárkku Dárkkistanlávdegotti čállingoddi SGO

Plan for forvaltningsrevisjon
Planperioden 2021-2024

Karasjok kommune
Vedtatt av kommunestyret tid/sak…
Behandlet i kontrollutvalget den 3. februar 2021 (sak 10/21)
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OM FORVALTNINGSREVISJON
1.1

Formålet med forvaltningsrevisjon

Hensikten med forvaltningsrevisjon er blant annet å bidra til en bedre og mer effektiv
kommunal forvaltning.
Når det utføres forvaltningsrevisjon i planperioden 2021-2024 er det i all hovedsak
prioritering ut fra et brukerperspektiv, samt at det også settes fokus på økonomi,
måloppnåelse og regeletterlevelser i kommunens virksomhet. Det samme gjelder sett i
forhold til virksomhet i kommunale foretak (KF) og kommunale selskap.
Behovet for forvaltningsrevisjon er stort. Kommunene står overfor betydelige utfordringer.
Innbyggerene stiller krav til kvalitet og sentrale myndigheter stiller krav til økonomisk
effektivitet. Ofte er det manglende samsvar mellom målsetninger og tilgjengelige ressurser.
Ved utøvelse av forvaltningsrevisjon bidrar kontrollutvalet blant annet til:


å påvise forbedringsområder som bidrar til økt produktivitet, måloppnåelse i forhold
til politiske vedtak og forutsetninger, og regeletterlevelse.



å bidra med informasjon til kommunens beslutningstakere som er til nytte for
o å styrke kommunestyrets grunnlag for styring
o kontrollutvalgets påse-ansvar med forvaltningen
o ledelsens vurderinger av muligheter for mer sparsom/økonomisk drift, økt
produktivitet, større effektivitet og bedre måloppnåelse
o rasjonell, målrettet og kostnadseffektiv drift

1.2

Risiko- og vesentlighetsvurdering

Det fremgår av kommuneloven at plan for forvaltningsrevisjon skal baseres på en risiko- og
vesentlighetsvurdering av kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper.
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingen er å finne ut hvor det er størst behov for
forvaltningsrevisjon.
Sekretariatet har på vegne av kontrollutvalget gjennomført en risiko- og
vesentlighetsvurdering som grunnlag for denne planen. Vi viser i den sammenheng til eget
dokument om dette, vedlegg 1.

1.3

Plan for forvaltningsrevisjon

Det fremgår av kommuneloven at det er kontrollutvalget som har ansvar for at det blir
utarbeidet en plan for gjennomføringen av forvaltningsrevisjon. For planperiode 2021-2024
vil det si innen utgangen av 2020.
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Kommuneloven § 23-3 sier følgende om forvaltningsrevisjon:
«Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan som viser på hvilke
områder det skal gjennomføres forvaltningsrevisjoner.
Planen skal vedtas av kommunestyret selv.
Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjøre endringer i planen.
Denne planen legger til grunn at kommunestyret delegerer slik myndighet til
kontrollutvalget.

1.4

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget har ifølge kommuneloven § 23-2 et påseansvar med at det gjennomføres
forvaltningsrevisjon.
Gjennomføringen av forvaltningsrevisjon gjøres av kommunens valgte revisor, etter
bestilling fra kontrollutvalget, på grunnlag av kommunestyrets vedtatte plan for
forvaltningsrevisjon med tilhørende risiko- og vesentlighetsvurderinger.

1.5

Rapportering om gjennomført forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalgets innstilling i behandling av rapporter etter forvaltningsrevisjon sendes
fortløpende til kommunestyret i Karasjok for behandling der, og rapporteres også til
kommunestyret gjennom kontrollutvalgets årsmelding.

1.6

Oppfølging av gjennomført forvaltningsrevisjon

Det fremgår av kommuneloven at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i
tilknytning til behandling av rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.
Kontrollutvalget ved sekretariatet retter en rutinemessig henvendelse til administrasjonen,
og ber om en redegjørelse for iverksatte tiltak i henhold til kommunestyrets vedtak.
Det er ikke tidsbestemte lovkrav til når gjennomførte prosjekter skal oppfølges, men det
naturlige vil være 1 til 1 ½ år etter kommunestyrets behandling av den aktuelle
forvaltningsrevisjonen som skal følges opp.
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OM PLANEN
2.1

Tidshorisont og ressurser

Tidshorisont
Någjeldende plan for forvaltningsrevisjon (2017-2020) har en tidsramme på fire år. Det
framlagte forslaget til plan for forvaltningsrevisjon har også en tidsramme på fire år.
I planforslaget legges det videre til grunn at kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet
til å foreta endringer i planen i planperioden dersom kontrollutvalget finner det nødvendig.
Ressurser
Konkret ressursbruk (herunder antall timer) vil bli anslått i revisjonens
prosjektskisse/prosjektplan ved kontrollutvalgets behandling av oppstart (bestilling) av hver
enkelt forvaltningsrevisjon.
I forslag til budsjett 2021 fra VEFIK IKS er det budsjettert med 426 timer dette året til
henholdsvis forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Karasjok kommune. Det vil si om lag
1-2 forvaltningsrevisjoner per år, i alt 4-8 forvaltningsrevisjoner i Karasjok kommune i
planperioden 2021-2024.
Det legges ikke opp til gjennomføring av eierskapskontroll i 2021.

2.2

Behandling i kontrollutvalget

Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide plan for forvaltningsrevisjon.
Forslag til plan for forvaltningsrevisjon skal i denne valgperioden (2019-2023) behandles i
kontrollutvalget innen utgangen av desember 2020.

2.3

Behandling i kommunestyret

Plan for forvaltningsrevisjon skal vedtas av kommunestyret selv etter innstilling fra
kontrollutvalget.
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PRIORITERTE OMRÅDER
Risiko- og vesentlighetsvurderingen, vedlegg 1, er ment som et grunnlag for kontrollutvalget
for å velge ut prioriterte områder som kan være gjenstand for forvaltningsrevisjon.
Forslagene fra sekretariatet er presentert i prioritert rekkefølge. Kontrollutvalget står fritt til
å prioritere annerledes, legge til og/eller ta vekk forvaltningsrevisjoner i forhold til områder i
vårt forslag til plan for forvaltningsrevisjon. Det samme gjelder for kommunestyret. Vedtatte
prioriteringer i kontrollutvalgets vedtak blir tatt inn i plandokumentet og legges frem for
kommunestyret til behandling.

3.1

Sekretariatets forslag til prioriterte områder for
forvaltningsrevisjon

Følgende områder foreslås prioritert jf. vedlegg 1 Risiko- og vesentlighetsvurdering –
Planperioden 2021-2024:
2021

2022

2023

2024

1.
Helsestasjon- og
skolehelsetjenesten
(kap. 4.7)

1.
Rus og psykiatri
(kap. 4.5)

1.
Grunnskole
(kap. 5.2)

1.
Sikkerhet og
beredskap
(kap. 3.13)

2.
Hjemmebaserte tjenester
(kap 4.3)

2.
Kommunale veier
(kap. 6.1)

2.
Byggeprosjekter
(kap. 6.4)

2.
Informasjonssikkerhet
og personvern
(kap. 3.11)

3.
Vefik IKS
(kap. 7.3.3)

3.2











Prosjekter som kan være aktuelle i tillegg til disse:
Politisk og administrativ organisering og struktur
Økonomi
Digitalisering
Forberedelse og iverksetting av politiske vedtak
Etikk
Anskaffelser, innkjøp og kontraktsoppfølging
Klima, miljø og energi
Bemanning, rekruttering og kompetanse
Institusjonsplasser, herunder sykehjem med mer
Barnehage
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3.3

Næringsarbeid
Bygg- og eiendomsforvaltning
Fimil AS
IKA Finnmark IKS

Kontrollutvalgets vedtatte prioriteringer for aktuelle områder for
forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget vedtok i sak 10/2021 at følgende områder prioriteres i planperioden 20212024:
2021
1.
Helsestasjon- og
skolehelsetjenesten
(kap. 4.7)

2022
1.
Rus og psykiatri
(kap. 4.5)

2023
1.
Grunnskole
(kap. 5.2)

2024
1.
Sikkerhet og
beredskap
(kap. 3.13)

2.
Hjemmebaserte tjenester
(kap 4.3)

2.
Kommunale veier
(kap. 6.1)

2.
Byggeprosjekter
(kap. 6.4)

2.
Informasjonssikkerhet
og personvern
(kap. 3.11)

3.
Vefik IKS
(kap. 7.3.3)

Vedtaket bygger på den forutsetning at hver enkelt forvaltningsrevisjon gjennomføres
innenfor en timeramme på 250-350 timer, jf. kapittel 2.1. Eventuelle avvik fra dette vil øke
eller redusere antall forvaltningsrevisjoner som skal gjennomføre i denne planperioden.
Vedtaket bygger videre på den forutsetning at det ikke gjennomføres eierskapskontroll i
2021. Ved eventuell gjennomføring av eierskapskontroll i 2021 vil dette medføre redusert
samlet timetall til gjennomføring av forvaltningsrevisjon dette året.
Ved eventuell gjennomføring av forvaltningsrevisjon av Vefik IKS må kontrollutvalget be om
særskilt finansiering av dette fra kommunestyret da kommunens revisor Vefik IKS ikke kan
gjennomføre en slik forvaltninsgrevisjon.
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3.4

Kommunestyrets vedtatte prioriteringer for områder for
forvaltningsrevisjon

Kommunestyret vedtok i sak xx/2021 at følgende områder prioriteres i planperioden 20212024:
2021
1
2
3
4
5

2022
1
2
3
4
5

2023
1
2
3
4
5

2024
1
2
3
4
5

Vedtaket bygger på den forutsetning at hver enkelt forvaltningsrevisjon gjennomføres
innenfor en timeramme på 250-350 timer, jf. kapittel 2.1. Eventuelle avvik fra dette vil øke
eller redusere antall forvaltningsrevisjoner som skal gjennomføre i denne planperioden.
Vedtaket bygger videre på den forutsetning at det ikke gjennomføres eierskapskontroll i
2021. Ved eventuell gjennomføring av eierskapskontroll i 2021 vil dette medføre redusert
samlet timetall til gjennomføring av forvaltningsrevisjon dette året.
Ved eventuell gjennomføring av forvaltningsrevisjon av Vefik IKS må kontrollutvalget be om
særskilt finansiering av dette fra kommunestyret da kommunens revisor Vefik IKS ikke kan
gjennomføre en slik forvaltninsgrevisjon.
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11. desember 2020

KUSEK IKS

Tom Øyvind Heitmann
Rådgiver/prosjektleder

Kate M. Larsen
Daglig leder

Side 5

380

1. INNLEDNING
Kommunens kontrollutvalg skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll.1
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser,
gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og
anerkjente prinsipper for eierstyring.
I kommunelovens bestemmelser om egenkontroll framgår det at kontrollutvalget minst én
gang i valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er
konstituert, skal utarbeide henholdsvis en plan som viser på hvilke områder det skal
gjennomføres forvaltningsrevisjoner, og en plan for hvilke eierskapskontroller som skal
gjennomføres.
Plan for forvaltningsrevisjon skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av
kommunens virksomhet og virksomheten i kommunens selskaper. Plan for eierskapskontroll
skal baseres på en risiko- og vesentlighetsvurdering av kommunens eierskap i selskaper.
Hensikten med risiko- og vesentlighetsvurderingene er å finne ut hvor det er størst behov for
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll. Risiko- og vesentlighetsvurderingene er ment å
fremskaffe relevant informasjon som gir kontrollutvalget mulighet til å utarbeide planer for
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll, som har størst nytteeffekt.
Planene skal vedtas av kommunestyret selv. Kommunestyret kan delegere til
kontrollutvalget å gjøre endringer i planene.

1.1

Om risiko- og vesentlighetsvurderinger

1.1.1 Teoretisk tilnærming
I samfunnet generelt har vi i de siste tiår sett et økende fokus på risiko og risikostyring, og
dette har nedfelt seg i en mer systematisk tenking og tilnærming på området. 2 Ett sentralt
eksempel på dette er COSO -rammeverkene som er utarbeidet med tanke på ledelse og
styring i alle typer virksomheter, og som kan anvendes både i privat og offentlig sektor. 3
Risiko- og vesentlighetsvurderingene som vi gjør er inspirert av COSO-rammeverket.
Elementene i de risiko- og vesentlighetsvurderingene som gjøres er følgende:
1

Kommuneloven § 23-2 første ledd.
Norges kommunerevisorforbund (NKRF); Veileder i risiko- og vesentlighetsvudering (desember 2019).
3 Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission - en frivillig organisasjon i privat sektor
som har som formål å forbedre kvaliteten på finansiell rapportering gjennom fokus på etikk i forretningslivet,
effektiv intern kontroll og corporate governance.
I 2004 la COSO fram et nytt rammeverk – Enterprise Risk Management (ERM) – Integrated Framework.
2
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Mål for kommunens virksomhet
Risikofaktorer
Risikovurderinger
Vesentlighetsvurderinger

Mål for kommunens virksomhet
Risiko og vesentlighetsvurderingen tar utgangspunkt i følgende kilder:
 Gjeldende lover og forskrifter
 Kommunale plandokumenter
 Vedtak og forutsetninger i kommunestyret
Kommunen utfører en rekke lovpålagte oppgaver og tjenester. I de ulike lovene framgår de
krav som stilles til tjenestene som kommunen skal yte. Kravene som lover og forskrifter
setter til tjenestene som kommunen er pålagt å levere sine innbyggere, kan forstås som mål
for den kommunale virksomhet. Det er også naturlig å legge til grunn målene som
framkommer i de ulike kommunale plandokumenter og vedtak.
Risikofaktorer
Utgangspunktet for risikovurderingene er uønskede hendelser – risikofaktorer – som kan
inntreffe og true måloppnåelsen i kommunen.
Risikofaktorer må sees opp mot hvert område som vurderes. Hvor detaljert en skal gå til
verks innenfor hvert område, beror på hvilke ressurser som skal legges ned i risiko- og
vesentlighetsvurderingen, og hvor «spisset» vurderingene skal være. Nytteverdien er at det
blir mulig å identifisere mer konkrete områder i kommunens tjenester, - spesielt på
systemområder kan områder fremstå som lite gjenkjennbart fra et brukerperspektiv.
Uønskede hendelser kan blant annet inntreffe med hensyn til følgende områder:





Overholdelse av lover og bestemmelser
Økonomi
Produktivitet
Måloppnåelse

Risikovurderinger
Risikovurderinger er sammensatt av tre ulike elementer:
 Vurdering av konsekvens
 Vurdering av sannsynlighet
 Risikoreduserende tiltak
I risikovurderingen vurderes betydningen av de mulige framtidige hendelsene og
sannsynlighet for at de inntreffer ut fra LAV, MIDDELS og HØY risiko.
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Vurdering av konsekvens
Med konsekvens menes den betydning det vil ha for kommunens måloppnåelse, dersom de
ulike risikofaktorene inntreffer og som kan utgjøre en risiko for at kommunen ikke når sine
mål.
Vurdering av sannsynlighet
Med dette menes sannsynlighet for at en risikofaktor kan inntreffe. Ved vurdering av
sannsynlighet er det tatt utgangspunkt i tidligere hendelser og endringer i omgivelsene som
kan ha påvirkning for sannsynligheten.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak er eventuelle tiltak som kommunens ledelse har iverksatt for å
redusere muligheten for at måloppnåelse ikke inntreffer, og som reduserer virkningene
dersom risikofaktorene likevel slår til. På et overordnet nivå er det kartlagt hvilke tiltak som
er etablert i kommunen og vurdert i hvor stor grad disse har risikoreduserende effekt. Sett
mot konsekvens av og sannsynlighet for at uønskede hendelser inntreffer.
Vesentlighetsvurderinger
I denne sammenheng er det en samlet vurdering av alvorsgraden som den enkelte faktor
representerer i forhold til måloppnåelse. Virksomheten som drives i kommunen er
omfattende og involverer mange ulike aktører med til dels ulike interesser i kommunens
virksomhet. Aktører med ulikt ståsted kan ha svært ulik oppfatning av hva som er vesentlig.
Det er vanskelig å måle ulike sektorers vesentlighet opp mot hverandre. Over tid bør
analysen dekke en tilstrekkelig bredde av kommunens virksomhet. Vesentlighet er derfor
vurdert ut fra ulike perspektiv, sortert ut fra vektlagte perspektiver.
Fra brukerperspektiv, vurdert ut fra hva brukerne av kommunale tjenester anser som
vesentlig.
Fra medarbeiderperspektiv, vurdert ut fra hva de ulike medarbeiderne innenfor et
tjenesteområde anser som vesentlig.
Fra et samfunns- og miljøperspektiv, vurdert ut fra hva som er vesentlig ved kommunens
virksomhet sett i forhold til samfunnet og miljøet, herunder omdømme.
Fra et økonomisk perspektiv, vurdert ut fra omfanget av tjenesteområdets driftsutgifter sett i
forhold til kommunens totale driftsutgifter, samt forskjeller i forhold til sammenlignbare
kommuner med mer.
Fra et organisatorisk perspektiv, vurdert ut ifra elementer som styring, kontroll, ledelse og
rapportering.
Fra et politisk perspektiv, vurdert ut ifra ulike tjenesteområder som har størst vesentlighet
sett fra de folkevalgtes perspektiv (oppfatning av vesentlighet kan variere mellom politiske
grupperinger)
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Oppsummering
I tabellen nedenfor vises eksempler på hvordan en oppsummering av risiko- og
vesentlighetsvurdering kan gjøres.
Aktuell ja/nei

Konsekvens

Risikoreduserende
tiltak

Sannsynlighet

Vesentlighet

Byggesaksbehandling

nei

Middels

Ja

Lav

Middels

Barneverntjenesten

ja

Høy

Delvis

Høy

Høy

Høy

Delvis

Middels

Middels

Område/oppgave

Spesialundervisning

Ja, kan være aktuell for
forvaltningsrevisjon

Pleie og omsorg

ja

Middels

Nei

Høy

Høy

Sykefravær

nei

Middels

Ja

Lav

Lav

1.1.2 Rullering og evaluering
Det er viktig å få avklart hvor ofte plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll
skal utarbeides, slik at vurderingenes tidshorisont er på plass. Kravet i kommuneloven er at
dette skal gjennomføres minst én gang i valgperioden. Det er opp til kommunestyret å
bestemme om vurderingene og planene skal utarbeides oftere.
Erfaringene har vist at det er en ressurskrevende prosess å utarbeide risiko- og
vesentlighetsvurderinger. Det vil derfor trolig legge beslag på for store ressurser å
gjennomføre slik vurdering årlig. En mer hensiktsmessig tilnærming er å foreta en
gjennomgang av vurderingene og de vedtatte planene i forkant av oppstart av hver enkelt
forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.
For å sikre nødvendig fleksibilitet i forhold til behov som kan dukke opp, er det viktig at
kommunestyret delegerer myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer i planene i
løpet av planperiodene.

1.2

Framgangsmåte og metode

1.2.1 Valg av områder eller tema som skal undersøkes nærmere
Kommunene er pålagt mange oppgaver og må forholde seg til lover, regler og retningslinjer
på svært mange områder. De skal også søke å utnytte ressursene på best mulig måte i et
kortsiktig og et langsiktig perspektiv. I og med at det er svært ressurskrevende å gå gjennom
alle områder og tema som er relevante for en kommune har vi valgt å snevre inn
tema/områder det skal gjøres en nærmere vurdering av.
Vi har satt følgende kriterier for valg av tema/områder det skal gjøres risiko- og
vesentlighetsvurdering av:
1. Kommunebarometeret – områdene hvor karaktersettingen indikerer at tilstanden
ikke er tilfredsstillende
2. Temaer/områder som ikke omfattes av Kommunebarometeret
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3. Temaer/områder foreslått av kontrollutvalg, folkevalgte, revisor eller andre
4. Sekretariatets egen kunnskap/erfaring
Kommunebarometeret er en måling som publiseres av Kommunal Rapport hvert år. Her
rangeres kommunene etter 151 nøkkeltall, på tvers av 12 ulike sektorer. Basert på det
beregnede nøkkeltall – som i de fleste tilfeller er relatert til kvalitet eller kapasitet på
kommunens tjenestetilbud – settes det en karakter på kommunens prestasjon. Karakteren
viser hvordan kommunen ligger an i forhold til de andre kommunene. Karakteren 3,5 gis til
kommuner med nøkkeltall som ligger på eller rundt landssnittet. Resten av kommunene
fordeles over og under midtpunktet. De 5 prosent beste får karakteren 6, mens de 5 prosent
dårligste får karakteren 1. Karakteren 1 er kvalitativt “dårligst” og 6 er “best”. Vi anser i
denne sammenhengen en karakter lavere enn 3 som indikasjon på at kommunens prestasjon
eller tilstand på området ikke er tilfredsstillende.
I og med at det på noen områder ikke er praktisk å tallfeste hvordan en kommune presterer
er det ikke alle områder som inngår i Kommunebarometeret. De fleste av områdene dette
gjelder er sektorovergripende. Disse temaene eller områdene har vi valgt å gjøre en
nærmere risiko- og vesentlighetsvurdering av. Hvilke områder det er snakk om framgår av
kapittel 2.2 nedenfor.
Vi har også valgt å gjøre en risiko- og vesentlighetsvurdering av selskapene kommunen eier
helt eller delvis – som det har kommet innspill på. Hvis kommunen har en delvis eierandel
har vi bare sett nærmere på selskaper som er heleid av kommuner/fylkeskommuner fordi
det ikke er innsynsrett i selskaper med privat eierskap.
Vårt valg av tema/områder er i tillegg basert på forslag eller innspill mottatt fra
kontrollutvalg, folkevalgte, revisor eller andre, samt vår egen kunnskap eller erfaring om
tema/områder det kan være knyttet risiko til generelt eller særskilt for Karasjok kommune.

1.2.2 Metode
Statistikk og diverse målinger
Offentlig statistikk er hentet fra offentlige tilgjengelige databaser som for eksempel KOSTRA,
kommunebarometer, åpenhetsindeksen, effektivitetsanalysen, kommunetesten og KS sin
statistikk om sykefravær.
Statistikk gir mulighet for å sammenligne tall som gjelder for Karasjok kommune med andre
kommuner av tilsvarende størrelse og økonomiske rammebetingelser.
Dokumentanalyse
Dokumentene som er gjennomgått er i hovedsak informasjon fra Karasjok kommunes
hjemmeside, samt dokumenter oversendt fra kommunen til sekretariatet.
Intervju og innspill
Sekretariatet har mottatt innspill fra ordfører.

Side 10

385

Kontrollutvalg
I prosessen har kontrollutvalget drøftet valg av områder/tema for risiko- og
vesentlighetsvurderinger som tas med i sekretariatets vurderinger.
Kommunens revisor
KUSEK IKS har i mars 2020 rettet en forespørsel til kommunens revisor, og invitert revisjonen
til å gi innspill til områder hvor det anses å være størst behov for forvaltningsrevisjon/
eierskapskontroll. Revisjonen har signalisert at gjenstående forvaltningsrevisjoner i
planperioden 2017-2020 bør inngå i en ny risiko- og vesentlighetsvurdering.
Status – Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
Nåværende status på forvaltningsrevisjon for denne planperioden er følgende:





Varsling og avvikshåndtering (bestilt som to delrapporter) – Pågår
Sykefravær og IA-avtalen– Pågår
Spesialundervisning – Ikke startet
Tilsettinger – Ikke startet

På møte i kontrollutvalget 17. juni 2019 konkluderte kontrollutvalget på følgende måte
under referatsak 2/2019:
«Kontrollutvalget tok ref.saken og sekretariatets opplysninger til orientering.
Kontrollutvalget tok revisjonssjefens opplysninger til orientering, og særlig i forhold til
opplysningene om at samtlige forvaltningsrevisjoner for inneværende planperiode skal
leveres innen utgangen av 2020.»
På møte i kontrollutvalget 14. september 2020 vedtok kontrollutvalget følgende:
«Kontrollutvalget ber sekretariatet foreta en fornyet risiko- og vesentlighetsvurdering av de
gjenstående to forvaltningsrevisjonene i plan for 2017-2020 samtidig med pågående
vurderinger vedrørende plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024. Kontrollutvalget tar etter
dette stilling til gjennomføring av disse to forvaltningsrevisjonene.
Delrapport nr. 1 av forvaltningsrevisjonen «Varsling og avvikshåndtering» forventes levert
høsthalvåret 2020
Delrapport nr. 2 av forvaltningsrevisjonen «Varsling og avvikshåndtering» forventes levert i
slutten av 2020/januar 2021.
Rapport fra forvaltningsrevisjonen «Sykefravær og IA-avtalen» forventes levert senest
januar 2021.»
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1.2.3 Datagrunnlag
I arbeidet med innhenting av informasjon har KUSEK IKS blant annet sett til følgende kilder:



















1.3

Årsrapporter
Årsregnskap
Årsbudsjett og økonomiplaner
Kommuneplanens samfunnsdel
Fag- og temaplaner
Kommunedelplaner
Retningslinjer og reglement
Protokoller fra møter i kommunestyret
Drøfting i kontrollutvalg
Innspill fra ordfører
Offentlig statistikk
Kommunebarometeret
Tidligere gjennomførte revisjoner
Tidligere gjennomførte eierskapskontroller
Sekretariatets generelle kjennskap til kommunen og erfaring på områdene
Saker i media
Kommunens hjemmeside
Relevant lovverk

Leserveiledning

Risiko- og vesentlighetsvurderingen tar utgangspunkt i kommunens virksomhet på et
overordnet plan og tar for seg områder valgt etter kriteriene nevnt i kapittel 1.2.
Risiko- og vesentlighetsvurderingen er ment som et grunnlag for kontrollutvalget for å velge
ut og prioritere forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller. I kapittel 1 blir arbeidet med å
utarbeide en risiko- og vesentlighetsvurdering beskrevet, samt beskrivelse av metodisk
framgangsmåte.
I kapittel 2 gjør vi rede for vårt valg av tema/områder det skal gjøres risiko- og
vesentlighetsvurdering av. Den konkrete vurderingen presenteres i kapittel 3 og utover.
Risikovurderingene danner grunnlag for forslag til forvaltningsrevisjoner og
eierskapskontroller. Forslag til forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller blir presentert i
plan for forvaltningsrevisjon og plan for eierskapskontroll.
Prioritering og valg av forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller skal kontrollutvalget
gjøre i en egen sak. Kontrollutvalget står derfor fritt til å legge til og/eller ta vekk
forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroller i forhold til det som presenteres i dette
dokumentet. Endelig prioritering blir fremstilt i henholdsvis plan for forvaltningsrevisjon og
plan for eierskapskontroll, som begge skal legges frem for kommunestyret til behandling.
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2. VALG OM OMRÅDER
2.1

Kommunebarometeret

Som nevnt i kapittel 1.2 vil valget av områder det skal gjøres en risiko- og
vesentlighetsvurdering av i første rekke basere seg på Kommunebarometeret. Slik vi ser det
er det i denne sammenheng naturlig å gjøre en nærmere vurdering av områdene hvor
kommunen ifølge Kommunebarometeret presterer svakt. I de fleste tilfeller knytter
prestasjonen seg til kvalitet eller kapasitet på kommunens tjenestetilbud, men det kan også
dreie seg om overgripende forhold som økonomisk tilstand og utvikling. Vi anser i denne
sammenhengen en karakter lavere enn 3 som indikasjon på at kommunens prestasjon er
utilfredsstillende. Karakterer som er knyttet til mer generelle forhold i kommunen, og ikke
nødvendigvis sier så mye om kvalitet eller kapasitet på kommunens tjenester, for eksempel
andel innbyggere med sosialhjelp og kinobesøk per innbygger, har vi ikke tillagt mye vekt i
vurderingen av om det er nødvendig å gjøre en risiko- og vesentlighetsvurdering.
For å gjøre det mulig å danne seg et helhetlig bilde av tilstanden vil vi presentere sektoren
slik den er framstilt i Kommunebarometeret før vi tar stilling til om det skal gjøres en risikoog vesentlighetsvurdering av sektoren eller spesifikke deler av den.4

4

I noen tilfeller har det ikke vært mulig å beregne nøkkeltall fordi det ikke er publisert tall av personvernhensyn eller fordi
kommunen ikke har rapportert noen tall på området. På disse områdene er det ikke satt karakter.
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2.1.1 Grunnskole
Karasjok kommune kom på 274. plass innen denne sektoren.
Tabell 1: Kommunebarometeret, Karasjok kommune, Grunnskole

Kilde: Kommunal Rapport

Tabellen viser at Karasjok kommune scorer lavt på følgende områder:








Snitt grunnskolepoeng siste fire år
Andel elever på laveste mestringsnivå, 9. trinn, snitt siste fire år
Andel lærere med kompetanse til å undervise i norsk, engelsk og matematikk, 8.-10.
trinn
Trivsel, 7. trinn, snitt siste fem år
Trivsel, 10. trinn, snitt siste fem år
Fysisk aktivitet, 5.-7. trinn
Andel elever som får leksehjelp, 1.-10. trinn

Vår vurdering
Karasjok kommune har lav score på mange nøkkeltall i grunnskolesektoren. Vi vil derfor
gjøre en risiko- og vesentlighetsvurdering av sektoren.
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2.1.2 Pleie og omsorg
Karasjok kom på 332. plass innen denne sektoren.
Tabell 2: Kommunebarometeret, Karasjok kommune, Pleie og omsorg

Kilde: Kommunal Rapport

Tabellen viser at Karasjok kommune scorer lavt på følgende områder:











Andelen av ansatte (brukerrettede årsverk) som har fagutdanning
Andel plasser i skjermet enhet, målt mot beboere på sykehjem over 80 år
Tid med fysioterapeut på sykehjem
Rehabiliteringsplasser mot innbyggere 67 år og over
Antall døgn på sykehus for utskrivningsklare pasienter per 10.000 innbyggere
Antall trygghetsalarmer, målt som andel av hjemmeboende eldre over 80 år
Årsverk av ergoterapeuter per 1000 innbyggere over 80 år
Årsverk av geriatrisk sykepleier per 1000 innbyggere over 80 år
Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i arbeid og studier
Andel som fullt ut får dekket opplevd behov for bistand til å delta i fritidsaktiviteter

Vår vurdering
Karasjok kommune har lav score på mange nøkkeltall i pleie- og omsorgssektoren. Det tilsier
at det bør gjøres en risiko- og vesentlighetsvurdering på området.
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2.1.3 Barnevern
Karasjok kom på 275. plass innen barnevern.
Tabell 3: Kommunebarometeret, Karasjok kommune, Barnevern

Kilde: Kommunal Rapport

Tabellen viser at Karasjok kommune scorer lavt på følgende områder:






Andel barn i barnevernet, korrigert for behovet
Andel undersøkelser gjennomført innenfor 3 måneder, 4-årsserie
Andel barn under omsorg som har omsorgsplan, snitt siste 4 år
Andel barn under omsorg som har tiltaksplan, snitt siste 4 år
Antall gjennomførte brukerundersøkelser i barnevernet de siste fire årene

Vår vurdering
Karasjok kommune har lav score på litt under halvparten av de utvalgte nøkkeltallene for
barnevern. Det tilsier at det bør gjøres en risiko- og vesentlighetsvurdering på området.
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2.1.4 Barnehage
Karasjok kom på 334. plass innen denne sektoren.
Tabell 4: Kommunebarometeret, Karasjok kommune, Barnehage

Kilde: Kommunal Rapport

Tabellen viser at Karasjok kommune scorer lavt på følgende områder:








Antall barn per årsverk, kommunale barnehager
Andel kommunale barnehager som oppfyller pedagognormen
Andel ansatte i kommunale barnehager med pedagogisk utdanning
Andel ansatte i private barnehager med pedagogisk utdanning
Andel av minoritetsspråklige barn som går i barnehage siste fire år
Leke- og oppholdsareal per barn i private barnehager
Andel 1-5-åringer med barnehageplass

Vår vurdering
Karasjok kommune har lav score på litt over halvparten av de utvalgte nøkkeltallene for
barnehage. Det tilsier at det bør gjøres en risiko- og vesentlighetsvurdering på området.
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2.1.5 Helse
Karasjok kom på 387. plass innen denne sektoren.
Tabell 5: Kommunebarometeret, Karasjok kommune, Helse

Kilde: Kommunal Rapport

Tabellen viser at Karasjok kommune scorer lavt på følgende områder:






Andel ledige listeplasser
Andel helsesøster-årsverk per 10 000 innbyggere under fem år
Andel med fullført helseundersøkelse innen 1. skoleår
Andel fødte med hjemmebesøk innen 14 dager
Netto utgifter til forebygging per innbygger over 4 år

Vår vurdering
Karasjok kommune har lav score på litt under halvparten av de utvalgte nøkkeltallene for
helse. Det tilsier at det bør gjøres en risiko- og vesentlighetsvurdering på området.
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2.1.6 Sosialtjenesten
Karasjok kom på 327. plass innen denne sektoren.
Tabell 6: Kommunebarometeret, Karasjok kommune, Sosialtjenesten

Kilde: Kommunal Rapport

Tabellen viser at Karasjok kommune scorer lavt på følgende områder:





Snitt stønadslengde i antall måneder for mottakere av sosialhjelp, 25-66 år
Andel 18-24 på sosialhjelp, korrigert
Andel 25-66 på sosialhjelp, korrigert
Andel sosialhjelpsmottakere med sosialhjelp i 10 måneder eller mer

Vår vurdering
Karasjok kommune har lav score på 1/3 av de utvalgte nøkkeltallene for sosialtjenesten.
Dette tilsier at det ikke bør gjøres en risiko- og vesentlighetsvurdering på området.
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2.1.7 Kultur
Karasjok kom på 149. plass innen denne sektoren.
Tabell 7: Kommunebarometeret, Karasjok kommune, Kultur

Kilde: Kommunal Rapport

Tabellen viser at Karasjok kommune scorer lavt på følgende områder:






Besøk i folkebibliotek per innbygger
Utlån per innbygger
Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud for barn og unge
Andelen av elevene som går på kommunens musikk- og kulturskole
Andel av kulturutgiftene som er overført til frivillige

Vår vurdering
Karasjok kommune har lav score på litt under halvparten av de utvalgte nøkkeltallene for
kultur. Samtidig er kommunen rangert relativt høyt på dette området i
Kommunebarometeret. Det tilsier at det ikke bør gjøres en risiko- og vesentlighetsvurdering
på området.
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2.1.8 Miljø
Karasjok kom på 231. plass innen denne sektoren.
Tabell 8: Kommunebarometeret, Karasjok kommune, Miljø

Kilde: Kommunal Rapport

Tabellen viser at Karasjok kommune scorer lavt på følgende områder:






Energikostnader per kvm bygg
Energibruk per bruker, kommunale bygg
Avfall per innbygger i kilo, korrigert for antall fritidsboliger
Andel husholdningsavfall levert til gjenvinning og biogassproduksjon
Utslipp av klimagasser per innbygger i CO2-ekvivalenter, oppvarming

Vår vurdering
Karasjok kommune har lav score på litt under halvparten av de utvalgte nøkkeltallene for
miljø. Det tilsier at det bør gjøres en risiko- og vesentlighetsvurdering på området.
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2.1.9 Saksbehandling - Byggesaker
Karasjok kom på 61. plass innen denne sektoren.
Tabell 9: Kommunebarometeret, Karasjok kommune, Saksbehandling

Kilde: Kommunal Rapport

Tabellen viser at Karasjok kommune scorer lavt på følgende område:


Andel av vedtatte byggesaker med faktisk tilsyn

Vår vurdering
Karasjok kommune har lav score på kun ett av de utvalgte nøkkeltallene for
saksbehandling – byggesaker. I tillegg har Karasjok en høy samlet score (61. plass) på dette
området. Det tilsier at det ikke bør gjøres en risiko- og vesentlighetsvurdering på området
saksbehandling i byggesaker.
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2.1.10 Vann, avløp og renovasjon
Karasjok kom på 347. plass innen denne sektoren.
Tabell 10: Kommunebarometeret, Karasjok kommune, Vann, avløp og renovasjon

Kilde: Kommunal Rapport

Tabellen viser at Karasjok kommune scorer lavt på følgende områder:






Brudd i vannleveransen, snitt timer per år per innbygger
Andel av vannet som går tapt på grunn av lekkasjer
Andel fornyet vannledningsnett siste tre år
Beregnet gjennomsnittsalder for det kommunale vannledningsnett med kjent alder
Oversvømmelser per 10 000 innbygger

Vår vurdering
Karasjok kommune har lav score på under halvparten av de utvalgte nøkkeltallene for vann,
avløp og renovasjon. Det tilsier at det ikke bør gjøres en risiko- og vesentlighetsvurdering på
området.
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2.1.11 Økonomi
Karasjok kom på 299. plass innen denne sektoren
Tabell 11: Kommunebarometeret, Karasjok kommune, Økonomi

Kilde: Kommunal Rapport

Tabellen viser at Karasjok kommune scorer lavt på følgende områder:






Korrigert netto driftsresultat i prosent
Korrigert netto driftsresultat i prosent, snitt 4 siste år
Disposisjonsfond
Netto finansutgifter, i prosent av brutto driftsinntekter eksl. avdrag
Andel av investeringene som finansieres av lån, siste fire år

Vår vurdering
Karasjok kommune har lav score på litt under halvparten av de utvalgte nøkkeltallene for
økonomi. Det tilsier at det bør gjøres en risiko- og vesentlighetsvurdering på området.

2.1.12 Kostnadsnivå
Karasjok kom på 310. plass innen denne sektoren.
Tabell 12: Kommunebarometeret, Karasjok kommune, Kostnadsnivå

Kilde: Kommunal Rapport
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Tabellen viser at Karasjok kommune scorer lavt på følgende områder:






Netto utgifter til grunnskole per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet
Netto utgifter til pleie og omsorg per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet
Netto utgifter til sosialhjelp per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet
Netto utgifter til kommunehelse per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet
Netto utgifter til administrasjon per innbygger, korrigert for utgiftsbehovet

Vår vurdering
Karasjok kommune har lav score på langt over halvparten av de utvalgte nøkkeltallene for
kostnadsnivået i kommunen. Det tilsier at kommunens kostnadsnivå eventuelt bør inngå
som en del av risiko- og vesentlighetsvurderingene av de områder og tema som de
respektive kostnadsnivåene hører under.

2.2

Områder som ikke omfattes av Kommunebarometeret

Etter vår vurdering omfattes følgende tema/områder ikke av Kommunebarometeret:



















Politisk og administrativ organisering
Styringssystemer og internkontroll
Digitalisering
Forberedelse og iverksetting av politiske vedtak
Arbeidsmiljø, HMS og sykefravær
Etikk
Avvik og varsling
Anskaffelser, innkjøp og kontraktsoppfølging
Informasjonssikkerhet og personvern
Åpenhet, innsyn og informasjon – offentlighet
Sikkerhet og beredskap
Bemanning, rekruttering og kompetanse
Næringsarbeid
Kommunens ansvar for pårørende
Rus og psykiatri
Kommunale veier
Brann- og feievesen
Bygg- og eiendomsforvaltning

Områdene som kan karakteriseres som sektorovergripende vil bli behandlet i kapittel 3. De
øvrige områdene vil bli behandlet under sektoren de faller inn under. Risiko- og
vesentlighetsvurdering av disse presenteres i kapittel 4, 5 og 6.
Kommunen er også hel- eller delvis eier av ulike selskaper. Hvilke av disse vi vil gjøre en
risiko- og vesentlighetsvurdering av framgår av kapittel 7.
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2.3

Forslag fra kontrollutvalg, folkevalgte, administrasjon
eller andre

Kontrollutvalget i Karasjok kommune har flere forslag til områder det bør ses nærmere på.
Kontrollutvalget peker på følgende områder:


Næringsarbeid



Vann, avløp og renovasjon:
- Renovering av anlegg på dette området – Tilstand/planer



Kommunale veier:
- Tilstand/planer



Fritidstilbud:
- alternativer til spor



Idrettshall:
- Fullverdig idrettshall – Oppfølging av vedtak om dette



Rekruttering, bemanning og kompetanse:
- For eksempel årsaker til gjennomtrekk av sykepleiere
- Hvordan benyttes/fordeles kommunens tilgjengelige kompetanse?



Organisasjon og struktur:
Pågående omorganiseringsprosess
- Selve prosessen
- Måloppnåelse



Byggeprosjekt:
- Karasjok nye barnehage - Håndtering

I tillegg har sekretariatet mottatt følgende kommentarer og forslag til områder det bør ses
nærmere på:


Prosjektet «Fremtidens Karasjok»
Det har vært og er fortsatt store utfordringer på mange områder innen kommunal
drift. Nettopp derfor er prosjektet «Fremtidens Karasjok» kommet i gang. Prosjektet
har vært i drift i 1 år nå og vi begynner å se små resultater. Prosjektet er på totalt 8
år, hvorav de 3 første årene er finansiert ved midler fra Departement og Fylkesmann.
Kommunen har en egenandel på kr. 750 000 årlig i prosjektet.



Barnehage
Enkelte områder som f.eks. barnehagene går bra.
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Kirke/Fellesrådet
Det er fellesrådet som driver arbeid innen kirke, med kommunal finansiering.



Omstilling/omorganisering
Den siste omorganisering trådte i kraft 01.10.2020. Kommunalleder nivået er tatt
vekk og det er nå 12 enhetsledere som er direkte underlagt kommunedirektøren.
Dette har gitt overgang til tonivå organisering.
Den nye organiseringen er akkurat kommet i gang, dersom nødvendig vil
kommunedirektøren gjøre endringer. Politikerne har gitt kommunedirektøren denne
myndigheten.
Viktig at nevnte prosjekt får arbeidsro. Hele organisasjonen blir saumfart de neste
årene



Statlige tilsyn
Mange statlige tilsyn de siste årene, som bl.a. var en medvirkende årsak til at
prosjektet «Fremtidens Karasjok» fikk finansiering fra statlig hold.



Om selskaper som kommunen har eierskap i
Kommunen har eierskap i FIMIL, VEFIK, KUSEK i tillegg til noen mindre aksjeposter.
En del politisk støy om driften av FIMIL som er et felles renovasjonsselskap som eies
sammen med andre kommuner. Burde vært interessant å få gjennomført
forvaltningsrevisjon i dette selskapet. Pr. i dag ser ikke ordfører nødvendigheten av
eierskapskontroll i andre selskap en FIMIL.
Ser per i dag ikke behov for en generell kontroll av kommunens eierstyring.

2.4

Rapportering i kommunens årsberetning for 2019

I utvelgelsen av tema for forvaltningsrevisjon har vi også sett hen til hva som rapporters om
tilstanden på ulike områder og tema i kommunens årsberetning for 2019.

2.5

Oppsummering

Basert på kriteriene for valg av områder som nevnt i punkt 1.2.1 har vi kommet fram til
områder det skal gjøres risiko- og vesentlighetsvurdering av. En samlet oversikt presenteres
nedenfor.
Sektorovergripende områder





Prosjektet «Fremtidens Karasjok»
Politisk og administrativ organisering (KU og OF)
Styringssystemer og internkontroll (KU og OF)
Økonomi og kostnadsnivå (KB og ÅB)
Side 27

402













Digitalisering
Forberedelse og iverksetting av politiske vedtak
Arbeidsmiljø, HMS og sykefravær (ÅB)
Etikk
Avvik og varsling
Anskaffelser, innkjøp og kontraktsoppfølging
Informasjonssikkerhet og personvern
Åpenhet, innsyn og informasjon – offentlighet
Sikkerhet og beredskap
Klima, miljø og energi (KB)
Bemanning, rekruttering og kompetanse (KU og ÅB)

Tjenesteområder
Oppvekst, utdanning, språk og kultur
 Grunnskole - herunder spesialundervisning (KB og ÅB)
 Barnehage (KB)
 Barnevern (KB)
 Språk (ÅB)
Helse og omsorg
 Helse (KB)
- Legetjenesten
- Helsestasjon og skolehelsetjeneste (ÅB)
 Pleie og omsorg (KB)
- Institusjonsplasser, herunder sykehjem med mer (ÅB)
- Hjemmebaserte tjenester (ÅB)
 Rus og psykiatri (ÅB)
Plan, teknisk, miljøutvikling og næring
 Næringsarbeid (KU og ÅB)
 Kommunale veier (KU og ÅB)
 Eiendomsforvaltning: Bygg og bolig (ÅB)
 Byggeprosjekter (KU)
Når det gjelder selskaper kommunen har eierinteresser i framgår det av kapittel 7 hvilke av
selskapene det gjøres en risiko- og vesentlighetsvurdering av.
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3. SEKTOROVERGRIPENDE OMRÅDER
I dette kapitlet omtales tema og områder i kommunes virksomhet som berører flere deler av
kommunen organisering, virksomhet, forvaltning og tjenesteproduksjon.

3.1

Prosjektet «Fremtidens Karasjok»

3.1.1 Om prosjektet «Fremtidens Karasjok»
Fylkesmannen i Finnmark har over tid gjennom tilsyn og utarbeidelsen av kommunebilder
for Karasjok kommune, kunnet observere en bekymringsverdig utvikling.5 Kommunen har
alvorlige utfordringer innen flere deler av kommunens ordinære oppgaver og ansvar.
Fylkesmannen og andre statsetater har gjennom tilsyn og klagebehandling kunnet avdekke
store mangler innen flere sektorer som har konsekvenser for kommunens innbyggere
gjennom manglende tjenestetilbud, sikkerhet og rettssikkerhet.
På bakgrunn av den vanskelige situasjonen i Karasjok kommune og det at Fylkesmannen har
brukt mye tid og ressurser på kommunen uten å oppnå resultater, besluttet Fylkesmannen i
Finnmark høsten 2018 å etablere et omfattende endringsprosjekt i Karasjok kommune. Etter
dialog mellom kommunen og Fylkesmannen, ble saken satt på den politiske
dagsorden i kommunen. Fylkesmannen gjennomførte møter både med kommunestyret og
formannskapet, hvor kommunepolitikerne ble gjort oppmerksomme på alvorlighetsgraden i
de utfordringene kommunen står overfor. Kommunestyret i Karasjok behandlet saken og i
vedtaks form erkjente de problemene som kommunen står overfor. Videre erkjente
kommunestyret at kommunen hadde behov for bistand og ba Fylkesmannen om hjelp til å
sikre finansiering og gjennomføring av arbeidet.
Høsten 2018 ble det også gjennomført en KOSTRA-analyse om viser at Karasjok kommune
har en meget svak kommuneøkonomi.
I januar 2019 ble det gjennomført en evaluering av den organisatoriske forvaltningspraksisen
ved hjelp av Kommunekompasset som metode. Denne viser også at Karasjok kommune har
store mangler og utfordringer i egen organisasjonspraksis i forhold til gjennomsnittet av
norske kommuner (og i forhold til beste praksis). Dette det gjelder demokrati og deltagelse,
tjenesteleveranser og service, styring og ledelse og kommunen som arbeidsgiver.
Fylkesmannen i Finnmark sendte også en bekymringsmelding til kommunal- og
moderniseringsministeren med forespørsel om å etablere en dialog med KMD i den videre
oppfølgingen av kommunen. Kommunal- og moderniseringsministeren inviterte
Fylkesmannen og kommuneledelsen til et møte i august 2018 hvor saken ble diskutert.
I møtet ga KMD Fylkesmannen anledning til å tildele skjønnsmidler uten søknad til Karasjok
kommune for å gjennomføre et forprosjekt.
5

Karasjok kommune: Prosjektplan- Hovedprosjekt – «Fremtidens Karasjok», s. 2.
Se Karasjok kommune: https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/fremtidens-karasjok/
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I desember 2018 ble det utlyst et forprosjekt som skulle gå frem til juni 2019 og som skulle
berede grunnen for hovedprosjektet. Navnet på forprosjekt (og hovedprosjektet) ble vedtatt
å være «Fremtidens Karasjok».
Den 1. oktober 2019 ble selve prosjektet "Fremtidens Karasjok" igangsatt.6 Prosjektet er et
omfattende endrings- og omstillingsprosjekt finansiert av Kommunal- og
moderniseringsdepartementet, Fylkesmannen i Troms og Finnmark og Karasjok kommune.
Prosjektet «Framtidens Karasjok» er et langsiktig (8 år) utviklingsprosjekt, organisert i tre
trinn
–Trinn 1: Omstilling og etablering av BASIS
–Trinn 2: Utviklingskraft og NY GIV
–Trinn 3: Innovasjon, Samskaping og BESTE PRAKSIS
Det er utarbeidet en egen prosjektplan for dette arbeidet.
Prosjektet består videre av fire delprosjekter som gjelder følgende områder:





Økonomi og styring
Plan, teknisk, miljøutvikling og næring
Helse og omsorg
Oppvekst, utdanning, språk og kultur

Det er utarbeidet egne prosjektmandater for disse fire delprosjektene.
Etter endt prosjekt skal kommunen kunne levere tjenester til innbyggerne innenfor rammen
av god forvaltningsskikk, kommunen skal ha en god organisasjonspraksis og en sunn og
bærekraftig økonomi.7
Vår gjennomgang av kommunestyrets møteprotokoller viser at kommunestyret jevnlig blir
orientert om status i arbeidet med dette prosjektet.
Dette prosjektet omtales også i kapittel 3.2.3 om omorganisering og omstilling.
Det finnes utfyllende informasjon om prosjektet på Karasjok kommunes hjemmeside.8

3.1.2 Sekretariatets kommentarer
Prosjektet «Fremtidens Karasjok» omfatter både overordnede forhold i kommunen
(økonomi og styring), samt kommunens tre avdelinger. For hvert prosjekt beskrives
utfordringer, rammer, mål (herunder effektmål) og tiltak som skal oppnås og gjennomføres.
Det foreligger en rekke risikomomenter knyttet til gjennomføring av et slikt prosjekt, noe
som taler for at selve prosjektet i seg selv kan være aktuelt for forvaltningsrevisjon.
6

https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/fremtidens-karasjok/
https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/fremtidens-karasjok/
8
https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/fremtidens-karasjok/
7
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Sekretariatet vurderer det imidlertid slik at prosjektets (og delprosjektenes) betydning for
kommunens virksomhet i stedet kan ses i sammenheng med de ulike tema og områder som
vurderes nærmere i denne risiko- og vesentlighetsvurderingen.

