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Fra: Bård Larsson (bard.larsson@kusek.no)
Sendt: 20.01.2022 10.20.06
Til: Postmottak
Kopi: Roald Andreas Sandvik; 'mathis49@hotmail.com'; Marit Kirsten Anti Gaup; Eldbjørg Mathisen;
'hege_joks@hotmail.com'; 'johs.m.anti@gmail.com'; 'ellen_marit@hotmail.com'; Berit Kirsten Sara;
'avigdi@online.no'; 'oyfridbs@icloud.com'; Håkon Berger Bysheim; 'jan.gunnar.johansen@hotmail.com'; Kurt
Maurstad; Svein Atle Somby; 'post@vefik.no'; Kate M. Larsen; Tom Øyvind Heitmann
Emne: Møteutskrift fra møte i kontrollutvalget i Karasjok kommune 18. januar 2022
Vedlegg: Møteutskrift fra møte i kontrollutvalget i Karasjok kommune 18. januar 2022.pdf
Vedlagt oversendes møteutskrift fra kontrollutvalgets møte 18. januar 2022 til kommunestyret i Karasjok
kommune.
Kopimottakere til orientering:
·
·
·
·
·

Kontrollutvalgets medlemmer og varamedlemmer
Ordfører
Kommunedirektør
Vefik
Kusek

Med vennlig hilsen
Bård Larsson
Rådgiver
Kontrollutvalgssekretariatet i Vest‐Finnmark IKS
Oarje‐Finnmárkku Dárkkistanlávdegotte Cállingoddi SGO
Sorenskriverveien 11, 9513 Alta
bard.larsson@kusek.no
Tlf. 90904951
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Kontrollutvalget i Karasjok kommune

Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi
Møte nr. 1/2022
18. januar 2022

Arkivkode
4/1 04
Journalnr.
2021/14073-7

MØTEUTSKRIFT
Til stede:

Meldt forfall:
Ikke møtt:
Andre:

Tid:
Sted:
Saksliste:
Sak
1/2022
Sak
2/2022
Sak
Till.sak

3/2022
4/2022

Roald Andreas Iŋga, leder
Marit Kirsten Anti Gaup, medlem
Eldbjørg Mathisen, medlem
Hege Joks, varamedlem
Gunn Anita Skoglund Sara, nestleder
Mathis Nilsen Eira, medlem
Vefik IKS: Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Solveig Pedersen og
forvaltningsrevisor Marit Jørgensen Hauge
Kusek IKS: Seniorrådgiver Tom Øyvind Heitmann og rådgiver Bård
Larsson
Intraport AS: Brita Kåven, tolk
Tirsdag 18. januar 2022 kl. 10.00 – 10.50
Digitalt møte

Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2021
Prosjektskisse forvaltningsrevisjon – Pleie- og omsorgstjenester til
brukere på sykehjem og i omsorgsbolig
Kontrollutvalgets innsynsrett – delegering til sekretariatet
Referatsaker

Leder Roald Andreas Iŋga åpnet møtet og ønsket velkommen.
Innkallingen ble godkjent uten merknader.
Sakslisten ble godkjent med følgende endringer:
Utvalget vedtok etter forslag fra sekretariatet å føye til en sak på sakslisten. Sakslisten ble dermed
utvidet med sak 4/2022 «Referatsaker».

Protokoll fra møte 1/2022 i kontrollutvalget den 18. januar 2022.
Side 1 av 4
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Kontrollutvalget i Karasjok kommune / Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi

Sak 1/2022 Overordnet revisjonsstrategi for regnskapsåret 2021
Sekretariatets tilrådning:
Revisjonsstrategien for Karasjok kommune for regnskapsåret 2021 tas til orientering.
Behandling:
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Solveig Pedersen orienterte og svarte på spørsmål.
Tilrådningen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Revisjonsstrategien for Karasjok kommune for regnskapsåret 2021 tas til orientering.