3.2

Politisk og administrativ organisering og struktur

3.2.1 Politisk organisering og struktur
3.2.1.1 Overordnet rammeverk
Da kommuneloven ble revidert i 1992 fikk kommuner og fylkeskommuner stor frihet i valg
av organisasjons- og arbeidsform, både politisk og administrativt. I kommuneloven blir det
i liten grad gitt føringer for hvordan kommunen skal organisere seg.
Kommuneloven skal legge til rette for det lokale folkestyret og et sterkt og representativt
lokaldemokrati med aktiv innbyggerdeltakelse.9
Kommuner kan styres etter to alternative modeller, det vil si etter formannskapsmodellen
eller som parlamentarisk styreform.10 I formannskapsmodellen er formannskapet det
utøvende politiske organet. I en parlamentarisk styreform er kommunerådet det utøvende
politiske organet. De fire viktigste formelle forskjellene på formannskapsbasert og
parlamentarisk demokrati er organiseringen av valg til det utøvende organet, bemanningen
av det utøvende organet, det utøvende organets ansvar og det utøvende organets
oppgaver.11
3.2.1.2 Karasjok kommune
Organisering og struktur

Karasjok kommune styres etter formannskapsmodellen. Denne modellen er i kommunens
budsjett-økonomiplan 2020-2023 omtalt som «hovedutvalgs-/komitemodellen».12
Politisk organisering i Karasjok kommune13

9

Kommuneloven § 1-1.
Kommuneloven.
11
Regjeringen.no.
12
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 5.
13
Figuren er å finne i Årsberetning 2019, s. 5.
10
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Myndigheten til de politiske/folkevalgte organ etc. i Karasjok kommune framgår av
kommunens delegeringsreglement, sist vedtatt i kommunestyret i mars 2020.14
Kommunestyret har 19 medlemmer og er kommunens øverste politiske organ.15 I
kommunens delegeringsreglement framgår det blant annet at kommunestyret fatter vedtak
på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov, forskrift eller reglement. I
delegeringsreglementet framgår det videre hvilken myndighet kommunestyret har delegert
til andre folkevalgte organ etc. i kommunen.
Formannskapet har 5 medlemmer og behandler blant annet forslag til økonomiplan,
årsbudsjett og skattevedtak, med innstilling til kommunestyret i disse sakene16. I
kommunens delegeringsreglement er formannskapet delegert myndighet til «å treffe
avgjørelser i saker hvor ikke annet følger av lov og hvor ikke myndigheten ved reglement er
lagt til annet folkevalgt organ eller kommunedirektøren».
Formannskapet har et underutvalg, som er administrasjonsutvalget med 7 medlemmer.17
Karasjok kommune har tre hovedutvalg, som alle har 5 medlemmer hver.18 Disse er
hovedutvalg for omsorg og sosiale saker, hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og
kultur, samt hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling. Hovedutvalgenes ansvars- og
arbeidsområder framgår av kommunens delegeringsreglement. I dette reglementet framgår
det blant annet at hovedutvalgene er delegert myndighet til «å treffe avgjørelser i saker
innenfor sitt område med mindre det følger av lov eller reglement at myndigheten tilligger
kommunestyret, et annet folkevalgt organ eller administrativt organ».19
I tillegg har kommunen noen lovpålagte råd.
Kostnadsnivå

KOSTRA-tall for 2019 viser at Karasjok kommunes netto driftsutgifter per innbygger (kr 841)
til funksjonen politisk styring ligger på nivå med kommuner som Porsanger og Kautokeino,
noe lavere enn KOSTRA-gruppe 3, men dobbelt så høyt som landet uten Oslo.
Målsettinger

Samfunnsdelen til Karasjok kommunes kommuneplan inneholder ikke målsettinger som
direkte gjelder den politiske organisering og struktur i kommunen. Noen av målene i planen
kan imidlertid være indirekte rettet mot den politiske organisering av kommunen. Dette
gjelder for eksempel målsettinger om at kommunen skal være omstillingsdyktig og
målrettet, samt ha god økonomistyring.20
Karasjok kommunes årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 omhandler ikke målsettinger som
direkte gjelder kommunens politiske organisering og struktur.
14

Sak PS 20/24.
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 5.
16
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 5, og delegeringsreglement (2020), s. 10.
17
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 5.
18
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 5.
19
Delegeringsreglement (2020), s. 14, 17 og 19.
20
Kommuneplanens samfunnsdel, s. 22-24.
15
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I kommunens delegeringsreglement framgår det at den politiske strukturen som er valgt i
Karasjok kommune forutsetter en avklaring om hvilken delegering kommunestyret ønsker å
gjennomføre. Det framgår videre at delegert myndighet er en tillit som blir vist
vedkommende utvalg til å opptre på kommunestyrets vegne og bistå med å realisere
kommunestyrets vilje.
I prosjektplanen for prosjektet «Fremtidens Karasjok» framgår det at de viktigste tiltakene
kommunen må starte med umiddelbart etter prosjektstart blant annet er utarbeidelse av en
organisasjonsbeskrivelse, herunder evaluering av politisk struktur med fokus på
delegasjoner, ansvarsplassering og styring. Dette tiltaket er også omtalt i prosjektmandatet
for delprosjektet om økonomi og styring.
Utfordringer

Basert på beskrivelser i ulike dokumenter og undersøkelser kan det oppsummeres med at
Karasjok kommune blant annet har følgende utfordringer når det gjelder politisk
organisering og struktur:21


Utfordringer med å avvikle møter i lovpålagte råd grunnet dårlig oppmøte fra
medlemmene sin side



I Kommunekompasset (2019) får Karasjok kommune 43 av 100 mulige poeng
innenfor området politisk styring og kontroll



Karasjok kommune har en relativt kronglete fortid med manglende tillit mellom
politikk og administrasjon, noe som har medført at man politisk har følt behov for å
detaljstyre deler av administrasjonen



Behov for en helhetlig gjennomgang av delegasjonsreglementet i kommunen basert
på en tydelig ansvarsfordeling, der politikerne tar ansvar for hva som skal oppnås
(målsettinger) og administrasjonen tar ansvar for hvordan det skal gjøres



Liten tradisjon for å jobbe med felles politiske og administrative dialogarenaer



Mangelfullt oppmøte på folkevalgtopplæring etter kommunevalg



Gjennomfører ikke folkevalgtundersøkelser

3.2.1.3 Særlige risikoer på dette området
Særlige risikoforhold på dette området kan blant annet være uklar fordeling av myndighet,
mangelfull eller fraværende bruk av myndighet, mangelfullt oppmøte blant medlemmer i
folkevalgte organ og lovpålagte råd, samt lav møtehyppighet i organene. Det er også en
risikofaktor at saker ikke blir behandlet i de organer som skal behandle de gitte sakene, at
sakene ikke blir behandlet på en forsvarlig måte, eller at saker ikke blir behandlet i det hele
tatt.
21

Se blant annet Årsmelding 2019 og Kommunekompasset – Evaluering av forvaltningspraksis i Karasjok
kommune (KS Konsulent, 2019).

Side 33

408

3.2.2 Administrativ organisering og struktur
3.2.2.1 Overordnet rammeverk
Kommunedirektøren skal lede den samlete kommunale eller fylkeskommunale
administrasjonen, med de unntak som følger av lov, og innenfor de instrukser, retningslinjer
eller pålegg kommunestyret eller fylkestinget gir.22 I dette ligger det at kommunedirektøren
skal sørge for at kommunen har en effektiv og fornuftig oppbygget administrasjon.23 I den
sammenheng må kommunedirektøren sørge for at organisasjonskartet er best mulig og i
godt samsvar med den politiske struktur som kommunestyret har etablert for kommunens
virksomhet, slik at de politiske organer har de nødvendige administrative hjelpemidler
(sekretariater) til sitt arbeid.
I mange kommuner er det kommunestyret som fastsetter den administrative strukturen – i
hvertfall i hovedtrekk.24 Som et ledd i dette må kommunedirektøren fordele
arbeidsoppgavene internt i kommunen og herunder utarbeide stillingsinstrukser der det er
nødvendig. Den administrative struktur som kommunedirektøren finner riktig og nødvendig
må imidlertid kunne realiseres innenfor rammen av det budsjett som kommunestyret
vedtar.
3.2.2.2 Karasjok kommune
Organisering og struktur

Kommunestyret vedtok den någjeldende administrative organisasjonsstruktur i kommunen
på møte i juni 2016.25
Det ble igangsatt et arbeide med å evaluere den administrative organisasjonsstrukturen i
2017.
Kommunestyret behandlet sak om ny administrativ organisering i omsorg og sosiale
tjenester på møte i juni 2018.26 Kommunestyret vedtok da som følger:
1. Kommunestyret ber om at den nåværende administrative organiseringen evalueres i sin
helhet jfr. Kommunestyrets vedtak fra våren 2016, da dagens organisering ble vedtatt.
2. Kommunestyret avventer behandling av ny administrativ organisering frem til en
helhetlig evaluering av dagens organisering er gjort.
3. I forslaget fra helse og omsorg vil også oppvekst bli berørt, og en ny administrativ
organisering må derfor ses i en større sammenheng, der de ansatte og tillitsvalgte er med
på i denne prosessen i både evalueringen av nåværende organisering og i forslag til ny
administrativ organisering.

22

Kommuneloven § 13-1 første ledd.
NOU 1995: 17 Om organisering av kommunal og fylkeskommunal virksomhet.
24
NOU 1995: 17 Om organisering av kommunal og fylkeskommunal virksomhet.
25
Årsmelding 2019, s. 7 og 9.
26
Sak PS 30/2018.
23
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Kommunestyret behandlet evaluering av den administrative organisasjonsstrukturen og
egen sak om denne strukturen på møte i desember 2018.27 I saksfremlegget til
kommunestyret uttrykte kommunedirektøren at «ut fra de ressurser kommunen har i dag,
vil ikke rådmannen fremme forslag til endringer i den overordnede organiseringen av
kommunen». Kommunestyret fattet følgende vedtak i saken:28
1. Rådmannen gis fullmakt til å foreta endringer i organiseringen, slik delegasjonsreglementet
legger opp til.
2. Stillingene som enhetsleder i helse og omsorg, enhetsleder pleie og omsorg og enhetsleder
helse, skal lyses ut eksternt med tiltredelse 01.05.2019.

I kommunens delegeringsreglement (juni 2020) heter det blant annet følgende om
kommunedirektørens myndighet:29
Kommunedirektøren har myndighet til å beslutte organisasjonsendringer, herunder
omorganisere, omgjøre/omplassere stillinger innenfor budsjettets rammer og lovgivningen.

I figuren nedenfor framgår den overordnede administrative organisasjonsstruktur i Karasjok
kommune per desember 2019.
Administrativ organisering i Karasjok kommune – Overordnet nivå30

I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 framgår det at Karasjok kommune er
administrativt organisert i en trenivå-modell, det vil si kommunedirektøren, de tre
kommunallederne, samt enhetslederne.31

27

Sak PS 65/2018 og sak PS 64/2018.
Sak PS 65/2018.
29
Se Delegringsreglement (punkt 13.4), vedatt i kommunestyret 22. juni 2020 (Sak PS 24/2020).
30
Figuren er å finne i Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 6.
31
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 6.
28
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Hvilken myndighet som er delegert fra kommunestyret til kommunedirektøren framgår av
kommunens delegeringsreglement (juni 2020).
Hvilken myndighet som er delegert fra kommunedirektøren til kommunallederne og
enhetslederne vil normalt framgå av kommunedirektørens administrative delegasjoner.
Sekretariatet har forespurt kommunen om slikt dokument, men har ikke mottatt noe slikt fra
kommunen.
I årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 uttrykte kommunedirektøren at det er behov for en
ny stilling som assisterende rådmann.32 Høsten 2020 utlyste Karasjok kommune ledig stilling
som assisterende kommunedirektør.33 I utlysningsteksten framgår det at assisterende
kommunedirektør vil inngå i strategisk ledergruppe sammen med kommunedirektør og
prosjektleder for «Framtidens Karasjok». Det framgår videre at stillingen i oppstarten vil ha
en sentral oppgave med å drive målrettet arbeid med etablering og oppfølging av
kommuneorganisasjonen. På kommunens hjemmeside kan man lese at stillingen er besatt
og at vedkommende som er ansatt tiltrer i stillingen i desember 2020.34
I en statusrapport (september 2020) etter første prosjektår for prosjektet «Fremtidens
Karasjok» framgår det at det er utarbeidet en ny organisasjonsbeskrivelse med to
beslutningsnivåer som skal tre i kraft 1. oktober 2020. I intervju har sekretariatet blitt
opplyst om at kommunalledernivået er tatt vekk og at det nå er 12 enhetsledere som er
direkte underlagt kommunedirektøren. Dette har gitt overgang til tonivå-organisering.
Kostnadsnivå

KOSTRA-tall viser at Karasjok kommunes netto driftsutgifter til administrasjon var på 20,8
mill. kroner i 2019, noe som representerer en stigning på om lag 7,0 mill. kroner fra 2016.
Netto driftsutgifter til administrasjon (1000 kr)

2015
2016
2017
2018
2019
14784 13834 18987 20437 20842

KOSTRA-tall viser videre at Karasjok kommunes netto driftsutgifter til administrasjon per
innbyggere har steget i perioden 2016-2019.
Netto driftsutgifter til administrasjon per innbygger
2015
2016
2017
2018
2019
5541
5131
7030
7646
7931

KOSTRA-tall for 2019 viser også at Karasjok kommunes netto driftsutgifter til administrasjon
er høyere enn både landet uten Oslo, KOSTRA-gruppe 3, kommuner i Finnmark, samt blant
annet kommuner som Kautokeino og Porsanger.

32

Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 32.
Se for eksempel https://www.yrkesfokus.no/assisterende-kommunedirektor-soknadsfrist-28-08/
34
https://www.karasjok.kommune.no/aktuelt/elisabeth-larsen-begynner-som-assisterendekommunedirektor.5704.aspx
33
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Blant annet som følge av dette blir Karasjok kommune rangert lavt (plass 314) i
Kommunebarometerets rangering når det gjelder netto driftsutgifter (kostnadsnivå) til
administrasjon.
Målsettinger

I kommuneplanens samfunnsdel (2009-2021) har kommunestyret vedtatt ett hovedmål og
flere delmål som gjelder målområdet organisasjonsutvikling. Hovedmålet er som følger:


Karasjok kommune skal være en omstillingsdyktig organisasjon som er tilpasset
brukernes behov.

To av delmålene under dette hovedmålet er som følger:



Kommunen skal være en målrettet organisasjon
Omstillingsvillig og målorientert ledelse

Til hvert av delmålene er det fastsatt retningslinjer (tiltak/strategier).
I Karasjok kommunes årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 er det fastsatt blant annet
følgende mål:


Å sikre en omstillingsdyktig organisasjon som er tilpasset brukerens behov



Rådmannens stab skal yte den øvrige kommunale organisasjonen bistand, råd,
veiledning og tilrettelegge gjennom gode overgripende systemer og løsninger

I prosjektmandatet for delprosjekt om økonomi og styring (januar 2020) er det satt følgende
resultatmål med mer:
 Få på plass de grunnleggende strukturene
 Kommunen skal framstå som en moderne og attraktiv arbeidsgiver
 Utarbeidelse av en organisasjonsbeskrivelse og arbeidsgiverpolitikk – herunder
evaluering av administrativ og politisk struktur med fokus på delegasjoner,
ansvarsplassering og styring
 Lederutvikling
Utfordringer

Basert på beskrivelser i ulike dokumenter og undersøkelser kan det oppsummeres med at
Karasjok kommune blant annet har følgende utfordringer når det gjelder administrativ
organisering og struktur:35





Rådmannsnivået bør fremstå som én strategisk ledelse
Bygge en felles plattform for god kommunal ledelse
Har ikke et system med lederavtaler
Har ikke verktøy for systematiske lederevalueringer

35

Se blant annet Kommunekompasset – Evaluering av forvaltningspraksis i Karasjok kommune (KS Konsulent,
2019), samt Prosjektmandat – Delprosjekt – Økonomi og styring (24. januar 2020).
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Svak og uklare støttefunksjoner til ledelsesrelaterte problemstillinger
Liten organisasjonsklarhet og organisasjonsforpliktelse på ledernivå (og
medarbeiderskapsnivå)
Uklar myndighet og ansvarfordeling
Uklare roller
Rapporterings- og ledelseslinjer er uklare
Mangelfulle rutiner og/eller manglende etterlevelse av gjeldende rutiner og
prosedyrer
Faste- og gjennomgående møtestrukturer mangler eller etterleves ikke som
beskrevet

3.2.2.3 Særlige risikoer på dette området
Særlige risikoforhold på dette området kan blant annet være uklar fordeling av myndighet,
samt mangelfull eller fraværende bruk av myndighet. Det er også en risikofaktor at saker
ikke blir behandlet av rette vedkommende, eller i de organer som skal behandle de gitte
sakene, at sakene ikke blir behandlet på en forsvarlig måte, eller at saker ikke blir behandlet i
det hele tatt. Videre er det risiko knyttet til muligheten for manglende koordinering og
samhandling både internt i administrasjonen og i relasjon til politisk ledelse.

3.2.3 Omorganisering og omstilling
3.2.3.1 Overordnet rammeverk
Kommuneloven har blant annet som formål å bidra til at kommuner er effektive og
bærekraftige.36 Loven skal også blant annet legge til rette for at kommuner kan yte tjenester
til beste for innbyggerne.
Nasjonale myndigheter har stort fokus på effektivisering av offentlig sektor, herunder i
kommunene. Analyser viser at samlet effektivitet i kommunene i gjennomsnitt økte med
omlag 0,25 prosent per år i perioden 2008–2018.37 Nasjonale myndigheter legger til grunn at
det likevel er rom for en mer effektiv ressursbruk i kommunesektoren.
3.2.3.2 Karasjok kommune
Mål, delmål og effektmål

I kommuneplanens samfunnsdel (2009-2021) er det satt som et hovedmål at Karasjok
kommune skal være en omstillingsdyktig organisasjon som er tilpasset brukernes behov.38
I kommuneplanen er det også fastsatt flere delmål på dette området. Disse er nærmere
omtalt ovenfor i kapittel 3.2.2. Det er også fastsatt mål knyttet til organisasjonsutvikling i
kommunens årsbudsjett/økonomiplan. Også disse er omtalt ovenfor i kapittel 3.2.2.
Som nevnt tidligere i kapittel 3.1 så har Karasjok kommune ved kommunestyret igangsatt et
omfattende utviklingsprosjekt – «Fremtidens Karasjok, som omfatter hele
kommuneorganisasjonen.

36

Kommuneloven § 1-1.
Se blant annet Prop. 105 S (2019–2020) Kommuneproposisjonen 2021.
38
Kommuneplan – Langsiktig del – 2009-2021, s. 23.
37
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I prosjektplanen beskrives dette utviklingsprosjektet som «et langvarig og helhetlig
utviklingsprosjekt i Karasjok kommune for å støtte utviklingen av en forvaltningspraksis som
skal sikre at Karasjok makter å ivareta sine forpliktelser som tjenesteprodusent, arbeidsgiver,
samfunnsutvikler og demokratisk organisasjon».39
Det er i tillegg fastsatt effektmål for de ulike tjenesteområdene/sektorene i kommunen.
For området økonomi og styring er det fastsatt følgende effektmål:40




Delprosjektet skal utarbeide rutiner og etablere system for økonomioppfølging,
oppfølging av drift/omstillingstiltak budsjett 2020 og gjennomføring av politiske
vedtak
Gjennom delegasjonsreglement skal myndighet være tydeliggjort og beskrevet slik at
beslutninger og oppgaver blir gjennomført
Rutiner og prosedyrer skal være beskrevet i kvalitetssystemet (Compilo) og skal gi
forutsigbarhet, effektivitet og økt kvalitet på forvaltningen, leveransene og vedtak.
Det skal gi grunnlag for kontinuerlig forbedring

For oppvekst, utdanning, språk og kultur er det fastsatt følgende effektmål:41








Gode rutiner for forvaltning og rapportering
Ansatte og ledere med nødvendig kompetanse til å etterleve krav og forventninger
God budsjettdisiplin, noe som gir gode muligheter for fremtidige investeringer f.eks
ny barneskole
Kapasitet til å jobbe med strategisk planlegging, overordnede planer, oppfølging og
gjennomføring av disse.
God planlegging og god dialog mellom ledelsen og ansatte
Samarbeid på tvers av fag og med andre sektorer.
Et godt arbeidsmiljø som bidrar til høyere nærvær, velvære, fremtidsoptimisme og
god tjenestekvalitet.

For helse og omsorg er det fastsatt følgende effektmål:42


Ledelse:
o Helse og omsorg har en robust ledergruppe hvor ansvaret er tydelig delegert i
linjen
o Ledergruppen jobber strategisk og helhetlig
o Mestringsorientert ledelse kjennetegner gruppen

39

Prosjektplan – Hovedprosjekt – Fremtidens Karasjok, s. 1.
Prosjektmandat – Delprosjekt – Økonomi og styring, s. 2.
41
Prosjektmandat – Delprosjekt – Oppvekst, utdanning, språk og kultur, s. 2.
42
Prosjektmandat – Delprosjekt – Helse og omsorg, s. 2.
40
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Bemanning:
o Helse og omsorg har arbeidstidsordninger som kjennetegnes av kontinuitet og
som ivaretar kompetansebehovet uken gjennom og hvor kompetansen brukes
målrettet og effektivt
o Helse og omsorg har en etablert heltidskultur
o Helse og omsorg har et høyt frisknærvær



Avklart tjenestenivå og bærekraftig drift:
o Helse og omsorg har gode tjenestebeskrivelser
o Helse og omsorgssektoren har gode forvaltningspraksis som ivaretar
innbyggernes rettsikkerhet
o Helse og omsorg preges av et godt internt samarbeid og hvor brukeren opplever
sammenheng i tjenesten
o Helse og omsorg har en drift i balanse

For plan, teknisk, miljøutvikling og næring er det fastsatt følgende effektmål:43


Ledelse:
o Klar og tydelig ledelse
o Ledergruppen jobber strategisk og helhetlig



Ansatte:
o Ansatte som er klar over, og aksepterer sine roller og sitt ansvar
o Klarhet i hvem som skal gjøre hva og når - tydelig oppgavefordeling
o Effektiv organisering og god arbeidsflyt



Avklart tjenestenivå og bærekraftig drift
o Roller og ansvarsområder er avklart
o Oppgavefordeling og delegasjoner er forstått og etablert både internt i
avdelingen og i organisasjonen for øvrig
o PTMN har en drift i balanse
o God måloppnåelse er avgjørende for å kunne ta tak i etterslepet på eksempelvis
driftssiden, men også for å jobbe videre med, og forbedre eksisterende
tjenestetilbud

Organisering av utviklingsprosjektet, herunder delprosjektene

Organiseringen av prosjektet framgår av prosjektplanen for utviklingsprosjektet.44
Kommunestyret er prosjekteier for hele prosjektet, herunder delprosjektene.
Utviklingsprosjektet «Fremtidens Karasjok» er organisert på følgende måte:

43
44

Prosjektmandat – Delprosjekt – Plan, teknisk, miljøutvikling og næring, s. 2.
Prosjektplan – Hovedprosjekt – Fremtidens Karasjok, s. 5-7.
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Hovedprosjektet:
Styringsgruppen består av formannskapet, representant fra fylkesmannen i Finnmark, to
hovedtillitsvalgte, hovedverneombud, samt ekstern rådmann fra nabokommune.
Prosjektleder er kommunedirektøren, samt en assisterende prosjektleder (ekstern
konsulent).
Prosjektkoordinator er ekstern rekruttert til ansettelse i treårig prosjektstilling.
Delprosjektene:
Delprosjektene har hver sin delprosjektleder, som ivaretas av de respektive sektorlederne.
Delprosjektkoordinator er ekstern konsulent, deretter i fast stilling (50 %). I tillegg har hvert
av delprosjektene hver sin arbeidsgruppe.
Kommunikasjonsstrategi for prosjektet «Fremtidens Karasjok»

Prosjektet «Framtidens Karasjok» har et stort antall interessenter; Innbyggere, politikere,
råd og utvalg, administrative ledere, ansatte, tillitsvalgte, Fylkesmannen i Troms og
Finnmark, øvrig regional stat, fagetater og direktorater, presse og media.45
I prosjektplanen for hovedprosjektet sies det at alle de nevnte interessentene har i større
eller mindre grad interesse av at dette prosjektet lykkes, og det er svært viktig at
prosjektkoordinator er bevisst på disse aktørene for å sikre god og konstruktiv informasjon.
Det sies videre at en del av disse har krav på medvirkning og skal involveres gjennom
arbeidsgrupper, mens andre bør konsulteres gjennom referansegrupper og en aktiv
informasjon/kommunikasjon. Det sies også at hvordan og med hvem dette skal gjøres må
besluttes av den enkelte delprosjektleder ut fra hva som er hensiktsmessig i hvert
delprosjekt. Det sies videre at det er avgjørende viktig at det legges opp til en bred
kommunikasjon rundt dette prosjektet.
Styringsgruppen for prosjektet har utarbeidet en kommunikasjonsstrategi som gjennomgår
hvilken type informasjon som skal gis på hvilke plattformer, med hvilken frekvens og hvem
som har dette ansvaret.46

3.2.4 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
En kommunes politiske og administrative organisering, samt omstilling av
kommuneorganisasjonen, er vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Dette gjelder spesielt i
forhold til økonomi, medarbeidere, brukere, organisatoriske og politiske faktorer.
Risikofaktorer og konsekvenser
Ulike former for politisk og administrativ organisering av en kommune kan ha utilsiktede
virkninger. Hvilken måte kommunen er organisert på kan blant annet påvirke maktforholdet
mellom folkevalgte og administrasjon, samt de demokratiske elementene i styringen av
kommunen. Det foreligger også risiko for at den valgte organisasjonsstrukturen ikke bidrar til
45
46

Prosjektplan – Hovedprosjekt – Fremtidens Karasjok, s. 8-9.
Kommunikasjonsstrategi, vedtatt i styringsgruppen den 5. november 2019.
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den planlagte måloppnåelse, herunder bedre kvalitet i de aktuelle tjenestene, samt mer
effektiv drift. Omstillingsprosesser kan blant annet øke risikoen for svekket regeletterlevelse
og kvalitet i tjenesteproduksjonen, særlig i den tiden omstillingene pågår. Kommunens
utviklingsprosjekt «Fremtidens Karasjok» bærer i seg flere risikofaktorer.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Flere undersøkelser og evalueringer viser at Karasjok kommune sliter med forvaltning,
tjenesteproduksjon, økonomi etc., også sett i sammenheng med kommunens politiske og
administrative organisering og struktur. Vår gjennomgang viser at kommunen har iverksatt
et omfattende utviklingsprosjekt for å bedre situasjonen. Det er også iverksatt rutiner for å
følge opp effekter av omstillingsprosessen(e). Slike rutiner bidrar i utgangspunktet til å senke
risikoen for at uønskede hendelser inntreffer. Det foreligger imidlertid stor risiko for at
rutinene ikke blir etterlevd i praksis.
Sekretariatet har blitt opplyst om den administrative strukturen i Karasjok kommune fra
oktober har gått fra en trenivå-modell til en tonivå-modell, med enhetsledere direkte
underordnet kommunedirektøren. Dette bidrar blant annet til risiko for svekket koordinering
innenfor de enkelte «sektorene», samt større ansvar og kontrollspenn for
kommunedirektøren i styring og ledelse av tjenesteområdene.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være delvis.
Innspill med mer
Sekretariatet har mottatt innspill om dette området.
Kontrollutvalget hadde ikke noen innspill om dette temaet i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
Karasjok kommunes politiske, administrative og tjenesterelaterte organisering er et resultat
av både ytre og indre drivkrefter. Som en følge av dette er kommunen under stadig
omorganisering og omstilling, i tillegg til de prosesser som er igangsatt i tilknytning til
utviklingsprosjektet «Fremtidens Karasjok».
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er i planperioden 2013-2020 ikke gjennomført forvaltningsrevisjon som direkte berører
dette området. Det er imidlertid gjennomført to forvaltningsrevisjoner som delvis og
indirekte berører dette området. Dette gjelder henholdsvis forvaltningsrevisjonene
«Økonomistyring» (2015/2016) og «Rutiner for internkontroll» (2015/2016). Dette er heller
ikke et område som tradisjonelt sett er gjenstand for statlig tilsyn. For Karasjok har
fylkesmannen og departementet imidlertid sett seg nødt til å ta grep ved å gi bistand til
kommunen for å bedre situasjonen i kommunen.
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Vesentlighetsvurdering
Kommunens politiske og administrative organisering, samt omstilling knyttet til disse,
vurderes å være av høy vesentlighet. Området er aktuelt for forvaltningsrevisjon i
kommende planperiode. Det bør da særlig rettes fokus på om kommunestyrets fastsatte mål
for organisering og omstilling er oppnådd sett i forhold til brukere og tjenesteutøving, men
kan også ses i lys av forhold som økonomi, medarbeidere, organisatoriske og politiske
faktorer. En forvaltningsrevisjon bør avgrenses til å gjelde et særskilt tema eller
tjenesteområde, samt avgrenses til å gjelde omstillingstiltak som skal være effektuert på
undersøkelsestidspunktet.

3.3

Planverk, styringssystemer og internkontroll

3.3.1 Overordnet rammeverk
Alle virksomheter (herunder kommuner) har behov for systematikk i styring og kontroll for å
nå mål og resultatkrav, arbeide effektivt, etterleve lover og regler og ha pålitelig
rapportering.47
Kommunesektorenes organisasjon (KS) anbefaler at enhver kommune bør ha et helhetlig
virksomhetsstyringsperspektiv hvor reduksjon av risiko gjennom internkontroll inngår som
ett element.48 Ifølge KS har kommunene etablert ulike systemer for styring, der mål og
resultatstyring (balansert målstyring), kanskje er det som er mest utbredt.
Både ny kommunelov (2018), plan- og bygningsloven, samt annet regelverk stiller krav til
planlegging i kommunene. I kommuneloven framgår det blant annet at kommuner skal
utarbeide samordnet og realistiske planer for egen virksomhet og økonomi og for
lokalsamfunnets utvikling.49 I plan- og bygningsloven heter det blant annet at
kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier
for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon.50 Det heter videre at
planen skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.
Det har lenge blitt stilt krav til internkontroll i kommunene. I ny kommunelov (2018) er
imidlertid kravet til internkontroll blitt ytterligere tydeliggjort.51 I loven sies det at kommuner
skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og forskrifter
følges.52 Kommunedirektøren skal utarbeide en beskrivelse av virksomhetens
hovedoppgaver, mål og organisering, ha nødvendige rutiner og prosedyrer, avdekke og følge
opp avvik og risiko for avvik, dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget
som er nødvendig, samt evaluere, og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak
for internkontroll.
47

Se Difi: https://www.difi.no/referansekatalogen/internkontroll-styringssystem-ledelsessysteminformasjonssikkerhet
48
KS: Rådmannens internkontroll - Hvordan få orden i eget hus? s. 17.
49
Kommuneloven § 14-1 første ledd.
50
Plan- og bygningsloven § 11-2.
51
Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
52
Kommuneloven § 25-1.
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3.3.2 Karasjok kommune
Kommunens styringssystem

Kommunens styringssystem beskrives blant annet i kommunens årsbudsjett/økonomiplan.53
Her framgår det at Karasjok kommunes styringssystem består av kommunens planstrategi,
kommuneplanens samfunnsdel, årsbudsjett/økonomiplan, delegeringsreglement,
månedsrapporter, kvartalsrapporter, samt årsmeldingene.
Deler av kommunens styringssystem framgår også av kommunens økonomi- og
finansreglement, vedtatt av kommunestyret i september 2016. Her omtales blant annet
årshjul for økonomi og drift, årsbudsjett, regnskap og årsavslutning, anvisningsmyndighet,
investeringsprosjekter (prosjektregnskap), økonomi og driftsrapportering, fullmakter, samt
finansforvaltning.
Planverk med mer

Kommuneplanens samfunnsdel:
Karasjok kommune har en egen samfunnsdel til kommuneplanen (2009-2021), som beskriver
dagens situasjon, framtidig utvikling, utfordringer, visjon for kommunen, mål- og
innsatsområder, samt delmål og retningslinjer (strategier/tiltak) innenfor de valgte mål- og
innsatsområdene.
På kommunens hjemmeside kan man lese at kommuneplanen er kommunens overordnede
styringsdokument og gir rammer for utvikling av kommunesamfunnet og forvaltningen av
arealressursene.54 Man kan videre lese at kommuneplanens langsiktige del (2009-2021) skal
være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen.
I planstrategien (2016-2019) sies det at «for at samfunnsdelen skal fungere som et
styringsverktøy er det viktig at kommunestyret selv prioriterer satsingsområder og hovedmål
for samfunnsutviklingen».
I kommunens planstrategi (2016-2019) framgår det at ny samfunnsdel til kommuneplanen
etter planen skulle vedtas i kommunestyret i løpet av 2018.55 Dette synes ikke å være gjort.56
Temaplaner:
Sekretariatet har ikke klart å finne en fullstendig oversikt som viser hvilke temaplaner
Karasjok kommune har per november 2020. I kommunens planstrategi 2016-2019 framgår
det imidlertid hvilke planer som det etter planen skal startes opp arbeid med, og hvilke
planer som skal rulleres. I planstrategien framgår det videre at alle øvrige delplaner og
temaplaner skal utarbeides med utgangspunkt i revidert samfunnsdel til kommuneplanen.

53

Se Årsbudsjett 2020/Økonomiplan 2020-2023, s. 12-14.
https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/plan-bygg-eiendom-og-teknisk/plan/kommuneplan/
55
Planstrategi 2016-2019, s. 16.
56
Sekretariatet har gjennomgått protokollene fra møter i kommunestyret i perioden 2018-2020, og har ikke
funnet at denne planen er behandlet i kommunestyret i denne perioden. Videre er det slik at samfunnsdelen til
kommuneplanen som er å finne på kommunens hjemmeside er samfunnsdelen 2009-2021.
54
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På forespørsel fra sekretariatet har Karasjok kommune besvart at kommunen (blant annet)
ikke har følgende temaplaner:






Temaplan(er) for helse, pleie og omsorg, samt rus og psykiatri
Temaplan(er) skole og oppvekst
Boligsosial handlingsplan
Kompetanseplan/rekrutteringsplan
Folkehelseplan

Årsbudsjett/økonomiplan:
Kommunens årsbudsjett/økonomiplan omfatter blant annet kommunens ulike
rammeområder og deres respektive mål og sentrale utfordringer.
Planstrategi:
Ifølge protokoll fra møte i formannskapet 24. november 2020 ble det fattet vedtak om at ny
planstrategi for Karasjok kommune (2020-2023) vedtas med tillegg av de vedtatte
endringer.57 Planstrategien skal sluttbehandles av kommunestyret, noe som ikke er gjort per
1. desember 2020.
Rapportering

Kommunens rapporteringssystem består hovedsakelig av månedsrapporter,
kvartalsrapporter og årsmeldingene, som fremmes for politisk behandling.58
Rapporteringen blir gitt etter føringer i kommunens økonomi- og finansreglement.
Kommunallederne skal månedlig og kvartalsvis rapportere innen eget område til eget
hovedutvalg. 59
Kvartalsrapportene som presenteres kommunestyret inneholder hovedpunktene fra
avdelingenes rapporter. Sekretariatets gjennomgang av kvartalsrapporter viser at
rapporteringen i kvartalsrapportene i all hovedsak gjelder økonomi og sykefravær, samt om
det er gjennomført (statlig) tilsyn på områdene i det kvartalet rapporteringen gjelder for.
Årsmeldingene inneholder oversikt over resultater og måloppnåelse innen de enkelte
rammeområdene, sett i forhold til vedtatt budsjett for det aktuelle rapporteringsåret.
Ifølge opplysninger i årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 er det någjeldende
rapporteringsoppsett (både månedsrapportering og kvartalsrapportering) under revidering
med nytt oppsett som vil tas i bruk i 2020. Eksempelvis vil hovedutvalgene gis mer
utdypende informasjon innen sine ansvarsområder.

57

Ett av hovedutvalgene uttrykte i sitt vedtak at forslag til ny planstrategi «er mangelfull slik den er fremlagt».
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 13-14.
59
Ifølge opplysninger gitt i intervju er kommunalledernivået fra oktober 2020 tatt bort i kommunens
organisasjonsstruktur, ved at det nå er to nivå i kommunen, - det vil si kommunedirektør (herunder
assisterende kommunedirektør) og 12 enhetsledere.
58
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Internkontroll

Det gis ikke noen samlet og generell orientering om kommunens system og arbeid med
internkontroll på et overordnet nivå, verken i kommunens årsbudsjett/økonomiplan eller
årsmelding.
I kommunens årsmelding for 2019 framgår det at kommunen har tatt i bruk
kvalitetsverktøyet Compilo, herunder for håndtering av avvik. Dette systemet vil bli
beskrevet noe nærmere i kapittel 3.9 om avvik og varsling.
I kommunens årsmelding og årsbudsjett gis det videre en kort redegjørelse for arbeidet med
internkontroll innenfor helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dette vil bli beskrevet noe nærmere i
kapittel 3.7 om arbeidsmiljø, HMS og sykefravær.
Utfordringer

I Kommunekompasset (2019) utarbeidet av KS Konsulent framgår det at det oppleves som
en stor utfordring i Karasjok kommune at man ikke har en felles retning og et felles
styringssystem, som bygger på en felles visjon og verdigrunnlag med tydelige og prioriterte
mål.60 Det framgår videre at kommunen ikke har en tydelig beskrevet og helhetlig styrings/oppfølgingsmodell. I Kommunekompasset blir videre følgende forhold trukket fram:














60

Kommunen har et økonomisk årshjul, men utover det foreligger det ingen tydelig
tenkning på når andre aktiviteter skal gjennomføres
Kommunen har ikke utviklet noen form for helhetlig styringssystem
Det er lite politisk fokus på at penger bare er et virkemiddel i en kommune at målene
ligger bortenfor pengene
Det er ingen gjennomgående mål (eller henvisninger) fra kommuneplanen i budsjettog økonomiplanen
Økonomiplanen inneholder ingen tydelige mål- og resultatindikatorer (utover det
som gjelder økonomi og sykefravær)
Sammenhengen mellom de ressursene man har til rådighet og de politiske
ambisjonene og målformuleringene er ikke spesielt gode
Historisk har Karasjok kommune i liten grad vært villig til å styre gjennom mål,
strategier og rammer, men mer på tiltak og økonomi
Karasjok kommune har liten eller ingen tradisjon for å bruke KOSTRA-tall eller andre
sammenligningstall i årsbudsjett, økonomiplan og årsmeldinger
Karasjok kommune har ikke på plass en helhetlig eller balansert resultatstyring
Karasjok har ingen tradisjon for hverken å vurdere resultater eller å se dette i
sammenheng med pengene, og vurdere om dette er god effektivitet og
hensiktsmessig bruk av ressursene
Mangler gode systemer for å jobbe systematisk med effektivitetsutvikling gjennom å
sammenligne ressursbruk med oppnådd kvalitet og resultater
Man jobber til pengene er brukt opp uten å vurdere hverken produktivitet eller
resultat
Kommunen har ingen tradisjon for kontinuerlig å måle resultater, og det er dermed
heller ingen mulighet for å koble dette opp mot ressursinnsatsen
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I Kommunekompasset sies det imidlertid at kommunen har gode rapporteringsrutiner
kvartalvis til politisk nivå. Det vurderes videre som en styrke at enhetslederne i kommunen
disponerer rammebudsjettet fritt og har organisatorisk ansvar for egen enhet.

3.3.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
En kommunes planverk, samt system for beslutninger og virksomhetsstyring (herunder
internkontroll) er vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Dette gjelder spesielt sett i forhold til
medarbeidere og brukere, samt økonomiske, organisatoriske og politiske forhold.
Risikofaktorer og konsekvenser
Det finnes en rekke faktorer som kan føre til uønskede hendelser knyttet til kommunens
beslutningssystemer og virksomhetsstyring. Sett i forhold til medarbeidere gjelder dette
blant annet om medarbeiderne har kunnskap om sin myndighet og funksjoner, samt om
(riktig) myndighet er delegert til aktuelle beslutningsnivå og medarbeidere i kommunen. I et
organisatorisk perspektiv kan det oppstå utfordringer knyttet til blant annet ledelse,
planlegging, måloppnåelse og rapporteringsrutiner. I et økonomisk perspektiv kan det
oppstå forhold som svekker effektiviteten i kommunens virksomhetsstyring. Dette kan føre
til utilsiktede utgifter både i selve styringssystemet og i kommunens tjenesteproduksjon.
I et politisk perspektiv kan blant annet manglende rapportering fra administrasjonen til
folkevalgte organer svekke den folkevalgte dimensjonen i virksomhetsstyringen. Det samme
kan mangelen på temaplaner, som er de folkevalgtes verktøy får å styre i stort og gi retning
for kommunens virksomhet og utvikling. Mangelen på planer kan også bidra til å svekke
kommunens forvaltning, samt tjenesteproduksjon til innbyggerne.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på middels nivå.
Risikoreduserende tiltak
Vår gjennomgang viser at kommunen i stor grad mangler et planer, og et målrettet
overordnet system for sin virksomhetsstyring. Kommunen har imidlertid satt i verk prosesser
for å bedre dette, særlig gjennom utviklingsprosjektet «Fremtidens Karasjok». På generelt
grunnlag er dette området i stadig endring.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være på et lavt nivå, men antas å
øke etter hvert som tiltak knyttet til utviklingsprosjektet «Fremtidens Karasjok» blir
igangsatt. Vi vurderer det derfor slik at kommunen per i dag kun delvis har risikoreduserende
tiltak på plass på dette området.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder kommunens virksomhetsstyring og
internkontroll på et overordnet nivå.
Kontrollutvalget hadde ikke noen innspill om dette temaet i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.

Side 47

422

Sannsynlighet
Karasjok kommunes organisering, struktur og virksomhetsstyring, innehar mangler, og er i
stadig endring. På dette området vurderes sannsynligheten for at det kan inntreffe uønskede
hendelser som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er i planperioden 2013-2020 gjennomført forvaltningsrevisjoner som direkte berører
dette området. Dette gjelder henholdsvis forvaltningsrevisjonene «Økonomistyring»
(2015/2016) og «Rutiner for internkontroll» (2015/2016). Dette er ikke et område som
tradisjonelt sett er gjenstand for statlig tilsyn. For Karasjok har fylkesmannen og
departementet imidlertid sett seg nødt til å ta grep ved å gi bistand til kommunen for å
bedre situasjonen i kommunen.
Vesentlighetsvurderinger
En kommunes system for beslutninger og virksomhetsstyring (herunder internkontroll) er
vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett vurderes vesentlighetsgraden å være høy
på dette området. Dette området vurderes å være aktuelt for forvaltningsrevisjon i
kommende planperiode.

3.4

Økonomi

3.4.1 Overordnet rammeverk
Formål i kommuneloven
Kommunelovens formål er blant annet å bidra til at kommuner er effektive, tillitsskapende
og bærekraftige.61
I lovforarbeidene framgår det at en effektiv kommune, i vid forstand, er viktig for at
kommunen skal få utført sine oppgaver på best mulig måte innenfor en forsvarlig tids- og
pengebruk.62 Det framgår videre at det må være et mål at kommunens ressurser brukes slik
at de gir gode tjenester for innbyggerne og bidrar til en god samfunnsutvikling.
Generelt innebærer bærekraftig at man skal ta hensyn til kommende generasjoner ved
utnyttelse av ressurser.63 Dette gjelder både økonomiske, materielle og menneskelige
ressurser og naturressurser. Kommunen skal således være fremtidsrettet, forebyggende og
holde over tid. Bærekraftig kan sies å ha både en økonomisk, en økologisk og en sosial
dimensjon.
I lovforarbeidene framgår det også at kommunelovens regler om økonomiforvaltning skal
støtte opp om en økonomiforvaltning i kommunene som ivaretar den økonomiske
handlefriheten lokalt64. Økonomisk handlingsrom er et premiss for mulighetene til å utøve
lokal politikk.
61

Kommuneloven § 1-1.
NOU 2016: 4 Ny kommunelov.
63
NOU 2016: 4 Ny kommunelov.
64
Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
62
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Økonomistyring og rapportering om mål
I kommuneloven § 14-1 stilles det noen grunnleggende krav til en kommunes
økonomiforvaltning. Det kreves at:
 kommuner skal forvalte økonomien slik at den økonomiske handleevnen blir ivaretatt
over tid
 kommuner skal utarbeide samordnete og realistiske planer for egen virksomhet og
økonomi og for lokalsamfunnets eller regionens utvikling
 kommuner skal forvalte finansielle midler og gjeld på en måte som ikke innebærer
vesentlig finansiell risiko, blant annet slik at betalingsforpliktelser kan innfris ved
forfall
I kommuneloven § 14-2 framgår det at kommunestyret selv skal vedta følgende planer,
budsjett og mål:






økonomiplan
årsbudsjett
finansielle måltall
årsregnskap
årsberetning

I tillegg er det særlovgivning på områder, for eksempel i plan- og bygningsloven framgår det
at kommunens planer etter denne loven skal sette mål for den fysiske, miljømessige,
økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og regioner, avklare
samfunnsmessige behov og oppgaver, og angi hvordan oppgavene kan løses.
I kommuneloven § 14-2 framgår det at kommunestyret selv skal vedta følgende
reglementer:
 regler for økonomiforvaltningen (økonomireglement)
 regler for finans- og gjeldsforvaltningen (finansreglement)
Kommunelovens krav til budsjettstyring med mer
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal settes opp i balanse og være realistiske, fullstendige og
oversiktlige.
Økonomiplanen og årsbudsjettet skal vise kommunestyrets prioriteringer og bevilgninger og
de målene og premissene som økonomiplanen og årsbudsjettet bygger på.
Årsbudsjettet er bindende for kommunestyret og underordnete organer.
Kommunedirektøren skal minst to ganger i året rapportere til kommunestyret om
utviklingen i inntekter og utgifter, sammenholdt med årsbudsjettet. Hvis utviklingen tilsier
vesentlige avvik, skal kommunedirektøren foreslå endringer i årsbudsjettet.
Kommunestyret skal endre årsbudsjettet når det er nødvendig for å oppfylle lovens krav om
realisme og balanse.
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3.4.2 Karasjok kommune
Økonomiske forhold og nøkkeltall
Økonomiske utfordringer
I Karasjok kommunes årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 framgår det at kommunen er
innmeldt i ROBEK, noe som skjedde høsten 2019.65 Dette betyr at kommunen i løpet av nytt
budsjettår må legge fram en forpliktende plan for inndekking av tidligere års merforbruk,
noe som i praksis betyr innen utgangen av desember 2020.66
I årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 sier kommunedirektøren at de kvartalsrapporter som
er fremlagt kommunestyret i løpet av året (2019) viser at forbruket i kommunen «fortsatt
ligger for høyt», noe som gjør det «nødvendig med reduksjoner av kostnadsnivået, eller en
økning av inntektene».
I Kommunekompasset (2019) utarbeidet av KS Konsulent skårer Karasjok kommune fem av
hundre mulige poeng på fokusområdet om resultatfokus og effektivitet.67 I den
sammenheng uttaler KS Konsulent at «det er det laveste som noen gang er skåret på noen
av fokusområdene av noen kommune i en kommunekompassevaluering».68
Innenfor økonomiområdet er Karasjok kommune i avisa Kommunal Rapport sitt
kommunebarometer rangert til plass 347 i 2019, der laveste rangering er 430. I og med dette
var Karasjok blant de lavest rangerte kommunene i Norge på dette området, dette året.
Økonomiske nøkkeltall
Det er vanlig å måle en kommunes økonomiske situasjon på grunnlag av ulike økonomiske
nøkkeltall. Fire nøkkeltall som går igjen er kommuners netto driftsresultat, disposisjonsfond,
netto lånegjeld og egenkapitalfinansiering av investeringer.
Fylkesmannen i Troms og Finnmark har i brev (datert 27. mai 2020) til Karasjok kommune
blant annet kommet med følgende veiledende kommentarer hva angår kommunens bruk av
finansielle måltall i årsbudsjett/økonomiplan:
Kommunelovens § 14.2 sier at kommunestyret skal vedta finansielle måltall for utviklingen av
kommunens økonomi. Vi kunne ikke finne at finansielle måltall er omtalt i budsjettet. Slike måltall
kan være vedtatt fra tidligere, men det er naturlig at dette omtales i budsjettet. Det er vanlig å ha
måltall for netto driftsresultat, disposisjonsfond og netto lånegjeld og vi oppfordrer kommunen om
å ha vedtatt finansielle måltall ved neste rullering av budsjett/økonomiplan.

Netto driftsresultat vurderes å være hovedindikatoren for økonomisk balanse i
kommunesektoren.69 Netto driftsresultat viser hvor mye som kan disponeres til avsetninger
og investeringer etter at driftsutgifter, renter og avdrag er betalt. Et godt netto driftsresultat
indikerer at kommunen har økonomisk handlefrihet. Det tekniske beregningsutvalg for
65

Se Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 3 og Årsmelding 2019, s. 16.
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 3.
67
KS Konsulent – Kommunekompasset 2019 – Karasjok kommune, s. 26.
68
KS Konsulent – Kommunekompasset 2019 – Karasjok kommune, s. 11.
69
Det tekniske beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU).
66
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kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) anbefaler at netto driftsresultat for
kommunesektoren over tid bør utgjøre om lag 2 prosent av driftsinntektene, med et
anbefalt nivå på 1,75 prosent for kommunene.
I 2019 var Karasjok kommunes netto driftsresultat på -1,3 %, mot -0,4 % i 2015. Netto
driftsresultat har altså hatt en negativ utvikling i Karasjok kommune. Til sammenlikning var
Karasjok kommunes netto driftsresultat i 2019 lavere (og mer negativt) enn KOSTRA-gruppe
3 (-0,2 %), og var et klart dårligere resultat enn landsgjennomsnittet uten Oslo (1,5 %).
Sekretariatet har ikke funnet at kommunestyret i Karasjok per november 2020 har fastsatt
finansielle måltall for netto driftsresultat i kommunen.
I kommunens årsmelding for 2019 uttrykker kommunedirektøren at kommunens netto
driftsresultat har vært «kritisk» de siste årene.70
Disposisjonsfond er oppsparte midler som kommunen fritt kan benytte til finansiering av
drifts- eller investeringsutgifter. Kommunen bør til enhver tid ha en «buffer» til å møte
uforutsette hendelser, som svikt i inntekter eller økte utgifter.
I 2019 var Karasjok kommunes disposisjonsfond på 0,2 %, mot 1,5 % i 2015.
Disposisjonsfondet har altså hatt en negativ utvikling i Karasjok kommune. Til sammenlikning
var Karasjok kommunes disposisjonsfond i 2019 betydelig lavere enn KOSTRA-gruppe 3 (10,1
%) og landet uten Oslo (11,0 %).
Sekretariatet har ikke funnet at kommunestyret i Karasjok per november 2020 har fastsatt
finansielle måltall for kommunens disposisjonsfond.
I kommunens årsmelding for 2019 sier kommunedirektøren at «på grunn av merforbruket
de siste årene har kommunen ikke avsatt midler til disposisjonsfondet».71
Netto lånegjeld kan angis som gjeldsgrad, det vil si som andel (prosent) av kommunens
brutto driftsinntekter. Gjeldsgraden er forholdet mellom kommunens gjeld og kommunen
sine samlede inntekter, altså hvor stor prosent gjelda utgjør av inntektene. Det tekniske
beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU) har ikke gitt noen
anbefalinger om dette.
I 2019 var Karasjok kommunes netto lånegjeld på 55,3 %, mot 49,0 % i 2015. Gjeldsgraden til
kommunen har altså holdt seg på et stabilt lavt nivå i denne perioden. Til sammenlikning var
Karasjok kommunes gjeldsgrad i 2019 betydelig lavere enn KOSTRA-gruppe 3 og landet uten
Oslo.
Sekretariatet har ikke funnet at kommunestyret i Karasjok per november 2020 har fastsatt
finansielle måltall for kommunens gjeldsgrad.

70
71

Årsmelding 2019, s. 17.
Årsmelding 2019, s. 17.
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I kommunens årsmelding for 2019 sier kommunedirektøren at lånegjelda per innbygger har
gått opp siden 2012.72
Egenkapitalfinansiering av investeringer beskriver hvor stor del av kommunens investeringer
som finansieres med egenkapital. Det vil si den andelen av investeringene som ikke er
lånefinansiert. Høy egenkapitalandel tilsier mindre belastning på fremtidige driftsbudsjetter.
I 2019 var Karasjok kommunes grad av egenkapitalfinansering på 22,8 %, mot 63,8% i 2015.
Til sammenlikning var Karasjok kommunes grad av egenkapitalfinansiering lavere enn
KOSTRA-gruppe 3 og landet uten Oslo.
Sekretariatet har ikke funnet at kommunestyret i Karasjok per november 2020 har fastsatt
finansielle måltall for kommunens egenkapitalfinansiering.
Sekretariatet har ikke funnet at det uttales noe om egenkapitalfinansiering i kommunens
årsmelding for 2019.
Økonomisk utvikling
I kommunens årsmelding for 2019 framgår det at Karasjok kommune hadde driftsinntekter
på 300 millioner kroner i 2019, noe som tilsvarer en økning på 3 % sammenlignet med
regnskapet for 2018.73 Driftsutgiftene har også en større prosentmessig økning, det vil si en
økning på 6 % sammenlignet med regnskapet for 2018.
Økonomistyring og rapportering om mål
Karasjok kommunes system for styring og rapportering er beskrevet i kapittel 3.3 i dette
dokumentet.
Kommunen har et økonomi- og finansreglement, vedtatt av kommunestyret.
Kommunestyret har vedtatt årsbudsjett for 2020 og økonomiplan 2020-2023.
Kommunestyret har behandlet årsregnskap og årsberetning for 2019.
I vedtaket om godkjenning av kommunens årsberetning heter det at «kommunestyret
mener at Årsmeldingen 2019 har mangler og motstridende informasjon, og ber
derfor fremtidige årsmeldinger kvalitetssikres før godkjenning i kommunestyret».
Sekretariatet har ikke funnet at kommunestyret har vedtatt finansielle måltall for
kommunen.
Kommunedirektøren rapporterer jevnlig til kommunestyret om kommunens inntekter og
utgifter med mer. Kommunestyret gjør reguleringer av årsbudsjettet i løpet av året.
Karasjok kommune er per november 2020 underlagt de særlige regler som gjelder for
kommuner som er innmeldt i register om betinget godkjenning og kontroll (ROBEK), jf.
72
73

Årsmelding 2019, s. 18.
Årsmelding 2019, s. 17.
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kommuneloven § 28-1 til § 28-5.

3.4.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et økonomisk perspektiv. Men området
er også vesentlig sett ut i fra et politisk, et organisatorisk og et samfunnsmessig perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området økonomi og økonomistyring bærer i seg flere risikofaktorer. I et økonomisk
perspektiv kan dette blant annet gjelde manglende oversikt over kommunens inntekter og
utgifter, mangelfulle rutiner i budsjettprosessen, ufullstendige og urealistiske budsjett,
merforbruk, mangelfulle rutiner knyttet til rapportering, samt manglende oppfølging av
avvik.
Risikofaktorene kan også være knyttet til mer organisatoriske forhold, som for eksempel
manglende kapasitet og kompetanse på økonomiområdet, samt uklare ansvarsforhold i
kommuneorganisasjonen.
I et politisk perspektiv kan dårlig økonomi og økonomistyring føre til svekket økonomisk
handlefrihet når de folkevalgte skal gjøre sine valg og prioriteringer, noe som igjen vil svekke
mulighetene til å utøve lokal politikk.
I et samfunnsperspektiv vil dårlig økonomi og økonomistyring kunne føre til en kommunal
økonomi som ikke er bærekraftig over tid. Kommunen forvalter fellesskapets midler og
leverer tjenester av stor betydning for samfunnet og den enkelte.
På dette området vurderes konsekvens av uønskede hendelser å være på middels nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som ledelsen iverksetter for måloppnåelse, samt
etablerte internrutiner og handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe. Andre
tiltak som kan bidra er en forankring av vedtatte mål i organisasjonen og rapportering
gjennom styringssystemer for å redusere risiko, samt at ledelsen har fokus og kontroll på
risikoforholdene både internt og eksternt slik at det blir iverksettes tiltak for å redusere
risikoen. Mer konkret vil tiltak som fører til tilfredsstillende oversikt over kommunens
inntekter og utgifter, rutiner for økonomioppfølging og rapportering, samt riktig kapasitet og
kompetanse på økonomiområdet, kunne bidra til å redusere graden av risiko i kommunen på
økonomiområdet. Imidlertid er det slik at en velfungerende økonomistyring på
administrativt nivå ikke er tilstrekkelig for å sikre en sunn kommunal økonomi. Det fordrer
også at de folkevalgte organ følger opp eventuelle signaler fra kommunens administrasjon.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å komme på plass etter hvert, men
per i dag vurderes tilstanden på området å være av en slik karakter at sekretariatet svarer
nei på spørsmålet om det foreligger tilfredsstillende risikoreduserende tiltak på dette
området.
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Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder dette området.
Kontrollutvalget hadde ikke noen innspill om dette området i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er gjennomført forvaltningsrevisjon på dette området i planperioden 2013-2020. Dette
gjelder forvaltningsrevisjonene «Økonomistyring» (2015/2016) og «Rutiner for
internkontroll» (2015/2016). Deler av dette området kan være gjenstand for statlig tilsyn.
Karasjok er per november 2020 innmeldt i ROBEK.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Dette området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

3.5

Digitalisering

3.5.1 Overordnet rammeverk
Statlige virksomheter og kommuner tilbyr stadig flere digitale tjenester, og bruken av
tjenestene øker betydelig.74 Digitalt førstevalg innebærer at forvaltningen så langt som mulig
er tilgjengelig på nett, og at nettbaserte tjenester er hovedregelen for forvaltningens
kommunikasjon med brukerne. Fra regjeringens side er det uttrykt at digitalt førstevalg skal
fullføres, og at det skal arbeides systematisk for å oppnå dette. Brukeren i sentrum er en av
fem hovedprioriteringer i IKT-politikken.75 Dette innebærer at brukernes behov skal være det
sentrale utgangspunktet ved digitalisering av offentlig sektor.
Det er generelt et krav i samfunnet i dag om ta i bruk nye digitale løsninger, både fra
innbyggerne og næringslivet. Det vil i større og større grad forventes at kommunen tilpasser
seg individuelle behov og nye teknologier.

3.5.2 Karasjok kommune
Planverk
I kommuneplanens samfunnsdel (2009-2021) er det under målområdet om samarbeid og
kommunikasjon blant annet satt delmål om at «avstander ikke skal være noen hindring for
kommunikasjon». Det er videre satt som delmål at kommunen «skal ha god kommunikasjon
med kommunens innbyggere». For begge disse to målområdene er det også fastsatt tiltak
74
75

Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet.
Meld. St. 27 (2015–2016) Digital agenda for Norge — IKT for en enklere hverdag og økt produktivitet.
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(retningslinjer). Under målområdet om organisasjonsutvikling blir «tilrettelagt og
fungerende infrastruktur» beskrevet som en utfordring.
Ifølge Karasjok kommunes årsmelding for 2019 har kommunen en IKT-strategi.76
Kommune har en egen IKT-plan for Karasjok skole (2015-2018).
Kommunens planstrategi trekker ikke fram arbeid med framtidig digitalisering i kommunen.
Organisering og ressurser
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 rapporteres det om at kommunens IKTenhet vil være presset på kapasitet i 2020. Det rapporteres videre om en sårbarhetsgrad
innen IKT i kommunen som tilsier at ressursnivået må opprettholdes på dette området.
Tiltak og utfordringer
Sekretariatets gjennomgang av møteprotokoller fra møter i kommunestyret viser at
kommunestyret ikke har behandlet noen særskilte saker om digitalisering i perioden 20182020.
Kommunens konkrete arbeid med IKT og digitalisering framgår imidlertid blant annet i
kommunens årsmelding for 2019, årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, rapport etter første
prosjektår – Fremtidens Karasjok, samt Kommunekompasset 2019.
I disse dokumentene kan man blant annet lese om følgende tiltak og utfordringer med mer:


Felles:
I 2020 skal kommunedirektøren fortsatt ha fokus på digitalisering som kan gi en
effektivisering på både drift personalressurser.77
Arbeid med oppfølging av kommunens IKT-strategi gjennom videre standardisering
og oppgradering av utstyr og programvare har pågått i flere år og har fortsatt i 2019.
Det har vært fokus på å kunne betjene publikum og søknader elektronisk.78
Effektivisering av IKT-arbeid.79
Gjennomgående tiltak – kompetanse og digitalisering – nye arbeidsformer.80



Flere av de igangsatte prosjektene bør prioriteres framover. Det gjelder både
støttesystemet for økonomiprosesser (Framsikt), kvalitetssystem (Compilio), styring
og delegering, IKT-strategi og digitalisering.81
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Årsmelding 2019, s. 26.
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 3.
78
Årsmelding 2019, s. 26.
79
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023.
80
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023.
81
Rapport etter første prosjektår – Fremtidens Karasjok, s. 7.
77
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Innenfor oppvekst:
Digitalisering – nye fagsystem tas i bruk i løpet av høsten 2020



Innenfor helse og omsorg:
Strukturen i journalsystemet må gjennomgås og muligens bygges opp på nytt – det er
vurdert å skifte system, men dette vil kreve store ressurser og er foreløpig vurdert
som for krevende både økonomisk og ressursmessig.82
Enhetsledere og fagansvarlige sykepleiere må tilegne seg nødvendig digital
kompetanse innenfor både turnussystem, økonomisystem og journalsystem. 83
Velferdsteknologi er innført i 2017, organisert som et interkommunalt samarbeid. 84
Velferdsteknologi skal være en integrert del av tjenestetilbudet i omsorgstjenestene
innen 2023.



Innenfor offentlighet og demokrati:
Utvikle en helhetlig og systematisk bruk av sosiale medier (Facebook, Twitter,
Instagram og Snapchat).85
Kommunen har god løsning for overføring av kommunestyremøter på nett, men
denne bør videreutvikles med kobling mot saksdokumenter og protokoll.86



Innenfor tilgjengelighet, innbyggere og brukerorientering:
Vurdere nettsidene mer systematisk ut i fra et bruker- og innbyggerperspektiv.87
Manglende e-Service/skjemaportal til å gi et elektronisk tilbud til innbyggerne.88



Innenfor resultatfokus og effektivitet:
Kommunen jobber ikke systematisk med prosessoptimalisering (LEAN) i hele
organisasjonen.89



Investeringer:90
Felles IKT-investeringer:
IKT-utstyr –skolen:
Velferdsteknologi:

kr 2 500 000
kr 375 000
kr 575 000

82

Rapport etter første prosjektår – Fremtidens Karasjok, s. 8.
Rapport etter første prosjektår – Fremtidens Karasjok, s. 8.
84
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 40.
85
Kommunekompasset 2019, s. 16.
86
Kommunekompasset 2019, s. 16.
87
Kommunekompasset 2019, s. 19.
88
Kommunekompasset 2019, s. 19.
89
Kommunekompasset 2019, s. 28.
90
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023.
83
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3.5.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Arbeidet med digitalisering i kommunen er vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Dette
gjelder særlig for brukere og medarbeidere, samt i et samfunns- og miljøperspektiv. Temaet
er også aktuelt i et organisatorisk og økonomisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Fastsatte mål med digitalisering av kommunale tjenester kan bli utfordret av en rekke
risikofaktorer.
I et brukerperspektiv kan dette blant annet gjelde brukernes tilgang til tjenestene, kunnskap
om selve bruken av tjenestene, samt kvaliteten i selve tjenesteutøvelsen, herunder
saksbehandling. En annen risikofaktor kan være mangel på råd og veiledning til brukerne.
Ytterligere en annen risikofaktor er om brukerne får tilgang på kvalitetssikret informasjon og
tjenester som grunnlag for selvhjelp, mestring og hjelp for å gjøre gode valg.
I et medarbeiderperspektiv kan det foreligge risikofaktorer tilsvarende det som gjelder for
brukere, samt om (riktig) myndighet er delegert til aktuelle beslutningsnivå og medarbeidere
i kommunen/tilgangskontroll.
I et samfunnsperspektiv kan aktuelle risikofaktorer blant annet være kommunens omdømme
i tilfeller der digitale tjenester ikke fungerer som de skal gjøre. Det være seg feil og
systemmangler, sikkerhetsbrudd, svikt i effektivisering og svikt i forenkling av tilgang til
tjenestene.
En annen risikofaktor kan være håndtering av opplysninger og informasjon knyttet til
saksbehandling, herunder sensitive opplysninger.
I et organisatorisk perspektiv kan risikofaktorene være knyttet til planlegging,
ansvarsfordeling, samarbeid, erfaringsutveksling, læring og evaluering. I et organisatorisk
perspektiv kan det også oppstå utfordringer knyttet til blant annet effektivisering,
måloppnåelse og rapporteringsrutiner.
I et økonomisk perspektiv kan det inntre hendelser som ikke gir den økonomiske besparelse
som var forutsatt i digitaliseringsarbeidet. Det kan også oppstå forhold som svekker
effektiviteten i kommunens virksomhetsstyring. Dette kan føre til utilsiktede utgifter både i
selve styringssystemet og i kommunens tjenesteproduksjon.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være høy.
Risikoreduserende tiltak
Kommunen har fastsatte mål for digitalisering av kommunens virksomhet og
tjenesteproduksjon. Dette bidrar til å angi retning for arbeidet, samt kriterier for vurdering
av status i arbeidet. Videre har kommunen en egne ansatte innenfor for IT-området, noe
som styrker kommunens egen fagkompetanse på området. Det rapporteres imidlertid om at
kommunens IKT-enhet er presset på kapasitet.
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På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være delvis risikoreduserende for
uønskede hendelser.
Innspill
Sekretariatet har mottatt innspill knyttet til digitalisering.
Kontrollutvalget hadde ikke noen innspill om dette temaet i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at det kan inntreffe uønskede hendelser som
høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på dette området tidligere. Det gjennomføres
tradisjonelt sett ikke statlig tilsyn av digitalisering som sådan. Deler av kommunens digitale
løsninger kan imidlertid være gjenstand for statlig tilsyn på områder der tilsynet gjelder
regeletterlevelse knyttet til kommunens lovpålagte forvaltning, saksbehandling og
tjenesteutøvelse. Videre kan kommunen være gjenstand for tilsyn fra Datatilsynet
vedrørende håndtering av personvernlovgivningen (GDPR).
Vesentlighetsvurderinger
En kommunes arbeid med digitalisering er vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Dette området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode. Aktuelle tema kan være om
digitaliseringen har ført til mer effektiv saksbehandling og tjenesteutøvelse, samt graden av
tilgjengelighet for innbyggere og brukere.

3.6

Forberedelse og iverksetting av politiske vedtak

3.6.1 Overordnet rammeverk
Forberedelse av saker
I kommuneloven § 13-1 framgår det at kommunedirektøren skal påse at saker som legges
fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, samt at utredningen skal gi et faktisk og
rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Det overordnete hensynet bak denne oppgaven er å
legge til rette for at de folkevalgte skal kunne fatte sine beslutninger på best mulig
grunnlag.91
Til forskjell fra tidligere kommunelov, blir det i ny kommunelov § 13-1 presisert at
kommunedirektøren har et faglig ansvar for utredningens faktiske og rettslige grunnlag.
Hensikten er å tydeliggjøre at kommunens administrative leder har et selvstendig ansvar for

91

Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven).
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å framlegge dette uavhengig av om dette er i strid med politikernes virkelighetsoppfatning
eller meninger.92
I kommuneloven § 11-3 framgår det at det er lederen av et folkevalgt organ som setter opp
saksliste for hvert enkelt møte. Innkalling til møtet skal sendes til organets medlemmer med
rimelig varsel. Innkallingen skal inneholde en liste over de sakene som skal behandles, og
dokumentene i sakene.
Iverksetting av vedtak
I kommuneloven § 13-1 framgår det at kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes
av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Kravet til iverksetting «uten
ugrunnet opphold» er ny sett i forhold til tidligere kommunelov.93 Hvis kommunedirektøren
blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for
iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på
dette på en egnet måte.
Et kommunestyrevedtak er en arbeidsordre fra de folkevalgte som sendes til kommunens
administrasjon for utførelse. Kommunedirektøren må selvfølgelig i betydelig omfang overdra
det praktiske ansvaret for saksforberedelser til underordnede. Det betyr i praksis at mye av
saksutredningene blir utført av saksbehandlere og enhetsledere. Kommunedirektøren må
imidlertid godkjenne sakene og har plikt til å gi uttrykk for det dersom han eller hun mener
det er mangler eller feil med forslag til vedtak eller saksfremlegg.

3.6.2 Karasjok kommune
Forberedelse av saker
I kommunens delegeringsreglement framgår det at kommunedirektøren fremmer innstilling i
alle saker til alle kommunale utvalg, også til kommunestyret dersom saken ikke behandles i
et innstillingsutvalg som førsteinstans, hvis ikke annet er bestemt ved særlov.94
I reglementet sies det videre at kommunedirektøren skal ha et særlig ansvar for å lede
administrasjonens arbeid med å forberede saker for de folkevalgte organer og se til at disse
er forsvarlig utredet blant annet med hensyn til helhetsperspektiv og konsekvenser for
økonomi, personell og publikums krav til tjenester.95
I delegeringsreglementet sies det følgende om saksforberedelse til politiske organer:

92

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

93

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

94

Delegeringsreglement – mars 2020, s. 27.
Delegeringsreglement – mars 2020, s. 26.

95
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I kommunes årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 framgår det at «formannskapet er
saksforberedende organ for kommunestyret». I kommunens delegeringsreglement framgår
det imidlertid ikke noe om dette. Tvert imot har sekretariatet registrert at denne retten har
blitt snevret inn (eventuelt tatt helt vekk) fra formannskapet ved kommunestyrets vedtak
om nytt delegeringsreglement for kommunen i mars 2020. I utkastet til nytt
delegeringsreglement (som ble vedtatt av kommunestyret) kan man se at punktet om
«formannskapets rett til å fremme innstilling overfor kommunestyret i alle saker innenfor
sitt område som skal avgjøres av kommunestyret», er foreslått tatt vekk i det nye
reglementet.96 Vedtaket i kommunestyret synes å vise at kommunestyret bifalt denne
endringen.
Karasjok kommune har tre hovedutvalg. I kommunens delegeringsreglement framgår det at
hovedutvalgene har rett til å fremme innstilling til formannskapet i saker innenfor sitt
område som skal avgjøres i kommunestyret.
Iverksetting av vedtak
I kommunens delegeringsreglement framgår det at kommunedirektøren skal iverksette og
følge opp de vedtak som blir gjort i folkevalgte organer.
Vår gjennomgang av kommunestyremøter viser at kommunedirektøren avgir
kvartalsrapporter, årsmeldinger og årsregnskap til kommunestyret.

96

Se utkast til nytt reglement (fremlagt for kommunestyret til behandling i mars 2020), s. 10.
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I Kommunekompasset (2019) får Karasjok kommune 43 av 100 mulige poeng innenfor
området politisk styring og kontroll.
Basert på beskrivelser i ulike dokumenter og undersøkelser kan det oppsummeres med at
Karasjok kommune blant annet har behov for en helhetlig gjennomgang av
delegasjonsreglementet i kommunen basert på en tydelig ansvarsfordeling, der politikerne
tar ansvar for hva som skal oppnås (målsettinger) og administrasjonen tar ansvar for
hvordan det skal gjøres
Vi viser forøvrig til omtale av forholdet mellom kommunens folkevalgte organer og
kommunens administrasjon i kapitlene 3.1 og 3.2.

3.6.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Forberedelse og iverksetting av politiske vedtak er vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Særlig
gjelder dette i et politisk og organisatorisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
En risikofaktor er at saker som administrasjonen legger fram for folkevalgte organer ikke er
forsvarlig utredet. Konsekvens vil da være at saker til politisk behandling ikke gir et kvalifisert
beslutningsgrunnlag.
En annen risikofaktor er at saker til kommunestyret ikke blir behandlet i tråd med kommunens
delegeringsreglement, herunder hvilke organ som gjennom reglementet har innstillingsrett til
kommunestyret.
Det er også en risikofaktor at politiske vedtak ikke blir fulgt opp av administrasjonen, noe som
svekker det demokratiske elementet i en kommune. Manglende rapportering fra administrasjon
til folkevalgte organer kan svekke den folkevalgte dimensjonen i virksomhetsstyringen.

I et organisatorisk perspektiv kan det oppstå utfordringer knyttet til blant annet ledelse,
planlegging, måloppnåelse og rapporteringsrutiner.
I et økonomisk perspektiv kan det oppstå forhold som svekker effektiviteten i kommunens
virksomhetsstyring. Dette kan føre til utilsiktede utgifter både i selve styringssystemet og i
kommunens tjenesteproduksjon.
På dette området vurderes konsekvens av uønskede hendelser å være på middels nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være kapasitet, kompetanse, samt godt rutiner for
ferdigstillelse av dokumenter, herunder kvalitetssikring. Klare ansvarsforhold og rutiner for
systematisk ajourhold i saksbehandlingssystemet er andre tiltak som kan bidra til god
forberedelse og iverksetting av politiske vedtak.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak i liten grad å være plass på plass, noe som
gjør at vi svarer nei på spørsmålet om det finnes risikoreduserende tiltak på plass.
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Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder området.
Kontrollutvalget hadde ikke noen innspill om dette temaet i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på dette området i planperioden 2013-2020.
Dette området er tradisjonelt sett ikke gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Dette området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

3.7

Arbeidsmiljø, HMS og sykefravær

3.7.1 Overordnet rammeverk
Arbeidsmiljø og HMS
Arbeidsmiljø er forholdene for arbeidstakerne på en arbeidsplass.97 Arbeidsmiljø omfatter
blant annet de fysiske, vernetekniske, yrkeshygieniske, psykososiale og velferdsmessige
forholdene.
Arbeidsmiljølovens formål er blant annet å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en
helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og
psykiske skadevirkninger, og med en velferdsmessig standard som til enhver tid er i samsvar
med den teknologiske og sosiale utvikling i samfunnet.98
I arbeidsmiljøloven § 3-1 framgår det at arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk
arbeid for å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt. Dette
skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.
Systematisk HMS-arbeid innebærer blant annet at arbeidsgiver skal:
 fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet
 ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og
myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt
97
98

Se Store norske leksikon: https://snl.no/arbeidsmilø
Arbeidsmiljøloven § 1-1.
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 kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risikoforholdene i
virksomheten, utarbeide planer og iverksette tiltak for å redusere risikoen
 under planlegging og gjennomføring av endringer i virksomheten, vurdere om
arbeidsmiljøet vil være i samsvar med lovens krav, og iverksette de nødvendige tiltak
 iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt
i eller i medhold av denne lov
 sørge for systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær
 sørge for løpende kontroll med arbeidsmiljøet og arbeidstakernes helse når
risikoforholdene i virksomheten tilsier det
 foreta systematisk overvåking og gjennomgang av det systematiske helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeidet for å sikre at det fungerer som forutsatt
Arbeidsmiljøloven stiller krav om valg av verneombud i virksomhet med 10 eller flere
ansatte.99 Loven stiller videre krav om å opprette arbeidsmiljøutvalg i virksomhet hvor det
jevnlig sysselsettes minst 50 arbeidstakere. 100
Sykefravær og inkluderende arbeidsliv
Sykefravær
I arbeidsmiljøloven § 3-1 framgår det at arbeidsgiver skal sørge for systematisk arbeid med
forebygging og oppfølging av sykefravær.
Hvis en arbeidstaker har fått redusert arbeidsevne som følge av ulykke, sykdom, slitasje e.l.,
skal arbeidsgiver, så langt det er mulig, iverksette nødvendige tiltak for at arbeidstaker skal
kunne beholde eller få et passende arbeid.101
Arbeidsgiver skal i samråd med arbeidstaker utarbeide oppfølgingsplan for tilbakeføring til
arbeid i forbindelse med ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er
åpenbart unødvendig. Arbeidet med oppfølgingsplan skal starte så tidlig som mulig, og
planen skal være utarbeidet senest når arbeidstaker har vært helt eller delvis borte fra
arbeidet i fire uker.102
Arbeidsgiver skal innkalle arbeidstaker til dialogmøte om innholdet i oppfølgingsplanen
senest innen sju uker etter at arbeidstaker har vært helt borte fra arbeidet som følge av
ulykke, sykdom, slitasje eller lignende, med mindre dette er åpenbart unødvendig.103

99

Arbeidsmiljøloven § 6-1.
Arbeidsmiljøloven § 7-1.
101 Arbeidsmiljøloven § 4-6.
102 Arbeidsmiljøloven § 4-6.
103 Arbeidsmiljøloven § 4-6.
100
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Inkluderende arbeidsliv – IA-avtalen
Samarbeidet mellom staten og partene i arbeidslivet om et mer inkluderende arbeidsliv (IAavtalen) startet i 2001 ut fra en felles erkjennelse mellom partene og myndighetene om
behovet for å redusere de viktigste utstøtingsmekanismene og utvikle og fremme
nærværsfaktorer i arbeidslivet.104 Sist inngåtte IA-avtale gjelder for 2019-2022.
Målsettingene i avtalen er at sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenlignet
med årsgjennomsnittet for 2018, samt at frafallet i arbeidslivet skal reduseres.

3.7.2 Karasjok kommune
Arbeidsmiljø og HMS
I kommuneplanens samfunnsdel framgår det at «i en tid med store nedskjæringer i
kommuneøkonomien, er det viktig at å holde motivasjonen oppe» slik at kommunen
fremdeles kan opprettholde et kvalitativt tjenestetilbud overfor innbyggerne.105 I planen
vurderes det derfor som en utfordring for kommunen å «styrke organisasjonen og
samholdet i kommunen».
I kommuneplanens samfunnsdel er det videre satt som et delmål om «deltakende
medarbeidere som tar og får ansvar», med mål om blant annet «godt arbeidsmiljø» samt
«tilrettelegge for fleksible løsninger vedrørende arbeidstid og fjernarbeid».
Sekretariatet har på forespørsel til kommunen blitt opplyst om at Karasjok kommune har
dokumenter knyttet til arbeidsgiverpolitikk/arbeidsgiverstrategier, men vi har ikke fått
oversendt disse. I Kommunekompasset 2019 opplyses det om at det er en svakhet at
Karasjok kommune ikke har en slik arbeidsgiverstrategi.106
Sekretariatet har bedt kommunen om å oversende eventuelle HMS-planer eller liknende
dokumenter, men har ikke fått oversendt slike.
Sekretariatet har videre blitt opplyst om at Karasjok kommune bruker KS sin
personalhåndbok.
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 er HMS, internkontroll og
sykefravær/nærvær vurdert å være en del av kommunens sentrale utfordringer.
Karasjok kommune har et arbeidsmiljøutvalg, som består av representanter fra
arbeidsgiversiden, arbeidstakerorganisasjoner og hovedverneombud. I tillegg møter
kommunens bedriftshelsetjeneste (Hemis AS) og NAV Arbeidslivssenter. I forbindelse med
arbeidet med inkluderende arbeidsliv (IA). Arbeidsmiljøutvalget behandler saker om
sykefravær, internkontroll, HMS-saker, samt orienteringer om avvik.
Karasjok kommune har i 2019 tatt i bruk avviks- og kvalitetsverktøyet Compilo. I kommunens
årsmelding for 2019 sies det at dette verktøyet åpner for enklere oversikt og kunnskap om
104

Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv - Et arbeidsliv med plass for alle - 1. januar 2019 – 31. desember
2022.
105
106

Kommuneplanens samfunnsdel (2009-2021), s. 23.
Kommunekompasset 2019, s. 31.
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avvik, med muligheter for å rapportere det videre. Det sies videre at det vil bli gitt
oppfriskning i bruk av dette avvikssystemet i løpet av høsten 2020. Det sies også at det i
2019 er gjennomført 40 timers obligatorisk kurs for verneombud og ledere.
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 framgår det at Karasjok kommune har
hatt en HMS-koordinator i en toårig prosjektstilling, med fokus på arbeidsmiljø og
sykefravær/nærvær. Det framgår videre at kommunedirektøren vil foreslå stillingen omgjort
til en fast stilling med tiltredelse i juli 2020. Sekretariatet er ikke kjent med om dette faktisk
ble gjort.
Hovedverneombudet i kommunen er frikjøpt i 30 % stilling for å ivareta sine oppgaver.
I Kommunekompasset 2019 framgår det at Karasjok kommune kun oppnår 29 av 100 mulige
poeng innenfor fokusområdet «kommunen som arbeidsgiver». Det framgår videre at
kommunen blant annet har følgende utfordringer og svakheter innenfor området
arbeidsmiljø:







Videreutvikle friskliv-tilbud til ansatte
Mer helhetlig gjennomføring av årlige medarbeidersamtaler
Gjennomføre og følge opp systematiske medarbeiderundersøkelser
Har ingen (andre) metoder for å vedlikeholde og utvikle arbeidsmiljøet
Har ikke tydelig fokus på arbeid og aktiviteter for å motvirke diskriminering og
særbehandling blant kommunens ansatte
Bruker ikke mangfold som en systematisk ressurs i arbeidsmiljøet

Sykefravær og inkluderende arbeidsliv
For deler av kommunens arbeid med sykefravær/nærvær viser vi til det som er nevnt
ovenfor om arbeidsmiljø og HMS.
Kommunestyret i Karasjok kommune har uttalt at sykefraværet i kommunen ikke bør være
høyere enn 6 prosent.107
I kommunens årsmelding for 2019 sies det at kommunen over flere år har hatt et høyt
sykefravær.
I 2019 var sykefraværet i Karasjok kommune på 11,56 prosent, noe om er en økning på om
lag 0,70 posent fra 2018. 108 Til sammenlikning hadde Porsanger kommune et sykefravær på
om lag 9 prosent dette året.
Det høyeste samlede sykefraværet var i kommunedirektørens stab (16,08 prosent), mens
det laveste samlede sykefraværet var på avdeling for plan, teknisk, miljøutvikling og næring
(3,95 prosent).

107
108

Årsmelding 2019, s. 15.
Årsmelding 2019, s. 13.
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En oversikt i kommunens årsmelding for 2019 viser at sykefraværet har holdt seg relativt
stabilt i perioden 2015 (12,1 prosent) til 2019 (11,56 prosent). I kommunens årsmelding for
2019 sies det videre at sykefraværet på noen avdelinger ikke er arbeidsrelatert, mens det på
andre avdelinger er arbeidsrelatert. Det sies også at kommunen fortsatt vil ha et stort fokus
på arbeidet med sykefravær.

3.7.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et medarbeiderperspektiv. Men området
er også vesentlig sett ut i fra et politisk, et organisatorisk og et omdømmemessig perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et medarbeiderperspektiv kan dette blant annet
gjelde belastninger, arbeidsmengde, trivsel, slitasje, skade og sykdom. I et
omdømmeperspektiv kan dårlig arbeidsmiljø vanskeliggjøre rekruttering og stabilisering. I et
politisk perspektiv er en risikofaktor manglende etterlevelse av arbeidsgiverpolitiske
retningslinjene og manglende måloppnåelse. Risikofaktorene kan også være knyttet til mer
organisatoriske forhold, som for eksempel manglende kapasitet og kompetanse på området,
samt uklare ansvarsforhold og oppfølging av HMS-arbeidet i kommuneorganisasjonen.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på middels nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse og forankring av vedtatte mål i organisasjonen,
omdømmebygging, samt etablerte interne rutiner og handlingsmål for at uønskede
hendelser ikke skal inntreffe. Arbeidsmiljø påvirker ofte i stor grad sykefravær og
prestasjoner. HMS-arbeidet blir stadig en viktigere del av god virksomhetsledelse.
Internkontroll er fellesnevneren på de systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten
planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende
regelverkskrav.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være delvis ivaretatt og spørsmålet
om tilstedeværelse av risikoreduserende tiltak besvares med delvis.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt noen innspill på dette området.
Kontrollutvalget hadde ikke noen innspill om dette temaet i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som middels.
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Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er gjennomført forvaltningsrevisjon på området om sykefravær i 2012. Det er også
gjennomført forvaltningsrevisjon om rutiner for internkontroll (2015), noe som delvis eller
indirekte berører temaet arbeidsmiljø, HMS og sykefravær. Kontrollutvalget har i henhold til
plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 bestilt en forvaltningsrevisjon om sykefravær og IAavtalen fra revisjonen. Dette området kan være gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være middels på dette området. Dette området vurderes å
ikke være aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

3.8

Etikk

3.8.1 Overordnet rammeverk
I kommuneloven § 1-1 framgår det blant annet at loven skal bidra til at kommuner er
tillitsskapende. Ifølge lovforarbeidene er dette en videreføring av tidligere kommunelovs
formål om at loven skal legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy
etisk standard.109 For den enkelte folkevalgte og ansatte synliggjør dette ved at det kreves at
de i sine avgjørelser og handlinger skal ta hensyn til et sett normer, formål og verdier som
bidrar til virksomhetens objektivitet og uavhengighet.110 I lovforarbeidene understrekes det
at kommunene har et lokalt ansvar for å sørge for at folkevalgte og ansatte er bevisste på og
utvikler et godt skjønn for håndtering av etiske problemstillinger.111 Det er derfor viktig at
kommunene arbeider kontinuerlig med bevisstgjøring og holdningsskapende arbeid.
I kommuneloven § 14-7 framgår det at kommunes årsberetning skal redegjøre for tiltak som
er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å sikre en høy etisk standard.
Etiske retningslinjer er viktig hjelpemiddel i arbeidet med å utvikle og vedlikeholde en høy
etisk standard i kommunesektoren og må tilpasses hver enkelt kommune. De vedtas av
kommunestyret og følges opp i daglig ledelse og drift. KS har utarbeidet anbefalinger for
etiske retningslinjer som er et godt hjelpemiddel for kommunene. Kommunesektorens
etikkutvalg skal gi råd og anbefalinger til kommuner og fylkeskommuner om spørsmål
knyttet til etikk og antikorrupsjon. Både kommuneledelsen og enkeltpersoner kan ta kontakt
med utvalget.112

3.8.2 Karasjok kommune
I kommuneplanens samfunnsdel er det et delmål om at kommunen skal ha «deltakende
medarbeidere som tar og får ansvar».

109

Prop. 46 L (2017-2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), s. 23.
Ot.prp. nr. 17 (2008–2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i
kommuner og fylkeskommuner), s. 12.
111 Ot.prp. nr. 17 (2008–2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitskapende forvaltning mv. i
kommuner og fylkeskommuner), s. 13.
112 KS.no
110
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Som tidligere nevnt er ikke sekretariatet kjent med at Karasjok kommune har en eller flere
arbeidsgiverstrategiske eller arbeidsgiverpolitiske dokument(er) eller plan(er).
Karasjok kommune egne etiske retningslinjer, som gjelder både for ansatte og folkevalgte i
kommunen. Disse retningslinjene er vedtatt i kommunestyret i november 2017.
Formålet med retningslinjene er at de skal fremme bevissthet omkring etiske tema og bidra
til å styrke kommunens omdømme, klargjøre hva som er akseptabel praksis og gi veiledning i
vanskelige vurderinger. Det framgår at situasjoner der det kan reises tvil om den enkeltes
habilitet og objektivitet må unngås. Det sies videre at kommunen legger stor vekt på
redelighet, respekt, mot, lojalitet og åpenhet i all virksomhet. Det sies også at både
folkevalgte og ansatte har ansvar for å etterleve dette prinsippet.
Sekretariatet har ikke funnet at kommunens arbeid med etiske forhold omtales i
kommunens årsmelding for 2019.
I Kommunekompasset 2019 for Karasjok kommune sies det at kommunen har utviklet et sett
med etiske retningslinjer som man hadde prosess på da de ble utviklet.113 Imidlertid sies det
videre at utfordringen ligger i at kommunen jobber lite systematisk med disse igjennom
året/perioden. Det sies videre at kommunen må arbeide mer systematisk med etiske
retningslinjer og etisk refleksjon.

3.8.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et omdømmeperspektiv. Men området
er også vesentlig sett ut i fra perspektiv som gjelder brukere, politiske forhold, økonomi og
et organisatoriske forhold.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et omdømmeperspektiv kan brudd på etiske
normer, herunder kommunens etiske retningslinjer, føre til svekket tillit til kommunen. I et
politisk og organisatorisk perspektiv er risikofaktorene blant annet manglende kunnskap,
forankring og etterlevelse av de etiske retningslinjene. I et økonomisk perspektiv kan brudd
på etiske retningslinjer medføre korrupsjon og misbruk av fellesskapets verdier.
Målet med etiske retningslinjer er å skape en felles plattform for kommunen. Etiske
retningslinjer sier noe om hvilken etisk standard organisasjonen vil ha og hvilke handlinger
som ikke aksepteres. Etiske retningslinjer må være tilgjengelig, gjøres kjent
og jevnlig benyttes til refleksjon over egen praksis. Formålet er å videreutvikle gode
holdninger og god praksis. Etiske retningslinjer kan med fordel være felles for både
folkevalgte og administrativt ansatte, eventuelt med enkelte punkter ulikt ut fra ulike roller.
Reglene om gaver bør være de samme for politikere og administrasjonen.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på middels nivå.
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Kommunekompasset 2019, s. 15.
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Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for omdømmebygging, samt etablerte interner rutiner, kontroller og
handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være lite ivaretatt og spørsmålet
om tilstedeværelse av risikoreduserende tiltak besvares med nei.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder dette området.
Kontrollutvalget hadde ikke noen innspill om dette temaet i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er gjennomført forvaltningsrevisjon som delvis eller indirekte berører etiske forhold i
kommunen. Dette gjelder forvaltningsrevisjonen om rutiner for internkontroll (2015). Dette
området er ikke gjenstand for statlig tilsyn.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Dette området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

3.9

Avvik og varsling

3.9.1 Overordnet rammeverk
En kommune er en kompleks organisasjon der det kan forekomme en rekke uønskede
hendelser (avvik med mer). Det kan være vanskelig å skille mellom varsling og avvik, da
grensene er uklare/overlappende.
Formelt sett defineres avvik som «manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold
av lov».114 Både arbeidsmiljølovgivningen115 og særlover116 i forhold til de tjenester som
kommunen yter, stiller krav om rutiner som sikrer at kommunen avdekker, retter opp og
forebygger overtredelser av disse (avvikshåndtering). En viktig del av en kommunes
internkontroll er et levende avvikssystem.117 For at det skal fungere må man ha en kultur der
114

Se for eksempel Arbeidstilsynet: https://www.arbeidstilsynet.no/hms/avvik-og-avvikshandtering/
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 3-1 (2) bokstav e).
116 Se blant annet forskrift om internkontroll for kommunen i arbeids- og velferdsforvaltningen § 4,
forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten § 4 og lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa
(opplæringslova) §§ 9a-4 og 13-10 andre ledd.
117 Se for eksempel Arbeidstilsynet: https://www.arbeidstilsynet.no/hms/avvik-og-avvikshandtering/
115
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det ikke bare er godtatt, men forventet, at medarbeiderne på alle nivåer melder fra om
avvik. Det må også være en trygghet for at avvikene følges opp og håndteres seriøst.
I henhold til arbeidsmiljøloven har arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i
virksomheten.118 Med kritikkverdige forhold menes i grove trekk brudd på lover og regler,
virksomhetens retningslinjer, eller allmenne oppfatninger av hva som er forsvarlig eller etisk
akseptabelt.119 Eksempler på kritikkverdige forhold er mobbing og trakassering,
diskriminering, korrupsjon og maktmisbruk.120 Virksomheten skal ha utarbeidet rutiner for
intern varsling, eller sette i gang andre tiltak som legger forholdene til rette for intern
varsling ved kritikkverdige forhold. Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar
med arbeidsmiljøloven er lovstridig.121

3.9.2 Karasjok kommune
I kommuneplanens samfunnsdel er det et delmål om at kommunen skal ha «deltakende
medarbeidere som tar og får ansvar». Ett av tiltakene for å nå dette målet er et å «skape
kultur for nytenkning og kunnskapsdeling».
I Kommunekompasset 2019 for Karasjok kommune er det flere funn som viser at kommunen
har utfordringer og svakheter knyttet til det å være en lærende organisasjon.
Rutiner for avvik og varsling var også tema i overordnet analyse som grunnlag for plan for
forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2020.122
Her ble det sagt følgende om dette temaet:
«En kommune er en kompleks organisasjon der det kan forekomme en rekke uønskede hendelser
(avvik). Formelt sett defineres avvik som «manglende etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold
av lov». Både arbeidsmiljølovgivningen og særlover i forhold til de tjenester som kommunen yter
stiller krav om rutiner som sikrer at kommunen avdekker, retter opp og forebygger overtredelser
av disse (avvikshåndtering).
En viktig del av en kommunes internkontroll er et levende avvikssystem. For at det skal fungere
må man ha en kultur der det ikke bare er godtatt, men forventet, at medarbeiderne på alle nivåer
melder fra om avvik. Det må også være en trygghet for at avvikene følges opp og håndteres
seriøst. I henhold til arbeidsmiljøloven har arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold
i virksomheten.
Med kritikkverdige forhold menes i grove trekk brudd på lover og regler, virksomhetens
retningslinjer, eller allmenne oppfatninger av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt.
Eksempler på kritikkverdige forhold er mobbing og trakassering, diskriminering, korrupsjon og
maktmisbruk. Virksomheten skal ha utarbeidet rutiner for intern varsling, eller sette i gang andre
tiltak som legger forholdene til rette for intern varsling ved kritikkverdige forhold. Gjengjeldelse
mot arbeidstaker som varsler i samsvar med arbeidsmiljøloven er lovstridig.
118

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 2 A-1.
Se Ot.prp.nr.84 (2005-2006) Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling), på side 23.
120 38 Se KS; Varsling - Hvordan utvikle gode rutiner for varsling i kommuner og fylkeskommuner (juni 2007).
119

121
122

Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 2 A-4.
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS – Overordnet analyse – Forvaltingsrevisjon 2017-2020.
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Karasjok kommune har i 2015 gått til innkjøp av internkontrollsystemet Compilo. I følge
årsmeldingen for 2015 er det gitt opplæring til ledere og superbrukere i bruk av modulene Årshjul
og Avvik og avvikshåndtering. I følge årsmeldingen åpner bruken av Compilo som avvikssystem for
enklere oversikt og kunnskap om avvik, med muligheter for å rapportere det videre. Videre
framgår det av årsmeldingen at det nye avvikssystemet åpner for at en kan ta ut oversikter over
avviksmeldinger – også innenfor HMS.
Kommunen har utarbeidet et dokument kalt «System for helse-, miljø- og sikkerhetsaktiviteter
(HMS-håndboka). Denne ble vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget i mai 2010 (sak 11/10). Revisjonen er
ikke kjent med at disse har blitt revidert i ettertid. Dokumentet er omfattende (om lag 220 sider)
og omhandler et bredt spekter av tema, herunder organisasjonsstruktur, bemanning,
verneorganisasjon, lover og forskrifter, ulike prosedyrer (blant annet personalbehandling,
tilsettinger, lønn, politianmeldelser, instruks for kommunale innkjøp og håndtering av
personopplysninger), og prosedyrer for behandling av avvik og varsler.
Området er svært vesentlig fra et brukerperspektiv (ansatte, ledere og tjenestemottakere), men
er også vesentlig i et organisatorisk perspektiv og i et samfunnsperspektiv (omdømme). Det er
ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på dette området tidligere. Det utføres tradisjonelt sett ikke
statlig tilsyn på området. En eventuell forvaltningsrevisjon kan starte opp tidlig i planperioden
(2017).»