Sak 2/2022 Prosjektskisse forvaltningsrevisjon – Pleie- og omsorgstjenester til
brukere på sykehjem og i omsorgsbolig
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget viser til revisjonens prosjektskisse i forvaltningsrevisjonen «Pleie- og
omsorgstjenester til brukere på sykehjem og i omsorgsbolig». Kontrollutvalget vurderer det slik at
revisors beskrivelse av undersøkelsen er i samsvar med utvalgets forutsetninger i vedtak som ble
gjort i sak vedrørende oppstart av forvaltningsrevisjonen (sak 25/2021).
Kontrollutvalget vedtar på denne bakgrunn oppstart av forvaltningsrevisjonen «Pleie- og
omsorgstjenester til brukere på sykehjem og i omsorgsbolig».
Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstilling for forvaltningsrevisjonen «Pleie- og
omsorgstjenester til brukere på sykehjem og i omsorgsbolig»:
Hvordan ivaretar kommunen beboere på sykehjem og i omsorgsboliger med hensyn til
rettssikkerhet og kvalitet på tjenestene?
Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle
tilleggsproblemstillinger i tilknytning til hovedproblemstillingen.
Kontrollutvalget ber revisjonen oversende prosjektplan til orientering så snart planen er ferdigstilt.
Det legges til grunn at ferdig rapport fra forvaltningsrevisjonen oversendes kontrollutvalget
v/sekretariatet innen seks måneder fra dette vedtaket er formelt formidlet til revisjonen.
Behandling:
Forvaltningsrevisor Marit Jørgensen Hauge orienterte om hvordan revisjonen tenker å
gjennomføre undersøkelsen.
Utvalget drøftet saken.
Sekretariatets tilrådning ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget viser til revisjonens prosjektskisse i forvaltningsrevisjonen «Pleie- og
omsorgstjenester til brukere på sykehjem og i omsorgsbolig». Kontrollutvalget vurderer det slik at

Protokoll fra møte 1/2022 i kontrollutvalget 18. januar 2022
Side 2 av 4
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Kontrollutvalget i Karasjok kommune / Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi

revisors beskrivelse av undersøkelsen er i samsvar med utvalgets forutsetninger i vedtak som ble
gjort i sak vedrørende oppstart av forvaltningsrevisjonen (sak 25/2021).
Kontrollutvalget vedtar på denne bakgrunn oppstart av forvaltningsrevisjonen «Pleie- og
omsorgstjenester til brukere på sykehjem og i omsorgsbolig».
Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstilling for forvaltningsrevisjonen «Pleie- og
omsorgstjenester til brukere på sykehjem og i omsorgsbolig»:
Hvordan ivaretar kommunen beboere på sykehjem og i omsorgsboliger med hensyn til
rettssikkerhet og kvalitet på tjenestene?
Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle
tilleggsproblemstillinger i tilknytning til hovedproblemstillingen.
Kontrollutvalget ber revisjonen oversende prosjektplan til orientering så snart planen er ferdigstilt.
Det legges til grunn at ferdig rapport fra forvaltningsrevisjonen oversendes kontrollutvalget
v/sekretariatet innen seks måneder fra dette vedtaket er formelt formidlet til revisjonen.

Sak 3/2022 Kontrollutvalgets innsynsrett – delegering til sekretariatet
Sekretariatets tilrådning:
Kontrollutvalget delegerer til utvalgets sekretariat å kunne utøve den innsynsrett som
kontrollutvalget har i henhold til lov, forskrift, etablert praksis (sedvane), avtale og annet
rettslig grunnlag.
Behandling:
Tilrådningen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget delegerer til utvalgets sekretariat å kunne utøve den innsynsrett som
kontrollutvalget har i henhold til lov, forskrift, etablert praksis (sedvane), avtale og annet
rettslig grunnlag.

Sak 4/2022 Referatsaker
Referatsak 1/2022
Brev av 29.11.2021 fra kontrollutvalget til ordfører vedrørende behov for
suppleringsvalg
Sekretariatets tilrådning:
Referatsak 1/2022 tas til orientering.
Behandling:
Utvalget fremmet et omforent forslag om å be sekretariatet etterlyse svar på brevet.
Sekretariatets tilrådning med omforent forslag til tilføyelse ble enstemmig vedtatt.

Protokoll fra møte 1/2022 i kontrollutvalget 18. januar 2022
Side 3 av 4
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Kontrollutvalget i Karasjok kommune / Kárášjoga gielda dárkkistanlávdegoddi

Vedtak:
Referatsak 1/2022 tas til orientering. Utvalget ber sekretariatet om å etterlyse svar på brevet.

Møtet ble hevet kl. 10.50
Møteutskriften sendes rutinemessig ut til de møtende medlemmer/varamedlemmer per e-post med
kort frist for godkjenning.

Roald Andreas Inga/sign.
leder

Marit Kirsten Anti Gaup/sign. Eldbjørg Mathisen/sign.
medlem
medlem

Hege Joks/sign.
varamedlem

Bård Larsson/sign.
sekretær for kontrollutvalget

Protokoll fra møte 1/2022 i kontrollutvalget 18. januar 2022
Side 4 av 4
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Arkiv:

026

Arkivsaksnr:

2019/1285-15

Saksbehandler:

Silvia Annette Siri

Saksframlegg
Saknummer Utvalg

Møtedato

22/12

Ovdagoddi - Formannskapet

11.05.2022

22/25

Gielddastivra - Kommunestyret

19.05.2022

Revišuvdnabálvalusaid hattit - Pris på revisjonstjenester
Dárkkistanlávdegotti áššeguoddu/kontrollutvalgets innstilling
Dárkkistanlávdegoddi čujuha gielddastivrra mearrádussii áššis PS 20/52, mas bivdit hálddahusa
guorahallat eará revišuvdnafitnodagaid hattiid. Šiehtadusa vuođul gielddadirektevrrain
dárkkistanlávdegotti čálligoddi lea čađahan guorahallama dárkkistanlávdegotti ovddas.
Haddeguorahallan ovdanboahtá čálligotti áššeovddideamis.
Haddeguorahallama vuođul dárkkistanlávdegoddi bivdá gielddastivrras fápmudusa čielggadit
molssaevttolaš revišuvdnaortnegiid Kárášjoga gildii
Kontrollutvalget viser til kommunestyrets vedtak i sak PS 20/52, hvor administrasjonen bes om å
undersøke priser i andre revisjonsfirmaer. Etter avtale med kommunedirektøren har
kontrollutvalgssekretariatet gjennomført denne undersøkelsen på vegne av kontrollutvalget.
Prisundersøkelsen framgår av sekretariatets saksframlegg.
På bakgrunn av prisundersøkelsen ber kontrollutvalget om fullmakt fra kommunestyret til å
utrede alternative revisjonsordninger for Karasjok kommune.

Saksprotokoll i Ovdagoddi - Formannskapet - 11.05.2022
Meannudeapmi/Behandling:
Utsettelsesforslag:
Votering: Enstemmig
Mearrádus/Vedtak:
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Ášši maŋiduvvo dassážii, go ášši PS 22/15 Doaibmasirdin Vefik IKS ja Komrev Nord IKS lea gárvásit
meannuduvvon gielddastivrras.

Saken utsettes til sak PS 22/15 Virksomhetsoverdragelse Vefik IKS og Komrev Nord IKS er
ferdigbehandlet i kommunestyret

Saksutredning
Kommunestyret i Karasjok kommune vedtok i møte 10. desember 2020 (sak PS 20/52) å be
administrasjonen undersøke priser hos andre revisjonsfirmaer. Den relevante delen av vedtaket
lyder som følger:
Formannskapet/kommunestyret ber administrasjonen undersøke priser i andre
revisjonsfirmaer i forbindelse med kommunerevisjon. Begrunnelse: Kommunerevisjonen
har utfordringer med å overholde fristen for revisjon.
Kommunedirektøren har bedt om bistand fra kontrollutvalgssekretariatet med å følge opp
kommunestyrets vedtak. At dette arbeidet gjøres av sekretariatet er naturlig sett i lys av at valg
av revisjonsordning og revisor iht. kommuneloven § 24-1 skal skje etter innstilling fra
kontrollutvalget.
Etter sekretariatets oppfatning lar det seg ikke gjøre å iverksette kommunestyrets vedtak slik
dette er formulert, siden det vil innebære å innhente konkrete pristilbud fra aktuelle leverandører
(revisjonsfirmaer). En forespørsel om et konkret pristilbud vil bare kunne sendes dersom
kommunen beslutter å skifte revisjonsordning.
Det vi i stedet har gjort er å kartlegge kostnadsnivået for kommuner som lar interkommunale
selskaper ivareta revisjonen og kommuner som bruker privat revisor, for å synliggjøre eventuelle
forskjeller i kostnadsnivå. Kommunene vi har valgt å undersøke har folketall som er
sammenlignbare med eierkommunene i Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS (Vefik).
Kartleggingen vil således gi en indikasjon på hva Karasjok kommune kan forvente dersom
kommunestyret velger en annen revisjonsordning og/eller revisor.
Tallene vi har innhentet er kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2021 på posten for
revisjonstjenester. Vi har også inkludert Vefiks eierkommuner i Vest-Finnmark. Tallene for disse
kommunene er hentet fra budsjett vedtatt av Vefiks representantskap.
Sammenligning av kostnadsnivå mellom IKS og privat revisor
Det første vi har gjort er å sammenligne kostnadsnivået mellom kommuner som bruker
interkommunalt selskap som revisor og kommuner som bruker privat revisor. Disse tallene er
som følger:
Tabell 1: Budsjetterte revisjonskostnader for 2021 - IKS

Kommune

Folketall
1.1.2021

Revisjonskostnader
2021 (budsjett)