I den overordnede analysen ble eventuelle uønskede hendelser knyttet til kommunens
rutiner og bruk av avvik og varsling, vurdert som store. Det samme gjelder sannsynligheten
for at uønskede hendelser kan finne sted. Samlet sett ble graden av risiko på dette området
vurdert som høy.
Senere vedtok kommunestyret i Karasjok kommune at avvik og varsling skulle være en av
flere forvaltningsrevisjoner i planperioden 2017-2020. Kontrollutvalget sendte bestilling av
forvaltningsrevisjon om avvik og varsling til revisjonen i november 2019. Per desember 2020
har ikke kontrollutvalget mottatt rapport(er) om dette fra revisjonen.
Varsling
Sekretariatet har bedt Karasjok kommune om å oversende kommunens eventuelle særskilte
retningslinjer/rutiner for varsling av kritikkverdige forhold, men har ikke fått oversendt slike.
Imidlertid omtales varsling av kritikkverdige forhold i kommunens etiske retningslinjer, der
det sies følgende:
«Ytringsfrihet er en grunnleggende menneskerettighet som hviler på tungtveiende hensyn til
samfunn og enkeltmennesker. Ansatte i kommunen har samme grunnleggende ytringsfrihet, jfr.
Grunnlovens § 100. Det gjelder også på områder som har tilknytning til den enkeltes arbeidssted.
Kulturen i virksomhetene bør være slik at åpen debatt og kritiske ytringer når fram til det nivået
det skal i den interne saksbehandlingen.
Prinsipper om åpenhet og innbyggernes kontroll med offentlig forvaltning forutsetter at
allmennheten får innsyn i kritikkverdige forhold. Dette medfører at kommunens ledelse i enkelte
tilfeller må kunne gi allmennheten faktiske opplysninger og sin oppfatning av forholdene.
Alle ansatte har et selvstendig ansvar for å ta opp forhold de får kjennskap til på arbeidsplassen
som ikke er i samsvar med lover, regler og etiske retningslinjer, der dette ikke er i strid med annen
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lov. Spørsmål om adgangen til å gi opplysninger til allmennheten må vurderes i forhold til
hensynet til lojalitet og mulig intern rapportering av forholdet. Ansatte med slik informasjon må
vurdere hva motivet er for varslingen og om forholdet objektivt sett er alvorlig. Tjenestevei må
være første alternativ for løsning av saken, deretter tillitsmannsapparatet eller til en offentlig
kontroll- eller tilsynsmyndighet før en går ut til allmennheten.
Den som varsler har krav på at varslingen behandles fortrolig og at det ikke settes i verk
urettmessige sanksjoner, jfr. Arbeidsmiljølovens § 2-4, 2. ledd. Kommunen vil heller ikke
etterforske eller anmelde medarbeidernes kontakt med medier, gitt at lovbestemt taushetsplikt
overholdes.»

I Kommunekompasset 2019 for Karasjok kommune sies det at kommunen har et
system/rutiner for intern varsling, men har ikke etablert noen tydelig «rød knapp» hvor
eksterne (innbyggere, leverandører med mer) kan tipse om betenkelige forhold som de
mener å observere i kommunen.
Avvik
Karasjok kommune har anskaffet et helhetlig kvalitetssystem (Compilo). I
Kommunekompasset 2019 for Karasjok kommune sies det imidlertid at kommune ikke har
implementert og tatt i bruk den arbeidsmetodikk som et slikt kvalitetssystem legger til rette
for. Det sies videre at det nesten ikke meldes om avvik, og i den grad det gjøres, så lukkes
disse uten at de løftes opp på et overordnet nivå for å se om det er systemfeil i
organisasjonen. Det sies også at enhetene i kommunen ikke redegjør og tydeliggjør for
gjennomførte analyseresultat og tiltak for å lukke systematiske avvik, for alle i
organisasjonen.
I Kommunekompasset 2019 for Karasjok kommune sies det også at kommunen ikke har
etablert noe elektronisk system for oppfølging av synspunkter og klager som kommer inn til
kommunen.

3.9.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et medarbeiderperspektiv og et
brukerperspektiv. Men området er også vesentlig sett ut i fra et omdømmeperspektiv,
politisk og et organisatorisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et medarbeiderperspektiv kan dette blant annet
gjelde manglende kunnskap om og forankring av rett og plikt til å varsle hos ansatte og
ledere, samt viktigheten av å rapportere avvik. Det kan også være risiko for at varslere ikke
blir behandlet på den måte loven krever, for eksempel at det utøves gjengjeldelse.
I et brukerperspektiv kan manglende evne til å fange opp eller gjøre noe med avvik eller
kritikkverdige forhold gå ut over tjenesteproduksjonen og sikkerheten til pasienter/brukere.
I et omdømmeperspektiv kan svikt i rutiner for avvik og varsling, samt håndtering av
personer som melder avvik eller varsler om kritikkverdige forhold, svekke tilliten til
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kommunen. Svikt på området kan føre til at varslere velger å gå ut offentlig i stedet for å ta
forholdet opp internt.
I et politisk perspektiv kan dette medføre lovbrudd på arbeidsgiveransvaret og en svekket
tillit til det politiske styret. I et organisatorisk perspektiv kan risikofaktorene blant annet
gjelde manglende rutiner for håndtering av avvik, samt etterlevelse av disse, herunder
mangel på oppfølging og lukking av rapporterte avvik. Når det gjelder varsling av
kritikkverdige forhold kan også risikofaktorene blant annet være knyttet til manglende
rutiner, samt spørsmålet om det foreligger en åpenhetskultur i organisasjonen eller ikke.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være høy.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter, herunder etablering av interne rutiner og handlingsmål for at uønskede
hendelser ikke skal inntreffe.
Kommunen har innført system for håndtering av avvik, og har rutiner for varsling av
kritikkverdige forhold, men i praksis synes de risikoreduserende tiltak kun å være delvis på
plass. For eksempel viser undersøkelser (Kommunekompasset 2019) at kommunen ikke har
tatt i bruk og implementert en praksis for håndtering avvik, samtidig som det nesten ikke
meldes om avvik. Vi vurderer det derfor slik at graden av de risikoreduserende tiltak settes
til nei.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder området.
Kontrollutvalget hadde ikke noen innspill om dette temaet i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er gjennomført forvaltningsrevisjon som delvis eller indirekte gjelder dette området.
Dette gjelder forvaltningsrevisjon av rutiner for internkontroll (2015). Videre er det som
tidligere nevnt igangsatt forvaltningsrevisjon av kommunens håndtering av avvik og varsling.
Området varsling er tradisjonelt sett ikke gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Kommunens system for avvikshåndtering kan være gjenstand for tilsyn på systemnivå, men
da avgrenset til områder regulert i særlovgivningen, for eksempel innenfor helse, pleie og
omsorg.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Området anses å være aktuelt
for forvaltningsrevisjon.
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3.10 Anskaffelser, innkjøp og kontraktsoppfølging
3.10.1 Overordnet rammeverk
Planlegging av anskaffelser og innkjøp
Formålet med denne aktiviteten er blant annet å vurdere hvilke behov som skal ivaretas ved
en anskaffelse, hvordan behovet best kan dekkes, ivareta strategiske føringer for
anskaffelsen, sikre et mandat for prosessen, samt forberede konkurransen.123
Gjennomføring av anskaffelser og innkjøp
Kommunen er underlagt bestemmelsene i lov og forskrift om offentlige anskaffelser, ved alle
anskaffelser av varer og tjenester og bygge- og anleggskontrakter (lov om offentlige
anskaffelser §§ 2 og 3).
Formålet med lov om offentlige anskaffelser framgår av anskaffelsesloven §1:
Loven og tilhørende forskrifter skal bidra til økt verdiskapning i samfunnet ved å sikre mest
mulig effektiv ressursbruk ved offentlige anskaffelser basert på forretningsmessighet og
likebehandling. Regelverket skal også bidra til at det offentlige opptrer med stor integritet,
slik at allmennheten har tillit til at offentlige anskaffelser skjer på en samfunnstjenlig måte.
I lov om offentlige anskaffelser stilles det noen grunnleggende krav til gjennomføringen av
offentlige anskaffelser.124 En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på
konkurranse. Oppdragsgiver skal opptre i samsvar med god forretningsskikk, sikre høy
forretningsetisk standard, samt sikre at det ikke finner sted forskjellsbehandling mellom
leverandører. Oppdragsgiver skal videre sikre at hensynet til forutberegnelighet,
gjennomsiktighet og etterprøvbarhet ivaretas gjennom anskaffelsesprosessen. Utvelgelse av
kvalifiserte anbydere og tildeling av kontrakter skal skje på grunnlag av objektive og ikkediskriminerende kriterier.
Forskrift om offentlige anskaffelser inneholder blant annet krav til kunngjøring i den norske
databasen Doffin (Database for offentlig innkjøpsinformasjon). For anskaffelser over EØSterskelverdiene er det i tillegg krav om publisering i TED-databasen, som er EUs offisielle
kanal for kunngjøring av offentlige innkjøp i hele EØS-området. Videre regulerer forskriften
anskaffelsesprosedyrer, konkurransegrunnlaget, minimumskrav til leverandøren
(kvalifikasjonskrav), kriterier for valg av tilbud, tidsfrister og avslutning av konkurransen. I
tillegg er det krav om protokollførsel, dokumentasjonsplikt og arkivplikt.125
Nedenfor presenteres en oversikt over hvilke deler av anskaffelsesforskriften som gjelder for
ulike anskaffelsesverdier.126

123

Se Anskaffelser.no: https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/anskaffelsesprosessen-steg-steg/avklare-behovog-forberede-konkurransen
124 Lov om offentlige anskaffelser § 5.
125 Veileder til offentlige anskaffeler: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/veileder-offentligeanskaffelser/id2581234/sec10
126 Oversikten er hentet fra https://www.anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/terskelverdier-offentlige-anskaffelser
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Terskelverdier

Tillatte anskaffelsesprosedyrer

Del I:
Alle kontrakter av verdi mellom 100 000 kr og 1,3 mill. kr ekskl.
mva. (uansett hvem som anskaffer, og hva som kjøpes)

Ingen spesiell prosedyre. Grunnleggende
prinsipper og bestemmelser i FOA kap.7 må
følges.

Kontrakter om kjøp av helse- og sosialtjenester for under 7,2 mill.
kr ekskl. mva.
Del I og II:
Vare- og tjenestekontrakter til en verdi av mellom 1,3 mill. og 2,05
mill. kr ekskl. mva. for alle unntatt statlige myndigheter

Åpen tilbudskonkurranse (FOA § 8-3)
Begrenset tilbudskonkurranse (FOA § 8-3)

Alle bygge- og anleggskontrakter til en verdi av mellom 1,3 mill. og
51,5 mill. kr ekskl. mva. (uansett hvem som anskaffer)
Kontrakter om særlige tjenester til en verdi over 1,3 mill. kr ekskl.
mva. Merk: I tillegg gjelder noen bestemmelser i Del III for denne
type anskaffelser når verdien overstiger EØS terskelverdien for
særlige tjenester på 7,2 mill. ekskl.mva.
Del I og III:
Vare- og tjenestekontrakter til en verdi av over 1,3 mill. kr ekskl.
mva. for statlige myndigheter
Vare- og tjenestekontrakter til en verdi av over 2,05 mill. kr ekskl.
mva. for alle andre virksomheter

Åpen og begrenset
anbudskonkurranse (FOA § 13-1 (1))
Konkurranse med forhandlinger (FOA § 13
(2))
Konkurransepreget dialog (FOA § 13 (2))
Innovasjonspartnerskap (FOA § 13 (3))

Bygge- og anleggskontrakter til en verdi av over 51,5 mill. kr ekskl.
mva. (alle virksomheter)
Kontrakter om helse- og sosialtjenenester for over 7,2 mill. kr ekskl.
mva.

Egne prosedyrebestemmelser

Kontraktsoppfølging
Gjennom kontraktsoppfølging sikrer kommunen at de ytelsene som er avtalt faktisk blir
levert.127 Videre sikrer dette at kommunen oppfyller sine kontraktsmessige forpliktelser. God
kontraktsoppfølging sikrer også at ansatte i kommunen er lojale mot de inngåtte kontrakter.
I tillegg bidrar kontraktsoppfølging til et godt samarbeid med leverandøren og kan derfor
bidra til å avverge mulige misforståelser, konflikter og tvister.

3.10.2 Karasjok kommune
Karasjok kommune har egne rutiner for innkjøp. Disse ble godkjent i april 2019 og revidert i
oktober 2020. Denne rutinen tar kun for seg gjennomføringen av anskaffelsen, og omtaler
ikke planleggingen av anskaffelser, samt etterfølgende kontraktsoppfølging (foruten at

127

Se Anskaffelser.no: https://www.anskaffelser.no/anskaffelsesprosessen/anskaffelsesprosessen-stegsteg/kontraktsoppfolging#roller
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kommunen skal sjekke om det foreligger relevant rammeavtale før en anskaffelse
iverksettes).
Søk i register over avgjørelser i Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) viser at
Karasjok kommune har vært klaget inn til KOFA fire ganger i perioden 2003-2020.128 I to av
sakene var kommunen klaget inn sammen med andre kommuner (innkjøpssamarbeid). I de
to andre sakene var kommunen klaget inn alene. I to av de fire sakene kom KOFA fram til at
det forelå brudd på regelverket. Den nyeste saken der det ble konkludert med brudd på
regelverket er fra 2009.129
I en forvaltningsrevisjon om offentlige anskaffelser i Karasjok kommune (2018) ble det
konkludert som følger:130
«På bakgrunn av at revisjon ikke har mottatt etterspurt informasjon kan vi ikke foreta en
vurdering av anskaffelser over kr 100 000 og under kr 500 000 i henhold til kontrollutvalgets
bestilling. At kommunen ikke kan legge fram sentrale dokumenter vedrørende
anskaffelsesprosessen er brudd på arkivloven og reglene om offentlige anskaffelser.
Karasjok kommune har ikke fulgt lov og forskrift om offentlige anskaffelser i alle
anskaffelser over kr 500 000 som er omfattet av denne undersøkelsen.»

På bakgrunn av de hovedfunn som ble gjort i denne forvaltningsrevisjonen ble det anbefalt
at Karasjok kommune iverksetter tiltak som sikrer at reglene om offentlige anskaffelser blir
etterlevd, herunder:
«• Synliggjør vurderingene omkring beregning av anskaffelsens verdi
• Innskjerper rutiner for føring av protokoll ved gjennomføring av anskaffelser.
• Foretar en nærmere vurdering av bruken av tildelingskriterier i forbindelse med
anskaffelser.
• Foretar en nærmere vurdering av bruken av tidsfrister i forbindelse med anskaffelser.
• Innskjerper rutinene slik av brev fra kommunen vedrørende meddelelse om
kontraktstildeling gir all den informasjon som forskriften krever.
• Innskjerper rutinene med å følge arkivlovens bestemmelser om arkivering vedrørende
alle anskaffelser.
• Innskjerper rutinene med å følge anskaffelseslovens bestemmelser om dokumentasjon
vedrørende alle anskaffelser.»

Etter at rapporten etter denne forvaltningsrevisjonen ble offentliggjort og behandlet i
kommunestyret, ble det erkjent fra kommunedirektørens side at kommunen ikke har alt på
stell, og at man jobber med å rydde opp.131 Dette blant annet ved å iverksette
kompetansekartlegging, gjøre noe med både holdninger og kultur, samt at det ble innført
innkjøpsstopp i kommunen.
I forbindelse med kommunestyrets behandling av kommunens årsbudsjett/økonomiplan
2018-2021 ble det inntatt følgende årsbudsjettet/økonomiplanen:
128

https://www.klagenemndssekretariatet.no/klagenemda-for-offentlige-anskaffelser-kofa
Se sak 2009/89: https://www.klagenemndssekretariatet.no/sak/2009-89
130
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS – Offentlige anskaffelser – Karasjok kommune (2018).
131
Se https://www.kommunal-rapport.no/innkjoep/revisjonsrapporten-papeker-alvorlige-svikt/20147!/
129
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«Rådmannen skal med virkning fra 14.12.17 inndra delegerte fullmakter til innkjøp. Rådmannen må
med dette kun delegere fullmakt til innkjøp opp til 2500 kroner for ledere under kommunalleder,
og opp til 20 000 for kommunalledere. Innkjøp og eller investeringer som ikke skal ut på anbud og
som overstiger 20 000 må diskuteres og klareres i rådmannens ledergruppe sammen med
kommunalledere og økonomisjef. Dette må gjøres for å få økt fokus hos alle på hva vi bruker
pengene på.
Det må videre lages rutiner for samordning av innkjøp i enda større grad enn i dag slik at
kommunen kan få kvantumsrabatter. Ved hvert innkjøp må det spørres om rabatt og det må
innhentes tilbud hos flere, også for mindre innkjøp.
Porto: Der dette lar seg gjøre må dokumenter sendes ut elektronisk og post til samme mottaker
sendes to ganger i uken. Dette gjøres for å spare porto.
Ved bruk av entreprenører til eksempelvis graving/brøyting mv. eller annet ad hoc arbeid må det
innhentes tilbud før arbeidet igangsettes. Ved hasteoppdrag kan enkel mailutveksling eller
bekreftelse på annen skriftlig måte innhentes.»

I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 er offentlige anskaffelser listet opp som
en av de sentrale utfordringene i kommunen.

3.10.3 Risiko og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv:
Området er svært vesentlig fra et økonomisk perspektiv. Området er også vesentlig for
kommunen fra et omdømmeperspektiv, og det er vesentlig for tilbydere av varer og
tjenester med mer.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et økonomisk perspektiv er det viktig for
kommunen at den inngår avtaler som er økonomisk gunstig og fyller kommunen sine behov.
Det er også viktig at kommunen har kartlagt sitt behov før anskaffelsen gjennomføres.
Om ikke kan kommunen risikere å anskaffe noe som ikke var i tråd med formålet med mer.
Dette kan igjen ha konsekvenser for både organisasjonen, medarbeidere og brukere.
Det foreligger også risiko for brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Kommunen
kan ved brudd på regelverket bli ilagt overtredelsesgebyr av Klagenemnda for offentlige
anskaffelser eller bli saksøkt av tilbydere ved brudd på regelverket. I et omdømmeperspektiv
kan dette blant annet svekket tilliten til kommunen.
Det er også viktig at kommunen følger opp avtalene etter at de er inngått, og har systemer
som sikrer at disse blir etterlevd av kommuneorganisasjonen i ettertid. Erfaringsmessig er
kontraktsoppføling et lite prioritert område.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være høy.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som reduseres den økonomiske risikoen, at det blir
inngått avtaler som er økonomisk gunstig og fyller kommunen sine behov. Samt at det er
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etablert internrutiner og handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe.
Ressurser og kompetanse på området er også risikoreduserende tiltak som vil styrke
kommunens omdømme til leverandører og tilliten hos kommunens innbyggere.
Det er iverksatt risikoreduserende tiltak på deler av området, og graden av
risikoreduserende tiltak settes derfor til delvis.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder område.
Kontrollutvalget hadde innspill om dette temaet i sin drøfting av mulige tema for risiko- og
vesentlighetsvurderinger. Innspillet gjelder kommunens byggeprosjekter.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at det kan inntreffe uønskede hendelser som
høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er gjennomført forvaltningsrevisjon på dette området. Dette gjelder
forvaltningsrevisjoner om offenlige anskaffelser i henholdsvis 2018 og 2008, samt en
forvaltningsrevisjon om økonomistyring i 2015. Dette området er ikke gjenstand for statlig
tilsyn.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Området anses å være aktuelt
for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode. En eventuell forvaltningsrevisjon på dette
området bør da særlig ta for seg planlegging av anskaffelser og innkjøp, samt
kontraktsoppfølging.

3.11 Informasjonssikkerhet og personvern
3.11.1 Overordnet rammeverk
Kommunen behandler store mengder personopplysninger, og på mange tjenesteområder
behandles det sensitive personopplysninger. God informasjonssikkerhet og god
internkontroll vil bidra til å sikre at kommunen behandler personopplysninger lovlig, sikkert
og forsvarlig.132
Informasjonssikkerhet133
Formelt sett defineres informasjonssikkerhet som en samlebetegnelse for krav til pålitelig og
sikkerhet som knyttes til overføring og lagring av informasjon. Sikkerhetsområdet deles
vanligvis inn i tre underområder. Disse er
konfidensialitet og tilgjengelighet, informasjonskvalitet og informasjonsintegritet.
132
133

Digitaliseringsstrategi 2020-2023, s.9
Store norske leksikon, https://snl.no/informasjonssikkerhet
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Konfidensialitet vil si at sensitiv eller gradert informasjon bare skal være tilgjengelig for
autoriserte personer og prosesser. Tilgjengelighet gis vanligvis kun ved dokumentert behov.
Informasjonskvalitet vil si at informasjonen er fullstendig, nøyaktig og gyldig, og et resultat
av autoriserte og kontrollerte aktiviteter. Informasjonsintegritet beskriver det faktum at
informasjon som sendes fra en enhet til en annen ikke kan forandres underveis, uten at
mottaker vil kunne merke, og i noen tilfeller også bevise, det.
Datasikkerhet er sikkerhet for informasjon på digital form som overføres og lagres digitalt.
Moderne IKT-systemer bruker en rekke metoder for å fremme informasjonssikkerhet.
Konfidensialitet og tilgjengelighet søkes sikret gjennom å definere hva bestemte personer
eller roller skal ha tilgang til av informasjon, og sikre at de riktige personene, og bare de, har
tilgang. Sikringsmekanismene er vanligvis krypteringsalgoritmer, og tilgang til sensitiv
informasjon for autoriserte personer oppnås ved tilgang til kryptonøkler tilpasset den
enkeltes sikkerhetsklarering.
I eForvaltningsforskriften § 15 framgår det at kommunen er forpliktet til å ha et
internkontrollsystem basert på anerkjente standarder for styringssystem for
informasjonssikkerhet.134
Personvern
Personvern defineres av Datatilsynet som retten til et privatliv og retten til å bestemme over
egne personopplysninger. Personvernbegrepet refererer ikke bare til vernet av privatlivets
fred og den enkeltes personlige integritet. Begrepet innebærer i stor grad også vernet av
enkeltpersoners rett til å ha innflytelse på bruk og spredning av personopplysninger om seg
selv. Vi skal i størst mulig grad kunne bestemme over egne personopplysninger. Med de nye
personvernreglene som er innført i hele EU/EØS fra 2018, har disse rettighetene blitt
ytterlige styrket. 135
Personvern er underlagt omfattende lovregulering gjennom blant annet
personopplysningsloven, helseregisterloven og regler om taushetsplikt. Men også
personvern mer generelt er underlagt rettslig beskyttelse, for eksempel gjennom
straffelovens regler om vern av privatlivets fred. 136Både personvernlovgivningen og
særlovgivning innen de tjenester som kommunen yter, stiller krav om rutiner som sikrer at
kommunen ivareta personvernet.
Personvernombud.
Personopplysningsloven stiller krav til hvem som skal ha personvernombud. 137 Hasvik
kommune er pliktig til å ha personvernombud. Ombudets roller og oppgaver er å sørge for
at det blir etablert rutiner som sikrer at ombudet på riktig måte og til rett tid involveres i alle
spørsmål som gjelder vern av personopplysninger. Tidlig involvering legger til rette for
etterlevelse av regelverket og for at personvernhensyn blir tatt når det utvikles nye
løsninger». 138
134

Forskrift om elektronisk kommunikasjon med og i forvaltningen (eForvaltningsforskriften).
Datatilsynet, https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/hva-er-personvern/
136 Regjeringen.no, https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-forvaltning/personvern/hva-er-personvern/id448290/
137 Personopplysningsloven, artikkel 37, Forvaltningsloven § 1
138 Personopplysningsloven, artikkel 38-39 og Datatilsynets veileder for personvernombud
135
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Personvernforordningen (GDPR) innebærer at kommunen skal gjennomføre og
dokumentere at ansatte har gjennomført opplæring i personvern og
informasjonssikkerhet.139

3.11.2 Karasjok kommune
Sekretariatet har gjort søk på Karasjok kommune sin hjemmeside med henholdsvis
søkerordene «personvern», «personvernombud», samt «personopplysninger».140 Vi fant
ikke treff på noen av disse tre søkerordene.
Sekretariatet har ikke funnet at kommunestyret i Karasjok har behandlet særskilte saker om
personvern og informasjonssikkerhet i perioden 2018 -2020.
Ifølge Karasjok kommunes årsmelding for 2019 har kommunen en IKT-strategi.141
Sekretariatet er ikke kjent med innholdet i denne strategien.
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 rapporteres det om at kommunens IKTenhet vil være presset på kapasitet i 2020. Det rapporteres videre om en sårbarhetsgrad
innen IKT i kommunen som tilsier at ressursnivået må opprettholdes på dette området.
Sekretariatet har ikke funnet at kommuneplanens samfunnsdel omtaler personvern og
informasjonssikkerhet.
I Karasjok kommunes etiske retningslinjer (november 2017) sies det følgende om
taushetsplikt:
«Samtlige ansatte i Kárášjoga gielda Karasjok kommune er i henhold til forvaltningslovens
§ 13 – 13 f og eventuelle særlover pålagt taushetsplikt. Taushetsplikten gjelder også etter at
vedkommende har avsluttet i tjenesten eller i arbeidet. Hun/han kan heller ikke utnytte
taushetsbelagte opplysninger i egen virksomhet eller i tjeneste eller i arbeid for andre eller
til egen fordel. I tillegg til forvaltningslovens regler om taushetsplikt gjelder bestemmelser
gitt i særlover. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i
kommunen, må respekteres og ikke brukes til personlig vinning. Taushetsplikten omfatter
også opplysninger om brukere, kollegaer og ledere.»
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 framgår det at kommunedirektørens
sårbarhetsvurdering innen IKT «tilsier at denne funksjonen må opprettholdes innen skolen,
da det ikke er forsvarlig i 2020 med en ytterligere reduksjon innen IKT».
I mars 2011 ble det avdekket at Karasjok kommune hadde lagt ut en persons
personopplysninger på kommunens postjournal på kommunens nettside.142 Daværende

139

https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/personvern-og-informasjonssikkerhet--kompetansepakke-for-kommuner-og-fylkeskommuner/
140

Søkene ble gjort 9. desember 2020.
Årsmelding 2019, s. 26.
142
https//www.nrk.no/sapmi/
141
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informasjonsdirektør i Datatilsynet uttalte i den sammenheng at dette var «et klart
lovbrudd, og ganske alvorlig og kritikkverdig».

3.11.3 Risiko og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
En kommunes informasjonssikkerhet og personvern er vesentlig sett ut i fra flere perspektiv.
Dette gjelder spesielt sett i forhold til brukere, medarbeidere, omdømme, innovasjon og
utvikling i kommunen, samt økonomiske forhold som verdiskapning.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et bruker perspektiv er informasjonssikkerhet
meget viktig for personvernet ved behandling av personopplysninger. Skytjenester,
innsamling og bruk av stordata utfordrer informasjonssikkerhet og personvern. I forhold til
medarbeidere er risikofaktorer blant annet om medarbeiderne har kunnskap og opplæring i
informasjonssikkerhet og personvern, samt om (riktig) myndighet er delegert til aktuelle
beslutningsnivå og medarbeidere i kommunen/tilgangskontroll. I et økonomisk perspektiv
kan det oppstå forhold som svekker effektiviteten i kommunens virksomhetsstyring. Dette
kan føre til utilsiktede utgifter både i selve styringssystemet og i kommunens
tjenesteproduksjon, samt manglende måloppnåelse om en kostnadseffektiv drift.
I et omdømme perspektiv kan blant annet sikkerhetsbrudd, systemmangler svekke tilliten til
kommunen. Informasjonssikkerhet skal sikre virksomhetens informasjon mot uønskete
hendelser. Manglende informasjonssikkerhet innebærer risiko for cyberangrep, tapping av
kritisk informasjon fra interne og eksterne, lekkasje av konfidensiell informasjon som
personopplysninger, strategier og interne arbeidsdokumenter.
Datakriminalitet, sabotasje og digitale innbrudd på kommunens IKT-systemer kan få store
samfunnsmessige konsekvenser. Håndtering av slike hendelser krever systemer for avvik- og
krisehåndtering.
I et organisatorisk perspektiv kan det oppstå utfordringer knyttet til blant annet arkiv
forvaltning, der helhetlig dokumentasjons- og arkivforvaltning skal sikre riktig tilgang,
hensiktsmessig bruk, rettidig sletting og at bevaringsverdige opplysninger faktisk blir bevart.
Kommunens dokumentasjon skal være tilgjengelig på kort og lang sikt for alle som har
rettmessige krav. For å oppnå dette må kommunen ha et forsvarlig og effektiv arkiv- og
dokumentasjonsforvaltning både nå og i framtiden. Langtidsbevaring av dokumentasjon og
arkiv fra alle deler av virksomheten er påkrevd. Andre utfordringer kan være knyttet til
effektivisering og måloppnåelse.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Kommunen synes ikke å gi god informasjon om innbyggernes rettigheter knyttet til
personvern på hjemmesiden. Dette viser at kommunen sannsynligvis ikke har et bevisst
forhold til temaet. Videre har ikke sekretariatet funnet dokumentasjon som viser at
kommunen har informasjonssikkerhet og personvern som en prioritert oppgave i
kommunen. Vi ser videre at kommunens IKT-enhet er under ressursmessig press.
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Kommunen synes derfor å mangle planer og tiltak som skal virke risikoreduserende på dette
området. Spørsmålet om kommunen har risikoreduserende tiltak på dette området besvares
derfor med nei.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder området.
Kontrollutvalget har ikke trukket fram informasjons- og datasikkerhet - personvern som et
aktuelt tema for risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området informasjonssikkerhet og
personvern i planperioden 2013-2020. Deler av området (særlig personvern) kan være
gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Området er aktuelt for
forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

3.12 Åpenhet, innsyn og informasjon - offentlighet
3.12.1 Overordnet rammeverk
Åpenhetsprinsippet
På alle de sentrale myndighetsområdene i Norge eksisterer det et åpenhetsprinsipp,
forankret i Grunnlovens §100. Her slås det fast at alle har rett til innsyn i dokumentene til
staten og kommunene og til å følge forhandlingene i rettsmøte og folkevalgte organ.
Informasjonsplikt
I kommuneloven § 4 framgår det at kommuner aktivt skal informere om egen virksomhet og
om virksomhet som andre rettssubjekter utfører på vegne av kommunen. Kommunen skal
også legge til rette for at alle kan få tilgang til slik informasjon.
Møteoffentlighet
I kommuneloven § 11-5 framgår det at alle har rett til å være til stede i møter i folkevalgte
organer dersom ikke noe annet følger av denne paragrafen (møteoffentlighet). Møtet skal
kunngjøres på en hensiktsmessig måte, også hvis det antas at møtet vil bli helt eller delvis
lukket.143 Sakslisten til møtet og andre møtedokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet,
skal være tilgjengelige for allmennheten.144 Det skal føres møtebok for møter i alle
143
144

Kommuneloven § 11-3.
Kommuneloven § 11-3.
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folkevalgte organer. Med unntak av delene som er unntatt fra offentlighet, skal møteboken
være tilgjengelig for allmennheten.
Dokumentoffentlighet
Offentleglova inneholder bestemmelser om retten til å få se (innsyn) i dokumenter i offentlig
forvaltning. Hovedregelen er at alle kan kreve innsyn i saksdokumenter, journaler og andre
lignende registre. Loven inneholder også bestemmelser om hva som regnes som dokument
og når et dokument blir offentlig. Som hovedregel skal innsyn gis gratis. Loven har en
bestemmelse om «merinnsyn». Det betyr at myndighetene skal vurdere om det kan gis
innsyn, selv om dette i utgangspunktet kan nektes. Loven har bestemmelser om unntak fra
retten til innsyn. Slike unntak kan være begrunnet med at opplysningene er underlagt
taushetsplikt. Organ som er omfatta av offentleglova, kan gjøre dokument allment
tilgjengelig på Internett, med unntak for opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov
eller i medhold av lov.145 Offentleglova regulerer videre hvordan kommuner skal behandle
innsynskrav, klagerett med mer.
Journalføringsplikt med mer
Kommunen skal føre journal etter reglene i arkivloven med forskrifter (inngående og
utgående dokument).146 Kongen kan gi forskrift om at organ som fører elektronisk journal,
skal gjøre den allment tilgjengelig på Internett, og om hvordan det skal gjøres.

3.12.2 Karasjok kommune
I kommuneplanens samfunnsdel 2009-2021 er det innenfor målområdet om samarbeid og
kommunikasjon satt som et delmål at Karasjok kommune «skal ha god kommunikasjon med
kommunens innbyggere».
Kommunen har en egen hjemmeside med blant annet følgende tjenester:







Tjenestebeskrivelser
Postjournal
Møtekalender for møter i folkevalgte organer
Innkallinger, sakspapirer og protokoller fra møter i folkevalgte organ
Streaming av møter i kommunestyret, samt arkivopptak fra disse møtene
Søkefunksjon

I Åpenhetsindeks for 2018 skårer Karasjok kommune 11,5 av 30,5 mulige poeng, noe som er
beste skåring for kommunene i Vest-Finnmark (5,25 poeng).
I Kommunekompasset 2019 skårer Karasjok kommune 21 av 100 mulige poeng innenfor
området offentlighet og demokrati. Den lave poengskåringen skyldes blant annet følgende
utfordringer og svakheter i kommunen på dette området:


145
146

Utvikle en helhetlig og systematisk bruk av sosiale medier

Offentleglova § 10.
Offentleglova § 10.
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Bli bedre å markedsføre politiske møter overfor innbyggerne
Kommuniserer ikke kommunens resultater systematisk til innbyggerne
Har ikke lagt kontaktinformasjon til politikerne på nett
Har ikke en helhetlig elektronisk kommunikasjonsplattform med innbyggerne

3.12.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv og et samfunns- og
omdømmeperspektiv. Men området er også vesentlig sett ut i fra et organisatorisk
perspektiv, et medarbeiderperspektiv, et økonomisk perspektiv og et politisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
En kommunes grad av åpenhet og innsyn for innbyggerne er i stor grad styrt av kommunens
valgte løsninger for å informere innbyggerne. Vesentlige redskap for dette er kommunens
hjemmesider og kommunens fysiske tilgjengelighet, for eksempel ved bruk av servicekontor
etc. Jo mindre informasjon kommunen har på sine hjemmesider, desto mindre grad av
tilgjengelighet og åpenhet. Dersom graden av åpenhet er lav vil dette svekke innbyggernes
mulighet til å skaffe seg kunnskap om kommunens virksomhet, svekke innbyggernes tilgang
på informasjon om deres rettigheter og plikter, samt svekke innbyggernes innsyn i politiske
og administrative prosesser, og de beslutninger som fattes. I et økonomisk perspektiv kan
lav grad av åpenhet og tilgjengelighet føre til unødige kostnader for kommunen. I et
medarbeiderperspektiv kan de ansattes kapasitet, holdninger og kompetanse styrke eller
svekke kommunens grad av åpenhet og tilgjengelighet. Graden av dette vil også bero på
hvordan kommunen velger å organisere sine tjenester, for eksempel om ulike tjenester har
et ansikt utad til publikum eller ikke. Manglende åpenhet og innsyn vil også kunne ha
negative effekter sett i forhold til demokrati og politikk. Manglende åpenhet kan føre til at
innbyggerne ikke får innsikt i de lokalpoliske prosesser, samtidig som de folkevalgte ikke når
ut til innbyggerne med sine budskap, og sine begrunnelser for sine beslutninger. Dette kan
også svekke den offentlige debatt, både i forkant og i etterkant av møter i folkevalgte
organer. Lav grad av åpenhet og tilgjengelighet kan svekke kommunens omdømme.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på et middels
nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som øker kommunens grad av åpenhet, herunder
informasjon til innbyggerne, innsyn, tilgjengelighet, samt selvbetjeningsløsninger.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være delvis ivaretatt og
risikoreduserende tiltak settes derfor til delvis.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder dette området.
Kontrollutvalget hadde ikke noen innspill om dette temaet i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
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Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som middels.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området i planperioden 2013-2020.
Deler av området kan være gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være middels på dette området. Området anses å være lite
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

3.13 Sikkerhet og beredskap
3.13.1 Overordnet rammeverk
Lovens formål om kommunal beredskapsplikt § 1 er å beskytte liv, helse, miljø, materielle
verdier og kritisk infrastruktur.147 Det vil si at kommunen har et generelt og grunnleggende
ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske
områder. I det ligger det at de skal være opptatt av innbyggernes ve og vel.
Området har flere særlovgivninger blant annet innenfor brann, vann, kraft, akutt
forurensning, plan- og bygningsloven samt helse/omsorg.
ROS-Analyse:
I følge Sivilbeskyttelsesloven plikter kommunen å kartlegge hvilke uønskede hendelser som
kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og
hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og
sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse. 148
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter Plan- og
bygningsloven. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av
kommunedelplaner og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.149
Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om gjennomføring av risikoog sårbarhetsanalysen.

147

Lov om kommunal beredskapsplikt (Sivilbeskyttelsesloven 2010)
Lov om kommunal beredskapsplikt ( Sivilbeskyttelsesloven 2010), § 14
149 Plan- og bygningsloven § 11-4 første ledd
148
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Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet.150 Kommunene skal
utvikle trygge og robuste lokalsamfunn og har et grunnleggende ansvar for å beskytte
befolkningen og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner.
Lov om kommunal beredskapsplikt (sivilbeskyttelsesloven) har som formål å beskytte liv,
helse, miljø, materielle verdier og kritisk infrastruktur.151 Det vil si at kommunene har et
generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet
innenfor sine geografiske områder. I det ligger det at de skal være opptatt av innbyggernes
ve og vel.
Området har flere særlovgivninger blant annet innenfor brann, vann, kraft, akutt
forurensning, plan- og bygningsloven, samt helse og omsorg.
I følge sivilbeskyttelsesloven plikter kommunen å kartlegge hvilke uønskede hendelser som
kan inntreffe i kommunen, vurdere sannsynligheten for at disse hendelsene inntreffer og
hvordan de i så fall kan påvirke kommunen. Resultatet av dette arbeidet skal vurderes og
sammenstilles i en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse.152
Risiko- og sårbarhetsanalysen skal legges til grunn for kommunens arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap, herunder ved utarbeiding av planer etter plan- og
bygningsloven. Risiko- og sårbarhetsanalysen skal oppdateres i takt med revisjon av
kommunedelplaner og for øvrig ved endringer i risiko- og sårbarhetsbildet.153
Departementet kan gi forskrifter med nærmere bestemmelser om gjennomføring av risikoog sårbarhetsanalysen.

3.13.2 Karasjok kommune
I kommuneplanens samfunnsdel er samfunnssikkerhet og beredskap satt som et eget
målområde. Hovedmålet er at Karasjok kommune skal være et trygt område for alle som
bor, ferdes, har sitt virke eller har eiendom i kommunen.154 Det er også satt to delmål for
dette målområdet. Det første delmålet er at kommunen skal arbeide for å redusere
sannsynligheten for at uønskede hendelser eller kriser kan oppstå, samt konsekvenser av
slike hendelser. Det andre delmålet er at kommunen skal være i stand til å håndtere
uønskede hendelser eller kriser for i størst mulig grad å redusere konsekvensene av disse.
Karasjok kommune har en egen risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne er fra
1998. I kommunens planstrategi 2016-2019 framgår det at det etter fylkesmannens
vurdering er viktig at kommunen prioriterer å fullføre prosessen med revisjon av
kommunens helhetlige ROS-analyse.
Karasjok kommune har en egen beredskapsplan (juni 2017). Denne omhandler blant annet
visjoner og mål for kommunens beredskapsarbeid, kriseledelse, krisestab og
150

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Veileder til forskrift om kommunal beredskapsplikt.
Lov om kommunal beredskapsplikt (sivilbeskyttelsesloven 2010) § 1.
152 Lov om kommunal beredskapsplikt ( sivilbeskyttelsesloven 2010) § 14.
153 Plan- og bygningsloven § 11-4 første ledd.
151

154

Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2021, s. 22.
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evakueringsplan. Etter plane skal denne revideres og fremmes til politisk behandling
vinteren 2020.155 Utgangspunktet for denne revideringen er å gjøre tilpasning av planen til
ROS-analyser som foretas innen de fleste kommunale tjenesteområder.
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 framgår det at beredskap og ROS-analyse
er en av de sentrale utfordringene i kommunen.156
I kommunens årsmelding for 2019 sies det at beredskap og ROS-analyse er et
satsingsområde som kommunen skal ha fortløpende fokus på.
Karasjok kommune benytter i varslingssystemet Varsling24 for at innbyggere i et definert
område kan varsles om ulike hendelser via SMS.
Karasjok kommune har en egen side om beredskap på sin hjemmeside.157
Karasjok kommune deltar i beredskapsrådet i Øst-Finnmark.

3.13.3 Risiko og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
En kommunes sikkerhet og beredskap er vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Dette gjelder
spesielt i et samfunns- og miljøperspektiv og et brukerperspektiv, men også ut fra et
økonomisk perspektiv, et medarbeiderperspektiv og et organisatorisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Brukerperspektiv: Svikt i kommunens arbeid med sikkerhet og beredskap kan øke risikoen
for manglende dekking av innbyggernes grunnleggende behov for tjenester, både fra
offentlig og privat virksomhet. Svikt i kommunens kommunikasjon og informasjon til
innbyggerne kan blant annet føre til unødvendig uro og panikk i befolkningen og
lokalsamfunnet. Dette kan også bidra til at innbyggere ikke opptrer slik de kommunale
myndigheter pålegger eller anbefaler.
Medarbeiderperspektiv: I et medarbeiderperspektiv kan det for eksempel forekomme lav
eller ingen kunnskap om hvilken rolle og funksjon ulike ansatte i kommunen skal ha i
krisetider. Det kan også være at det ikke foreligger noen form for eller klart definerte roller
og funksjoner for kommunens ansatte i krisetider.
Samfunns- og miljøperspektiv: Ved eventuell svikt i kommunens arbeid med sikkerhet og
beredskap må det antas at risikoen for skade og andre negative virkninger vil øke ved
eventuelle uønskede hendelser som for eksempel naturkatastrofer, ulykker og pandemier.
Dette gjelder blant annet miljø, natur, helse, eiendom, infrastruktur, næringsliv, tilgang på
velferdstjenester og andre samfunnsforhold.

155

Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 30.
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 29.
157
https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/beredskap/
156
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Økonomisk perspektiv: Uønskede hendelser som for eksempel naturkatastrofer, ulykker og
pandemier kan ha store økonomiske konsekvenser, både direkte og indirekte. Det være seg
skade på offentlig og privat eiendom og utstyr, tapte inntekter for næringsliv, tapte
lønnsinntekter for innbyggerne, samt økte utgifter for kommunen. Graden av slike
konsekvensene kan videre påvirkes av kommunens grad av forebyggende arbeid og evne til å
håndtere konkrete kriser som inntreffer.
Organisatorisk perspektiv: I et organisatorisk perspektiv kan det finne sted risikofaktor og
uønskede hendelser på mange plan i kommunens arbeid med sikkerhet og beredskap. Det
kan forekomme svikt i blant annet kartlegging, analyser og planlegging (ROS-analyser med
mer), organisering av krise- og beredskapsarbeid, samhandling innad i kommunen, samt
kommunens samhandling med omgivelsene.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Kommunen har en ROS-analyse for sikkerhet og beredskap, men denne er svært gammel.
Kommunestyret har også en beredskapsplan.
At kommunen ikke har en oppdatert helhetlig ROS-analyse, bidrar til å øke risikoen på
området. På dette området vurderes derfor de risikoreduserende tiltak å være mindre enn
delvis på plass, og risikoreduserende tiltak settes til nei.
Innspill
Sekretariatet har mottatt innspill som gjelder området.
Kontrollutvalget hadde ikke noen innspill om dette temaet i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at det kan inntreffe uønskede hendelser som
høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området i planperioden 2013-2020.
Deler av området kan være gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett vurderes
vesentlighetsgraden å være høy, og området anses derfor å være aktuelt for
forvaltningsrevisjon. En eventuell forvaltningsrevisjon bør ha fokus og tema som ikke er
omfattet av fylkesmannens tilsyn.
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3.14 Klima, miljø og energi
3.14.1 Overordnet rammeverk
Klima, miljø og energi er et globalt ansvar. FNs bærekraftmål er verdens felles arbeidsplan
for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringer innen 2030. For å
stoppe klimaendringene på mål 13, må Norge redusere utslippene sine.158
Kyoto-avtalen er en internasjonal avtale vedtatt 11. desember 1997 i Kyoto, Japan. Formelt
er Kyoto-avtalen en protokoll til Klimakonvensjonen som ble vedtatt under FNs konferanse
om miljø og utvikling i 1992 (Rio-konferansen). Formålet er å redusere utslipp av skadelige
klimagasser.159
I klimaloven framgår det at loven skal fremme gjennomføring av Norges klimamål som ledd i
omstilling til et lavutslippssamfunn i Norge i 2050.160
Forurensningslovens formål i § 1 er å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere
eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en bedre behandling
av avfall, samt at loven skal sikre en forsvarlig miljøkvalitet, slik at forurensninger og avfall
ikke fører til helseskade, går ut over trivselen eller skader naturens evne til produksjon og
selvfornyelse.
Klimameldingen (St. meld. nr. 34 2006 – 2007) pekte spesifikt på kommunenes muligheter til
å bidra med reduksjon i utslipp av klimagasser. Klima- og forurensningsdirektoratet beregnet
at kommunene hadde et potensial til å bidra med utslippsreduksjoner på inntil 8 millioner
tonn CO2 innen 2020. Det ble påpekt at kommunene særlig kunne påvirke utslippene fra
transport, avfallsfyllinger, stasjonær energibruk og landbruk. 161
For å stimulere kommunene til å arbeide med å ta ut dette potensialet, etablerte ENOVA
programmet «Kommunal energi- og miljøplanlegging» som blant annet ga tilskudd til
utarbeidelse av kommunale energi- og klimaplaner. 162 Alle kommuner bør ha en energi- og
klimaplan, men det er ikke et lov-krav.163
I 2009 kom statlig planretningslinje for klima og energiplanlegging i kommunene fastsatt
med hjemmel i plan- og bygningsloven. Formålet med planretningslinjene var å:
a) Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimautslipp
b) Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene
c) Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med å
redusere klimautslipp.

158https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
159

https://www.fn.no/om-fn/avtaler/Miljoe-og-klima/Kyotoprotokollen
Lov om klima (klimaloven) § 1.
161 St.melding nr. 34,s. 71 og s. 138
https://www.regjeringen.no/contentassets/c215be6cd2314c7b9b64755d629ae5ff/no/pdfs/stm200620070034000dddpdfs.
pdf
162 Enova, https://www.enova.no/upload_images/6F4A0A3EE001488089C299E05EACB849.pdf
163 Enova- veileder 2008, https://www.enova.no/upload_images/6F4A0A3EE001488089C299E05EACB849.pdf
160
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Plan- og bygningslovens formål (§ 1-1) er at loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste
for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til
å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk
og vern av ressurser. I plan- og bygningslovens plandel § 3-1 framgår det at oppgaver og
hensyn i planleggingen etter loven skal fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for
tap av liv, skade på helse, miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.
Kommunene er i forskrift pålagt å innarbeide tiltak og virkemidler for å redusere utslipp av
klimagasser og sikre miljøvennlig energiomlegging i tråd med retningslinjene. 164
For å stimulere kommunene til å arbeide med å ta ut dette potensialet, etablerte ENOVA
programmet «Kommunal energi- og miljøplanlegging» som blant annet ga tilskudd til
utarbeidelse av kommunale energi- og klimaplaner.

3.14.2 Karasjok kommune
I kommuneplanens samfunnsdel 2009-2021 er det satt som et delmål at kommunens miljøog arealpolitikk skal sikre et hensiktsmessig vern og en fornuftig bruk av naturressursene.
Ifølge Kommunekompasset 2019 har ikke Karasjok kommune en oppdatert energi- og
klimaplan. Det sies videre at kommunen må jobbe mer aktivt overfor avdelinger i kommunen
og innbyggerne med hensyn til bærekraftig utvikling. I kommunens planstrategi 2016-2019
var det lagt opp til at ny miljø-, klima- og energiplan skulle startes opp i 2016 med vedtak i
kommunestyret i 2018.
I Kommunekompasset 2019 sies det videre at kommunen må jobbe mer systematisk
(gjennom avfallsselskapet Fimil AS) for å redusere avfallsmengde og med fokus på gjenbruk
blant innbyggerne. Det sies videre at kommunen må jobbe aktivt overfor egne avdelinger og
innbyggerne med hensyn til bærekraftig utvikling.
Som nevnt i kapittel 2.1.8 så har Karasjok kommune lav score på litt under halvparten av de
utvalgte nøkkeltallene for miljø i Kommunebarometeret.

3.14.3 Risiko og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Området er spesielt vesentlig sett ut i fra et samfunns- og miljøperspektiv. Området er også
vesentlig i relasjon til brukere, medarbeidere, organisatoriske forhold, politiske forhold, samt
i et økonomisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Ut i fra et samfunns- og miljøperspektiv er det en risiko for at kommunen av ulike årsaker
ikke når sine mål om reduksjon av klimagassutslipp. Risikoen for manglende
regeletterlevelse på området er også til stede. Slike forhold kan blant annet ha negativ
virkning på kommunens omdømme.
164

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
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Manglende måloppnåelse kan blant annet skyldes organisatoriske forhold, for eksempel at
oppfølging av kommunens klimamål er spredt på ulike enheter i kommunen, med liten grad
av samordning og koordinering. Videre foreligger det en risiko for manglende prioritering av
klimatiltak, både politisk og administrativt. Det kan videre være vanskelig å finne
målekriterier og data. Lite målbare effekter kan gi lavere oppslutning om tiltak. Dette
vanskeliggjør også å finne riktige tiltak i klimaarbeidet. Det er også en risiko for at klimamål
nedprioriteres i kommunens øvrig planverk.
I et medarbeiderperspektiv kan det være relevant å trekke frem risikofaktorer som graden
av kompetanse om klimautfordringer og kunnskap om kommunale verktøy i klimaarbeidet.
Kommunens klimapolitikk og gjennomføringen av denne vil også bero på om dette er
forankret i kommunens øverste folkevalgte organ, både formelt og reelt.
Tiltak for å redusere klimautslipp kan være direkte og indirekte økonomisk fordelaktig for
kommunens drift. Reduksjon av strømforbruk kan for eksempel føre til lavere strømutgifter.
Å ikke gjennomføre et slikt tiltak kan derfor resultere i unødige utgifter for kommunen.
Videre kan fravær av klimatiltak, i et globalt perspektiv, føre til klimautfordringer, som
påvirker vær og natur lokalt, med de skader og kostnader dette kan medføre for kommunen
og lokalsamfunnet.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Så vidt vi har funnet ut er kommunens klima- og energiplan utdatert. Det må dermed svares
nei på spørsmålet om det foreligger risikoreduserende tiltak.
Det må her påpekes at kommunen har satt i gang en prosess for å revidere det overordnede
planverket.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder området.
Kontrollutvalget hadde ikke noen innspill om dette temaet i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at det kan inntreffe uønskede hendelser som
middels.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området i planperioden 2013-2020.
Dette området er tradisjonelt sett ikke gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på området. Det er aktuelt å vurdere dette
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området som tema for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode. Siden kommunen er i
gang med å revidere sitt planverk bør eventuell forvaltningsrevisjon gjennomføres sent i
planperioden.

3.15 Bemanning, rekruttering og kompetanse
3.15.1 Overordnet rammeverk
Riktig og god kompetanse sikrer kommunene kvalitet i tjenestene, effektiv ressursutnyttelse
og godt omdømme som en attraktiv arbeidsplass.165 Regjeringen, partene i arbeidslivet og
frivillig sektor har signert en felles strategi for kompetansepolitikk. Nasjonal
kompetansepolitisk strategi skal sikre arbeidslivet den kompetansen det har bruk for.
Nasjonal kompetansepolitisk strategi har som mål å bidra til at enkeltmennesker og
virksomheter har en kompetanse som gir Norge et konkurransedyktig arbeidsliv, en effektiv
og god offentlig sektor, og at flest mulig deltar i arbeidslivet.166
Rekruttering handler om å få tak i én konkret person til én bestemt stilling, ideelt sett til
lavest mulig kostnad.167 Utfordringene for kommuner er todelt. For det første må
kommunen fremstå som en attraktiv arbeidsgiver for å tiltrekke seg søkere. For det andre
må kommunen være en attraktiv arbeidsgiver for å beholde den eksisterende
arbeidskraften.
Rettslige og formelle krav til tilsettinger i kommuner framgår hovedsakelig i
arbeidsmiljøloven,168 forvaltningsloven, kommuneloven, ulovfestet rett, Hovedtariffavtalen
for KS-området, uttalelser fra Sivilombudsmannen169 og kommunenes egne rutiner på
området.
Kvalifikasjonsprinsippet gjelder for tilsettinger i hele offentlig sektor, herunder for
kommuner.170 Prinsippet er ikke lovfestet per i dag, men det er sikker rett at
kvalifikasjonsprinsippet har lovs rang. Prinsippet innebærer blant annet at arbeidsgiver, ved
tilsetting i offentlige stillinger, skal tilsette den av søkerne som etter en samlet vurdering
anses best kvalifisert for stillingen.
I kommuneloven framgår det at kommunedirektøren har det løpende personalansvaret for
den enkelte, inkludert ansettelse, oppsigelse, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige
reaksjoner, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov.

165

Se KS: https://www.ks.no/fou-sok/2010/094010/
Se KS: https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/skal-sikre-kompetanse-iarbeidslivet/
167 Se KS: https://www.ks.no/fagomrader/arbeidsgiverpolitikk/kompetanse-og-rekruttering/profilerings--ogrekrutteringsarbeid2/rekruttering/
168 Se arbeidsmiljøloven kapittel 13 (vern mot diskriminering) og kapittel 14 (ansettelse mv.)
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-06-17-62
169 Stortingets ombudsmann for forvaltningen.
170 Se Sivilombudsmannen: https://www.sivilombudsmannen.no/aktuelt/tilsetting-krav-til-saksbehandlingen-vedvurdering-av-personlig-egnethet/
166

Side 92

467

3.15.2 Karasjok kommune
I Kommunekompasset 2019 er Karasjok kommune av KS Konsulent gitt 29 av 100 mulige
poeng når det gjelder Karasjok kommune som arbeidsgiver.
Planer, reglement med mer
Per 31. desember 2019 var det 289 ansatte i Karasjok kommune fordelt på 273 årsverk.
I kommunens årsmelding for 2019 sies det at kommunen har mange deltidsansatte.171
I kommuneplanens samfunnsdel (2009-2021) framgår det at kommunen har et høyt
utdannet, stabilt og kreativt personale. Det sies videre at kommunen i en tid med store
nedskjæringer ser det som viktig å holde motivasjonen oppe slik at kommunen fremdeles
kan opprettholde et kvalitativt tjenestetilbud overfor innbyggerne. Det sies også at det i den
sammenheng er viktig å arbeide aktivt for å beholde dyktige fagfolk, utvikle en felles ideologi
i forhold til organisasjonskultur, oppfølging av nyansatte, og ved intern overføring av
ansatte, vektlegge og følge opp disse i forhold til kommunens introduksjonsplan.
I kommuneplanens samfunnsdel er det innenfor målområdet om organisasjonsutvikling
blant annet fastsatt følgende tiltak/strategier:




Styrke evnen til utvikling og omstilling gjennom kompetanseheving
Faglig kompetanse og personlige kvalifikasjoner
Godt arbeidsmiljø, tilrettelegge for fleksible løsninger vedrørende arbeidstid og
fjernarbeid

Sekretariatet har på forespørsel til kommunen blitt opplyst om at Karasjok kommune har
dokumenter knyttet til arbeidsgiverpolitikk/arbeidsgiverstrategier, men vi har ikke fått
oversendt disse. I Kommunekompasset 2019 opplyses det om at det er en svakhet at
Karasjok kommune ikke har en slik arbeidsgiverstrategi.172
Sekretariatet er ikke kjent med om Karasjok kommune per i dag har en plan for rekruttering
og kompetanse. Vi har imidlertid blitt opplyst om at kommunen er i gang med å utarbeide en
slik plan. Dette framgår også av kommunens planstrategi 2016-2019.
Karasjok kommune har et eget ansettelsesreglement vedtatt i kommunestyret i mai 2016.
Dette reglementet omhandler blant annet ansettelsesmyndighet, regler for
ansettelsesarbeidet, prosess etter stillingsvurdering, kunngjøring av stillinger, krav til
språkkunnskaper ved ansettelse, søknadsbehandling, ansettelsesvilkår, samt forhold knyttet
til arbeidsavtale.
Utfordringer og tiltak
I Kommunekompasset 2019 sies det at Karasjok kommune ikke har en overordnet
arbeidsgiverstrategi eller organisasjonspolitikk som skal sikre at kommunen jobber med et
strategisk perspektiv når det gjelder å rekruttere, beholde og utvikle egne medarbeidere.173
171

Årsmelding 2019, s. 10.
Kommunekompasset 2019, s. 31.
173
Kommunekompasset 2019, s. 29.
172

Side 93

468

Kommunekompasset trekker fram flere konkrete svakheter og utfordringer i kommunens
arbeid med blant annet rekruttering og kompetanse.174
I kommunens årsmelding for 2019 rapporteres det om at en av kommunens sentrale
utfordringer er å få besatt fagstillinger, særlig stillinger som sykepleiere.175 I kommunens
årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 framgår det at en av kommunens sentrale utfordringer
er innenfor kompetanse, rekruttering, samt det å beholde ansatte.
Innenfor oppvekst- og utdanningsområdet er det satt som mål å tilby videre- og
etterutdanning til ansatte i barnehage og grunnskole gjennom nasjonale satsinger og lokal
plan for kompetanseutvikling.176 I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 framgår
det at det er utfordrende å få besatt stillinger som faglærte i barnehage og skole.
Innenfor helse- og omsorgsområdet er det satt som må å sikre stabil bemanning.177 I
kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 framgår det at det er utfordrende å få
besatt stillinger som faglærte i innenfor pleie og omsorg.
Innenfor teknisk område har kommunen utfordringer med at flere ansatte er på tur til å
pensjonere seg.178 Det sies videre at det både er utfordrende og tidkrevende å ansette nye
medarbeidere på dette området.

3.15.3 Risiko og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Området er spesielt vesentlig sett ut i fra et medarbeiderperspektiv. Området er også
vesentlig sett ut ifra et organisasjonsperspektiv, særlig med tanke på kommunen som
arbeidsgiver, samt et omdømmeperspektiv. Området kan også ha virkninger sett ut i fra et
brukerperspektiv og et økonomisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
At kommunen har gode rekrutterings- og tilsettingsprosesser er avgjørende for å om
kommunen er synlig og attraktiv som arbeidsgiver. Det samme gjelder kommunens generelle
arbeidsgiverpolitikk, herunder personalpleie. Kommunens omdømme har også betydning i
denne sammenhengen. Det knytter seg en rekke risikofaktorer til dette.
Å rekruttere og beholde kvalifisert og relevant kompetanse er en viktig oppgave som krever
tid og ressurser, noe som igjen medfører utgifter for kommunen. Hvorvidt det legges til rette
for gode og grundige rekrutteringsprosesser kan være avgjørende for om kommunen får
tilsatt de rette menneskene i de rette stillingene, noe som igjen påvirker om kommunen får
tilført riktig arbeidskraft sett i forhold til de tilsvarende lønnsutgiftene.
Dersom de som ansettes ikke fungerer i sine stillinger blant annet hva gjelder utføring av
174

Kommunekompasset 2019, s. 29-31.
Årsmelding 2019, s. 27.
176
Årsmelding 2019, s. 27.
177
Årsmelding 2019, s. 34.
178
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 30.
175
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arbeidsoppgaver, vil dette blant annet føre til at kommunen ikke får igjen som ønsket sett i
forhold til lønnsutgifter og tjenesteproduksjon, som igjen kan ha konsekvenser for brukerne
av kommunale tjenester. Dette kan igjen påvirke kommunens omdømme i omgivelsene,
herunder misnøye med kommunens tjenestekvalitet.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være høyt.
Risikoreduserende tiltak
Karasjok kommune synes å mangle planer, mål og strategier knyttet til rekruttering og
kompetanse. De gruppene som man ser at det både lokalt og nasjonalt er utfordrende å
rekruttere til er innenfor de to store sektorene helse og omsorg og oppvekst. Dette betyr at
kommunen i tillegg til å ha gode rekrutteringsstrategier også må satse på kompetanseheving
blant egne ansatte.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være delvis ivaretatt og
risikoreduserende tiltak settes derfor til delvis.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder området.
Kontrollutvalget trakk fram rekruttering og kompetanse i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger. Utvalget nevnte særlig gjennomtrekk av sykepleiere og
hva som kan være årsakene til dette, samt hvordan kommunen benytter sin tilgjengelige
kompetanse blant de ansatte.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området i planperioden 2013-2020.
Kommunestyret har i plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 vedtatt at det skal
gjennomføres forvaltninsgrevisjon av tilsettinger i kommunen, men dette er ikke startet opp.
Dette området er tradisjonelt sett ikke gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Dette området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommendeplanperiode.
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3.16 Oppsummering av risiko- og vesentlighetsvurderinger
Område/oppgave

Aktuell ja/nei Konsekvens Risikoreduserende Sannsynlighet Vesentlighet
tiltak

3.1
Prosjektet
«Fremtidens Karasjok»

Ja, men ses i
sammenheng
med de
andre
områdene

3.2
Politisk og administrativ
organisering og struktur
3.3
Planverk, styringssystemer
og internkontroll
3.4
Økonomi

Ja

Høy

Delvis

Høy

Høy

Ja

Middels

Delvis

Høy

Høy

Ja

Middels

Nei

Høy

Høy

Høy

Delvis

Høy

Høy

Middels

Nei

Høy

Høy

Middels

Delvis

Middels

Middels

Middels

Nei

Høy

Høy

Høy

Nei

Høy

Høy

Høy

Delvis

Høy

Høy

Høy

Nei

Høy

Høy

Middels

Delvis

Middels

Middels

Høy

Nei

Høy

Høy

Høy

Nei

Middels

Høy

Høy

Delvis

Høy

Høy

3.5
Digitalisering
Ja
3.6
Forberedelse og iverksetting
av politiske vedtak
Ja
3.7
Arbeidsmiljø, HMS og
sykefravær
Nei
3.8
Etikk
Ja
3.9
Avvik og varsling
Ja
3.10
Anskaffelser, innkjøp og
kontraktsoppfølging
Ja
3.11
Informasjonssikkerhet og
personvern
Ja
3.12
Åpenhet, innsyn og
informasjon - Offentlighet
Nei
3.13
Sikkerhet og beredskap
Ja
3.14
Klima, miljø og energi
Ja
3.15
Bemanning, rekruttering og
kompetanse
Ja
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4. HELSE OG OMSORG
4.1

Overordnet rammeverk innenfor helse og omsorg

I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen sørge for at personer som
oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester.179
Kommunens ansvar omfatter blant annet:180
1. Helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder:
a. helsetjeneste i skoler og
b. helsestasjonstjeneste
2. Svangerskaps- og barselomsorgstjenester
3. Hjelp ved ulykker og andre akutte situasjoner, herunder:
a. legevakt,
b. heldøgns medisinsk akuttberedskap,
c. medisinsk nødmeldetjeneste, og
d. psykososial beredskap og oppfølging.
4. Utredning, diagnostisering og behandling, herunder fastlegeordning
5. Sosial, psykososial og medisinsk habilitering og rehabilitering
6. Andre helse- og omsorgstjenester, herunder:
a. helsetjenester i hjemmet,
b. personlig assistanse, herunder praktisk bistand og opplæring og støttekontakt og
c. plass i institusjon, herunder sykehjem.
7. Dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.
For å oppfylle ansvaret skal kommunen ha knyttet til seg lege, sykepleier, fysioterapeut,
jordmor, helsesykepleier, ergoterapeut og psykolog.181
Formålet er særlig å:182
 forebygge, behandle og tilrettelegge for mestring av sykdom, skade, lidelse og
nedsatt funksjonsevne
 fremme sosial trygghet
 bedre levevilkårene for vanskeligstilte
 bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer
 sikre at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig og til å ha en aktiv og
meningsfylt tilværelse i fellesskap med andre
 sikre tjenestetilbudets kvalitet og et likeverdig tjenestetilbud
 sikre samhandling og at tjenestetilbudet blir tilgjengelig for pasient og bruker
 sikre nødvendig opplæring av pasient, bruker og pårørende
 sikre at tilbudet er tilpasset den enkeltes behov

179

Jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 første ledd.
Jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2.
181 Jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 andre ledd.
182 Jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1.
180
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 sikre at tjenestetilbudet tilrettelegges med respekt for den enkeltes integritet og
verdighet
 bidra til at ressursene utnyttes best mulig
Helse- og omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige.
Kommunen skal tilrettelegge tjenestene slik at:183
 den enkelte pasient eller bruker gis et helhetlig og koordinert helse- og
omsorgstjenestetilbud
 den enkelte pasient eller bruker gis et verdig tjenestetilbud
 helse- og omsorgstjenesten og personell som utfører tjenestene blir i stand til å
overholde sine lovpålagte plikter
 tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene
Reformer:
Helse og omsorg er et område som er gjenstand for flere reformer. Eksempler på dette er
blant annet:
 Fremtidens primærhelsetjeneste (2014-2015), Nærhet og helhet
 Folkehelsemelding (2018-2019), Gode liv i eit trygt samfunn. Tidlig innsats for barn og
unge.
 Kvalitetsreform for eldre (2017-2018), Leve hele livet
 Samhandlingsreformen (2012) Helsetjenester i hjemmet – praktisk bistand

4.2

Litt om helse og omsorg i Karasjok kommune

Statistikk
Tall fra Kommunebarometeret viser at Karasjok kommune i 2019 rangeres på plass 350 av
430 hva gjelder pleie og omsorg. Dette er en rangering i nedre sjikt av barometeret, og
dårligere enn gjennomsnittet for kommunene i Vest-Finnmark, som er 341.
Tall fra Kommunebarometeret viser videre at Karasjok kommune i 2019 rangeres på plass
209 av 430 hva gjelder helse. Dette er en rangering i midtre sjikt av barometeret, og bedre
enn gjennomsnittet for kommunene i Vest-Finnmark, som er 223.
Nasjonalt har 77.78 prosent av ansatte i pleie og omsorg fagutdanning. I Karasjok har 52,8
prosent av de ansatte fagutdanning.184
Overordnede målsettinger
I kommuneplanens samfunnsdel (2009-2021) er det under målområdet om levekår og
livskvalitet satt noen delmål og tiltak/strategier som gjelder helse-, sosial-, pleie- og
omsorgstilbudet i Karasjok kommune.

183
184

Jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1.
Kommunebarometeret.
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Utfordringer på området helse og omsorg
Karasjok kommune har blant annet følgende utfordringer på området helse og omsorg:185
Ledelse:
-

Manglende lederkapasitet og kontinuitet i lederstillinger
Manglende strategisk plan for sektoren

Bemanning:
- Høyt sykefravær
- Høy andel ufaglærte i tjenesten
- Stor andel vakante stillinger
- Sårbarhet i forhold til sykepleierkompetanse
- Stort gap mellom planlagt og faktisk bemanning
Drift og driftsnivå:
- Stort gap mellom budsjett og regnskap
- Tjenestenivå: Lav terskel og høy ressursbruk
- Manglende koordinerende ledd
- Behov for større grad av samarbeid mellom sektorene
Utenforliggende utfordringer:
- Betydelig økning i antallet eldre over 67 år
- Store driftsvariasjoner som følge av endring i brukersammensetning og
brukerbehov
Prosjekt «Fremtidens Karasjok – Delprosjekt for helse og omsorg
I forbindelse med utviklingsprosjektet «Fremtidens Karasjok (se kapittel 3.1) er det etablert
et delprosjekt med eget prosjektmandat for området helse og omsorg.
Delprosjektet innenfor helse og omsorg har følgende effektmål:
Ledelse:
-

Helse og omsorg har en robust ledergruppe hvor ansvaret er tydelig delegert i
linjen
Ledergruppen jobber strategisk og helhetlig
Mestringsorientert ledelse kjennetegner ledergruppen

Bemanning:
- Helse og omsorg har arbeidstidsordninger som kjennetegnes av kontinuitet og
som ivaretar kompetansebehovet uke gjennom, og hvor kompetansen brukes
målrettet og effektivt
- Helse og omsorg har en etablert heltidskultur
- Helse og omsorg har et høyt frisknærvær

185

Disse utfordringene framgår av prosjektmandatet for delprosjekt i helse og omsorg (2020) – «Fremtidens
Karasjok».
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Avklart tjenestenivå og bærekraftig drift:
- Helse og omsorg har gode tjenestebeskrivelser
- Helse- og omsorgssektoren har god forvaltningspraksis som ivaretar innbyggernes
rettssikkerhet
- Helse og omsorg preges av et godt internt samarbeid og hvor brukeren opplever
sammenheng i tjenesten
- Helse og omsorg har en drift i balanse

4.3

Hjemmebaserte tjenester – Praktisk bistand

4.3.1 Overordnet rammeverk
I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven har kommunen ansvar for helsetjenester i
hjemmet.186 Med helsetjenester i hjemmet menes ulike helsetjenester som ytes til
hjemmeboende. Helsetjenester i hjemmet er alle former for planlagte kommunale
helsetjenester som ytes hjemme hos pasienten eller med utgangspunkt i pasientens hjem.
Eksempler på helsetjenester som kan ytes i hjemmet er hjemmesykepleie, ergoterapi og
fysioterapi. Også regelmessige samtaler mv. til personer med rusmiddelavhengighet eller
psykiske lidelser kan tilbys som helsetjenester i hjemmet, dersom behovet tilsier dette.
Hvilke helsetjenester som kan ytes i hjemmet vil bero på en forsvarlighets- og
hensiktsmessighetsvurdering. 187
Kommunen skal i henhold til helse- og omsorgsloven tilby personlig assistanse, herunder
praktisk bistand.188 Praktisk bistand omfatter hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i
husholdningen, og personlig stell.189 Hjelpen kan gis både i og utenfor hjemmet. Noe av
dette er det som tidligere var kjent som hjemmehjelp. Praktisk bistand kan også omfatte
opplæring, slik at den som mottar personlig assistanse får hjelp til å mestre dagliglivets
gjøremål. Eksempler på praktisk bistand er hjelp til innkjøp av mat, matlaging, vask av klær
og bolig, snømåking, samt hjelp til egenomsorg. Bistand til, og opplæring i, personlig stell og
egenomsorg skal være gratis. For annen praktisk bistand og opplæring kan kommunen ta en
egenandel.
Alle kommuner tilbyr hjelpeordninger i hjemmene.190 Tjenestetilbudet varierer fra kommune
til kommune, både med hensyn til hvilke ytelser man kan få, hvor ofte man kan få dem og
eventuell egenbetaling.

4.3.2 Karasjok kommune
På Karasjok kommune sin hjemmeside opplyses det om at enheten for hjemmesykepleie gir
følgende tjenester:191
186

Jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 a..
Se Helsedirektoratet: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/registrering-av-iplos-data-ikommunen/rapportering-av-tjenester-med-definisjoner-og-rapporteringskrav/helsetjenester-i-hjemmet
188 Jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 b.
189 Se helsenorge.no: https://helsenorge.no/rettigheter/personlig-assistanse-praktisk-bistand-og-opplering
190 https://nhi.no/rettigheter-og-helsetjeneste/helsetjenesten/hjelpeordninger-i-hjemmet/
187

191

https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/pleie-og-omsorg/hjemmesykepleie/
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sykepleie
hjemmehjelp
dagsenteropphold
aktivitetstrening på aktivitetssenteret
tildeler og organiserer trygghetsalarmer
matombringing
avlastning/korttidsopphold på institusjon
botilbud til eldre og funksjonshemmede
transport til og fra dagsenter og aktivitetssenter

På kommunens hjemmeside opplyses det videre om at bo- og avlastningstjenesten i
kommunen yter heldøgns tjenester for mennesker med utviklingshemming.192 Tjenesten gis
til personer i alle aldersgrupper og med ulike hjelpebehov. Tjenesten gis ut fra den enkeltes
individuelle behov. Tjenestene gis i samlokaliserte boliger, foreldrehjem og private boliger.
De gir også helgeavlastningstilbud i kommunal avlastningsbolig, for brukere som bor hjemme
hos foreldrene.
I kommuneplanens samfunnsdel (2009-2021) er det under målområdet om levekår og
livskvalitet satt som et tiltak å legge til rette for at pleietrengende som har behov for
heldøgns pleie og omsorg, i så stor grad det er mulig kan få bo hjemme og/eller i tilpassede
omsorgsboliger så lenge de selv ønsker eller at det er faglig forsvarlig.
Karasjok kommune har ikke en egen overordnet plan for området helse og omsorg,
herunder for hjemmebasert pleie og omsorg.
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 framgår det at det i mange år har vært
en bevist politisk prioritering at flest mulig skal kunne bo hjemme lengst mulig. I kommunens
årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 og årsmelding for 2019 framgår det at det satses på
dagaktivitetstilbud til hjemmeboende personer med demens.
Andelen vedtak om hjemmetjenester som er iverksatt innen 15 dager, er for landet på 97.18
prosent. 100 prosent av alle vedtak om hjemmetjenester blir i Karasjok satt i verk innen 15
dager, ifølge tall fra Helsedirektoratet.193
KOSTRA-tall viser at Karasjok kommunes netto driftsutgifter til helse- og omsorgstjenester til
hjemmeboende var kr 17017 per innbygger i 2019. Dette er høyere enn KOSTRA-gruppe 3
(kr 13018) og landet uten Oslo (kr 10455).

192
193

https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/pleie-og-omsorg/bo-og-avlastning/
Kommunebarometeret 2020.
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4.3.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv. Området er også
vesentlig sett ut i fra et medarbeider-, økonomisk, politisk og et organisatorisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et brukerperspektiv kan dette gjelde helhetlig
oppfølging samt forsvarlighets- og hensiktsmessighetsvurderinger. En annen risikofaktor er
kapasitet og tilgjengelighet i tjenesten. En konsekvens kan være at man ikke får riktig hjelp
utfra sitt behov. Kommunen skal sørge for at befolkningen gis et forsvarlig tilbud. I et
økonomisk perspektiv kan det derimot anses å være risiko for at befolkningen gis et tilbud
som går ut over det som er forsvarlig, altså at tjenestenivået er for høyt. Konsekvensen av
det er at kommunens muligheter til å yte forsvarlige tjenester på andre områder reduseres.
I et medarbeiderperspektiv er en risikofaktor belastninger i jobb ved manglende ressurser,
sykefravær og vakanser. I et politisk perspektiv er en risikofaktor manglende etterlevelse av
lovverk og retningslinjene samt manglende måloppnåelse for gode og helhetlige
pasientforløp. Risikofaktorene kan også være knyttet til mer organisatoriske forhold, som for
eksempel manglende kapasitet og kompetanse, rekruttering på området, samt uklare
ansvarsforhold og oppfølging i kommuneorganisasjonen av hjemmetjenesten.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, kompetansebygging, tverrfaglig team, rekruttering samt
forankring av vedtatte mål i organisasjonen, samt etablerte internrutiner og handlingsmål
for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe. Internkontroll er fellesnevneren på de
systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og
vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav.
Karasjok kommune mangler et planverk for helse- og omsorgsområdet, men i kommunens
planstrategi er det lagt til grunn at slikt skal utarbeides. Karasjok kommune har klart høyere
utgifter til helse- og omsorgstjenester for hjemmeboende enn sammenlikningskommuner.
Dette kan være et tegn på ineffektiv og dyr tjenesteproduksjon på dette området, men kan
også være et tegn på at kommunen prioriterer hjemmebasert pleie og omsorg.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være delvis på plass, og
risikoreduserende tiltak settes til delvis.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder området.
Kontrollutvalget hadde innspill knyttet til dette området i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger. Dette gjelder årsaken til gjennomtrekk av sykepleiere.
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Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon av dette området i planperioden 2013-2020.
Det er imidlertid gjennomført forvaltningsrevisjon av økonomistyring i pleie og omsorg i
2011. Deler av området er tradisjonelt sett gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

4.4

Institusjonsplass, herunder sykehjem med mer

4.4.1 Overordnet rammeverk
I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven har kommunen ansvaret for å tilby plass i
institusjon, herunder sykehjem.194 Rett til å få plass i institusjon eller bolig med heldøgns
omsorgstjenester inntrer når kommunen ikke kan gi forsvarlig hjelp i hjemmet.195 Retten til
sykehjemsplass inntrer når forsvarlig helse- og omsorgshjelp ikke kan gis ved tiltak i hjemmet
eller i annen form utenfor institusjon. Dersom det anses at sykehjemsplass er nødvendig for
å oppfylle kravet om nødvendig helsehjelp, kan kommunen ikke stille brukeren på venteliste
for å få plass. Krav på sykehjemsplass inntrer straks etter at vedtaket er truffet. Dersom man
oppfyller kriteriene for tildeling av langtidsopphold, men det likevel anses forsvarlig at man
kan bo hjemme i påvente av ledig plass, har man krav på vedtak om dette.

4.4.2 Karasjok kommune
Karasjok kommune har 18 sykehjemsplasser, 3 sykestueplasser, 1 KAD somatisk plass og 1
akutt- / behandlingsplass, 3 korttidsplasser og 3 avlastningsplasser.196
Sykestueplassene er del av helse Finnmarks tilbud. De benyttes som et alternativ til
sykehusinnleggelse og krever innleggelse av lege.
I kommuneplanens samfunnsdel (2009-2021) er det under målområdet om levekår og
livskvalitet satt som et tiltak å legge til rette for at pleietrengende som har behov for
heldøgns pleie og omsorg, i så stor grad det er mulig kan få bo hjemme og/eller i tilpassede
omsorgsboliger så lenge de selv ønsker eller at det er faglig forsvarlig.

194

Jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 c.
Se Helsetilsynet: https://www.helsetilsynet.no/rettigheter-klagemuligheter/helse--ogomsorgstjenester/rett-til-kommunale-helse--og-omsorgstjenester/rett-til-sykehjem/
196
https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/pleie-og-omsorg/sykehjem/
195
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Karasjok kommune har ikke en egen overordnet plan for området helse og omsorg,
herunder for sykehjemsplasser med mer.
Karasjok kommune har en egen forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller
tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester, som trådte i kraft 1. juli 2017.197
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 framgår det at kommunen til enhver tid
har mangel på institusjonsplasser.198 Det sies videre at ofte oppleves det som at det ikke er
samsvar mellom tjenestetilbudet og behovet for tjenester.
I kommunens årsmelding for 2019 sies det også at kommunen til enhver tid har mangel på
institusjonsplasser.199 Det sies videre at tjenesteområdet ikke er dimensjonert til å møte
behovet som følger av økningen av antall brukere innenfor helse- og omsorgstjenester. Det
sies også at dette fører til budsjettoverskridelser, sjonglering av plassdisponeringen, samt
stor slitasje både for tjenestemottaker, pårørende og kommunens helsepersonell.
Tall fra Helsedirektoratet viser at det per august 2020 var fem personer i Karasjok kommune
som bodde i eget hjem i påvente av langtidsplass.200
Av dem som bodde på sykehjem per 2019, har 79,57 prosent omfattende pleiebehov landet
sett under ett.201 I Karasjok hadde 120 prosent av beboerne på sykehjem et omfattende
pleiebehov.202
I 2019 hadde beboerne på sykehjem i snitt 33,36 minutter med lege per uke i KommuneNorge.203 I Karasjok fikk beboerne i snitt 33,6 minutter med lege i uka dette året.
For landet sett under ett er 90.6 prosent av plassene på sykehjem det som kan regnes som
moderne enerom. Kjøp av plasser i andre kommuner kan være en feilkilde i statistikken for
enkelte kommuner. I Karasjok er 96,4 prosent av sykehjemsplassene regnet
som moderne enerom.204
KOSTRA-tall for 2019 viser at Karasjok kommunes utgifter per oppholdsdøgn i institusjon var
kr 5130 dette året. Dette er høyere enn for KOSTRA-gruppe 3 (kr 4062) og landet uten Oslo
(3842).

197

https://lovdata.no/dokument/LF/forskrift/2017-06-15-1010
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 40.
199
Årsmelding 2019, s. 36.
200
https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/venteliste-for-langtidsplass-pa-sykehjem
201
Kommunebarometeret.
202
Sekretariartet har registret at tallet her er over 100 prosent, men er ikke kjent med forklaringen på dette.
Det kan for eksempel være feil i rapporteringen eller feil i selve registreringen. Andre forklaringer er også
mulig.
203
Kommunebarometeret.
204
Kommunebarometeret.
198
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4.4.3 Risiko- og vesentlighetsvurdering
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv. Området er også
vesentlig sett ut i fra et medarbeider-, økonomisk, politisk og et organisatorisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et brukerperspektiv kan mangel på
omsorgsboliger-/institusjonsplasser/somatisk kommunalt akutt døgntilbud (KAD) medføre at
det ikke kan gis et forsvarlig tilbud og at kommunen ikke oppfyller kravene om nødvendig
helsehjelp. I et økonomisk perspektiv kan det anses å være risiko for at befolkningen gis et
tilbud som går ut over det som er forsvarlig, altså at tjenestenivået er for høyt. Dette kan
skje dersom det ikke er tilstrekkelig kapasitet i de ulike trinnene i «omsorgstrappa», og det
for eksempel må tilbys sykehjemsplass når omsorgsbolig ville vært et tilbud som kunne ha
dekket brukers behov. Konsekvensen av et for høyt tjenestenivå er at kommunens
muligheter til å yte forsvarlige tjenester på andre områder reduseres.
I et medarbeiderperspektiv er en risikofaktor belastninger i jobb ved manglende ressurser,
sykefravær og vakanser. I et politisk perspektiv er en risikofaktor manglende etterlevelse av
lovverk og retningslinjene samt manglende måloppnåelse. Risikofaktorene kan også være
knyttet til mer organisatoriske forhold, som for eksempel manglende kapasitet og
kompetanse, rekruttering på området, samt uklare ansvarsforhold og oppfølging i
kommuneorganisasjonen.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, kompetansebygging og rekruttering samt forankring av
vedtatte mål i organisasjonen. Karasjok kommune har ikke noen temaplan for helse og
omsorg.
Internkontroll er fellesnevneren på de systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten
planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende
regelverkskrav og at uønskede hendelser ikke skal inntreffe.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være delvis på plass, og
risikoreduserende tiltak settes til delvis.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder området.
Kontrollutvalget hadde innspill knyttet til dette området i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger. Dette gjelder årsaken til gjennomtrekk av sykepleiere.
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Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon av dette området i planperioden 2013-2020.
Det er imidlertid gjennomført forvaltningsrevisjon av økonomistyring i pleie og omsorg i
2011. Deler av området er tradisjonelt sett gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

4.5

Rus og psykiatri

4.5.1 Overordnet rammeverk
Retten til helse- og omsorgstjenester likestiller somatisk og psykisk sykdom, skade eller
lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problemer eller nedsatt funksjonsevne.205 Kommunene
har en sentral rolle i å identifisere, utrede, behandle og følge opp personer i målgruppen.
For å understreke kommunens ansvar overfor personer med psykisk sykdom
og rusmiddelproblem, ble disse bruker- og pasientgruppene særskilt nevnt i ny lov om
kommunale helse- og omsorgstjenester.206
Kommunene har et omfattende ansvar for tjenester til personer med rusproblemer og eller
psykiske lidelser.207 Ansvaret følger av helse- og omsorgstjenesteloven.208 Tjenestene kan
omfatte rådgivning og veiledning, støtteopplegg, bolig og oppfølging i bolig, oppsøkende
arbeid, tiltak for sosial- og arbeidsrettet rehabilitering, arbeid med individuell plan og
oppfølging før, under og opphold i spesialisthelsetjenesten eller fengsel mv.
I følge Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med
samtidig rus- og psykisk lidelse (ROP-lidelser), utarbeidet av Helsedirektoratet, er kommunen
en svært viktig arena for kontaktetablering, kartlegging, behandling og oppfølging av
personer med rus- og psykiatriske lidelser. 209
Kommunenes ansvar omfatter blant annet:

205

Se Fylkesmannen.no: https://www.fylkesmannen.no/nb/Helse-omsorg-og-sosialtjenester/Psykisk-helse-ogrus/
206
Se Meld. St. 26 (2014-2015) Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet, på side 111.
207

Se Regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/tema/helse-og-omsorg/psykisk-helse/innsikt/kommunalt-rus-ogpsykisk-helsearbeid/id2344815/
208 Jf. Helse og omsorgstjensteloven § 3-1
209 Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk
lidelse – ROP-lidelser. Sammensatte tjenester – samtidig behandling. 03/2012). Helsedirektoratet.
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 kartlegging av funksjonsnivå og vurdering av behov for tjenester herunder praktisk
bistand og opplæring for å kunne mestre boforhold, personlig økonomi, personlig
hygiene med mer
 ruskartlegging og psykososial oppfølging
 forebyggende helsetjenester, nødvendig helsehjelp (behandling av sykdom,
medisinsk og psykososial habilitering og rehabilitering, pleie og omsorg)
 fremskaffing av bolig og oppfølging i bolig
 sosial eller arbeidsrettet aktivisering
 arbeid med individuell plan
 generell oppfølging og veiledning
 henvisning til behandling
Retningslinjene gir en beskrivelse av hvordan utredning, behandling og oppfølging av
mennesker med ROP-lidelser bør gjennomføres, samt en beskrivelse av roller og ansvar i
tjenesteytingen. I følge retningslinjene bør samhandling og samarbeid internt og mellom
nivåene være sentralt i oppfølging av personer med ROP-lidelser.
Reformer:
Samhandlingsreformen (2012) legger til grunn at mer av tjenestene innen rus og psykiatri
skal ivaretas der hvor pasienten bor og at kommunene får et større ansvar for dette. Rus og
psykiatri har vært en del av Samhandlingsreformen siden den trådte i kraft i 2012.
Spesialisthelsetjenesten bygger ned antall institusjoner og tilrettelegger for mer polikliniske
tjenester. For å imøtekomme føringen i Samhandlingsreformen krever dette mer
samhandling og samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunen.210
Helse- og sosialdepartementet har i 2019 sendt ut på høring forslag til ny rusreform-fra straff
til hjelp. Høringsfrist var i mai 2020. 211 Rusreformen innebærer med dette et betydelig skifte
i norsk ruspolitikk. Et skifte i tenkningen og holdningen til hva et rusproblem er – og ikke
minst – hvordan vi som samfunn skal møte dette problemet.212

4.5.2 Karasjok kommune
På Karasjok kommunes hjemmeside informeres det om at dette er et lavterskeltilbud til alle
som oppholder seg i Karasjok kommune.213 Tjenesten gir tilbud som omfatter:
· Støttesamtaler
· Hjelp til mestring av dagliglivets gjøremål ved, støtte og veiledning til personlig hygiene,
husarbeid, innkjøp etc.
· Samarbeid og samhandling med andre hjelpeinstanser og pårørende
· Koordinering av hjelpetiltak og individuell plan
· Hjelp og støtte til å søke sosial kontakt med andre mennesker
På kommunens hjemmeside informeres videre om at kommunen ønsker å gi folk gode
210

Rus- og Psykisk helseplan 2014-2018. s. 8
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---rusreform-fra-straff-til-hjelp/id2683686/
212
NOU 2019:26 s.19
213
https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester/rus-og-psykisk-helse/
211
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verktøy for å håndtere de vanskene man står i og oppmuntre og støtte slik at folk kan få til
de endringene de ønsker seg. Tanken at man kan få noen samtaler for å komme i gang med
ønsket endring, for så å jobbe videre på egen hånd.
På hjemmesiden sies det videre at man ikke trenger en diagnose for å få hjelp, samt at
kommunen er opptatt av å finne ut hva som er viktig for dem det gjelder og hvilke endringer
de selv ønsker i sitt liv. Det sies videre at kommunens arbeider med mange ulike
problemstillinger. For eksempel kan man ta kontakt med kommunen hvis man har
problemer i relasjoner, livsbelastninger, strever med grubling eller bekymring som tar over
hverdagen, har dårlig selvfølelse eller har opplevd noe som har vært så skremmende at man
har vansker med å fungere i hverdagen.
Målt mot folketallet er det 28,43 psykiatriske sykepleiere per 10 000 innbyggere i Karasjok
kommune. Tilsvarende gjennomsnittstall for hele Norge var på 24,37 i 2019.214
I tabellen nedenfor framgår noen KOSTA-tall for 2019 for Karasjok kommune.
Nøkkeltall
Karasjok
Årsverk av psykiatriske sykepleiere per 10 000
innbyggere
7,6
Årsverk av personer med videreutdanning i psykisk
helsearbeid
per 10 000 innbyggere
11,4
Andel med psykiske lidelser på venteliste
:
Andel rusmiddelmisbrukere på venteliste
:
Andel rusmiddelmisbrukere med psykiske lidelser
på venteliste
:
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere
av aktører utenfor kommunen per 10 000 innbyggere
0
Antall vedtak om kjøp av tiltak til rusmiddelmisbrukere
av aktører utenfor kommunen per 10 000 innbyggere
0
Antall vedtak om midlertidige tiltak til
rusmiddelmisbrukere per 10 000 innbyggere
0

Kostragruppe
03
Landet u/Oslo
6,5

4,9

10,6
:
:

9
..
..

..

..

1,8

1,6

1,1

1

5,4

1,3

Sekretariatet har funnet at Karasjok kommune har en temaplan for rus og psykiatri.
I kommunens planstrategi 2016-2019 er det planlagt at denne planen skal revideres.
Sekretariatets gjennomgang av kommunestyremøter i perioden 2018-2020 viser at
kommunestyret ikke har behandlet noen saker i denne perioden som særskilt omhandler
kommunens rus- og psykiatritjenester. Kommunestyret har imidlertid behandlet en
alkoholpolitisk plan i denne perioden.215
I kommunens årsmelding for 2019 rapporteres det om utfordringer knyttet til blant annet
utsatt tilsetting av miljøterapeut innenfor psykisk helse, noe som gjør at kommunen ikke har
214
215

Kommunebarometeret.
Sak PS 43/2018.
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kommet i gang med pakkeforløpet innenfor rus og psykisk helse.216 Denne utfordringen
rapporteres det også om i kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023.217
Målsetningene med det nevnte pakkeforløpet er blant annet økt brukermedvirkning og
brukertilfredshet, sammenhengende og koordinerte pasientforløp, samt unngå unødig
ventetid for utredning, behandling og oppfølging.218
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 rapporteres det også om utfordringer
knyttet til kommunens tilbud om kommunepsykolog.