12

Kostnad
per
innbygger

Narvik

21 661

2 284 000

105

Alta

20 847

2 440 100

117

Hammerfest

11 331

1 817 000

160

Sortland

10 514

1 367 000

130

Fauske

9 640

1 691 000

175

Meløy

6 247

895 000

143

Saltdal

4 632

1 164 000

251

Porsanger

3 921

900 800

230

Nordkapp

3 075

845 700

275

Kautokeino

2 920

826 200

283

Kvæfjord

2 822

789 000

280

Lyngen

2 773

701 000

253

Hamarøy

2701

644 000

238

Karasjok

2 641

793 100

300

Steigen

2 586

595 000

230

Gildeskål

1 920

601 000

313

Sørfold

1 912

610 000

319

Måsøy

1 197

681 300

569

Beiarn

999

556 000

557

Moskenes

989

482 000

487

Hasvik

983

649 500

661

Loppa

860

654 700

761

Kilde: Budsjett for 2021 vedtatt av representantskapet / kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontrollarbeidet i 2021

Tabell 2: Budsjetterte revisjonskostnader for 2021 - Privat revisjon

Askøy

29 594

792 971

27

Klepp

19 848

845 000

43

Time

19 106

899 800

47

Vestby

18 290

950 000

52

Frogn

15 953

896 000

56

Tynset

5 537

616 600

111

Fitjar

3 147

523 177

166

Sør-Fron

3 064

476 000

155

Tysnes

2 924

566 500

194

Aurland

1 777

450 000

253

Rendalen

1 741

312 090

179

13

Nesna

1 701

573 680

337

Rødøy

1 206

700 000

580

Kilde: Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontrollarbeidet i 2021

Nedenfor er tallmaterialet presentert grafisk i form av et punktdiagram.
Figur 1: Budsjetterte revisjonskostnader for 2021 per innbygger
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Kilde: Budsjett for 2021 vedtatt av representantskapet / kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontrollarbeidet i 2021

Tabellene og diagrammet viser følgende:



At kommunene som bruker privat revisor – med noen få unntak – har lavere kostnader til
revisjon enn kommunene som har valgt å la et interkommunalt selskap ta seg av den
lovpålagte revisjonen.
At forskjellen i kostnadsnivå mellom kommuner som bruker privat revisor og kommuner
som bruker IKS øker med kommunens folketall. Det vil si at potensialet for innsparing
ved å gå over til å bruke privat revisor er større i folkerike kommuner enn i kommuner
med lavt folketall. Dette har sannsynligvis sammenheng med metoden de
interkommunale selskapene bruker for å beregne eierkommunenes årlige tilskudd.

Sammenligning av kostnadsnivå mellom Vefik IKS og Komrev Nord IKS
Vi har også funnet det hensiktsmessig å sammenligne kostnadsnivået mellom kommuner som
bruker Vefik IKS og kommuner som bruker Komrev Nord IKS, siden disse opererer i det samme
geografiske området og Komrev Nord IKS av den grunn kan være en aktuell revisor for Karasjok
kommune. Det foreligger tall for et relativt lite antall kommuner som bruker Komrev Nord IKS,
men i og med at kostnadene fordeles på eierkommunene etter en fast modell vil selv et begrenset
tallmateriale kunne fortelle noe om generelle forskjeller i kostnadsnivå.
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Av tallene som er presentert i tabell 1 gjelder følgende tall kommuner som bruker henholdsvis
Vefik IKS og Komrev Nord IKS:
Tabell 3: Budsjetterte revisjonskostnader for 2021 – Kommuner som bruker Vefik IKS

Kommune

Folketall
1.1.2021

Revisjonskostnader
2021 (budsjett)

Kostnad
per
innbygger

Alta

20 847

2 440 100

117

Hammerfest

11 331

1 817 000

160

Porsanger

3 921

900 800

230

Nordkapp

3 075

845 700

275

Kautokeino

2 920

826 200

283

Karasjok

2 641

793 100

300

Måsøy

1 197

681 300

569

Hasvik

983

649 500

661

Loppa

860

654 700

761

Kilde: Budsjett for 2021 vedtatt av representantskapet

Tabell 4: Budsjetterte revisjonskostnader for 2021 – Kommuner som bruker Komrev Nord IKS

Kommune

Folketall
1.1.2021

Revisjonskostnader
2021 (budsjett)

Kostnad
per
innbygger

Narvik

21 661

2 284 000

105

Sortland

10 514

1 367 000

130

Kvæfjord

2 822

789 000

280

Lyngen

2 773

701 000

253

989

482 000

487

Moskenes

Kilde: Kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontrollarbeidet i 2021

Nedenfor er tallmaterialet presentert grafisk i form av et punktdiagram.