4.5.3 Risiko- og vesentlighetsvurdering
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv. Men området er
også vesentlig sett ut i fra et politisk og et organisatorisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et brukerperspektiv kan dette gjelde at personer
ikke tilbys nødvendig helsehjelp, oppfølging og forebygging, samt at brukere ikke blir fulgt
opp gjennom individuell planer og ansvarsgrupper. Dette får konsekvens både for pasient-/
bruker, pårørende og samfunnet.
I et politisk perspektiv er en risikofaktor manglende etterlevelse av lovverk og retningslinjene
samt manglende måloppnåelse. Risikofaktorene kan også være knyttet til mer
organisatoriske forhold, som for eksempel manglende kapasitet og kompetanse, rekruttering
på området og samlokalisering av tjenesten, samt uklare ansvarsforhold og oppfølging i
kommuneorganisasjonen. Hovedutfordringen for kommunene innen rus- og psykiatrifeltet
er økende etterspørsel etter tjenester. Noe av årsaken til dette er at spesialisthelsetjenesten
gir kortere behandlingsopphold i tråd med samhandlingsreformen.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, kompetansebygging, tverrfaglig team, rekruttering samt
forankring av vedtatte mål i organisasjonen, samt at det er etablerte internrutiner og
handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe. Internkontroll er fellesnevneren
på de systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører
og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav.
Bruk og revidering av kommunens rus- og psykiatriplan kan bidra til å styrke det helhetlige
arbeidet og legge klare føringer for tiltak. Lett tilgjengelig informasjon om kommunens rusog psykiatritjeneste kan bidra til at flere søker hjelp på et tidlig tidspunkt. Det er noe
informasjon om denne tjenesten på kommunens hjemmeside. Karasjok kommune synes ikke
å ha en god bemanning innenfor disse tjenestene.
216

Årsmelding 2019, s. 37.
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 45.
218
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 45.
217
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På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å bare være delvis være på plass.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder området.
Kontrollutvalget hadde ikke innspill om temaet i sin drøfting av mulige tema for risiko- og
vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon av dette området i planperioden 2013-2020.
Deler av området er tradisjonelt sett gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

4.6

Legetjenesten

4.6.1 Overordnet rammeverk
Fastlegeordningen
Fastlegereformen ble innført i 2001.219 Fastlegereformen innebar at befolkningen fikk rett til
fastlege og til og kunne bytte fastlege.
I henhold til helse- og omsorgstjenesteloven skal kommunen sørge for at personer som
oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige allmennlegetjenester.220 Kommunen skal
organisere fastlegeordningen og sørge for at personer som ønsker det, får tilbud om plass på
fastleges liste. Kommunen skal også sørge for at et tilstrekkelig antall leger deltar i
fastlegeordningen. Kommunen skal videre sørge for at befolkningen gis et forsvarlig tilbud av
allmennlegetjenester, hvor fastsatte kvalitets- og funksjonskrav i fastlegeordningen
overholdes.
Helsedirektoratet sin statistikk for 2019 viser at hver lege har om lag 1100 pasienter på sine
lister, og om lag 1,4 prosent er i 2019 på lister uten fastlege.221 I følge Statistisk sentralbyrå
var konsultasjoner gjennomsnittlig hos fastlegen 2,7 gang i løpet av 2019, og ved legevakten
var konsultasjoner gjennomsnittlig i 2019 på 0,24 gang.222
219

https://sml.snl.no/fastlegeordning

220

Jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2 første ledd, jf. forskrift om fastlegeordning i kommunene.
221 https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/fastlegestatistikk/Hovedtall
222 https://www.ssb.no/fastlegetj
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Legevakt
Kommunen har ansvar for å tilby legevaktordning som sikrer befolkningens behov for
øyeblikkelig hjelp, og må sørge for at minst én lege er tilgjengelig for legevakt hele døgnet. 223
I forskrift stilles det krav til kommunal nødmeldetjeneste, organisering og bemanning av
legevaktsentralene, kompetanse hos legevaktlege og annet helsepersonell, legevaktens
utstyr og samhandling og samarbeid mellom virksomheter som yter akuttmedisinske
tjenester. Fastleger har plikt til å delta i legevakt tjenesten utenfor ordinær åpningstid. 224
Arbeidstid for leger
Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid225 gjelder også for leger, men det er mulig å
fravike reglene i tariffavtale med fagforening som har innstillingsrett etter arbeidstvistloven
eller tjenestetvistloven.226 Kommunenes Sentralforbund (KS) har inngått slik tariffavtale med
Den norske legeforening.227 Avtalen innebærer at arbeidsmiljølovens bestemmelser om
daglig og ukentlig arbeidstid ikke gjelder i forbindelse med legevakt. Tariffavtalen gir også
kommunene mulighet til å inngå avtale med legenes tillitsvalgte om forlenget arbeidstid for
leger i full stilling. Avtalen utløp egentlig 15. september 2020, og partene forhandler for
tiden om en videreføring. I skrivende stund er partene til mekling.

4.6.2 Karasjok kommune
På kommunens hjemmeside informeres det om at legetjenesten yter kurativ og
forebyggende helsehjelp til pasienter.228 Det informeres også om blant annet åpningstider,
kontaktinformasjon, legevaktberedskap, samt om at pasienter som har behov for
samisktalende tolk bør oppgi dette ved timebestilling for på denne måten å sikre best mulig
service.
Legetjenesten består av fire leger, to kontorpersonell i resepsjonen/ mottaket,
labratorietjeneste og skiftestue.229
KOSTRA-tall viser at antall legeårsverk per 10.000 innbygger i Karasjok kommune var på 19,4
i 2019, noe som er en økning fra 2015. Til sammenlikning var dette tallet 17,0 i KOSTRAgruppe 3 og 11,5 i landet uten Oslo i 2019.
Per desember 2020 hadde to av fastlegene i Karasjok kommune ledige plasser på sine
lister.230 I Kommunebarometeret framgår det at det er ledig plass på 50 prosent av
fastlegelistene i Karasjok kommune, noe som utgjør mer enn i landet for øvrig.

223

Jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 3, jf akuttmedisinforskriften.
Jf. Forskrift om fastlegeordning i kommunene § 13
225
Reglene om arbeidstid står i arbeidsmiljøloven kapittel 10.
226
Muligheten til å fravike bestemmelsene er gitt i aml. § 10-12 (4).
227
Avtalen finnes på nettadressen https://www.legeforeningen.no/jus-og-arbeidsliv/avtaler-for/leger-ansatt-ikommunen/KS-leger-ansatt-i-kommunen/sentrale-avtaler/sfs-2305-Saeravtalen/.
228
https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester/legetjenesten/
229
https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester/legetjenesten/
230
https://tjenester.helsenorge.no/bytte-fastlege?fylke=54&kommuner=5437
224
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4.6.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv og
medarbeiderperspektiv. Men området er også vesentlig sett ut i fra et politisk og et
organisatorisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et brukerperspektiv kan dette blant annet gjelde
fare for liv og helse, skade og sykdom. Kommunen skal sørge for at befolkningen gis et
forsvarlig tilbud av allmennlegetjenester, hvor fastsatte kvalitets- og funksjonskrav i
fastlegeordningen overholdes.
I et medarbeiderperspektiv er en risikofaktor et stort arbeidspress og en konsekvens er høyt
sykefravær og mye overtid. Kommunen skal sørge for at et tilstrekkelig antall leger deltar i
fastlegeordningen. I et politisk perspektiv er en risikofaktor manglende etterlevelse av
lovverk og retningslinjene samt manglende måloppnåelse. Risikofaktorene kan også være
knyttet til mer organisatoriske forhold, som for eksempel manglende kapasitet og
kompetanse, rekruttering på området, samt uklare ansvarsforhold og oppfølging i
kommuneorganisasjonen av legetjenesten.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på middels nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, kompetansebygging, rekruttering samt forankring av vedtatte
mål i organisasjonen, samt at det er etablerte internrutiner og handlingsmål for at uønskede
hendelser ikke skal inntreffe. Internkontroll er fellesnevneren på de systematiske tiltakene
som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine
aktiviteter i samsvar med gjeldende krav i regelverket.
Statistikk viser at legedekningen i Karasjok kommune (legeårsverk i forhold til innbyggertall)
er høyere enn landsgjennomsnittet. Vi har imidlertid ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne
gjøre en vurdering av hvordan legetjenesten utøves.
Det rapporteres ikke om utfordringer i legetjenesten i kommunen årsmelding for 2019 og
årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være delvis på plass, og
risikoreduserende tiltak settes til delvis.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder området.
Kontrollutvalget hadde ikke noen innspill knyttet til legetjenesten i sin drøfting av mulige
tema for risiko- og vesentlighetsvurderinger.
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Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som middels.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon av dette området i planperioden 2013-2020.
Deler av området er tradisjonelt sett gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være middels på dette området. Området vurderes å ikke
være aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

4.7

Helsestasjon og skolehelsetjeneste

4.7.1 Overordnet rammeverk
Kommunen har ansvar for å tilby helsetjeneste i skoler og helsestasjonstjeneste.231
Helsestasjon er til barn 0-5 år og deres foreldre.232 Grunnbemanningen består av jordmor,
helsesykepleier, lege og fysioterapeut. Skolehelsetjenesten skal finnes på alle barneskoler,
ungdomsskoler og videregående skoler og kan bestå av helsesykepleier, skolelege, psykolog
og fysioterapeut evt. andre. Helsestasjon for ungdom (HFU) er et gratis og tverrfaglig tilbud
til unge mennesker. Tjenesten kan bestå av helsesykepleier, lege og psykolog, og er
tilgjengelig på ettermiddagen.

4.7.2 Karasjok kommune
Det finnes informasjon om helsesøstertjenesten og skolehelsetjenesten på Karasjok
kommune sin hjemmeside.233 Her oppgis det også kontaktinformasjon til helsesykepleier.
Ifølge kommunens årsmelding for 2019 har Karasjok kommune to helsesykepleiere.234
I kommuneplanens samfunnsdel 2009-2021 er det satt som et delmål å styrke det
forebyggende og psykososiale arbeidet blant barn og unge gjennom helsestasjon,
skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, for å fremme helse og trivsel.235
I følge Kommunebarometeret er dekningen av helsesykepleiere målt mot antall småbarn i
Karasjok kommune lik 0, mens gjennomsnittskommunen i landet har 100,81
helsesykepleiere per 10 000 småbarn.236
231

Jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 1.
Se helsenorge.no: https://helsenorgeno/hjelpetilbud-i-kommunen/helsestasjon-og-skolehelsetjenesten
233
https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/helsetjenester/helsesoster-tjeneste/
234
Årsmelding 2019, s. 35.
235
Kommuneplanens samfunnsdel 2009-2021, s- 17.
236
Kommunebarometeret 2020.
232
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Nasjonalt får 87,57 prosent av barna helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoleår.237 Til
sammenligning var tilsvarende tall for 2018 84,65 prosent. I Karasjok fikk 55,56 barn
helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn, mot 91,67 prosent året før.
KOSTRA-tall for 2019 viser at avtalte årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
per 10 000 innbyggere 0-20 år i Karasjok kommune er lavere enn KOSTRA-gruppe 3, men litt
høyere enn landet uten Oslo.
KOSTRA-tall for 2019 viser at andel nyfødte med hjemmebesøk innen to uker etter
hjemkomst var 29,2 prosent i Karasjok kommune, noe som er langt lavere enn i KOSTRAgruppe 3 (91,0 prosent) og landet uten Oslo. (93,4 prosent).
I kommunens årsmelding for 2019 sies det at personalsituasjonen innenfor
helsesykepleiertjenesten «har påvirket helsesykerpleietjenesten betraktelig» i 2019.238 Det
sies videre at skolehelsetjenesten ikke har vært i drift av samme årsak.
Sekretariatet har ikke funnet at det rapporteres noe om helsesykepleiertjenesten og
skolehelsetjenesten i kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023.

4.7.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv. Området er også
vesentlig sett ut i fra et politisk og et organisatorisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et brukerperspektiv kan dette gjelde både
kapasitet og tilgjengelighet i tjenesten. En konsekvens er at bruker ikke får hjelp eller riktig
hjelp utfra sitt behov. Kommunen skal sørge for at befolkningen gis et forsvarlig tilbud, og
sikre at hele befolkningen får tilbud om vaksiner, helseundersøkelser og informasjon om
hvordan forebygge sykdom og skade, og støtte til mestring og positiv utvikling.
I et politisk perspektiv er en risikofaktor manglende etterlevelse av lovverk og retningslinjer
samt manglende måloppnåelse. Risikofaktorene kan også være knyttet til mer
organisatoriske forhold, som for eksempel manglende kapasitet og kompetanse, rekruttering
på området, samt uklare ansvarsforhold og oppfølging i kommuneorganisasjonen av
tjenesten.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, kompetansebygging, tverrfaglig team, rekruttering samt
Sekretariatet registrerer at Karasjok kommunes oppgitte tall og tall i Kommunebarometeret (som er basert på
KOSTRA) ikke oppgir de samme tall- forholdene.
237
Kommunebarometeret 2020.
238
Årsmelding 2019, s. 35.
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forankring av vedtatte mål i organisasjonen, samt at det er etablerte interne rutiner og
handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe. Internkontroll er fellesnevneren
på de systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører
og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav. Karasjok kommune
har manglet personell på dette tjenesteområdet i hele 2019. Videre viser KOSTRA-tall lav
aktivitet i Karasjok kommune på i alle fall deler av dette tjenesteområdet.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å ikke være på plass, og
risikoreduserende tiltak settes til nei.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder området.
Kontrollutvalget hadde ikke innspill om temaet i sin drøfting av mulige tema for risiko- og
vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på deler av området i planperioden 2013-2020.
Området er tradisjonelt sett gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

4.8

Oppsummering av risiko- og vesentlighetsvurderinger

Område/oppgave

Aktuell ja/nei Konsekvens Risikoreduserende Sannsynlighet Vesentlighet
tiltak

4.3
Hjemmebaserte tjenester –
praktisk bistand
4.4
Institusjonsplass, herunder
sykehjem med mer
4.5
Rus og psykiatri

Ja

Høy

Delvis

Høy

Høy

Ja

Høy

Delvis

Høy

Høy

Ja

Høy

Delvis

Høy

Høy

Nei

Middels

Delvis

Middels

Middels

Ja

Høy

Nei

Høy

Høy

4.6
Legetjenesten
4.7
Helsestasjons- og
skolehelsetjeneste
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5. OPPVEKST, UTDANNING, SPRÅK OG KULTUR
5.1

Barnehage

5.1.1 Overordnet rammeverk
I henhold til barnehageloven har kommunen plikt til å tilby plass i barnehage til barn under
opplæringspliktig alder som er bosatt i kommunen.239 Utbyggingsmønster og driftsformer
skal tilpasses lokale forhold og behov.240 Tilbud om barnehageplass kan skje både i
kommunalt eide barnehager og i privat eide barnehager. Barnehagens formål er flere. Blant
annet skal barnehagen i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for
omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.241
Barnehagen skal være en pedagogisk virksomhet, ha en forsvarlig pedagogisk og
administrativ ledelse, og bemanningen må være tilstrekkelig til at personalet kan drive en
tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.242 Kommunen godkjenner og fører tilsyn med
barnehagene.243 Kommunen skal yte tilskudd til ordinær drift av alle godkjente, ikkekommunale barnehager i kommunen.244 Offentlige tilskudd og foreldrebetaling skal komme
barna i barnehagen til gode.245
Grunnbemanning i barnehage er hjemlet i barnehageloven § 18: Bemanningen må være
tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.
Barnehagen skal minst ha én ansatt per tre barn når barna er under tre år og én ansatt per
seks barn når barna er over tre år. Barn skal regnes for å være over tre år fra og med august
det året de fyller tre år.
Fra 1. januar 2021 er det vedtatt en del endringer i barnehageloven, blant annet blir
aktivitetsplikt lovfestet. Dette skal sikre alle barn et trygt og godt barnehagemiljø. 246

5.1.2 Karasjok kommune
Som tidligere nevnt i kapittel 2.1.4 har Karasjok kommune lav score i Kommunebarometeret
på litt over halvparten av de utvalgte nøkkeltallene for barnehage
I avisa Kommunal Rapport sitt kommunebarometer er Karasjok kommune rangert på plass
378 av 430, noe som betyr at Karasjok kommune er lavt rangert, både sett i en
landssammenheng og sammenliknet med gjennomsnittet i Vest-Finnmark.

239

Jf. lov om barnehager § 8 andre ledd, jf. § 12 a.
Jf. lov om barnehager § 8 andre ledd.
241 Jf. lov om barnehager § 1 første ledd.
242 Jf. lov om barnehager §§ 2, 17, 17 a. og 18.
243 Jf. lov om barnehager §§ 10 og 16.
244 Jf. lov om barnehager § 14.
245 Jf. lov om barnehager § 14 a. første ledd.
246 https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2019-2020/vedtak-201920-132/
240
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I Karasjok kommune er det to kommunale barnehager og èn privat barnehage.247
Kommunen har egne vedtekter for de kommunale barnehagene.
Kommunestyret har behandlet en egen trivselsplan for de kommunale barnehagene.248 Det
samme gjelder årsplan(er) for barnehager i Karasjok,249 samt foreldrebetaling i
barnehagene.250
Det gis informasjon om kommunens barnehager, samt den private barnehagen, på
kommunens hjemmeside.251
I tabellen nedenfor framgår noen KOSTRA-tall for 2019 for barnehagene i Karasjok
kommune, samt sammenlikningskommuner.
Nøkkeltall
Karasjok Kostragruppe 03 Landet u/Oslo
Andel barn 1-5 år i barnehage, i forhold til
innbyggere 1-5 år
85,2
92,6
92,4
Andel barn i kommunale barnehager i
forhold til alle barn i barnehage
81,7
77,7
49,1
Andel barnehagelærere i forhold til
grunnbemanning
30,8
38,8
41,5
Korrigerte brutto driftsutgifter til
barnehager per korrigerte oppholdstimer
62,3
85,8
78,8
Netto driftsutgifter barnehager i prosent av
kommunens totale netto driftsutgifter
7
11
14,3
Netto driftsutgifter barnehager, per
innbygger 1-5 år
130330
182777
163207

Av tabellen ovenfor framgår det at andel barn i barnehage i Karasjok kommune er noe lavere
enn i sammenlikningskommunene. Det framgår videre at andel barnehagelærere er lavere
enn kommuner i KOSTRA-gruppe 3 og landet uten Oslo. Det framgår også at utgiftene til drift
av barnehage i Karasjok kommune er lavere enn sammenlikningskommunene.
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 er det satt mål om å tilby videre- og
etterutdanning til blant annet ansatte i barnehagene.252 Det er videre satt mål om å
kvalitetssikre overgangen med tidlig innsats i barnehager og skoler. Utover dette sies det
ikke særlig mye om barnehagene i kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 og
kommunens årsmelding for 2019.

247

https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/oppvekst/barnehage/
Sak PS 42/2018.
249
Sak PS 67/2018.
250
Se f.eks. sak PS 73/2018.
251
https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/oppvekst/barnehage/
252
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 33.
248
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5.1.3 Risiko- og vesentlighetsvurdering
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv. Men området er
også vesentlig sett ut i fra et omdømmeperspektiv, politisk og organisatorisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et brukerperspektiv kan dette gjelde at tilbudet
ikke gir godt nok utbytte i form av utvikling, læring og språkutvikling. Konsekvens er at
tilbudet ikke er til barnets beste, samt at barn med spesielle behov ikke får den kvalitet på
tilbudet som de skal. Det kan også være risiko knyttet til manglende kapasitet som kan føre
til at kommunen ikke kan tilby plass til alle som har behov for det.
I et omdømmeperspektiv er det viktig for bolyst, rekruttering til jobber i kommunen at barn
har et godt tilbud, og at det er god barnehagedekning.
I et politisk perspektiv er det en risiko for manglende etterlevelse av lovverk og
retningslinjene, samt manglende måloppnåelse. Risikofaktorene kan også være knyttet til
mer organisatoriske forhold, som for eksempel manglende kapasitet, kunnskap og
kompetanse, samt uklare ansvarsforhold og oppfølging i kommuneorganisasjonen av
tjenesten.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, kompetansebygging, tverrfaglig team, rekruttering, samt
forankring av vedtatte mål i organisasjonen, samt at det er etablerte internrutiner og
handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe. Internkontroll er fellesnevneren
på de systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører
og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende krav i regelverket.
I Karasjok kommune er andelen barnehagelærere lavere enn kommuner i KOSTRA-gruppe 3
og landet uten Oslo. Kommunens utgifter til drift av barnehage er også lavere enn
sammenlikningskommunene. Barnehageområdet i Karasjok kommune er også rangert lavt i
Kommunebarometeret.
Kommunens risikoreduserende tiltak på området vurderes derfor å være lavt, og de
risikoreduserende tiltak settes derfor til nei.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill på området.
Kontrollutvalget hadde ikke innspill om temaet i sin drøfting av mulige tema for risiko- og
vesentlighetsvurderinger.
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Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at det kan inntreffe uønskede hendelser som
middels.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området i planperioden 2013-2020.
Området er tradisjonelt sett gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Området vurderes å kunne
være aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

5.2

Grunnskole

5.2.1 Overordnet rammeverk
Grunnskolen er en obligatorisk skolegang for barn i alderen 6–16 år.253 Det er kommunen
som har ansvaret for grunnskoleopplæringen.254 Opplæringen er gratis, og eleven får
nødvendige læremidler på skolen. Grunnskolen er delt
i to nivåer, det vil si barnetrinn (1.-7. trinn), og ungdomstrinn (8.-10. trinn). Tilsatte som skal
undervise, må ha relevant kompetanse i de fagene de skal undervise i.255 Opplæringen skal
tilpasses evnene og forutsetningene til den enkelte eleven, lærlingen, praksisbrevkandidaten
og lærekandidaten (tilpasset opplæring)256 På 1. til 4. årstrinn skal skolen sørge for at elever
som står i fare for å bli hengende etter i lesing, skriving eller regning, raskt får egna intensiv
opplæring slik at forventet progresjon blir nådd (tidlig innsats).257 Elever som ikke har eller
som ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet, har rett til
spesialundervisning.258Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse,
trivsel og læring.259 Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold,
diskriminering og trakassering.260 Alle som arbeider på skolen, skal følge med på om elevene
har et trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking som mobbing, vold, diskriminering
og trakassering dersom det er mulig.261 Ved mistanke om eller kjennskap til at ein elev ikke
har et trygt og godt skolemiljø, skal skolen snarest undersøke saken.

253

Se utdanning.no: https://utdanning.no/tema/nyttig_informasjon/grunnskole
Jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 13-1.
255 Jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 10-2.
256 Jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 1-3.
257 Jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 1-4.
258 Jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 5-1.
259 Jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 9 A-2.
260 Jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 9 A-3.
261 Jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 9 A-4.
254
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5.2.2 Karasjok kommune
Karasjok kommune er rangert på plass 398 i Kommunebarometeret, der laveste mulige
rangering i barometeret er plass 430.
Senter for økonomisk forskning (SØF) har utarbeidet beregninger for effektiviteten i de
kommunale tjenestene.262 Metoden sier noe om den enkelte kommunes effektivitet i
forhold til beste etablerte praksis. Effektivitetsanalysen viser at Karasjok kommune har over
middels score (65 av 100) på grunnskoleområdet. Gjennomsnittet for kommunene i VestFinnmark er på 70 poeng.
Planer og målsetninger
I kommuneplanen samfunnsdel 2009-2021 har kommunestyret fastsatt en rekke
målsettinger knyttet til barn og unge. Vi viser i den sammenheng til målområdet om levekår
og livskvalitet.
Karasjok kommune har ikke noen egen temaplan for oppvekstområdet, herunder for
grunnskolen.
Vår gjennomgang av protokoller fra kommunestyremøter i perioden 2018-2020 viser at
kommunestyret behandler kvalitetsrapporter (tilstandsrapporter) om grunnskolen i
kommunen.
Det er også fastsatt noen målsettinger innenfor oppvekstområdet (herunder grunnskole) i
kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023.263
Skolestruktur og ressursbruk
I 2019 var det 282 elever i grunnskolen i Karasjok kommune.
I kommunens årsmelding for 2019 rapporteres det om at elevtallet vil synke, og at dette
viser et «stort behov» for omstilling i grunnskolen.
Karasjok skole er en skole med 1- 10 trinn.264 Elevene er organisert i grupper etter valg av
opplæringsspråk samisk, eller norsk. Elever som har norsk som opplæringsspråk er
organisert i fådelte grupper. Om lag 2/3 av elevene går i klasser som har samisk som
opplæringsspråk. Skolen har tilbud om SFO . Karasjok skole tilbyr fjernundervisning for
elever som bor i kommuner utenfor det samiske forvaltningsområdet. Skolen ligger midt i
bygda og består av 4 undervisningsbygg. SFO er i samme bygg som administrasjonen. 1.7.trinn har undervisning på gamleskolen og fellesbygget. Ungdomstrinnet har lokaler i eget
bygg.

262

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og
regioner/kommunedata/effektivitetsanalyse/id2520379/
263
Årsbudsjett/økomomiplan 2020-2023, s. 33.
264
https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/oppvekst/karasjok-skole/
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KOSTRA-tall for 2019 viser at Karasjok kommunes netto driftsutgifter til grunnskolesektor
per innbygger 6-15 år (kr 167.786) er høyere enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 3 (kr
160.000) og landet uten Oslo (kr 117.000).
Kompetanse
Andelen lærere som oppfyller kompetansekravene i norsk, engelsk og matematikk har økt
nasjonalt de siste årene. 76,7 prosent av norsklærerne, matematikklærerne og
engelsklærerne oppfylte i 2019 kompetansekravene i barneskoletrinnet. I Karasjok oppfyller
100 prosent dette kravet.265 En del lærere i barneskolen som underviser i norsk, engelsk og
matematikk i kommunen mangler fordypning ifølge statistikken.
På ungdomsskolen oppfyller 75,56 prosent av lærerne i matematikk, engelsk og norsk nye
krav til fordypning i fagene. For Karasjok kommune er andelen 61,54 prosent.
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 er det satt som mål at kommunen skal
tilby videre- og etterutdanning til ansatte i blant annet grunnskolen.266
Resultater
I Kommunebarometeret framgår det følgende tall når det gjelder resultater i grunnskolen i
Karasjok kommune:
Nasjonalt har karakterene på 10. trinn økt jevnt og trutt de siste årene, og i fjor lå de på
41.25 poeng. At valgfag ble med i beregningsgrunnlaget fra 2014-15, har bidratt til høyere
karakterer på 10. trinn. Avgangskarakterene på 10. trinn i Karasjok lå i fjor på 40.65 poeng.
Nasjonalt har andelen elever som har fullført videregående med bestått innen fem år, økt de
siste årene. Snittet er nå på 76.24 prosent. Andelen elever fra Karasjok som har fullført og
bestått videregående i løpet av fem år, er nå på 73.68 prosent.
I Karasjok ligger 23.58 prosent av elevene på 5. trinn de siste fire årene på laveste
mestringsnivå (av tre)på nasjonale prøver. Normalen i Kommune-Norge er på 28.18.
På 8. trinn ligger 10.1 prosent av elevene på det nederste mestringsnivået (av fem nivåer).
De beste kommunene ligger på 3.95 prosent, og gjennomsnittskommunen ligger på 9.91.
Fra 8. til 9. trinn vil normalt andelen på laveste mestringsnivå bli halvert fra 8. trinn. I
Karasjok har 9.1 prosent ligget på laveste nivå de siste årene. Snittet
nasjonalt er på 5.87 prosent.
Trivsel
Ifølge Elevundersøkelsen sier 84 prosent av elevene på 7. trinn i Karasjok at de trives godt.267
Snittet nasjonalt ligger på 85.76 prosent.
I 2009 åpnet Fylkesmannen i Finnmark tilsyn med Karasjok skole. Konklusjonen var at skolen
ikke hadde jobbet godt nok med det psykososiale miljøet ved skolen.
265

Kommunebarometeret 2020.
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 33.
267
Kommunebarometeret.
266
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Sekretariatet registrerer at en tidligere elev i grunnskolen i Karasjok har saksøkt Karasjok
kommune for å ha blitt mobbet gjennom sin skolegang.268

5.2.3 Risiko- og vesentlighetsvurdering
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv. Men området er
også vesentlig sett ut i fra et medarbeider, omdømme, politisk og organisatoriskperspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et brukerperspektiv kan dette gjelde at
undervisningen ikke gir tilfredsstillende utbytte i det ordinære opplæringstilbudet, tidlig
innsats og at rett til spesialundervisning ikke følges opp. En konsekvens er at elvene ikke har
et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Dårlig skolemiljø kan få
store konsekvenser for elevene sin fremtid og videre utdanning. En lærer er en rollemodell
og en motivator for læring og trivsel på skolen.
I et medarbeiderperspektiv kan risikofaktorer være arbeidspress, manglende tilhørighet og
motivasjon, lav kompetanse. Dårlig ledelse og mistrivsel på jobb kan føre til sykefravær, økte
utgifter og dårlig kvalitet på tjenesten.
I et omdømmeperspektiv kan dårlig omdømme føre til lav bolyst/befolkningsvekst samt
manglende stabilisering og rekruttering av kvalifisert personal i skolene.
I et politisk perspektiv er en risikofaktor manglende etterlevelse av lovverk og retningslinjene
samt manglende måloppnåelse. Risikofaktorene kan også være knyttet til mer
organisatoriske forhold, som for eksempel manglende kapasitet, kunnskap og kompetanse,
samt uklare ansvarsforhold og oppfølging i kommuneorganisasjonen av tjenesten.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, tidlig innsats, kompetansebygging, tverrfaglig team,
rekruttering samt forankring av vedtatte mål i organisasjonen, samt at det er etablerte
internrutiner og handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe. Internkontroll er
fellesnevneren på de systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten planlegger,
organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende
regelverkskrav.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være delvis på plass, og
risikoreduserende tiltak settes til delvis.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill på området.

268

Se Sagat: https://www.sagat.no/nyheter/krever-erstatning-fra-karasjok-kommune/19.24941
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Kontrollutvalget trakk ikke fram dette området i sin drøfting av mulige tema for risiko- og
vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at det kan inntreffe uønskede hendelser som
høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er gjennomført forvaltningsrevisjon på området i planperioden 2013-2020. Dette gjelder
forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring og tidlig innsats i 2013. I tillegg har
kommunestyret vedtatt at det skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon av
spesialundervisning i planperioden 2017-2020. Denne er imidlertid ikke startet opp.
Området er tradisjonelt sett gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

5.3

PP-tjenesten

5.3.1 Overordnet rammeverk
Hver kommune skal ha en pedagogisk-psykologisk tjeneste.269 PP-tjenesten skal hjelpe barn,
ungdom og voksne med særlige behov gjennom utdanningsløpet.270 PP-tjenesten i
kommunen kan organiseres i samarbeid med andre kommuner eller med fylkeskommunen.
Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling
for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Den pedagogiskpsykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven
krever det.
Kunnskapsdepartementet sin Stortingsmelding 6 (2019-2020) Tett på- tidlig innsats og
inkluderende felleskap i barnehage, skole og SFO, vil at PP-tjenesten skal være mer til stede i
barnehager og skoler, slik at den i større grad kan bidra til å forebygge vansker og tilpasse
tilbudene til mangfoldet i barne- og elevgruppen, samt en PP-tjeneste som arbeider tettere
på barna og elevene, slik at en kan bidra til bedre kvalitet både på det ordinære og det
spesialpedagogiske tilbudet. Kunnskapsdepartementet vil også styrke kompetansen til de
ansatte i PP-tjenesten, slik at tjenesten blir bedre til å støtte barnehager og skoler og
samtidig videreutvikle kvaliteten på det sakkyndige arbeidet.271

269

Jf. lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa § 5-6.
Se Udir.no: https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/samarbeid/pp-tjenesten/
271
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-6-20192020/id2677025/?ch=4
270
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5.3.2 Karasjok kommune
Informasjon om PP-tjenesten på Karasjok kommunes hjemmeside sier blant annet
følgende:272
PP-tjenesten skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og
voksne med behov for særskilt tilrettelegging. Hensikten er at de får et inkluderende,
likeverdig og tilpasset pedagogisk tilbud. PP-tjenesten skal også hjelpe barnehager og skoler
med å legge til rette for barn og elever med særskilte behov.
I kommunens årsmelding for 2019 rapporteres det om at PP-tjenesten ble overført til
rammeområdet for oppvekst, utdanning, språk og kultur i 2019.273 I årsmeldingen sies det at
det er et mål å redusere bruk av spesialundervisning ved å satse på tidlig innsats.
I Kommunebarometeret framgår det at andelen elever i småskolen i Karasjok som fikk
spesialundervisning i 2019 er 6.73 prosent, mot 7.75 prosent i 2018. På 5.-7. trinn får 9.34
prosent av elevene i Karasjok spesialundervisning. Landsgjennomsnittet er 10.49.
På ungdomsskolen får 11.13 prosent av elevene i Karasjok spesialundervisning. Snittet for
landet ligger på 11.12 prosent.
KOSTRA-tall for 2019 viser at antall årstimer til spesialundervisning per elev med
spesialundervisning var på 208,1 timer i Karasjok kommune dette året. Til sammenlikning var
dette tallet 164,9 i KOSTRA-gruppe 3 og 140 i landet uten Oslo. Andelen elever i Karasjok
som får spesialundervisning var på 6,8 prosent i 2019. Til sammenlikning var dette tallet 9,1
prosent i KOSTRA-gruppe 3 og 7,8 prosent i landet uten Oslo.

5.3.3 Risiko- og vesentlighetsvurdering
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv. Men området er
også vesentlig sett ut i fra et politisk og et organisatorisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et bruker- og medarbeiderperspektiv kan dette
gjelde henvisningstid-/saksbehandlingstiden, samt lange ventelister. PP-tjenesten skal hjelpe
barn, ungdom og voksne med særlige behov gjennom utdanningsløpet. En risikofaktor i den
sammenheng er kapasitet og tilgjengelighet i tjenesten. En konsekvens er at bruker ikke får
hjelp i rett tid.
Dersom det tverrfaglige samarbeidet ikke er godt-/tilstede får det konsekvenser både for
brukere og de medarbeiderne, som ikke får råd og veiledning som følge av manglende
samarbeid rundt barn, ungdom og voksne med særlige behov. Tjenesten skal hjelpe skolen i
arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre
til rette for elever med særlige behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for
at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.
272
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https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/oppvekst/ppt/
Årsmelding 2019, s. 36.
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I et politisk perspektiv er en risikofaktor manglende etterlevelse av lovverk og retningslinjene
samt manglende måloppnåelse. Risikofaktorene kan også være knyttet til mer
organisatoriske forhold, som for eksempel manglende kapasitet og kompetanse, samt uklare
ansvarsforhold og oppfølging i kommuneorganisasjonen av tjenesten.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på middels nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, kompetansebygging, tverrfaglig team, rekruttering, samt
forankring av vedtatte mål i organisasjonen. Et annet risikoreduserende tiltak er at det er
etablerte internrutiner og handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe.
Internkontroll er fellesnevneren på de systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten
planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende
regelverkskrav.
Det er identifisert risikoreduserende tiltak på dette området, men sekretariatet registrerer at
kommunen har som mål å redusere bruken av spesialundervisning, noe som kan øke risikoen
for svikt i denne tjenesten. De risikoreduserende tiltak settes derfor til delvis.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill som gjelder området.
Kontrollutvalget hadde ikke innspill om temaet i sin drøfting av mulige tema for risiko- og
vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at det kan inntreffe uønskede hendelser som
middels.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er gjennomført forvaltningsrevisjon på området i planperioden 2013-2020. Dette gjelder
forvaltningsrevisjon om tilpasset opplæring og tidlig innsats i 2013. I tillegg har
kommunestyret vedtatt at det skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon av
spesialundervisning i planperioden 2017-2020. Denne er imidlertid ikke startet opp.
Området er tradisjonelt sett gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være middels på dette området. Området vurderes å ikke
være aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.
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5.4

Barneverntjenesten

5.4.1 Overordnet rammeverk
Lov om barneverntjenester skal sikre at barn og unge som lever under forhold som kan
skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid.274
Loven skal videre bidra til at barn og unge møtes med trygghet, kjærlighet og forståelse og at
alle barn og unge får gode og trygge oppvekstsvilkår.
Det kommunale barnevernet har ansvaret for å utføre alle oppgavene som ikke er lagt til et
statlig organ. Barnevernstjenesten har ansvar for at barn som oppholder seg i kommunen og
som har behov for hjelp fra barnevernet, får den hjelpen de trenger. Det omfatter blant
annet å gjennomgå bekymringsmeldinger, gjennomføre undersøkelser, utføre utredninger
og kartlegging av barnet og barnets situasjon, gi råd og veiledning, treffe vedtak om frivillige
hjelpetiltak, treffe midlertidige vedtak i akuttsituasjoner, forberede tvangssaker for
behandling i fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker (fylkesnemnda). Det kan for
eksempel være behandling av saker om pålegg om hjelpetiltak, saker om
omsorgsovertakelse og fratakelse av foreldreansvar. Videre skal barneverntjenesten
godkjenne og føre tilsyn med fosterhjem i kommunen. Barneverntjenesten skal også
iverksette tiltak og følge opp barn som mottar hjelp fra barnevernet.

5.4.2 Karasjok kommune
Det finnes noe informasjon om barneverntjenesten på Karasjok kommunes hjemmeside.275
Her informeres det blant annet om formålet med barnevernloven.
Barneverntjenesten hadde 3,5 saksbehandlere i 2019.276
I kommunens årsmelding for 2019 rapporteres det om at barneverntjenesten ble overført til
rammeområdet for oppvekst, utdanning, språk og kultur i 2019.
I kommunens årsmelding for 2019 rapporteres det videre om at kommunen har hatt
veiledning fra Bufdir277 siden 2018 for å sikre gode tjenester til barn og unge.
I årsmeldingen rapporteres det videre om at saksbehandlingen har vært god, samt at det
ikke er noen fristbrudd i 2019.
I tabellen nedenfor framgår KOSTRA-tall for 2019 som viser saksmengden i
barneverntjenesten i Karasjok kommune.

274

Jf. Lov om barneverntjenester § 1-1.

275

https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/oppvekst/barnevern/
Årsmelding 2019, s. 36.
277
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet).
276
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Nøkkeltall
Barn med melding ift. innbyggarar 0-17 år
(prosent)
Prosentdelen barn med undersøking ift.
innbyggarar 0-17 år (prosent)
Barn med barnevernstiltak ift. innbyggarar 022 år (prosent)
Barn med undersøking eller tiltak per
årsverk (funksjon 244) (antall)

Karasjok Kostragruppe Landet uten
03
Oslo
6,7

5,5

4,6

9,1

6

4,8

5,2

5,1

3,8

15,5

18,2

18,6

I landet samlet har 95.1 prosent av barna under omsorg en omsorgsplan.278 I Karasjok har
100 prosent av barna i kommunen, som er omplassert, en omsorgsplan. Målt over de siste
fire årene har 100 prosent av barna under omsorg i Karasjok hatt omsorgsplan.
I tabellen nedenfor framgår KOSTRA-tall for 2019 som viser at saksbehandlingstiden er
kortere i barneverntjenesten i Karasjok kommune enn i sammenlikningskommuner.

Kostragruppe Landet uten
Nøkkeltall
Karasjok 03
Oslo
Undersøkingar med handsamingstid innan 3
månader (prosent)
89
83
88

Av tabellen nedenfor framgår KOSTRA-tall for 2019 som viser Karasjok kommunes utgifter til
barneverntjenesten sammenliknet med andre kommuner.
Nøkkeltall
Netto driftsutgifter til barnevernstenesta per
innbyggar 0-22 år (kr)
Brutto driftsutgifter (funksjon 244) per barn
med undersøking eller tiltak (kr)
Brutto driftsutgifter per barn som ikkje er
plassert av barnevernet (funksjon 251) (kr)
Brutto driftsutgifter per barn som er plassert
av barnevernet (funksjon 252) (kr)

Kostragruppe Landet uten
Karasjok 03
Oslo
10658

11088

8393

55258

58550

54769

42167

44022

41690

300000

413479

444076

Av tallene i tabellen ser man at Karasjok kommunes netto driftsutgifter til
barneverntjenesten per innbygger 0-22 år er relativt likt det som er tilfellet i KOSTRA-gruppe
3 og landet uten Oslo. Det samme gjelder kommunens brutto driftsutgifter per barn med
undersøking eller tiltak. Kommunens brutto driftsutgifter per barn som er plassert av
barnevernet er imidlertid vesentlig lavere i Karasjok enn i sammenlikningskommuner.

278

Kommunebarometeret.
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Karasjok kommune kom på 224. plass innenfor denne sektoren i Kommunebarometeret, noe
som er en relativt lav plassering.

5.4.3 Risiko- og vesentlighetsvurdering
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et brukerperspektiv kan dette gjelde at barn ikke
får nødvendig hjelp, omsorg og beskyttelse til rett tid. En annen risikofaktor kan være lang
saksbehandlingstid, manglende oppfølging av personer med behov for individuell tiltak. En
konsekvens kan være at bruker ikke får nødvendig hjelp og den kvalitet på tiltaket som de
har krav på.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, samt forankring av vedtatte mål i organisasjonen, og etablerer
internrutiner og handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe. Internkontroll er
fellesnevneren på de systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten planlegger,
organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende
regelverkskrav.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være delvis på plass, og
risikoreduserende tiltak settes til delvis.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill på området.
Kontrollutvalget hadde ikke innspill vedrørende området i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som middels.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er gjennomført forvaltningsrevisjon på området i 2009, men ikke i planperioden 20132020. Området er tradisjonelt sett gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv, særlig i et
brukerperspektiv. Samlet sett vurderes vesentlighetsgraden å være middels på dette
området. Området vurderes å kunne være aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende
planperiode.
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5.5

Språk

5.5.1 Overordnet rammeverk
Grunnloven § 108 etablerer en plikt for statlige styresmakter til å legge forholdene til rette
for at den samiske folkegruppen kan «sikre og udvikle sit Sprog, sin Kultur og sit
Samfunnsliv».279 Dette dannet blant annet bakgrunnen for at sameloven fikk et nytt kapittel
3 om språk i 1990.280 Samelovens formål er å legge forholdene til rette for at den samiske
folkegruppe i Norge kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.
Samisk språkforvaltningsområde er kommuner der samisk er likestilt med majoritetsspråket.
Sameloven § 3-1 nr. 1 bestemmer at de kommuner som skal omfattes av begrepet
«forvaltningsområdet for samisk språk» fastsettes av Kongen i forskrift. Karasjok kommune
er en del av forvaltningsområdet for samisk språk.281
I de kommunene som er inkludert i det samiske språkforvaltningsområdet skal det være
fullstendig likestilling av det samiske og det norske språk i offisielle sammenhenger.
Sameloven regulerer de nærmere plikter og rettigheter på dette området.

5.5.2 Karasjok kommune
I kommuneplanens samfunnsdel 2009-2021 har kommunestyret fastsatt en rekke
målsettinger knyttet til ivaretakelsav samisk språk og kultur.
I kommunens styringsdokumenter er det satt en rekke tiltak som gjelder ivaretakelse av
samisk språk og kultur.
Kommunens hjemmeside finnes både i samisk og norsk versjon.
Vår gjennomgang av saksdokumenter til kommunestyret i perioden 2018-2020 viser at
sakdokumentene oversettes til samisk.
På kommunens hjemmeside informeres det om en rekke tiltak i arbeidet med å ivareta og
styrke samisk språk og kultur. I tillegg til Samisk språk- og kultursenter nevnes følgende:
Språk og identitet. Formålet med prosjektet er å motivere barn, ungdom og deres foreldre
til å bruke, lære og pleie språket, og å få hele samfunnet til å ta et tak sammen for å styrke
språket. Bakgrunn: I Karasjok kommunes språkutviklingsplan beskrives en nedadgående
trend i samisk språkbruk blant barn og unge. Samtidig er Karasjok kommune en av to
kommuner i verden hvor flertallet av beboerne har samisk som daglig språk. Kommunens
deltagelse vil derfor være viktig i å bevare og utvikle samisk språk.

279

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1814-05-17-nn#KAPITTEL_5
https://www.regjeringen.no/no/tema/urfolk-og-minoriteter/samepolitikk/samiske-sprak/samelovenssprakregler-og-forvaltningsom/id633281/
281
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1987-06-12-56#KAPITTEL_3
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Scene for ungdom. Ungdom gir et bilde av egen virkelighet og tanker, basert på etnisitet,
identitet, seksualitet, mobbing og seksuell trakassering. Scenearrangementer med musikere
og andre scenekunstnere. Bakgrunn: se punkt 1, i tillegg: Det er mangel på arenaer hvor det
snakkes om kjønnsroller, seksualitet, mobbing og saker i forhold til #metoo-kampanjen på
samisk. Tilbudet er tenkt i samarbeid med UKM Karasjok, Karasjok kulturskole, HATS m.fl.
Skrivekamerat. Formål med dette prosjektet er å gi lese- og skrivehjelp til eldre, og bistand i
kommunikasjon med offentlige tjenester. Prosjektet vil også kartlegge og gi informasjon om
behov for tilpasset hjelp til eldre. Bakgrunn: De eldre opplever ofte at deres rettigheter til
tjenester tilpasset samisk språk og kultur ikke blir ivaretatt.
Snakkelyst. Formålet med prosjektet er å styrke miljøet rundt de som holder på å lære seg
samisk eller som vil pleie sitt samiske språk, slik at tallet på samiske språkbrukere økes i
kommunen. Bakgrunn: Karasjok har levende språkmiljøer hvor det kan kommuniseres på
samisk i de fleste samfunnsfelt, men hvor det allikevel er behov for egne arenaer, ulike tiltak
og arrangementer hvor samisk pleies og løftes opp og frem.
Stedsnavn og kulturminner. Formålet med prosjektet er å vekke interessen blant barn og
ungdom for stedsnavn og kulturminner i egen hjemkommune, og lære om slektstilhørighet
til steder i kommunen. Bakgrunn: Kunnskap om stedsnavn vil styrke barns og ungdoms
identitetsfølelse til egen slekt og hjemkommune. Kunnskap om stedsnavn vil virke til at
samisk språk bevares. Kommunens bosetningshistorie gir kjennskap til tidligere tiders
næringsveier og levesett.

5.5.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et brukerperspektiv kan dette gjelde at barn og
voksne ikke får brukt sitt språk i arbeid og fritid. Dette gjelder både de som har samisk, norsk
og andre språk som sitt morsmål.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på middels nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, samt forankring av vedtatte mål i organisasjonen, og etablerer
internrutiner og handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe. Internkontroll er
fellesnevneren på de systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten planlegger,
organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende
regelverkskrav.
Karasjok kommune har iverksatt tiltak for å ivareta blant annet det forhold at kommunen er
en flerspråklig kommune, herunder i grunnskolen.
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På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være på plass, og risikoreduserende
tiltak settes til ja.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill på området.
Kontrollutvalget hadde ikke innspill vedrørende området i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som lav.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området i planperioden 2013-2020.
Området kan være gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet har for eksempel ansvar for å ha tilsyn med gjennomføringen
av språkbestemmelsene i sameloven.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være middels på dette området, men dette bærer preg av
usikkerhet. Deler av området kan vurderes å være aktuelt for forvaltningsrevisjon i
kommende planperiode. En forvaltningsrevisjon bør i særlig grad omfatte hvordan
kommunen tilrettelegger for at kommunen er en flerspråklig kommune.