15

Figur 2: Budsjetterte revisjonskostnader for 2021 per innbygger
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Kilde: Budsjett for 2021 vedtatt av representantskapet / kontrollutvalgets innstilling til budsjett for kontrollarbeidet i 2021

Tabellene og diagrammet viser at kostnadsnivået i kommuner som bruker Komrev Nord er jevnt
over lavere enn i kommuner som bruker Vefik IKS. Forskjellen er ikke stor i kommuner med
folketall fra i underkant av 3 000 innbyggere og over, mens den er større i kommuner med
folketall rundt 1 000 innbyggere

Vurdering
Vår kartlegging av kostnadsnivå på revisjon viser at det er en relativt tydelig forskjell i kostnadsnivå
mellom kommuner som bruker IKS og kommuner som bruker privat revisor. Jevnt over har
kommunene med privat revisor et lavere kostnadsnivå. Det er også forskjell i kostnadsnivå mellom
kommuner som bruker Vefik IKS og kommuner som bruker Komrev Nord IKS, men ikke så
markant som forskjellen mellom IKS og privat revisor. Den største forskjellen mellom de to
IKS’ene er i kommuner med svært lavt folketall (under 1 000 innbyggere).
Opplysningene som framgår ovenfor indikerer at Karasjok kommune vil kunne oppnå en innsparing
dersom kommunen skifter revisor fra Vefik IKS til Komrev Nord IKS. Det største
innsparingspotensialet ligger imidlertid i å skifte revisjonsordning og inngå avtale med annen
revisor etter gjennomført konkurranse. Dette forholdet gir etter sekretariatets oppfatning grunn til å
gjennomføre en nærmere utredning av alternative revisjonsordninger for Karasjok kommune.
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Rapport etter forvaltningsrevisjon - Rutiner for varsling

Dárkkistanlávdegotti áššeguoddu/kontrollutvalgets innstilling
1. Gielddastivra čujuha hálddašandárkkástusraportii «Dieđihanrutiinnat», maid

dárkkistanlávdegoddi lea sádden.
2. Gielddastivra váldá vuhtii raportta «Dieđihanrutiinnat» dieđuid ja loahppabohtosa ja guorrasa
ávžžuhusaide, mat das ovdanbohtet.
3. Gielddastivra bivdá gielddadirektevrra fuolahit raportta ávžžuhusaid čuovvoleami guorahallama
gávdnosiid vuođul, dás kritihkalaš diliid siskkáldas dieđiheami rutiinnaid dárkkisteapmi ja
ođasmahttin, vai rutiinnat ja daid oaivilsisdoallu lea bargiide álkit olámuttus.
1. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets oversendte forvaltningsrevisjonsrapport «Rutiner
for varsling».
2. Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i rapporten «Rutiner for varsling» til
orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for oppfølgning av rapportens anbefalinger
med bakgrunn i de funn som er gjort i undersøkelsen, herunder reviderer og oppdaterer
rutinene for intern varsling av kritikkverdige forhold i kommunen, slik at både rutinene og
meningsinnholdet i rutinene blir lett tilgjengelig for alle ansatte.

Saksprotokoll i Ovdagoddi - Formannskapet - 11.05.2022

17

Meannudeapmi/Behandling:
Formannskapet følger kontrollutvalgets innstilling
Votering: Enstemmig
Mearrádus/Vedtak:
1.Gielddastivra čujuha hálddašandárkkástusraportii «Dieđihanrutiinnat», maid
dárkkistanlávdegoddi lea sádden.
2.Gielddastivra váldá vuhtii raportta «Dieđihanrutiinnat» dieđuid ja loahppabohtosa ja guorrasa
ávžžuhusaide, mat das ovdanbohtet.
3.Gielddastivra bivdá gielddadirektevrra fuolahit raportta ávžžuhusaid čuovvoleami
guorahallama gávdnosiid vuođul, dás kritihkalaš diliid siskkáldas dieđiheami rutiinnaid
dárkkisteapmi ja ođasmahttin, vai rutiinnat ja daid oaivilsisdoallu lea bargiide álkit olámuttus.
1.Kommunestyret viser til kontrollutvalgets oversendte forvaltningsrevisjonsrapport «Rutiner for
varsling».
2.Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i rapporten «Rutiner for varsling» til
orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.
3.Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for oppfølgning av rapportens anbefalinger med
bakgrunn i de funn som er gjort i undersøkelsen, herunder reviderer og oppdaterer rutinene for
intern varsling av kritikkverdige forhold i kommunen, slik at både rutinene og meningsinnholdet
i rutinene blir lett tilgjengelig for alle ansatte.

Saksutredning
Bakgrunn
Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2017–2020, vedtatt av
kommunestyret i Karasjok 16. mars 2017 (sak 17/10).
Kontrollutvalget vedtok igangsetting av denne forvaltningsrevisjonen på møte i utvalget 28.
november 2019 i sak 8/2019. Kontrollutvalgets vedtak om bestilling ble gjort på grunnlag av
prosjektskisse utarbeidet av Vefik IKS.
Formål
Det framgår av rapporten at formålet med undersøkelsen har vært å undersøke om Karasjok
kommune har tilfredsstillende system og rutiner for varsling. Formålet omfattet opprinnelig også
avvikshåndtering, men det er avlagt en egen rapport for dette som ble behandlet av
kontrollutvalget 3. februar 2021 (sak 3/2021).
Problemstillinger i rapporten
I rapporten framgår det at forvaltningsrevisjonen har blitt gjennomført på bakgrunn av følgende
problemstilling:
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I hvilken grad har Karasjok kommune tilfredsstillende system og rutiner for intern varsling?
Avgrensning i rapporten
Det framgår av rapporten at revisor har undersøkt i hvilken grad Karasjok kommune har fastsatt
rutiner i samsvar med arbeidsmiljølovens krav, som både omfatter fremsettelse og håndtering av
interne varsler. Revisor opplyser at undersøkelsen i utgangspunktet også skulle ha omfattet i
hvilken grad Karasjok etterlever rutinene i praksis. Ettersom revisjonen har fått opplyst at det de
siste årene ikke har mottatt interne varsler har det ikke vært mulig å vurdere praksis opp mot
rutinene.
Revisors hovedkonklusjon fra rapporten
Revisor konkluderer med at Karasjok kommune ikke har et fullt ut tilfredsstillende system for
håndtering av intern varsling. Revisor utdyper grunnlaget for sin konklusjon slik:
Det er utarbeidet skriftlige rutiner som det i utgangspunktet er lett tilgjengelig
elektronisk. Utfordringer med utstyr og nett-tilgang/trådløst nettverk, samt uklarheter og
muligens motstridende beskrivelse av arbeidsgivers saksbehandling medfører imidlertid
at vi ikke kan anse rutinenes tilgjengelighet og utforming å være fullt ut tilfredsstillende.
Oppfordring om å varsle om kritikkverdige forhold kunne med fordel også ha kommet
tydeligere frem.
Revisjonens anbefalinger
Revisjonen anbefaler at kommunen reviderer og oppdaterer rutinene for intern varsling av
kritikkverdige forhold i kommunen, slik at både rutinene og meningsinnholdet blir lett
tilgjengelig for alle ansatte