5.6

Oppsummering av risiko- og vesentlighetsvurderinger

Område/oppgave
5.1
Barnehage
5.2
Grunnskole
5.3
PP-tjenesten
5.4
Barneverntjenesten
5.5
Språk

Aktuell ja/nei Konsekvens Risikoreduserende Sannsynlighet Vesentlighet
tiltak
Ja, kan være
aktuelt
Høy

Nei

Middels

Høy

Ja

Delvis

Høy

Høy

Delvis

Middels

Middels

Delvis

Middels

Middels

Ja

Lav

Middels

Høy

Nei
Middel
Ja, kan være
aktuelt
Høy
Ja, kan være
aktuelt
Middels
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6. PLAN, TEKNISK, MILJØUTVIKLING OG NÆRING
6.1

Kommunale veier

6.1.1 Overordnet rammeverk
Offentlig veg er veg eller gate som er åpen for allmenn ferdsel og som blir holdt ved like av
stat, fylkeskommune eller kommune.282 Kommunens ansvar er å sikre at det kommunale
vegnettet er åpent for allmenn ferdsel. Til dette ligger et ansvar for å planlegge, bygge,
utbedre, drifte og vedlikeholde dette vegnettet. Kommunene er i henhold til vegloven gitt
vegmyndighet. Veglova slår fast at vegmyndighetene har vedlikeholdsplikt for offentlige
veger. Verken loven eller forarbeidene inneholder imidlertid noen nærmere definisjon av
hva innholdet i vedlikeholdsplikten er, utover det som følger av utgangspunktet i lovens § 1
om at offentlige veger skal være åpne for «allmenn ferdsel».283 I teori og praksis er det
likevel utformet noen kriterier som er av betydning ved vurderingen av om det vedlikeholdet
en kommune utfører tilfredsstiller lovens krav.

6.1.2 Karasjok kommune
I kommuneplanens samfunnsdel 2009-2021 er det fastsatt en rekke målsettinger innenfor
samferdsel og kommunikasjon. Vi viser til målområdet om samarbeid og kommunikasjon i
denne planen. Ett av delmålene innenfor dette området er «god framkommelighet og
trafikksikkerhet på alle veier».
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 er vedlikehold og drift av veier beskrevet
som en av kommunens sentrale utfordringer. Området kommunale veier beskrives på
følgende måte i nevnte dokument:284
«Kommunen har et stort etterslep på vedlikehold av de kommunale veiene. I budsjettet for
2020 har vi heller ikke hatt mulighet til å avsette midler til reparasjons- og
vedlikeholdsprosjekter. Det er ikke rom for store uforutsette hendelser heller. Kommunen
mangler en veiplan, som vi vil få på plass i 2020. Dette henger også sammen med
brøytekontraktene som går ut, og fornyelse av disse. I veiplanen vil vi se på tilstanden på de
kommunale veiene, og også se på mulighetene for nedklassifisering og eventuell
privatisering av enkelte strekninger. Dette vil igjen danne et nytt grunnlag ved inngåelse av
nye brøytekontrakter».
KOSTRA-tall for 2019 viser at netto driftsutgifter til kommunale veier og gater per kilometer
er vesentlig lavere i Karasjok kommune (kr 39.673) enn KOSTRA-gruppe 3 (kr 103.051), og
landet uten Oslo (kr 147.655).

282

Jf. lov om vegar (veglova) § 1.
Se Sivilombudsmannens uttalelse i sak 2009/57:
https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/kommunens-vedlikeholdsplikt-for-kommunale-veier/
284
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 48.
283
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KOSTRA-tall for 2019 viser at andel km tilrettelagt for syklende som Karasjok kommune har
ansvaret for av alle kommunale veier (prosent) er satt til kr 0 i KOSTRA.
KOSTRA-tall for 2019 viser at brutto investeringsutgifter til kommunale veier og gater per
innbygger (kr) er satt til kr 0 for Karasjok kommune i KOSTRA.

6.1.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv, samfunnsperspektiv
og et økonomisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. Både i et brukerperspektiv og samfunnsperspektiv
kan dette gjelde manglende oppfølging av vedlikeholdsplikt-/brøyting av offentlig veinett.
Fra et samfunns- og miljøperspektiv kan også en risikofaktor være manglende
kvalitetsforbedringer og manglende sikkerhetstiltak, med alvorlige konsekvenser for både
brukere og samfunn, samt miljøkonsekvenser.
En risikofaktor fra et økonomisk perspektiv kan være tjenesteområdets driftsutgifter sett i
forhold til kommunens totale driftsutgifter, samt forskjeller i forhold til sammenlignbare
kommuner med mer. Høye driftsutgifter relativt sett, kan representere lite effektiv veidrift.
Karasjok kommune bruker svært mye mindre ressurser på drift av sitt veinett enn
sammenliknbare kommuner. Samtidig har kommunen et vedlikeholdsetterslep. Dette kan
representere en risiko for at veinettet nedprioriteres mer enn det som anbefales eller er
forsvarlig. Dette kan videre bidra til at kommunestyrets fastsatte målsettinger på området
ikke oppnås.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, samt forankring av vedtatte mål i organisasjonen, og etablerer
internrutiner og handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe. Internkontroll er
fellesnevneren på de systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten planlegger,
organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende
regelverkskrav.
Karasjok kommune har per i dag så å si ingen risikoreduserende tiltak på dette området.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å ikke være på plass, og
risikoreduserende tiltak settes til nei.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill på området.
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Kontrollutvalget trakk fram dette området i sin drøfting av mulige tema for risiko- og
vesentlighetsvurderinger. Det ble spesielt nevnt forhold rundt tilstanden på kommunale
veier samt om det finnes planer for vedlikehold etc.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området i planperioden 2013-2020.
Området er tradisjonelt sett ikke gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

6.2

Næringsarbeid

6.2.1 Overordnet rammeverk
Næringsarbeid er kommunens redskap i utviklingsarbeid mot eksisterende og nye
næringsaktører, og dermed en naturlig samarbeidspart for næringslivet.
Tildeling fra det kommunale næringsfondet skal skje i tråd med gjeldende retningslinjer,
samt vedtekter og lovverk på området.

6.2.2 Karasjok kommune
I kommuneplanens samfunnsdel 2009-2021 har kommunestyret vedtatt næringsutvikling i
kommunen som et eget mål- og satsingsområde. I den forbindelse har kommunen fastsatt
følgende delmål:







Karasjok kommune skal være en god tilrettelegger for næringslivet
Utvikle livskraftige og levedyktige primærnæringer
Utvikle et variert og konkurransedyktig næringsliv
I løpet av planperioden skal sysselsetting og verdiskapning i privat næringsvirksomhet
øke
Sikre og videreføre reiselivssatsingen
Utvikle et klima om næringsutvikling og nyetablering hvor det etablerte næringsliv er
sentralt

Karasjok kommune har et egent næringsfond. Næringsfondet kan nyttes til det formål å
fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til
nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre
sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres. Det kan ytes fondsstøtte til:
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Bedriftsutviklingstiltak
Investeringer i bedrifter
Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid
Fysisk infrastruktur for næringsutvikling
Søknadsfrist: Søknadene behandles fortløpende

Karasjok kommune har også et eget primærnæringsfond. Formålet med
primærnæringsfondet er å skape bærekraftig og lønnsom primærnæring i Karasjok
kommune. Tiltak som er nyskapende, øker rekrutteringen, verdiskapningen og
sysselsettingen innenfor primærnæringene skal prioriteres. Med primærnæringer menes
jordbruk, reindrift og utmarksnæringer. Det kan ytes fondsstøtte til:





Primærnæringsfondet skal primært gi støtte til tiltak som ikke kommer inn under
andre støtteordninger. Ordinære støtteordninger må være utprøvd før det søkes om
støtte fra fondet.
For jordbruket skal det primært gis tilskudd til kjøp av melkekvoter, tilskudd i
forbindelse med generasjonsskifte og til mindre investeringer.
For reindrift og utmarksnæringer gis det tilskudd til bedriftsutvikling, mindre
investeringer og kjøp av livdyr.

Kommunene Karasjok, Porsanger, Tana og Nesseby bidrar med tilskudd som gir Sápmi
Næringshage muligheter til å gi førstelinjetjeneste til bedriftsetablerere og etablerte
bedrifter vederlagsfritt. Sápmi næringshage er etablert med hovedkontor i Tana og med
noder (kontor) i Karasjok og Porsanger.
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 trekkes næringsutvikling i kommunen
fram som en sentral utfordring i Karasjok kommune.

6.2.3 Risiko- og vesentlighetsvurdering
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv og et
samfunnsperspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et samfunns- og brukerperspektiv kan manglende
næringsutvikling gå utover tilvekst og bolyst i kommunen, og en annen risikofaktor er
næringsfondet ikke bidrar til sitt formål.
En annen risikofaktor er i et samfunnsperspektiv dersom ikke næringslivet utvikler seg for å
fremme sysselsetting i kommunen. I et samfunnsperspektiv vil også mangel på
næringsarealer kunne medføre at en ikke fremmer ønsket vekst.
En vesentlig risikofaktor er de negative effekter covid-19-pandemien har på næringsliv og
sysselsetting i Karasjok.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
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Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, samt forankring av vedtatte mål i organisasjonen, og etablerer
internrutiner og handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe.
Området er i utgangspunktet lite lovregulert og internkontroll er fellesnevneren på de
systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og
vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende regelverkskrav.
Kommunens eventuelle egne planer, vedtekter med mer vil kunne bidra til at kommunens
næringsarbeid tar den retning og når de målgrupper som er ønsket av for eksempel
kommunestyret, eller de myndigheter som bevilger nærings- og utviklingsmidler til
kommunen. At kommune evaluerer eget næringsarbeid vi også kunne bidra til
risikoredusering.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være delvis på plass, og
risikoreduserende tiltak settes til delvis.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill på området.
Kontrollutvalget trakk fram kommunens næringsarbeid i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området i planperioden 2013-2020.
Området er delvis gjenstand for statlig tilsyn på systemnivå.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode. Et aktuelt tema kan være om
kommunens næringsarbeid treffer de målgrupper som det er lagt opp til i kommunens
næringspolitikk, samt om næringsarbeidet fører til arbeidsplasser og sysselsetting. En slik
forvaltningsrevisjon bør videre sees i sammenheng med kommunens kjøp av tjenester fra
Sápmi næringshage AS.
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6.3

Bygg- og eiendomsforvaltning

6.3.1 Overordnet rammeverk
Norske kommuner og fylkeskommuner forvalter store verdier i form av eiendommer og
bygninger. Bygningsmassen er en av flere avgjørende innsatsfaktor for all kommunal
tjenesteyting. 285
Kommunedirektøren i kommunen er ansvarlig for internkontrollen. Internkontrollen skal
være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og
risikoforhold.286 For bygg og eiendomsforvaltning vil dette være å etablere et system for
forvaltning av fast eiendom. Internkontrollforskriftens § 5 viser til behovet for et
kvalitetssystem som sikrer en systematisk dokumentering av avvik og oppfølging av disse,
noe som er relevant for kommunens bygningsmasse. Videre har administrasjonssjefen i
kommunen ansvaret for at det en gang i året vedtas en rullerende økonomiplan, som minst
omfatter de fire neste budsjettårene. 287
Kommunen har det økonomiske ansvaret for bygging, drift og vedlikehold av kirker. Kirkelig
fellesråd har forvaltningsansvaret.288 Kirkeloven sier at kommunene skal finansiere den
lokale kirke, men kommunene må selv fastsette størrelsen på bevilgninger og hvordan de
skal utvikle samarbeidet med kirken.289
Det er kommunestyret selv som skal behandle saker som har et overordnet styringsformål. I
dette ligger for eksempel økonomi- og handlingsplan. Det er naturlig å forutsette at dette
også gjelder for kommunale bygg og grunneiendom, og ved kjøp og salg av fast eiendom,
som ikke er behandlet tidligere gjennom vedtatte planer. 290 Kommunestyret har som regel
delegert driftsansvaret til for eksempel hovedutvalg for næring, drift og miljø, som da har
hovedansvar for alle driftsoppgaver i kommunen. Dette omfatter som oftest også
kommunale bygg. 291

6.3.2 Karasjok kommune
I kommunens årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 trekkes kostnader til forvaltning og drift
fram som en sentral utfordring for Karasjok kommune innenfor teknisk område.
I nevnte dokument rapporteres det blant annet om at «nedskjæringer i budsjettrammen har
medført at drift og vedlikehold på bygg og anlegg over tid har vært nedprioritert». Det sies
videre at midler til vedlikehold av kommunale bygg heller ikke er prioritert i 2020, noe som
beskrives å ikke være heldig da dette igjen vil føre til økte kostnader på et senere tidspunkt.
285http://www.konsek.no/wp-content/uploads/2016/04/Froeya_Forvaltning_av_bygninger_og_grunneiendom.pdf
286

kommuneloven § 25-1
kommuneloven § 14-4
288 kirkeloven, kulturminneloven, rundskriv T-3/2000 (om forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som
kulturminne og kulturmiljø) og i regler og retningslinjer fastsatt av departementet og Kirkerådet.
https://www.regjeringen.no/no/tema/tro-og-livssyn/den-norske-kirke/innsiktsartikler/kirkebygg/id2009476/
289 https://www.ka.no/_service/300851/download/id/450596/name/Kirke+og+kommune_2016%282%29.pdf
290 Kommuneloven § 14-2
291 Kommuneloven § 5-14
287
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For å kunne drifte mer rasjonelt og effektivt skal kommunen i løpet av 2020 utarbeide en
FDV-plan.292
I tabellen nedenfor framgår KOSTRA-tall for 2019 om eiendomsforvaltning i Karasjok
kommune og sammenlikningskommuner.

Nøkkeltall
Netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning i
prosent av samlede driftsutgifter
Netto driftsutgifter til forvaltning av eiendom
per innbygger (kr)
Areal på formålsbygg per innbygger (m2)
Utgifter til vedlikehold per kvadratmeter (kr)
Utgifter til driftsaktiviteter per kvadratmeter
(kr)
Herav utgifter til renhold (kr)
Herav energikostnader per kvadratmeter (kr)1

Karasjok

Landet
Kostragruppe 3 uten Oslo

7,2

10,6

9,0

250
4,36
403

369
7,22
109

299
4,94
101

882
0
321

710
199
168

602
173
134

Som det framgår av tabellen ovenfor så har Karasjok kommune mindre areal (kvadratmeter)
formålsbygg per innbygger enn sammenligningskommuner.
KOSTRA-tall for 2019 viser at Karasjok kommunes netto driftsutgifter til eiendomsforvaltning
i prosent av samlede utgifter, er noe lavere enn sammenlikningskommuner dette året.
KOSTRA-tall for 2019 viser videre at Karasjok kommune har lavere netto driftsutgifter til
forvaltning av eiendom per innbygger enn sammenlikningskommuner dette året.293
KOSTRA-tall for 2019 viser at Karasjok kommune har langt høyere utgifter til vedlikehold per
kvadratmeter (kr 403) enn sammenlikningskommuner (kr 109 og kr 101).

6.3.3 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv,
medarbeiderperspektiv, samfunnsperspektiv og et økonomisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et brukerperspektiv, medarbeiderperspektiv og
samfunnsperspektiv kan dette gjelde at ikke kommunen ivaretar boliger, skoler, barnehager,
institusjonsbygg og administrasjonslokaler, samt at vedlikehold, renovering og avvik ikke
følges opp. Konsekvens er at en av hovedfaktorene i kommunal tjenesteyting ikke blir
tilfredsstillende ivaretatt.

292
293

Forvaltning, drift og vedlikehold.
Sekretariatet tar forbehold om at det kan foreligge feilkilder i disse tallene.
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I et økonomisk perspektiv er en risikofaktor økte utgifter eller redusert ressursbruk til bygg
og eiendom, som igjen kan føre til etterslep på vedlikehold og renovering. Dårlig
prosjektstyring ved investeringer vil også kunne medføre store budsjettoverskridelser. Det
kan også være en økonomisk risikofaktor dersom kommunen eier flere bygg enn nødvendig.
Ut fra de opplysningene som foreligger synes de mest framtredende risiko å være knyttet til
manglende ressurser og vedlikeholdsplaner.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, samt forankring av vedtatte mål i organisasjonen, og etablerer
internrutiner og handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe. Internkontroll er
fellesnevneren på de systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten planlegger,
organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende
regelverkskrav.
Det framgår av kommunens årsbudsjett at kommunen arbeider med å få på plass plan(er)
for forvaltning, drift og vedlikehold av kommunen bygg, noe som representerer
risikoreduserende tiltak. Imidlertid ser det ikke ut til at det planlegges å øke de økonomiske
rammene på området.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak ikke å være på plass, og
risikoreduserende tiltak settes til nei.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill på området.
Kontrollutvalget har i sin drøfting av mulige tema for risiko- og vesentlighetsvurderinger
trukket fram renovering av anlegg innenfor VAR-området.294
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området i planperioden 2013-2020.
Deler av området kan være gjenstand for statlig tilsyn.
Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

294

Vann, avløp og renovasjon.
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6.4

Byggeprosjekter

6.4.1 Overordnet rammeverk
Ifølge SSB investerer kommuner i Norge samlet for over 60. milliarder kroner i året.295
En kommunes byggeprosjekter er underlagt en rekke lov- og forskriftskrav, samt at det
finnes anbefalt praksis for hvordan slike byggeprosjekter skal planlegges og gjennomføres,
herunder budsjettering, organisering og rapportering.
Eksempler på dette er som følger:











Lov om kommuner og fylkeskommuner mv. (kommuneloven)
Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven)
Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)
Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven)
Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften)
Forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner
og fylkeskommuner mv.
Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser
(byggherreforskriften)
Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Veileder - Budsjettering av
investeringer og avslutning av investeringsregnskapet296
NS-ISO 10006:2003 Retningslinjer for kvalitetsstyring i prosjekter
Anerkjent faglitteratur om prosjektstyring

6.4.1 Karasjok kommune
I 2019 er det regnskapsført investeringer for totalt 37,9 millioner kroner i Karasjok
kommune.297
I Karasjok kommune sitt årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023 er det planlagt investeringer i
bygg og anlegg for omlag 60 millioner kroner. 298

6.4.2 Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et økonomisk, organisatorisk og politisk
perspektiv.

295

https://www.ssb.no/offentlig-sektor/artikler-og-publikasjoner/kraftig-okning-i-kommunenesinvesteringsutgifter
296
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/krd/vedlegg/komm/veiledere/h_2270_oppdatert_des201
1.pdf
297
Årsmelding 2019, s. 19.
298
Årsbudsjett/økonomiplan 2020-2023, s. 28.
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Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer.
I et økonomisk perspektiv er det en risiko for svikt i planlegging og gjennomføring av
byggeprosjekter, som medfører overskridelser av opprinnelig budsjett for byggeprosjektene.
I et organisatorisk perspektiv kan det forekomme svikt i organiseringen av byggeprosjektene,
herunder uklarheter om ansvar, rutiner og rapportering, både internt i kommunen, men
også i relasjonen mellom kommunen som oppdragsgiver (byggherre) og de innleide
oppdragstakere (entreprenører).
I et politisk perspektiv kan det oppstå svikt i for eksempel kommunestyrets
beslutningsgrunnlag, kommunikasjonen mellom administrasjon og kommunestyret, samt at
investeringer ikke gir de resultat som er vedtatt i kommunestyret.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som både politisk og administrativ ledelse
iverksetter for måloppnåelse, samt forankring av vedtatte mål i organisasjonen, og etablerer
internrutiner og handlingsmål for at uønskede hendelser ikke skal inntreffe. Internkontroll er
fellesnevneren på de systematiske tiltakene som skal sikre at virksomheten planlegger,
organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i samsvar med gjeldende
regelverkskrav.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være delvis på plass, og
risikoreduserende tiltak settes til delvis.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill på området.
Kontrollutvalget har i sin drøfting av mulige tema for risiko- og vesentlighetsvurderinger
trukket fram renovering av anlegg innenfor VAR-området, samt byggeprosjektet knyttet til
nye Karasjok barnehage.299
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som høy.
Forvaltningsrevisjon og tilsyn
Det er ikke gjennomført forvaltningsrevisjon på området i planperioden 2013-2020.
Deler av området kan være gjenstand for statlig tilsyn. Vi viser i den sammenheng til at
Karasjok kommune er innmeldt i ROBEK-registret.

299

Vann, avløp og renovasjon.
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Vesentlighetsvurderinger
Dette området er i utgangspunktet vesentlig sett ut i fra flere perspektiv. Samlet sett
vurderes vesentlighetsgraden å være høy på dette området. Området vurderes å være
aktuelt for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

6.5

Oppsummering av risiko- og vesentlighetsvurderinger

Område/oppgave
6.1
Kommunale veier
6.2
Næringsarbeid
6.3
Bygg- og
eiendomsforvaltning
6.4
Byggeprosjekter

Aktuell ja/nei Konsekvens Risikoreduserende Sannsynlighet Vesentlighet
tiltak

Ja

Høy

Nei

Høy

Høy

Ja

Høy

Delvis

Høy

Høy

Ja

Høy

Nei

Høy

Høy

Ja

Høy

Delvis

Høy

Høy
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7. SELSKAPER OG EIERSTYRING
7.1

Overordnet rammeverk

Kommuneloven stiller krav til kommunen om å føre kontroll med at kommunens interesser i
selskap kommunen har eierskap i blir ivaretatt på en betryggende måte.300 Kommuneloven
gir videre kommunen anledning til å gjennomføre forvaltningsrevisjon i selskaper som
kommunen har eierinteresser i.301
Obligatorisk eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon vil i denne planperioden kun gjelde
eierskapsforvaltningen i heloffentlig eide selskap som omfattes av kommuneloven §§ 23-6
og 24-10 om innsynsrett.
I ny kommunelov er det nå lovfestet at kommunene skal ha utarbeidet eierskapsmelding for
sin eierstyring.302

7.2

Karasjok kommunes eierskap og eierstyring

Karasjok kommune har opprettet egne selskaper og er interessent i selskapene sammen
med andre instanser, privatpersoner og organisasjoner. Selskapene er opprettet for å utføre
tjenester som kommunen har et ansvar for, og som videre tilbys egne innbyggere og
næringslivet. Valg av selskapsform er vurdert og vedtatt av kommunestyret.
Karasjok kommune har ikke utarbeidet eierskapsmelding. Ifølge kommunedirektør vil dette
skje i 2021.
Karasjok kommune har følgende eierskap i heloffentlige selskaper:
Selskapsnavn
Interkommunalt Arkiv IKS
(IKA FINNMARK IKS)

Selskapets formål
Arkiv

Eierandel
2,83 %303

Kontrollutvalgssekretariatet Sekretariatsi Vest-Finnmark IKS
tjenester
(KUSEK IKS)

1 eierandel

Vest-Finnmark
kommunerevisjon IKS
(VEFIK IKS)

1 eierandel

Revisjon

Kommentar
Gjennomført
eierskapskontroll i
2015
Økning i antall
ansatte fra
2 til 3 i 2020. Økt
oppdragsmengde
Det er også tidligere
vurdert

300

Kommuneloven § 23-2 første ledd.
Kommuneloven § 23-2 første ledd.
302 Kommuneloven § 26-1.
303 Iht. opplysninger hos regnskapstall.no på adressen https://www.regnskapstall.no/roller-og-eiere-av-ika-finnmark-iks103651487S1.
301
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Finnmark Miljøtjeneste AS

Renovasjonstjenester 17,5 %304

Sápmi Næringshage AS

25.0 %

(tidl. Indre Finnmark
Utviklingsselskap AS)

KAPRO AS

forvaltningsrevisjon
av selskapet
Gjennomført
eierskapskontroll i
2010
Gjennomført
eierskapskontroll i
2012

100,0 %

7.2.1 Avgrensninger i risiko- og vesentlighetsvurderinger av selskap
Sekretariatet foretar kun risiko- og vesentlighetsvurderinger av selskap som det i prosessen
er gitt innspill på eller at det er fremkommet andre indikatorer på risiko. Dersom
kontrollutvalget ønsker å tilføye andre selskap i vurderingene vil dette bli foretatt i
forbindelse med oppstart av prosjektet. For en nærmere beskrivelse av grunnlaget for
vurderinger i risiko- og vesentlighetsvurderinger henvises til kapittel 1.
Sekretariatet kan ikke utføre risiko- og vesentlighetsvurderinger av eget selskap på grunn av
habilitet og uavhengighet. Det er ikke innkommet innspill som gjelder KUSEK IKS.

7.2.2 Eierskapskontroll i inneværende planperiode
Obligatorisk eierskapskontroll av Karasjok kommune for inneværende planperiode (20172020) er vedtatt igangsatt av kontrollutvalget, og er ferdig innen utgangen av 2020.

7.3

Interkommunale selskaper (IKS)

Kommuner og fylkeskommuner kan utføre felles oppgaver gjennom et interkommunalt
samarbeid, herunder som interkommunalt selskap.305
Deltakers ansvar306
Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for en prosent- eller brøkdel av selskapets
forpliktelser. Til sammen skal delene utgjøre selskapets samlede forpliktelser. Den enkelte
deltakers ansvar for selskapsforpliktelser svarer til deltakerens eierandel i selskapet med
mindre annet fremgår av selskapsavtalen. En selskapskreditor må først gjøre sitt krav
gjeldende mot selskapet. Dersom kreditor ikke oppnår dekning av selskapet innen 14 dager
regnet fra påkrav, kan kreditor kreve den enkelte deltakeren direkte for deltakerens andel av
forpliktelsen. En deltaker som helt eller delvis har dekket en fordring på selskapet, kan straks
søke tilbake sitt utlegg av selskapet.

304
305
306

https://www.regnskapstall.no/roller-og-eiere-av-finnmark-miljoetjeneste-as-100542062S1
Kommuneloven § 17-1.
IKS-loven § 3.
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7.3.1 IKA Finnmark IKS
IKA Finnmark IKS er opprettet for drift av arkiver.
Formålet med selskapet framgår av selskapets selskapsavtale. Denne er vedtatt i selskapets
representantskap og i de respektive eierkommunenes kommunestyrer, herunder i Karasjok
kommune.307
I selskapsavtalen § 4 står det følgende om selskapets formål:
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle,
funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og
bestemmelser. Selskapet skal fungere som arkivdepot for eierne.
Selskapet kan fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommune samt motta,
oppbevare og tilgjengelig gjøre privatarkiver.
Selskapet kan delta i andre selskap som tjener hovedformålet.
IKA Finnmark IKS har ikke erverv som formål, men kan selge kompetanse og
arkivtjenester til andre så lenge dette ikke går utover hovedformålet.
Kommunestyret i Karasjok har gjennom godkjenning av selskapsavtalen gitt sin tilslutning til
selskapets formål.
Sekretariatet har ikke mottatt innspill om dette selskapet.
Kontrollutvalget hadde ikke innspill vedørende dette selskapet.
Det er gjennomført eierskapskontroll av selskapet i forrige planperiode. Selskapet er ikke
aktuell for eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.
7.3.2 KUSEK IKS
KUSEK IKS er opprettet for å utføre den lovpålagte sekretariatsfunksjonen for deltakende
kommuners kontrollutvalg.
Formålet med selskapet framgår av selskapets selskapsavtale. Denne er vedtatt i selskapets
representantskap og i de respektive eierkommunenes kommunestyrer, herunder i
Hasvik kommune.
I selskapsavtalen framgår det at KUSEK IKS har følgende formål:
Utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg og hva dermed står i naturlig
forbindelse.

307 Selskapsavtalen

ble vedtatt i kommunestyremøte 9.12.2010.
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Det er ikke kommet innspill vedrørende selskapet. Dersom kontrollutvalget ser behov for
risiko- og vesentlighetsvurderinger av selskapet må dette bestilles særskilt fra andre
leverandører.
7.3.3 VEFIK IKS
VEFIK IKS er opprettet for revisjon av offentlig virksomhet som kommuner, kommunale
foretak, interkommunale selskap, kirkeforvaltning, offentlige stiftelser mv. Vest-Finnmark
kommunerevisjon, VEFIK IKS ble stiftet i 2004 med samtlige av de daværende 10
kommunene i Vest-Finnmark som eiere.
Formålet med selskapet framgår av selskapets selskapsavtale. Denne er vedtatt i selskapets
representantskap og i de respektive eierkommunenes kommunestyrer, herunder i Karasjok
kommune.
I selskapsavtalen framgår det at VEFIK IKS har følgende formål:




Utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne
Utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne
Utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper

VEFIK IKS utgjør Karasjok kommunes lovpålagte revisjonsordning jfr. kommunelovens
bestemmelser. Kommunen mottar i begynnelsen av hver valgperiode engasjementsbrev fra
VEFIK IKS hvor selskapet synliggjør sitt samlede oppdrag for kommunen.
I 2016 søkte 5 av kommunene i Øst-Finnmark med tillegg av Finnmark fylkeskommune
eierskap i VEFIK IKS, og i en periode frem til 2020 hadde selskapet med dette i praksis 16
eierkommuner. Selskapet har 16 ansatte per dato, herav 6 som jobber innen
forvaltningsrevisjon. Tre av eierkommunene i Øst-Finnmark har i 2020 avsluttet sitt eierskap
i selskapet, og valgt annen revisjonsordning. Iberegnet kommunesammenslåingen mellom
Hammerfest og Kvalsund har selskapet per oktober i år 11 eierkommuner. Antall
eierkommuner er dermed redusert med vel 31 prosent, og dertil reduksjon i
oppdragsportefølje.
Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et eierperspektiv, brukerperspektiv,
kontroll- og tilsynsperspektiv og økonomisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et eierperspektiv kan manglende oppfølging,
rapportering og revisjon medføre at formålet med selskapet ikke oppfylles, herunder at
Karasjok kommune skal få dekket lovpålagte revisjonsoppgaver, det vil i hovedsak si
forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon.
En annen risikofaktor er i et økonomisk perspektiv dersom ikke utgiftene står i forhold til
tjenestelevering, samt den økonomiske risikoen ved at kommunen i sin helhet hefter for
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selskapets forpliktelser ut fra sin eierandel. Konsekvensen kan være er en økning i
kommunens finansielle risiko og at eierkommunenes mål med selskapet ikke er oppfylt.
I et brukerperspektiv kan svikt i selskapenes drift med, mer føre til reduserte tjenester til
innbyggerne eller eierkommunene, både med hensyn til kvalitet og kvantitet.
I et kontroll- og tilsynsperspektiv vil manglende revisjon være lovbrudd, og kan få alvorlige
konsekvenser for kommunen.
KS Konsulent har i Kommunekompasset 2019 flere steder bemerket at Karasjok kommune i
liten grad benytter forvaltningsrevisjon i sitt forbedringsarbeid.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som eierkommunene både politisk og gjennom
representantskap iverksetter for måloppnåelse, samt forankring av vedtatte mål i
organisasjonen, og etablerer internrutiner og handlingsmål for at uønskede hendelser ikke
skal inntreffe. Styring og internkontroll er fellesnevneren på de systematiske tiltakene som
skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i
samsvar med gjeldende regelverkskrav. VEFIK skal være konkurransedyktig gjennom høyt
fokus på både kvalitet og kostnader ut fra eiernes krav om høyere kostnadseffektivitet.
Kommunens kontrollutvalg har i perioden fått rapportert avvik vedrørende levering av
revisjonstjenester til Karasjok kommune. Dette gjelder manglende levering av rapporter
etter forvaltningsrevisjon, jf. plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020. Det har i planperioden
kommet frem en del misnøye i eierkommunene grunnet utfordringer med å få leveranser av
forvaltningsrevisjoner fra selskapet, og dette har blant annet bidratt til at noen av
kommunene har avsluttet eller vedtatt å avslutte sitt eierskap i selskapet.
Selskapet har betydelig nedgang i antall eierkommuner, men samtidig vedtatt en økning i sitt
driftsbudsjett for 2021, med en fordelt utgift til nåværende eierkommuner som tilsvarer en
gjennomsnittlig prosentvis økning fra 2020 på rundt 30 prosent per kommune. For Karasjok
kommune endres honoraret fra kr 689 000 i 2020 til kr 917 100 i 2021. Dette tilsvarer en
økning på 33,1 prosent.
Selskapets styre har i september 2020 skriftlig anmodet eierne om å slå ring om VEFIK. Styret
ber der om tid til å stabilisere selskapet med den forutsetning at VEFIK skal levere tjenester
som er fullt ut konkurransedyktig på kvalitet og pris. Styret har derfor gjort vedtak om å søke
samarbeid med andre revisjonsselskap. Det er ikke nevnt hvilket revisjonsselskap dette
gjelder.
På dette området vurderes de risikoreduserende tiltak å være lite reduserende for uønskede
hendelser.
Innspill
Sekretariatet har ikke mottatt innspill om selskapet fra kontrollutvalget.
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Kontrollutvalget hadde ikke innspill om dette selskapet i sin drøfting av mulige tema for
risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at det kan inntreffe uønskede hendelser som
høy.
Vesentlighetsvurdering
Området vurderes å være av høy vesentlighet.
VEFIK anses å være aktuell for forvaltningsrevisjon i kommende planperiode. Fokus for en
eventuell forvaltningsrevisjon bør være på rutiner for gjennomføring av forvaltningsrevisjon
og økonomistyring.

7.4

Aksjeselskaper (AS)

Et aksjeselskap er et selvstendig rettssubjekt hvor eierne ikke personlig svarer for selskapets
forpliktelser. Organisasjonsformen reguleres av aksjeloven.308
7.4.1 Finnmark Miljøtjeneste AS
Finnmark Miljøtjeneste AS ble stiftet i 1996 og eies av kommunene Porsanger, Nordkapp,
Karasjok, Måsøy, Lebesby og Gamvik. Karasjok kommunes eierandel er 17,5 % (kr 105 000 av
en samlet aksjekapital på kr 600 000).
Formålet med selskapet er å ivareta renovasjonstjenestene i eierkommunene.
Selskapet hatt følgende økonomiske utvikling de siste årene:309
Tabell 13: Finnmark Miljøtjeneste AS, resultatregnskap og balanse 2015-2019

Kilde: Regnskapstall.no
308

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-44.
Iht. opplysninger hos regnskapstall.no på adressen https://www.regnskapstall.no/regnskapstall-for-finnmarkmiljoetjeneste-as-100542062S1.
309
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Tabellen viser at selskapet har hatt store underskudd de siste to årene med tilsvarende
reduksjon i egenkapital. Ved utgangen av 2019 utgjør egenkapitalen 19,1 % av
totalkapitalen. Anleggsmidlene er økt betydelig i 2019 og motsvares av en tilsvarende økning
i gjeld.
Det framgår KOSTRA at gebyrnivået på renovasjon i Karasjok kommune er betydelig over
gjennomsnittet i landet og KOSTRA-gruppe 3.310
En av eierkommunene (Måsøy) sier følgende i sin årsmelding:
Avgiftene fra FIMIL derimot er relativt mye høyere en avgiftsnivået ellers i Finnmark, det er
ikke klart hva dette skyldes, og bør undersøkes nærmere.
Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et brukerperspektiv, eierperspektiv,
samfunns- og miljøperspektiv og økonomisk perspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
Området bærer i seg flere risikofaktorer. I et brukerperspektiv kan det være risiko for at
selskapet ikke ivaretar renovasjonstjenestene på en tilfredsstillende måte og at gebyrnivået
er unødvendig høyt. Her kan det påpekes at kostnadene ved renovasjon skal dekkes fullt ut
av brukerne og ikke kan subsidieres av kommunen. Eventuell urasjonell drift av selskapet vil
dermed ikke få noen direkte økonomisk konsekvens for kommunen.
I et samfunns- og miljøperspektiv kan det være risiko for at det ikke tas tilstrekkelige
miljøhensyn i avfallshåndteringen. I et eierperspektiv er det risiko for at selskapet ikke fullt
ut fyller formålet med opprettelsen av selskapet.
Ut fra opplysningene som foreligger synes den mest framtredende risiko å være knyttet til
økonomistyringen i selskapet. At selskapet har hatt betydelige underskudd de to siste årene
tilsier at brukerne ikke betaler mer enn selvkost på renovasjonstjenestene. Underskuddene
kan imidlertid være en indikasjon på mangelfull økonomistyring. Dette forholdet har størst
betydning i et brukerperspektiv fordi det er brukerne som i siste instans må dekke
kostnadene selskapet pådrar seg.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på høyt nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som eierkommunene både politisk og gjennom
generalforsamlingen iverksetter for måloppnåelse, samt forankring av vedtatte mål i
organisasjonen, og etablerer internrutiner og handlingsmål for at uønskede hendelser ikke
skal inntreffe. Styring og internkontroll er fellesnevneren på de systematiske tiltakene som

310

https://www.ssb.no/kommunefakta/kostra/karasjohkakarasjok/husholdningsavfall?checkbox_kostragruppe=true&checkbox_land-utenoslo=true&checkbox_fylkesgjennomsnitt=true&checkbox_vis_flere_regioner=true
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skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i
samsvar med gjeldende regelverkskrav.
I Karasjok kommunens årsberetning for 2019 rapporteres det lite om renovasjonstjenester
og Fimil AS. I forbindelse med eierskapskontroll i annen kommune er det opplyst at det
holdes uformelle eiermøter/driftsmøter mellom eierkommuner og selskapet hvor aktuelle
spørsmål vedrørende revisjonstjenestene tas opp.
De risikoreduserende tiltakene vurderes å være delvis reduserende for uønskede hendelser.
Innspill
Det er kommet innspill vedrørende selskapet.
Kontrollutvalget hadde ikke innspill om selskapet i sin drøfting av mulige tema for risiko- og
vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som middels.
Vesentlighetsvurdering
Området vurderes å være av middels vesentlighet. Selskapet er aktuell for eierskapskontroll
og/eller forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

7.4.2 Sápmi Næringshage AS
Indre Finnmark Utviklingsselskap AS ble stiftet i 2002, og endret navn til Sápmi Næringshage
AS i 2016. Selskapet eies av kommunene Porsanger, Karasjok, Tana og Nesseby. Selskapet
satte i den forbindelse ned aksjekapitalen fra kr. 800 000 til kr. 280 000. 311 Karasjok
kommunes eierandel er 25 % (kr 70 000 av samlet aksjekapital på kr 280 000).
Selskapets vedtektsfestede formål er følgende:
«Bidra til økt verdiskapning gjennom å tilrettelegge for utvikling av arbeidsplasser innenfor
eksisterende næringsliv og etablering av nye
bedrifter. Dette tenkes i hovedsak gjort gjennom førstelinjetjeneste,
målbedriftsavtaler, samarbeidsprosjekter, nettverksbygging og
utviklingsprosjekter.»
Selskapet har hatt følgende økonomiske utvikling de siste årene:

311

https://www.regnskapstall.no/kunngjoringer-for-s%C3%A1pmi-naeringshage-as-100884238S1
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Tabell: Sápmi Næringshage AS, Resultatregnskap og balanse, sammendrag, 2015-2019312

Kilde: Regnskapstall.no
Tabellen viser at selskapet har gått med overskudd de siste fire årene og at egenkapitalen
har økt hvert av disse årene. Inntektene, som indikerer aktivitetsnivået, har økt betydelig de
siste fem årene.
Risiko- og vesentlighetsvurderinger
Perspektiv
Dette området er i særlig grad vesentlig sett ut i fra et eierperspektiv, økonomisk- og
samfunnsperspektiv.
Risikofaktorer og konsekvenser
I et eierperspektiv er finansiell risiko avgrenset til den innskutte aksjekapital.
I et samfunns- og eierperspektiv kan det være risiko for at selskapet ikke fullt ut fyller
formålet med opprettelsen av selskapet.
På dette området vurderes konsekvensene av uønskede hendelser å være på middels nivå.
Risikoreduserende tiltak
Risikoreduserende tiltak kan være tiltak som eierkommunene både politisk og gjennom
generalforsamlingen iverksetter for måloppnåelse, samt forankring av vedtatte mål i
organisasjonen, og etablerer internrutiner og handlingsmål for at uønskede hendelser ikke
skal inntreffe. Styring og internkontroll er fellesnevneren på de systematiske tiltakene som
skal sikre at virksomheten planlegger, organiserer, utfører og vedlikeholder sine aktiviteter i
samsvar med gjeldende regelverkskrav.
Av tidligere eierskapskontroll av selskapet fremgår det at det tilstrebes jevnlige møter
mellom selskapet og eierkommunenes politiske og administrative ledelse.
312

https://www.regnskapstall.no/regnskapstall-for-s%C3%A1pmi-naeringshage-as-100884238S1
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I perioden 2017 til november 2020 har det ifølge møteprotokollene ikke vært noen saker til
behandling i formannskap eller kommunestyre som har vedrørt Sápmi Næringshage AS.
De risikoreduserende tiltakene vurderes å være middels reduserende for uønskede
hendelser.
Innspill
Det er ikke kommet innspill vedrørende selskapet.
Kontrollutvalget hadde ikke innspill om selskapet i sin drøfting av mulige tema for risiko- og
vesentlighetsvurderinger.
Sannsynlighet
På dette området vurderes sannsynligheten for at den kan inntreffe uønskede hendelser
som middels.
Vesentlighetsvurdering
Området vurderes å være av middels vesentlighet.
Det er gjennomført eierskapskontroll av selskapet i 2011. Selskapet er ikke aktuell for
eierskapskontroll eller forvaltningsrevisjon i kommende planperiode.

7.5

Andre selskap

Bortsett fra de selskaper som er omtalt ovenfor har kommunen eierandeler i følgende
organisasjoner:313




7.6

Davvi Girji OS
Sagat AS
Sami Aviisa (Avvir) AS

Oppsummering av risiko- og vesentlighetsvurderinger

Område/oppgave

Aktuell ja/nei Konsekvens

Risikoreduserende Sannsynlighet
tiltak

Vesentlighet

Ja
Høy
Må vurderes
av andre enn
KUSEK IKS

Nei

Høy

Høy

Nei

Delvis

Høy

Middels

7.3.3
VEFIK IKS
7.3.2
KUSEK IKS
7.3.1
IKA Finnmark IKS

313

Høy

Karasjok kommunes årsregnskap 2019, Note AKSJER OG ANDELER
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7.4.1
Fimil AS

Ja

Høy

Delvis

Høy

Middels

7.4.2
Sápmi Næringshage AS

Nei

Middels

Middels

Middels

Middels
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Kontrollutvalget i Karasjok kommune
Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi

Karasjok kommune v/ kommunestyret
Ráddeviessogeaidnu 4,
9730 Karasjok
Arkivkode
4/1 04
Journalnr.
2021/14069-15

SÆRUTSKRIFT
Møte 03.02.2021

Sak 10/21

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2021-2024

Kontrollutvalget har fattet følgende vedtak i sak 10/2021 på møte 3. februar 2021:
Kontrollutvalget tar opplysningene i sekretariatets risiko- og vesentlighetsvurderinger til
orientering.
Kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets forslag til plan for forvaltningsrevisjon for
perioden 2021-2024 med de forvaltningsrevisjoner i prioritert rekkefølge slik det fremgår i
plandokumentet, og med de forutsetninger som der er lagt til grunn.
I tråd med kommunelovens bestemmelser i § 23-3 oversender kontrollutvalget saken til
kommunestyret for endelig behandling med innstilling til vedtak som følger:
Kontrollutvalgets innstilling til vedtak i kommunestyret:
1. Karasjok kommunestyre viser til oversendt innstillingssak 19/2020 fra
kontrollutvalget, med de fremlagte dokumenter «Risiko- og vesentlighetsvurderinger
for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for planperioden 2021-2024 – Karasjok
kommune» og «Plan for forvaltningsrevisjon for planperioden 2021-2024 for Karasjok
kommune.
2. Kommunestyret godkjenner fremlagte plan for forvaltningsrevisjon 2021-2024 for
Karasjok kommune, med følgende forvaltningsrevisjoner i prioritert rekkefølge:
Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS:
Org.nr. 991 520 759
Postadresse:
Sorenskrivervn. 11
9502 Alta
Web: www.kusek.no
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Kontrollutvalget i Karasjok kommune / Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi
(mrk.: tall angitt i parentes henviser til kapittelnummer i risiko- og vesentlighetsvurderingene der området omtales)

2021

2022

2023

2024

1.
Helsestasjon- og
skolehelsetjenesten
(kap. 4.7)

1.
Rus og psykiatri
(kap. 4.5)

1.
Grunnskole
(kap. 5.2)

1.
Sikkerhet og
beredskap
(kap. 3.13)

2.
Hjemmebaserte tjenester
(kap 4.3)

2.
Kommunale veier
(kap. 6.1)

2.
Byggeprosjekter
(kap. 6.4)

2.
Informasjonssikkerhet
og personvern
(kap. 3.11)

3.
Vefik IKS
(kap. 7.3.3)

 For å sikre nødvendig fleksibilitet i forhold til behov som kan dukke opp, delegerer
kommunestyret myndighet til kontrollutvalget til å foreta endringer i planen i løpet av
planperioden. I denne sammenheng legges til grunn at kontrollutvalget før oppstart av det
enkelte forvaltningsrevisjonsprosjekt undersøker om det under tiden kan ha skjedd vesentlige
endringer i risiko- og vesentlighetsbildet som aktualiserer at det angjeldende prosjektet
nedprioriteres, eller utgår og erstattes med et annet.
 Kommunestyret legger videre til grunn at hver enkelt forvaltningsrevisjon gjennomføres
innenfor en gjennomsnittlig timeramme på 250-350 timer. Eventuelle avvik fra dette vil
øke eller redusere antall forvaltningsrevisjoner som skal gjennomføres i denne
planperioden.
 Forvaltningsrevisjon av selskapet VEFIK IKS må gjennomføres av annen revisjonsenhet,
og må derav finansieres særskilt av kommunestyret. Av samme årsak skal
forvaltningsrevisjon av VEFIK IKS ikke belastes budsjettert timeramme som er lagt til
grunn for de øvrige forvaltningsrevisjoner i planen.
 Kommunestyret legger til grunn at det ikke skal gjennomføres eierskapskontroll i 2021.
Ved eventuell gjennomføring av eierskapskontroll i 2021 vil dette medføre redusert samlet
timetall til gjennomføring av forvaltningsrevisjon dette året.

Rett utskrift bekreftes.
Alta, den 22. mars 2021

Tom Øyvind Heitmann/sign.
Sekretær for kontrollutvalget
Vedlegg:
- Forslag til Plan forvaltningsrevisjon 2021-2024 - Karasjok kommune
- Risiko- og vesentlighetsvurdering 2021-2024 – Karasjok kommune

Kopi: Karasjok kommune v/ rådmannen
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Arkiv:
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Arkivsaksnr:

2021/172-6

Saksbehandler:

Silvia Annette Siri

Saksframlegg
Saknummer Utvalg

Møtedato

21/4

08.04.2021

Formannskapet
Kommunestyret

Rapport etter eierskapskontroll 2020
Vedlegg til saken:
1

Saksfremlegg - KU-sak 9-2021 Rapport etter eierskapskontroll 2020

2

Sak 09/21 RAPPORT ETTER EIERSKAPSKONTROLL 2020

3

Rapport Eierskapskontroll Karasjok kommune 2020

Dárkkistanlávdegotti áššeguoddu/kontrollutvalgets innstilling
Gielddastivra váldá vuhtii dárkkistanlávdegotti raportta Eaiggátvuođadárkkisteapmi 2020 Kárášjoga gielda jalea ovttaoaivilis dan ávžžuhusaiguin. Gielddastivra bivdá gielddadirektevrra
čuovvut raportta ávžžuhusaid.
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport Eierskapskontroll 2020 - Karasjok kommune til
orientering og slutter seg til anbefalingene i denne. Kommunestyret ber kommunedirektøren
følge opp anbefalingene i rapporten.
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Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi
Møte nr. 1/2021
3. februar 2021

Arkivkode
4/1 04
Journalnr.
2021/14069-10

SAKSFREMLEGG-/INNSTILLING

SAK 09/2021
RAPPORT ETTER EIERSKAPSKONTROLL 2020 - UTSATT
SAK FRA FORRIGE MØTE
Saksbehandler: Jan Henning Fosshaug/Tom Øyvind Heitmann
Vedlegg:
- Rapport etter eierskapskontroll 2020, Kusek IKS

Saksopplysninger:
Kommuneloven stiller krav til kommunen om å føre kontroll med at kommunens interesser i
selskap kommunen har eierskap i blir ivaretatt på en betryggende måte.1
Kommunestyret i Karasjok har etter innstilling fra kontrollutvalget vedtatt «Plan for
selskapskontroll 2017-2020» den 15. desember 2016 i sak 87/2016.
På bakgrunn av ovennevnte plan har kontrollutvalget i Karasjok kommune bestilt en
obligatorisk eierskapskontroll fra KUSEK den 24. mai 2017 i sak 6/2017.
Fra kontrollutvalgets bestilling framgår det at følgende hovedproblemstillinger skal besvares:
1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
 Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine
eierinteresser i selskapene?
1

Kommuneloven § 23-2 første ledd.

Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS:
Org.nr. 991 520 759
Postadresse:
Sorenskrivervn. 11
9502 Alta
Web: www.kusek.no
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 Synes rutinene å være tilfredsstillende, og blir de fulgt?
2. Hvordan utøves kommunes eierinteresser?
 Er det i samsvar med KS eierforums anbefalinger for eierstyring?
Ihht. lov og forskrifter på bl.a. vann, avløp og renovasjon (VAR-området) og
revisjon?
Kontrollør er av kontrollutvalget gitt myndighet til å justere, eventuelt tilføye
problemstillinger ved behov. Kontrollør har valgt å justere og tilføye noen problemstillinger.
På bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling har KUSEK IKS utført eierskapskontroll i
Karasjok kommune og rapporterer resultatet av sitt arbeid gjennom vedlagte rapport
Eierskapskontroll 2020 - Karasjok kommune.
Kontrollen er gjennomført i tråd med intensjonene som er lagt gjennom kommunestyrets plan
for selskapskontroll i perioden 2017-2020, hvor obligatorisk eierskapskontroll skal i størst
mulig grad fange opp kommunens eierskapsforvaltning i bred sammenheng slik innstilt fra
kontrollutvalget.
Metodisk sett har innhenting av opplysninger skjedd kvalitativt ved skriftlig intervju med
kommunedirektør, i tillegg til informasjon fra åpne kilder så som protokollgjennomgang fra
kommunestyre- og formannskapsmøter, møter i eierorgan, relevant lovverk, kommunens
finansreglement mv. Kontrollen har samtidig skjelnet mot KS eierforums anbefalinger om
god eierstyring, selskapsledelse og kontroll.
Kontrollen er avgrenset til perioden fra og med konstituering i kommunestyret i oktober 2019
og frem til kontrolltidspunkt i 2020.
Kontradiksjon:
Rapporten er forelagt kommunedirektøren til uttalelse og lovens krav vedrørende
kontradiksjon anses dermed å være oppfylt. Kommunedirektørens uttalelse framgår av
vedlegg i rapporten.
Hovedkonklusjon og anbefalinger i rapporten:
Hvordan utøves kommunens eierinteresser?
På grunnlag av de funn som er gjort så vurderer vi det slik at Karasjok kommune kun delvis
utøver sin eierskapsstyring i tråd med KS sine anbefalinger på området.
Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
På grunnlag av de funn som er gjort så vurderer vi det slik at det er rom for forbedringer når
det gjelder Karasjok kommunes rutiner for oppfølging, rapportering og evaluering av sine
eierinteresser i selskaper.
Anbefalinger
På grunnlag av de funn som er gjort i denne eierskapskontrollen anbefaler vi at Karasjok
kommune iverksetter følgende tiltak i tilknytning til sin eierskapsforvaltning:


Sørger for at det utarbeides eierskapsmelding i samsvar med kommunelovens krav.
Eierskapsmeldingen bør inneholde blant annet følgende:

_____________________________________________________________________________________________________
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 Risikoprofil for selskapene kommunen er medeier i, herunder risiko som går utover
finansiell risiko
 Rutiner for jevnlig evaluering av selskapsavtaler/vedtekter og andre relevante
forhold sett opp mot kommunens formål med eierskapet i det enkelte selskap
 Rutiner som sikrer at kommunestyret blir gjort kjent med saker som skal behandles
i de ulike selskapenes eierorganer
 Rutiner som sikrer jevnlig rapportering fra kommunens eierrepresentanter til
kommunestyret om møter og vedtak i selskapenes eierorganer
 Rutiner for opplæring av folkevalgte i tema om eierstyring og selskapsledelse,
gjerne i forbindelse med folkevalgtopplæring etter kommunestyrevalg
 Et særskilt fokus på selskapet Finnmark Miljøtjeneste AS (FIMIL) med hensyn til
økonomistyring og størrelse på renovasjonsavgiften

Sekretariatets tilrådning:
1. Kontrollutvalget tar KUSEK IKS’s rapport Eierskapskontroll 2020 - Karasjok kommune til
orientering og slutter seg til de anbefalinger som fremkommer i rapporten.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten med følgende innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport Eierskapskontroll 2020 - Karasjok kommune til
orientering og slutter seg til anbefalingene i denne. Kommunestyret ber kommunedirektøren
følge opp anbefalingene i rapporten.

_____________________________________________________________________________________________________
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SÆRUT SKRIFT
Møte 03.02.2021

Sak 09/21

RAPPORT ETTER EIERSKAPSKONTROLL 2020

Kontrollutvalget har fattet følgende vedtak i sak 09/2021 på møte 3. februar 2021:
Kontrollutvalget tar KUSEK IKS's rapport Eierskapskontroll 2020 - Karasjok kommune
til orientering og slutter seg til de anbefalinger som fremkommer i rapporten.
Kontrollutvalget oversender rapporten med følgende innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport Eierskapskontroll 2020 - Karasjok
kommune til orientering og slutter seg til anbefalingene i denne. Kommunestyret ber
kommunedirektøren følge opp anbefalingene i rapporten.

Rett utskrift bekreftes.
Alta, den 16.03.2021
Tom Øyvind Heitmann/sign.
Sekretær for kontrollutvalget
Vedlegg:
- Rapport etter eierskapskontroll 2020 —Karasjok kommune
Kopi:
- Karasjok kommune v/ kommunedirektøren
Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS:
Org nr 991 520 759
Postadresse:
Sorenskrivervn 11
9502 Alta
Web:

www.kusek.no
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Postmottak
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Tom Øyvind Heitmann <tom.oyvind.heitmann@kusek.no>
tirsdag 16. mars 2021 18.22
Svein Atle Somby
Postmottak; Kurt Maurstad; 'roalasan@gmail.com'
Oversendelse av sak fra kontrollutvalget i Karasjok kommune til
kommunestyret - Rapport etter eierskapskontroll 2020
Rapport etter eierskapskontroll 2020 - Karasjok - endelig versjon.pdf;
Saksfremlegg - KU-sak 9-2021 Rapport etter eierskapskontroll 2020.pdf;
Særutskrift - Vedtak i kontrollutvalget i sak 09-2021 - Rapport etter
eierskapskontroll 2020 - Karasjok kommune.pdf

Vedlegg:

Hei.
Vedlagt oversendessakfra kontrollutvalgettil behandlingi kommunestyreti Karasjokkommune—KU-sak09/2021 —
Rapportetter eierskapskontroll2020.
De tre vedlagte saksdokumenteneskalfølge sakentil kommunestyret.

Med vennlighilsen
Tom øyvind Heitmann
Rådgiver
KontrollutvalgssekretariatetiVest-FinnmarkIKS
Oarje-FinnmårkkuDårkkistanlåvdegotteCållingoddiSGO
Pb.95, 9615 Hammerfest
tom.oyvind.heitmann@kusek.no

Tlf.: 918 72 937
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SAKSFREMLEGG-/INNSTILLING

SAK

09/2021

RAPPORT ETTER EIERSKAPSKONTROLL
SAK FRA FORRIGE MØTE

Saksbehandler:

2020 - UTSATT

Jan Henning Fosshaug/Tom Øyvind Heitmann

Vedlegg:
- Rapport etter eierskapskontroll 2020, Kusek IKS

Saksopplysninger:
Kommuneloven stiller krav til kommunen om å føre kontroll med at kommunens interesser i
selskap kommunen har eierskap i blir ivaretatt på en betryggende måte.1
Kommunestyret i Karasjok har etter innstilling fra kontrollutvalget vedtatt «Plan for
selskapskontroll 2017-2020» den 15. desember 2016 i sak 87/2016.
På bakgrunn av ovennevnte plan har kontrollutvalget i Karasjok kommune bestilt en
obligatorisk eierskapskontroll fra KUSEK den 24. mai 2017 i sak 6/2017.
Fra kontrollutvalgets bestilling framgår det at følgende hovedproblemstillinger skal besvares:
1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
Har kommunen etablert rutiner for oppfølging og evaluering av sine
eierinteresser i selskapene?

I Kommuneloven § 23-2 første ledd.
Kontrollutvalgets sekretariat, KUSEK IKS:
Org.nr. 991 520 759
Postadresse:
Sorenskrivervn. 11
9502 Alta
Web:

www.kusek.no
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Synes rutinene å være tilfredsstillende, og blir de fulgt?
2. Hvordan utøves kommunes eierinteresser?
Er det i samsvar med KS eierforums anbefalinger for eierstyring?
Ihht. lov og forskrifter på bl.a. vann, avløp og renovasjon (VAR-området) og
revisjon?
Kontrollør er av kontrollutvalget gitt myndighet til å justere, eventuelt tilføye
problemstillinger ved behov. Kontrollør har valgt å justere og tilføye noen problemstillinger.
På bakgrunn av kontrollutvalgets bestilling har KUSEK IKS utført eierskapskontroll i
Karasjok kommune og rapporterer resultatet av sitt arbeid gjennom vedlagte rapport
Eierskapskontroll 2020 - Karasjok kommune.
Kontrollen er gjennomført i tråd med intensjonene som er lagt gjennom kommunestyrets plan
for selskapskontroll i perioden 2017-2020, hvor obligatorisk eierskapskontroll skal i størst
mulig grad fange opp kommunens eierskapsforvaltning i bred sammenheng slik innstilt fra
kontrollutvalget.
Metodisk sett har innhenting av opplysninger skjedd kvalitativt ved skriftlig intervju med
kommunedirektør, i tillegg til informasjon fra åpne kilder så som protokollgjennomgang fra
kommunestyre- og formannskapsmøter, møter i eierorgan, relevant lovverk, kommunens
finansreglement mv. Kontrollen har samtidig skjelnet mot KS eierforums anbefalinger om
god eierstyring, selskapsledelse og kontroll.
Kontrollen er avgrenset til perioden fra og med konstituering i kommunestyret i oktober 2019
og frem til kontrolltidspunkt i 2020.
Kontradiksjon:
Rapporten er forelagt kommunedirektøren til uttalelse og lovens krav vedrørende
kontradiksjon anses dermed å være oppfylt. Kommunedirektørens uttalelse framgår av
vedlegg i rapporten.
Hovedkonklusjon og anbefalinger i rapporten:
Hvordan utøves kommunens eierinteresser?
På grunnlag av de funn som er gjort så vurderer vi det slik at Karasjok kommune kun delvis
utøver sin eierskapsstyring i tråd med KS sine anbefalinger på området.
Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
På grunnlag av de funn som er gjort så vurderer vi det slik at det er rom for forbedringer når
det gjelder Karasjok kommunes rutiner for oppfølging, rapportering og evaluering av sine
eierinteresser i selskaper.
Anbefalinger
På grunnlag av de funn som er gjort i denne eierskapskontrollen anbefaler vi at Karasjok
kommune iverksetter følgende tiltak i tilknytning til sin eierskapsforvaltning:
•

Sørger for at det utarbeides eierskapsmelding i samsvar med kommunelovens krav.
Eierskapsmeldingen bør inneholde blant annet følgende:

Side 2
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Risikoprofil for selskapene kommunen er medeier i, herunder risiko som går utover
finansiell risiko
— Rutiner for jevnlig evaluering av selskapsavtaler/vedtekter og andre relevante
forhold sett opp mot kommunens formål med eierskapet i det enkelte selskap
Rutiner som sikrer at kommunestyret blir gjort kjent med saker som skal behandles
i de ulike selskapenes eierorganer
Rutiner som sikrer jevnlig rapportering fra kommunens eierrepresentanter til
kommunestyret om møter og vedtak i selskapenes eierorganer
Rutiner for opplæring av folkevalgte i tema om eierstyring og selskapsledelse,
gjerne i forbindelse med folkevalgtopplæring etter kommunestyrevalg
— Et særskilt fokus på selskapet Finnmark Miljøtjeneste AS (FIMIL) med hensyn til
økonomistyring og størrelse på renovasjonsavgiften

Sekretariatets tilrådning:
I. Kontrollutvalget tar KUSEK IKS's rapport Eierskapskontroll 2020 - Karasjok kommune til
orientering og slutter seg til de anbefalinger som fremkommer i rapporten.
2. Kontrollutvalget oversender rapporten med følgende innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets rapport Eierskapskontroll 2020 - Karasjok kommune til
orientering og slutter seg til anbefalingene i denne. Kommunestyret ber kommunedirektøren
følge opp anbefalingene i rapporten.
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1. SAMMEN
1.1

DRAG

Bakgrunn

Kommuneloven
kommunen

for prosjektet

stiller krav til kommunen

har eierskap i blir ivaretatt

Kommunestyret
2017-2020»

på en betryggende

i Karasjok har etter innstilling

den 15. desember

På bakgrunn av ovennevnte
eierskapskontroll

om å føre kontroll

med at kommunens

interesser

i selskap

måte.1

fra kontrollutvalget

vedtatt

«Plan for selskapskontroll

2016 i sak 87/2016.

plan har kontrollutvalget

i Karasjok kommune

bestilt en obligatorisk

fra KUSEK den 24. mai 2017 i sak 6/2017.

Fra kontrollutvalgets

bestilling

framgår

det at følgende

hovedproblemstillinger

skal besvares:

1. Fører kommunen kontroll med sine eierinteresser?
Har kommunen

etablert

rutiner for oppfølging

og evaluering

av sine eierinteresser

i

selskapene?

Synes rutinene

å være tilfredsstillende,

og blir de fulgt?

2. Hvordan utøves kommunes eierinteresser?
Er det i samsvar med KS eierforums

Sikrer kommunen
forskrifter
Kontrollen

resultatet

oppgaver

Kommuneloven

2

Forskrift am kontrollutvalg

(VAR-området)

av KUSEK v/ rådgiver Bård Larsson i samarbeid
skal rapportere

til kommunestyret

av dem.2

1

for eierstyring?

utført av kommunalt

på bl.a. vann, avløp og renovasjon

er gjennomført

Larsen. Kontrollutvalget

at lovpålagte

anbefalinger

§ 23-2 første ledd.
Qa revjsion §§ 4 og 5

542

eide selskap er iht. lov og
og revisjon?
med daglig leder Kate M.

om gjennomførte

eierskapskontroller

og

1,2

Funn og hovedkonkLusjon

Denne eierskapskontrollen

er gjennomført

utøvd, og om kommunen
1.2.1.

fører kontroll

for å kontrollere

HVORDAN UTØVES KOMMUNENS

1.2.2.

vi det slik at Karasjok kommune

i tråd med KS sine artbefalinger

FØRER KOMMUNEN

blir

kun delvis utøver

på området.

KONTROLL MED SINE EIERINTERESSER?

På grunnlag av de funn som er gjort så vurderer
gjelder Karasjok kommunes

elerinteresser

EIERINTERESSER?

På grunnlag av de funn som er gjort så vurderer
sin eierskapsstyring

hvordan kommunens

med sine eierinteresser.

vi det slik at det er rom for forbedringer

rutiner for oppfølging,

rapportering

og evaluering

når det

av sine eierinteresser

i selskaper.
1.2.3.

ANBEFALINGER

På grunnlag av de funn som er gjort i denne eierskapskontrollen
iverksetter

•

følgende tiltak i tilknytning

Sørger for at det utarbeides
Eierskapsmeldingen

Risikoprofil
finansiell

vi at Karasjok kommune

til sin eierskapsforvaltning:

eierskapsmelding

bør inneholde

anbefaler

i samsvar med kommunelovens

krav.

blant annet følgende:

for selskapene kommunen

er medeier i, herunder

risiko som går utover

risiko

Rutiner for jevnlig evaluering

av selskapsavtaler/vedtekter

opp mot kommunens

med eierskapet

formål

Rutiner som sikrer at kommunestyret

og andre relevante

forhold

sett

i det enkelte selskap

blir gjort kjent med saker som skal behandles

i de

ulike selskapenes eierorganer
Rutiner som sikrer jevnlig rapportering
kommunestyret

av folkevalgte

med folkevalgtopplæring

i tema om eierstyring

til

og selskapsledelse,

gjerne i

etter kommunestyrevalg

Et særskilt fokus på selskapet Finnmark Miljøtjeneste
økonomistyring

eierrepresentanter

om møter og vedtak i selskapenes eierorganer

Rutiner for opplæring
forbindelse

fra kommunens

AS (FIMIL) med hensyn til

og størrelse på renovasjonsavgiften

L4)
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2. [K1:4LEDNANG
2.1

ObEigatorisk

Kommunens

eierskapskontroU

overordnede

grunn i kontrollen.

system og strategier

Det vil si i spennet

Forhold ned på styrenivå
organisering,
imidlertid

drift og funksjon

gjennom

omfattes

mellom kommunestyret
kontrollens

fremkommer

denne kontrollen.

av selskapenes
Dersom det
som direkte

i heloffentlig

eide selskap som

§§ 23-6 og 24-10 om innsynsrett.

forskrift

for kontrollutvalg

kommunestyrets

konstituering

i 2019 er hovedprinsippene

kontrollutvalgsforskrift

i alt vesentligste

Etter ny lov og forskrift

skal eierskapskontroll

og revisjon, som trådte i kraft ved

heretter

overgangsregler,

utføres etter revisjonsfaglige
til å gjennomføre

og

at kommunene

prinsipper,

eierskapskontroll.

som sier at kontroll

etter at ny lov trådte i kraft, kan gjennomføres
er det nå lovfestet

i gammel kommunelov

videreført.

ikke lenger har anledning

gjelder imidlertid

I ny kommunelov

vurdering

i rapporten.

og tilhørende

visst tidsrom

legges til

i det enkelte selskap.

funn ned mot styre- eller driftsnivå

I ny kommunelov

eierskapskontrollen

En materiell

vil kun gjelde eierskapsforvaltningen

eierskapskontroll

at sekretariatet

og eierorganet

avgrensning.

vil dette likevel bli behandlet

av kommuneloven

innebærer

av sitt eierskap generelt

faller således i hovedsak utenfor

undersøkelsen

berører eierstyringen

Obligatorisk

er utenfor

for ivaretakelse

som

For denne

som er bestilt innen et

av sekretariatet.

skal ha utarbeidet

eierskapsmelding

for sin

eierstyring.3

2.2

Vurderingskriterier

Vurderingskriteriene

er de normer som kommunens

anbefalinger

for god eierstyring,

kommunens

eierstyring.

selskapsledelse

praksis vurderes opp mot. KS eierforums

og kontroll

Underproblemstillingen

«Er dette i samsvar med KS eierforums

gjennomgående

i rapporten.

2.2.1.

vurdert

anbefalinger

for eierstyring?»

er

DATAGRUNNLAG

Innsamling

av data er i hovedsak gjennomført

Noe data er også innhentet
Eierskapskontrollen
sentralbyrå,

3

21

brukes som grunnlag for å vurdere

Kommuneloven

proff.no

som en kvalitativ

ved skriftlig intervju

undersøkelse

ved dokumentanalyse.

med kommunedirektøren.

bygger videre på informasjon

fra åpne kilder som Foretaksregisteret,

Statistisk
4=•

og regnskapstall.no.

§ 26-1.
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2.3

GyWighet

og på[ite[ighet

Med gyldige data menes det at det skal være samsvar mellom formålet
datamaterialet

som er samlet inn. Med pålitelige

presise og nøyaktige.

Innsamlede

for undersøkelsen

og det

data menes det at data skal være mest mulig

data er kvalitetssikret

for å sikre at disse er mest mulig gyldige og

pålitelige.

Vår samlede vurdering
tilstrekkelig

er at metodebruk

grunnlag

til å gjennomføre

og kildetilgang
kontrollen

i denne eierskapskontrollen

i tråd med de problemstillinger

har gitt et
kontrollutvalget

har vedtatt.

Kommunedirektøren

har fått den ferdige rapporten

i kommunen

kommunelovens

bestemmelser,

kommunestyret.

Kommunedirektøren

og uttalelsen

til uttalelse

legges ved rapporten

i Karasjok kommune

i tråd med

før den rapporteres

sin tilbakemelding

til

på rapporten

framgår

av vedlegg 1.

3. KOMMURI.EKS

ELERS•.AP

Er ERSKAPSFORVALTLH
Eierskapspolitikken

utøvelse av eierskapet.

3.1

Karasjok kommune
styringsdokument

som kommunen
herunder

legger til grunn for forvaltning

systemer,

danner grunnlaget

rutiner

og premisser

for

for eierskapsforvaltningen.

styringsdokumenter

for kommunens

er retningsgivende
oppslagsverk

har eierinteresser,

har ikke utarbeidet

noe om kommunens

premissene

Eierskapspolitikken

Overordnede

FOR

G

er de overordnede

av selskaper hvor kommunen

OG SYSTEM

eierstrategier,
for utøverne

for alle aktørene,

og vedtatt

forvaltning
formål

eierskapsmelding

av sitt eierskap i selskaper.

med og forvaltning

av kommunens

som overordnet
En eierskapsmelding

av eierskap i selskaper.

eierskapsforvaltning

både med tanke på samhandling,

bør si

Dokumentet

og bør være et operativt
kommunikasjon,

rapportering

og

oppfølging.

Av eierskapsmeldingen
motiv.

I kapittel

bør det fremgå om kommunens

3.2 redegjøres

Kommunedirektøren

det for de respektive

i selskaper har ulike formål

har opplyst at det vil bli satt i gang et arbeid med å utarbeide

i løpet av 2021 og videre at motivet
kompetanse

deltakelse

og kapasitet.

for opprettelse

og

selskap sine formål.

eller inntreden

Det er ikke lagt noen føringer

eie.
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eierskapsmelding

i selskaper er lovkrav,

for hvilke selskaper kommunen

ønsker å

3 2

Oversikt

over

Karasjok kommune
instanser,

har opprettet

privatpersoner

kommunen

eierskap

egne selskaper

og organisasjoner.

i hel offentlig

og er interessent

Selskapene

er vedtatt

Karasjok kommune

1: Karasjok

selskap

sammen

med andre

for å utføre tjenester
og næringslivet.

som

Valg av

av kommunestyret.

er deltaker

kommunes

eide

i selskapene

er opprettet

har et ansvar for, og som videre tilbys egne innbyggere

selskapsform

Tabell

kommunens

eierskap

i følgende

interkommunale

i interkommunale

selskaper:4

selskaper

Balanseført

Selskap

Eierandel

verdi i 2019
Vest-Finnmark

kommunerevisjon

Kontrollutvalgssekretariatet
IKA Finnmark

Kommunen

39 000

IKS (VEFIK)

i Vest-Finnmark

20 000

IKS (KUSEK)

IKS

7,69 °A5
7,69 %
2,83 %

eier aksjer i følgende

aksjeselskaper

som er fullt ut eid av kommuner

(heloffentlig

eide

aksjeselskaper):

Tabell

2. Karasjok

komrmines

eierskap

i aksjese

skaper

som e- LlIr

ut eid ae kommuner

Balanseført

Selskap

Eierandel

verdi i 2019
Kapro AS
Såpmi Næringshage
utviklingsselskap
Finnmark

AS (tidligere

Indre Finnmark

300 000

100 %

200 000

25 %

105 000

17,5 %

AS)

Miljøtjeneste

AS

Opplysning om eierandel er hentet fra regnskapstall.no
er hentet fra regnskapstall.no. På grunn av nylig reduksjon av antall deltakere er kommunens
usIKIter.
4

4 Eierandelen
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nåværende eierandel noe

3.2.1.

VEST-FINNMARK KOMMUNEREVISJON

VEFIK er opprettet
interkommunale

for revisjon av offentlig

IKS (VEFIK)6

virksomhet

selskap, kirkeforvaltning,

offentlige

som kommuner,
stiftelser

Formålet med selskapet framgår av selskapets selskapsavtale.
representantskap

og i de respektive

eierkommunenes

kommunale

foretak,

mv.
Denne er vedtatt

kommunestyrer,

herunder

i selskapets
i Karasjok

kommune.
I selskapsavtalen

§ 4 framgår det at VEFIK IKS har følgende formål:

Utføre de lovpålagte revisjonsoppgaver for deltakerne.
Utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne.
Utføre revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper.
Vi har ikke funnet at kommunen

har utdypet

styrings- og rapporteringsdokumenter,
økonomiplan
Behandling
I perioden

2019-2022

for eksempel

eller årsmelding

i formannskap

sine mål med deltakelsen
kommuneplan

i selskapet gjennom

andre

langsiktig del, budsjett

-

(2019).

og kommunestyre

2017 til november

2020 har formannskapet

Det skjedde i møte 19. september

behandlet

2019. Formannskapet

endring av selskapsavtale

vedtok følgende

innstilling

i VEFIK.

til

kommunestyret:

Kommunestyret godkjenner ny selskapsavtale i Vefik IKSav 30. april 2019.
Kommunestyret
enstemmig

behandlet

endringen

i møte 3. oktober

2019. Formannskapets

innstilling

ble da

vedtatt.

Kommunestyret

har i møte 12. desember

2019 valgt representant

til representantskapet

representant

ble valgt Svein Atle Somby med John Nystad som vara. Somby er ordfører

varaordfører

i Karasjok kommune.

i VEFIK. Til
og Nystad er

Sikrer kommunen at lovpålagte oppgaver utført av kommunalt eide selskap er i henhold til lov og
forskrifter på blant annet revisjon?
VEFIK utgjør per i dag Karasjok kommunes
bestemmelser.

Kommunen

lovpålagte

ivaretar sitt overordnede

satt ut til å betjenes av VEFIK på følgende

har på vegne av kommunestyret

revisjonsordning

for Karasjok kommune.

6

sitt påse-ansvar overfor

Se Brønnøysundregistrene:

jf. kommunelovens

ansvar for lovpålagte

revisjonstjenester

måte:

Kontrollutvalget
vedrørende

revisjonsordning

det løpende påse-ansvaret

Rapportering

revisjonsordningen

til kommunestyret

fra kontrollutvalget

foregår i all hovedsak gjennom

httpsi/w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.isp?orgnr.8870133
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med VEFIK som

som er

årsmeldingen.
nødvendig

Dersom det i forbindelse

rapporterer

Kommunen

mottar

med utvalgets arbeid oppstår situasjoner

som gjør det

utvalget direkte til kommunestyret.

i begynnelsen

av hver valgperiode

engasjementsbrev

fra VEFIK IKS hvor

selskapet synliggjør sitt samlede oppdrag for kommunen.

På bakgrunn

av opplysningene

ivareta sitt overordnede
kommunens
3.2.2.

ovenfor vurderes

kommunen

ansvar for de lovpålagte

å ha et tilfredsstillende

revisjonstjenester

system for å

selskapet skal utøve for

kontrollorgan.

KONTROLLUTVALGSSEKRETARIATET I VEST-FINNMARK IKS (KUSEK)7

KUSEK er opprettet

for å utføre den lovpålagte

sekretariatsfunksjonen

for deltakende

kommuners

kontrollutvalg.
Formålet

med selskapet framgår

representantskap

av selskapets selskapsavtale.

og i de respektive

eierkommunenes

Denne er vedtatt

kommunestyrer,

i selskapets

herunder

i Karasjok

kommune.
I selskapsavtalen

§ 4 framgår det at KUSEK har følgende formål:

Utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg og hva dermed står i naturlig
forbindelse.
Vi har ikke funnet at kommunen

har utdypet

styrings- og rapporteringsdokumenter,
økonomiplan
Behandling
I perioden

2019-2022

for eksempel

eller årsmelding

i formannskap

sine mål med deltakelsen
kommuneplan

i selskapet gjennom andre

langsiktig del, budsjett

-

(2019).

og kommunestyre

2017 til november

2020 har formannskapet

Det skjedde i møte 17. september

2020. Formannskapet

behandlet

endring av selskapsavtale

vedtok følgende

innstilling

i KUSEK.

overfor

kommunestyret:

Karasjok kommune godkjenner endring av § 1 og 5 i Kusek iks sin selskapsavtale, vedtatt i
selskapets representantskapsmøte den 03.06.20.
Kommunestyret
innstilling

behandlet

ble enstemmig

Kommunestyret

endringen

i møte 1. oktober

vedtatt.

har i møte 12. desember

IKS. Til representant

2020 med det resultat at formannskapets

2019 valgt representant

til representantskapet

i KUSEK

ble valgt Solveig Boine Nikkinen med Karen Utsi Sara som vara.
00

7

Se Brønnøysundregistrene:

https://w2.brreg.no/enhet/sok/detali.jsp?orgnr=9915207S9
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3.2.3.

IKA FINNMARK IKS8

IKA Finnmark IKS er opprettet

for drift av arkiver.

Formålet med selskapet framgår av selskapets selskapsavtale.
representantskap

og i de respektive

eierkommunenes

Denne er vedtatt

kommunestyrer,

herunder

i selskapets
i Karasjok

kommune.
I selskapsavtalen

§ 4 framgår det at IKA Finnmark IKS har følgende formål:

Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og
effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal fungere som
arkivdepot for eierne. Selskapet kan fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommune samt
motta, oppbevare og tilgjengelig gjøre privatarkiver. Selskapet kan delta i andre selskap som tjener
hovedformålet. IKA Finnmark IKShar ikke erverv som formål, men kan selge kompetanse og
arkivtjenester til andre så lenge dette ikke går utover hovedformålet.
Kommunestyret

i Karasjok har gjennom

godkjenning

av selskapsavtalen

gitt sin tilslutning

til

selskapets formål.
Vi har ikke funnet at kommunen

har utdypet

styrings- og rapporteringsdokumenter,
økonomiplan

2019-2022

I perioden

kommuneplan

i selskapet gjennom

langsiktig del, budsjett

-

(2019).

2020 har formannskapet

Finnmark IKS. I den samme perioden

har kommunestyret

ikke behandlet
foretatt

i selskapet. Dette skjedde i møte 12. desember

noen saker som gjelder IKA

valg av representant

til

2019. Til representant

Anni Grenserud Somby med Øyfrid Samuelsen som vara. Somby er varamedlem
3.2.4.

andre

og kommunestyre

2017 til november

representantskapet

for eksempel

eller årsmelding

Behandling i formannskap

sine mål med deltakelsen

ble valgt

til kommunestyret.

KAPRO AS

Kapro AS ble stiftet
«arbeidssamvirke
og tjenester».

i 1999 av Karasjok kommune.
i offentlig

virksomhet

Karasjok kommune

Selskapets vedtektsfestede

samt andre attføringstiltak,

formål er

og ordinær

produksjon

av varer

eier alle aksjer i selskapet.

Selskapet har hatt følgende økonomiske

utvikling

de siste årene:

lD

8

Se Brønnøysundregistrene:

httpsd/w2.brreg.no/enhet/sok/detali.jsp?orgnr=996878996
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Tabell

3: Kapro

AS, Resultatregnskap

og balanse,

sammendrag,

2015 - 2019

2019

2018

2017

2016

2015

6 824 000

7 338 000

6 843 000

6 245 000

6 047 000

Driftsresultat

155 000

944 000

576 000

326 000

683 000

Resultat før skatt

164 000

953 000

581 000

331 000

693 000

Arsresultat

164 000

953 000

581 000

331 000

693 000

2019

2018

2017

2016

2015

Sum onlegsmiciler

d 822 000

2 580 000

1 684 000

1 650 000

1 806 000

Sum ornløpsmIdler

1 407 000

3 532 000

3 551 000

2 893 000

2 340 000

Sum egenkapital

5 650 000

5 486 000

4 533 000

3 952 000

3 621 000

579 000

627 000

703 000

591 000

525 000

RESULTATREGNSKAP
Sum driftsinntekter

BALANSEREGNSKAP

Sum gjeld

Kilde: Regnskapstall.no

Tabellen viser at selskapet har hatt overskudd
hvert eneste år. Tallene indikerer
Behandling
I perioden

i formannskap

3.2.5.

at selskapet har en god finansiell

har økt

stilling.

og kommunestyre

2017 til november

formannskap

alle de siste fem årene og at egenkapitalen

2020 har det ifølge møteprotokollene

eller kommunestyre

som har vedrørt

ikke vært behandlet

noen saker i

Kapro AS.

SiWMI NÆRINGSHAGE AS

Selskapet ble stiftet

i 2002 med navnet Indre Finnmark Utviklingsselskap

endret til Såpmi Næringshage

AS. Selskapet eies av kommunene

AS. I 2016 ble navnet

Nesseby, Tana, Porsanger og

Karasjok med 25 % hver.
Såpmi Næringshage

AS har følgende vedtektsfestede

formål:

Bidra til økt verdiskapning gjennom å tilrettelegge for utvikling av arbeidsplasser innenfor
eksisterende næringsliv og etablering av nye bedrifter. Dette tenkes i hovedsak gjort gjennom
førstelinjetjeneste, målbedriftsavtaler, samarbeidsprosjekter, nettverksbygging og
utviklingsprosjekter.
Selskapet har hatt følgende

økonomiske

Tabell 4: Såpmi Næringshage AS, Resultatregnskap

utvikling

de siste årene:

og balanse, sammendrag, 2015-2019
2019

2018

2017

2016

2015

6 097 000

4 795 000

3 484 000

2 843 000

1 374 000

Driftsresultat

516 000

461 000

150 000

103 000

-87 000

Resultat før skatt

526 000

473 000

175 000

102 000

-89 000

Arsresultat

526 000

473 000

175 000

102 000

-89 000

RESULTATREGNSKAP
Sum driftsinntekter

1—&

550

0

2019

2018

2017

2016

2015

Sum an eggsmidler

1 429 000

1 435 000

1 416 000

1 647 000

1 689 000

Sum omløpsmidler

2 507 000

1 908 000

1 354 000

1 02 000

444 000

Sum egenkapital

2 097 000

1 57

000

978 000

783 000

916 000

Sum gjeld

1 839 000

1 773 000

1 792 000

1 966 000

1 217 000

BALANSEREGNSKAP

Kilde: Regnskapstall.no

Tabellen viser at selskapet har gått med overskudd
hvert av disse årene. Inntektene,

som indikerer

de siste fire årene og at egenkapitalen

aktivitetsnivået,

har økt betydelig

har økt

de siste fem

årene.
Behandling

i formannskap

I perioden
behandling
3.2.6.

og kommunestyre

2017 til november
i formannskap

2020 har det ifølge møteprotokollene

eller kommunestyre

ikke vært noen saker til

som har vedrørt Såpmi Næringshage

AS.

FINNMARK MIUØTJENESTE AS - RENOVASJON9

Formålet

med selskapet framgår

generalforsamling

av selskapets selskapsavtale.

og i de respektive

eierkommunenes

Denne er vedtatt

kommunestyrer,

i selskapets

herunder

i Karasjok

kommune.
Finnmark

Miljøtjeneste

AS ble stiftet

i 1996 og eies av kommunene

Måsøy, Lebesby og Gamvik. Karasjok kommunes
aksjekapital
Formålet

med selskapet er å ivareta renovasjonstjenestene

5: Finnmark

Porsanger, Nordkapp,

Karasjok,

er 17,5 prosent (kr 105 000 av en samlet

på kr 600 000).

Selskapet hatt følgende økonomiske
Tabell

eierandel

Miljøtjeneste

AS, Resultatregnskap

de siste årene:

og balanse,

sammendrag,

2015-2019

2019

2018

2017

2016

2015

42 552 000

37 451 000

40 868 000

41 334 000

40 8 7 000

RESULTATREGNSKAP
Sum driftsinntekter

utvikling

i eierkommunene.

Driftsresultat

-

2 004 000

-2 762 000

784 000

2 774 000

2 317 000

Resultat før skatt

-2 273 000

-2 943 000

575 000

2 537 000

1 946 000

Arsresultat

-1 785 000

-2 377 000

348 000

3 292 000

1 343 000

2019

2018

2017

2016

2015

Sum anleggsmidler

25 768 000

15 335 000

14 873 000

14 872 000

12 976 000

Sum omlopsmidler

6 700 000

9 255 000

14 384 000

16 204 000

1553

Sum egenkapital

6 200 000

7 986 000

10 363 000

10 014 000

6 722 000

26 267 000

16 604 000

18 894 000

21 061 000

21 407 000

BALANSEREGNSKAP

Sum gjeld

Kilde: Regnskapstall.no

9
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000

Tabellen

viser at selskapet

egenkapital.

Ved utgangen

er økt betydelig

på følgende

de siste to årene med tilsvarende

av 2019 utgjør egenkapitalen

i 2019 og motsvares

I følge opplysninger

TabeH

har hatt store underskudd

innhentet

av en tilsvarende

fra Statistisk

19,1 % av totalkapitalen.

reduksjon

i

Anleggsmidlene

økning i gjeld.

sentralbyrå

har gebyrnivået

på renovasjon

utviklet

seg

måte de siste årene:

6: Årsgebyr

for avfallstjenesten

- ekskl.

mva.

(gjelder

2015

rapporteringsåret+1)

2016

(kr)

2018

2017

2019

Karasjok kommune

3 278

4 262

4 518

4 066

4 066

KOSTRA-gruppe

2 862

2 910

2 808

2 759

2 759

2 668

2 705

2 762

2 858

2 855

på renovasjon

i Karasjok kommune

3

Landet
Kilde: SSB(tabell 12263)

Tabellen

viser at gebyrnivået

gjennomsnittet

i landet og KOSTRA-gruppe

Vi har ikke funnet
styrings-

at kommunen

2019-2022

Behandlin•

i formannskapet

I perioden

2017 til november

Miljøtjeneste

sine mål med deltakelsen

for eksempel

eller årsmelding

kommuneplan

i selskapet

langsiktig

gjennom

andre

del, budsjett

-

(2019).

2020 har to referatsaker

AS. Sakene gjaldt referering

høyere enn

3.

har utdypet

og rapporteringsdokumenter,

økonomiplan

er betydelig

i formannskapet

av protokoll

fra selskapets

vedrørt

Finnmark

generalforsamling

i henholdsvis

2019 og 2020.

Behandling

i kommunestyret

I perioden

2017-2020

Miljøtjeneste

har kommunestyret

behandlet

AS. Det var i møte 12. desember

kun én sak som vedrører

Finnmark

2019, hvor det ble valgt representant

til

generalforsamlingen.

Sikrer kommunen at lovpålagte oppgaver utført av kommunalt eide selskap er i henhold til lov og
forskrifter på blant annet vann, avløp og renovasjon?
Finnmark

Miljøtjeneste

AS utfører

lovpålagt

renovasjonstjenester

og skal derigjennom

ivareta det ansvar kommunen

forurensningslovens

krav til kvantitet,

Det at kommunen
kommunens
ivaretas

har overlatt

kvalitet

har for at renovasjonstjenesten

og at brukerbetalingen

til et selskap å ivareta de lovpålagte

vegne, fritar ikke kommunen

for det overordnede

i tråd med de til enhver tid gjeldende

side blir tilsvarende

på vegne av Karasjok kommune,

lovkrav.

viktig å ivareta.

552

tilsvarer

oppfyl

selvkost.

renovasjonstjenestene

ansvaret

ler

for at tjenestene

Dette gjør at god eierstyring

på
skal

fra kommunens

Dette vil ikke minst være viktig sett i et brukerperspektiv,
bærer kostnadene

for husholdningsavfallet

da det er kommunens

etter prinsippet

husstander

som

om selvkost. God økonomistyring

i

selskapet vil her være en viktig faktor.

I et samfunns-

og miljøperspektiv

avfallshåndteringen.

vil det være viktig at det tas tilstrekkelige

I et eierperspektiv

selskapet på en tilfredsstillende

Sett i lys av sitt overordnede
eierkommunene

sikre at virksomheten
med gjeldende
tilfelle

undersøkes

forvaltning

organiserer,

av

vil det derfor være viktig for

utfører

og vedlikeholder

sine aktiviteter

ligger utenfor

fra kommunerevisjonens

renovasjonstjenestene,

På bakgrunn av opplysningene

systemer for å
i samsvar

denne kontrollen,

og må i

forvaltningsrevisjon.

noen merknader

av de lovpålagte

ivareta kommunens

ansvar på området,

I hvilken grad dette er ivaretatt

i en eventuell

Det er ikke mottatt

med opprettelsen

seg om at selskapet har god styring og tilfredsstillende

planlegger,

regelverk.

er det viktig at selskapet fyller formålet

i

måte.

lovpålagte

å forsikre

miljøhensyn

ovenfor vurderes

overordnede

side i forhold

herunder
kommunen

ansvar for de lovpålagte

ivaretakelse

til kommunens
av selvkostprinsippet.

å ha jevnlig dialog med selskapet for å
renovasjonstjenester

selskapet

utøver for

kommunen.

Konklusjon
Finnmark

Miljøtjeneste

egenkapital.

AS har hatt store underskudd

Gebyrnivået

gjennomsnittet

på renovasjon

Kommunens

(representantskapene)

eierrepresentanter

høyere enn

av de funn som er gjort vurderer

i interkommunale

til å representere

framgår av tabellen

antall eierandeler,

nedenfor.

kommunen

i interkommunale

IKS

eierrepresentanter

noe annet i selskapsavtalen.

Varamedlem

Anni Grenserud

Somby

Øyfrid Samuelsen

VEFIK

Svein Atle Somby

John Nystad

KUSEK

Solveig Boine Nikkinen

Karen Utsi Sara

kommunens
representanter
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Kommunestyret

har i perioden

overordnede

2017 —november

mål og strategier

til IKS'ene, samt vedtatt

eierorgan

selskaper

Medlem

Selskap

Kommunestyret

vi det

selskap1°

i disse selskapenes

Som oftest er antallet

dersom det ikke særskilt fremkommer

Tabell 7: Karasjok kommunes eierrepresentanter

IKA Finnmark

er betydelig

reduksjon

bør ha et særskilt fokus på dette selskapet.

Hvem som er valgt av kommunestyret

tilsvarende

i Karasjok kommune

i landet og KOSTRA-gruppe 3. På grunnlag

slik at Karasjok kommune

3.3

de siste to årene med tilsvarende

2020 behandlet

tre saker som indirekte

for sitt eierskap. Kommunestyret

endring i selskapsavtalen

12.12.19 sak 76/2019.

553

har foretatt

for KUSEK og VEFIK.

berører
valg av

i

Vår gjennomgang

av protokoller

praksis for å realitetsbehandle
eierorgan

fra kommunestyret
innkallinger

i de ulike selskapene.

interkommunale

Unntaket

ikke har rutine eller

til møter og saker som senere skal behandles

av

her er saker som gjelder endring av selskapsavtaler

i

selskap.

Vår gjennomgang

av protokollene

fra kommunestyrets

viser at det ikke legges fram protokoller
utelukke

viser at kommunestyret

at slike protokoller

møter i perioden

fra selskapene

som referatsak.

er lagt fram for kommunestyret

2017 —november
Vi kan imidlertid

uten at dette framgår

2020

ikke

av

møteprotokollene.

3.4

Formannskapets

I kommunens
myndighet

delegeringsreglementet

Vår gjennomgang

av protokoller
innstiller

kommunestyret

Andre

på grunnlag

og formannskapet

I kommunens

2017 - november

vedrørende

kan utpeke eventuell

Miljøtjeneste

AS.

sin roLle
har vi ikke funnet

at det er andre folkevalgte

av kommunens

organ i

eierskap. Dette er blant annet basert

gis ikke noen særskilte fullmakter,

til ordførern

framgår

det at ordføreren

der slik representasjon

stedfortreder

av punkt 4.3 ovenfor

mandat eller instrukser

aksjeloven

fra

og IKS-loven).

er kommunens

ikke er oppnevnt

representant

av kommunestyret.

i
Ordfører

med fullmakt.

at ordfører

er valgt til Karasjok kommunes

representant

i

til VEFIK.

Utover dette er det ordfører

som møteleder

som fastsetter

og formannskapet.

" Delegasjonsreglement

Finnmark

til

role

delegering

representantskapet

2020 viser at

før dette oversendes

ut over det som følger av lov (kommuneloven,

årsmøter/generalforsamlinger

Det framgår

i perioden

rol[e

eierrepresentanter

Ordførers

noen

delegeringsreglement.

Eierrepresentantenes

kommunestyret

3.7

organ

er delegert

av eierskap i selskaper.

har orienteringssaker

som deltar i forvaltningen

av kommunens

Kommunens

forvaltning

fra formannskapet

fo[kevaLgte

Utover kommunestyret

det ikke at formannskapet

i saker om endring av selskapsavtaler

og at formannskapet

Karasjok kommune

3.6

fremkommer

i saker som gjelder kommunens

formannskapet

3.5

roHe

s. 24.

554

saksliste for henholdsvis

kommunestyret

3.8

Kommunedirektørens

rofVe

Kommunedirektørens

myndighet

kommunedirektøren.

I kommunestyrets

særskilt

myndighet

framgår

av kommuneloven
delegering

til kommunedirektøren

og kommunestyrets

til kommunedirektøren

vedrørende

forvaltning

delegering

til

er det ikke gitt noen

av kommunens

eierskap

i

selskaper.

Kommunedirektørens

formelle

rolle i kommunens

kommunedirektørens

generelle

plikter

øverste leder for den samlede
og innenfor

de rammer

eierForvaltning

og rettigheter.

kommunale

kommunestyret

administrasjon,

fastsetter

personlig

for betryggende

til å treffe

betydning,

hvis ikke kommunestyret

som skal behandles

vedtak i enkeltsaker

i kommunestyret,

Kommunedirektøren

har overfor

Rapportering

behandlet
vedrørte

i alle kommunale

folkevalgte

eller typer av saker som ikke er av prinsipiell

har bestemt

er forsvarlig

sekretariatet

rutiner

Rapportering

eller orienteringssaker.

Finnmark

noe annet

som har ansvaret

for at saker om selskapene,

utredet.

opplyst

Miljøtjeneste

for rapportering

og oppfølging
I perioden

kun to orienteringssaker

i selskaper

at han ikke har styreverv.

fra eierrepresentantene

bør også fremkomme
2017 —november

kommunen

til kommunestyret

av sakslisten

som

2020 har formannskapet

har eierinteresser

i. Begge sakene

AS.

En forutsetning

for å kunne oppdatere

representanten

deltar i selskapenes

interkommunale

og overordnede

og oppfølging

noen formelle

eller formannskapet.
referatsaker

utredet

kontroll

eller ved en av sine underordnede,

myndighet

Det ikke fastsatt

er forsvarlig

med unntak av kontrollutvalget

Dette betyr blant annet at det er kommunedirektøren

3.9

organer,

drives i samsvar med lover, forskrifter

og at den er gjenstand

møte- og talerett,
organer

med de unntak som følger av lov,

organ blir iverksatt

sørge for at administrasjonen
instrukser,

til det som er

Det vil blant annet si følgende:

påse at de saker som legges fram for folkevalgte
påse at vedtak i folkevalgte

er avgrenset

kommunestyret

møter.

eller formannskapet

En gjennomgang

selskaper viser at Karasjok kommune

er at eier-

av møteprotokoller

fra utvalgte

bare delvis deltar på representantskaps-

møter.

ln
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VEDLEGG
Vecregg
Rapporten

1: H'ør ngssvar

fra kommunechrektøren

ble sendt på høring til kommunedirektøren

Kommunedirektøren

har i telefonsamtale

han er enig i rapportens

konklusjoner

den 13. januar 2021.

med sekretariatet

og anbefalinger.

557

den 27. januar

2021 gitt uttrykk

for at