Vurdering
Sekretariatets vurderinger tar blant annet utgangspunkt i faglige krav til forvaltningsrevisjon slik
disse framgår av god kommunal revisjonsskikk – i dette tilfellet RSK 001 - Standard for
forvaltningsrevisjon, fastsatt av styret i Norges kommunerevisorforbund (NKRF), heretter
forkortet RSK 001.
Sekretariatets vurderinger tar også utgangspunkt i kontrollutvalgets vedtak om bestilling av
denne forvaltningsrevisjonen.
Bestilling og problemstillinger
Sekretariatet viser til RSK 001 punkt 4 der det sies at revisor skal gjennomføre oppdraget i
forvaltningsrevisjon i samsvar med kontrollutvalgets vedtak. Ved behov for å endre vedtatte
avgrensninger skal dette tas opp med kontrollutvalget.
Sekretariatet vurderer det slik at rapporten «Rutiner for varsling» er i tråd med
problemstillingene som ble vedtatt av kontrollutvalget i møte 28. november 2019 (sak 8/2019).
Sekretariatet anser at revisjonen har svart på problemstillingene.
Avgrensning
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Revisor har undersøkt om kommunen har fastsatt rutiner i samsvar med arbeidsmiljølovens krav,
som både omfatter fremsettelse og håndtering av interne varsler. Revisor har ikke kunnet
undersøke den praktiske håndteringen fordi det ikke er mottatt interne varsler.
Sekretariatet vurderer det slik at avgrensningen av den gjennomførte undersøkelse er i samsvar
med det som ble lagt til grunn ved kontrollutvalgets vedtak om oppstart.
Revisjonskriterier
I RSK 001 punkt 14 sies det at revisor med utgangspunkt i problemstillingen(e) skal utlede
revisjonskriterier for hver forvaltningsrevisjon. I rapporten framgår det at revisor har utledet til
sammen 3 revisjonskriterier, hvorav ett av kriteriene har tre underpunkter.
I NKRFs kommentarer til dette kravet sies det at å utlede kriterier innebærer at revisor må
beskrive eller gjengi kildene til kriteriene og vise en logisk sammenheng mellom kildene og det
endelige kriteriet. Dette framgår av rapporten.
Konklusjoner i rapporten
I RSK 001 framgår det at revisor på bakgrunn av sine vurderinger skal konkludere på
problemstillingen(e). Rapporten viser at revisor har gjort dette.
Vedrørende revisjonens anbefalinger
I RSK 001 punkt 23 sies det at revisor skal gi anbefalinger når det er hensiktsmessig med
bakgrunn i data, vurdering(er) og konklusjon(er), men at revisor likevel ikke skal anbefale
detaljerte løsninger. I rapporten har revisor funnet det hensiktsmessig å komme med
anbefalinger.
Sekretariatet tilrår kontrollutvalget å gjøre kommunestyret oppmerksom på disse anbefalingene i
sin innstilling til kommunestyret
Kontradiksjon
I henhold til krav i lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk (RSK 001) skal revisor sende
et utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til kommunedirektøren. I rapporten framgår
det at revisor har gjort dette.
Vedrørende revisors uavhengighet
I RSK 001 punkt 3 framgår det at revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine
oppgaver. Det framgår videre at vurdering av uavhengighet må dokumenteres for hver
forvaltningsrevisjon. Det framgår også at uavhengighet må vurderes gjennom hele
forvaltningsrevisjonen. Det framgår videre at oppdragsansvarlig revisor skal sørge for at alle som
utfører oppgaver i forvaltningsrevisjonen ivaretar kravet om avhengighet. I NKRF sine
kommentarer til dette punktet i RSK 001 sies det at kravet om uavhengighet og objektivitet må
gjøres gjeldende for enhver som utfører revisjonsoppdrag for en kommune, samt at dette for
innleide rådgivere/konsulenter må sikres gjennom avtale.
Det opplyses i rapportens forord at revisjonen før igangsetting av forvaltningsrevisjonen og ved
gjennomføring av undersøkelsen har vurdert sin uavhengighet overfor Karasjok kommune, jfr.
kommunelovens § 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 16-19. Revisjonen opplyser
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vider at de ikke kjenner til forhold som er egnet til å svekke tilliten til deres uavhengighet og
objektivitet til det arbeidet som har blitt gjort.
Leveringstid
Kontrollutvalget vedtok oppstart av undersøkelsen i november 2019 og ferdig rapport er mottatt i
juli 2021. Det framgår av rapporten at oppstartsbrev ble sendt til rådmannen 5. november 2020. I
vedtak i sak om behandling av revisjonens prosjektskisse angir kontrollutvalget at det legger til
grunn at ferdig rapport oversendes sekretariatet innen første halvår 2020. Denne fristen må anses
å være betydelig overskredet.
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FORORD
På bakgrunn av bestilling fra kontrollutvalget i Karasjoga gielda / Karasjok kommune har
Vefik IKS gjennomført en forvaltningsrevisjon av kommunens rutiner for varsling.
Revisjonen har før igangsetting av forvaltningsrevisjonen og ved gjennomføring av
undersøkelsen vurdert sin uavhengighet overfor Karasjoga gielda / Karasjok kommune, jfr.
kommunelovens § 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 16-19. Vi kjenner ikke
til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet til det arbeidet
som har blitt gjort.
Vi takker Karasjoga gielda / Karasjok kommune og spesielt seniorrådgiver Randi Johansen
Pallto som kontaktperson i forbindelse med forvaltningsrevisjonen.
Alta, 2.juli 2021

Arnt Bjarne Aronsen
Prosjektleder/Forvaltningsrevisor

Viggo Johannessen
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
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Rutiner for varsling

0 SAMMENDRAG
0.1 Formålet med prosjektet
Formålet med dette oppdraget gitt av kontrollutvalget i Karasjok er å undersøke om
kommunen har tilfredsstillende system og rutiner for håndtering av «intern varsling».
Gjennom dette prosjektet vil kommunen få belyst om kommunens rutiner og praksis er i
samsvar med regelverket.
Dersom revisjonen finner det hensiktsmessig og innenfor rammen av god kommunal
revisjonsskikk, vil det bli presentert områder hvor det eventuelt er behov for forbedringer.

0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner
Karasjok kommune har ikke fullt ut tilfredsstillende system og for håndtering av intern
varsling.
Det er utarbeidet skriftlige rutiner som i utgangspunktet er lett tilgjengelig elektronisk.
Utfordringer med utstyr og nett-tilgang/trådløst nettverk, samt uklarheter og muligens
motstridende beskrivelse av arbeidsgivers saksbehandling medfører imidlertid at vi ikke kan
anse rutinenes tilgjengelighet og utforming å være fullt ut tilfredsstillende. Oppfordring om å
varsle om kritikkverdige forhold kunne med fordel også ha kommet tydeligere frem.
Våre konklusjoner begrunnes med følgende:
Undersøkelsen viser at Karasjok kommune har utarbeidet skriftlige rutiner for intern varsling.
Rutinene anses teknisk sett å være lett tilgjengelig for alle ansatte. Tilbakemeldinger fra de
tillitsvalgte godtgjør at de ansatte er blitt gjort kjent med rutinene gjennom opplæring i
Compilo. Vi merker oss at de tillitsvalgte samtidig uttrykker behov for hyppigere
opplæringstiltak blant annet opplæring rettet mot nytilsatte.
Utfordringer - når det både gjelder utstyr og nett-tilgang/trådløst nettverk – medfører
imidlertid at vi ikke kan anse rutinenes tilgjengelighet å være fullt ut tilfredsstillende. Det
faktum at fullstendig bekrivelse av fremgangsmåte for varsling og fremgangsmåte for
arbeidsgivers saksbehandling i samsvar med lovens § 2 A-6 ikke fremgår av ett samlet
dokument, men må leses ut fra sammenhengen i flere dokumenter bidrar også til at det er
vanskelig å vurdere innholdet i rutinene som lett tilgjengelig.
Rutinene inneholder for øvrig ikke en eksplisitt oppfordring til å varsle om kritikkverdige
forhold, men fremgår mer implisitt, jfr. formuleringene om viktigheten av en åpenhetskultur
for å ta opp kritikkverdige forhold. Oppfordringen om å varsle om kritikkverdige forhold
kunne med fordel ha kommet tydeligere frem.
Dokumentet «Rutiner for varsling» inneholder en beskrivelse av fremgangsmåten for varsling,
som sammen med beskrivelsen i veilederen gir et godt bilde av fremgangsmåtene, og som vi
anser å oppfylle lovkravet. Vi finner det imidlertid ikke optimalt at begge dokumentene må
leses i sammenheng for å få den fullstendige oversikten.
Beskrivelsen av fremgangsmåten for kommunens saksbehandling ved mottak, behandling og
oppfølging fremgår i all hovedsak av veilederen og har fått mindre plass i rutinedokumentet.
Rutinedokumentet og veilederen overlapper hverandre og inneholder i sum beskrivelser som
vi i utgangspunktet mener ivaretar sentrale arbeidsrettslige prinsipper i saksbehandlingen. Vi
mener likevel at språklige uklarheter, blant annet beskrivelsene av varslers krav på anonymitet
og muligheten for behandling av varslingssaker i AMU, kan skape tvil om rutinene ivaretar
alle berørte parter på en tilfredsstillende måte. Det fremstår også som usikkert om prinsippene
1
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om diskresjon, konfidensialitet og kontradiksjon i saksbehandlingen kommer klart nok frem.
Rutinene kunne med fordel også omtalt habilitet og habilitetsvurderinger.
Selv om rutinene sammen med veilederen i stor grad fremstår som oppdatert med hensyn til
innhold, er henvisningene til arbeidsmiljøloven ikke oppdatert til gjeldende bestemmelser.
På grunn av at kommunen etter sigende ikke har hatt varslingssaker de siste årene har
revisjonen ikke grunnlag for å vurdere kommunens praksis for håndtering av interne varsler
nærmere.

0.3 Anbefalinger
Med bakgrunn i hovedfunnene som er gjort i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale at
Karasjok kommune reviderer og oppdaterer rutinene for intern varsling av kritikkverdige
forhold i kommunen, slik at både rutinene og meningsinnholdet blir lett tilgjengelig for alle
ansatte.

2
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1 INNLEDNING
1.1 Kontrollutvalgets bestilling
Undersøkelsen er gjennomført i tråd med kontrollutvalgets bestilling. Hovedproblemstillingen
i undersøkelsen har vært følgende:
I hvilken grad har Karasjok kommune tilfredsstillende system og rutiner for intern
varsling?

1.2 Tema og avgrensninger
I denne forvaltningsrevisjonen er det undersøkt i hvilken grad Karasjok kommune har fastsatt
rutiner i samsvar med arbeidsmiljølovens krav, som både omfatter fremsettelse og håndtering
av interne varsler.
Undersøkelsen skulle i utgangspunktet også ha omfattet i hvilken grad Karasjok etterlever
rutinene i praksis. Ettersom revisjonen har fått opplyst at det de siste årene ikke har mottatt
interne varsler har det ikke vært mulig å vurdere praksis opp mot rutinene.

1.3 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte
forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot
faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de
konklusjoner som trekkes.
Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er blant annet utledet fra:
• Lov av 17. juni 2005 nr. 62. om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv
(arbeidsmiljøloven)
• Prop.74 L Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)
• Prop. 72 L Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid)
• Arbeidstilsynet - https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/
• «Intern kontroll – et integrert rammeverk»; COSO-rapporten
• KS Varslingsordning for å avdekke kritikkverdige forhold
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/etikk/gode-radetikkarbeid/varslingsordning-for-a-avdekke-kritikkverdige-forhold/
Revisjonskriteriene fremgår av kapittel 3 og er utdypet i vedlegg nr. 2 til rapporten

1.4 Gjennomføring og metodisk tilnærming
Vi har fått i oppdrag å gjennomføre en undersøkelse av kommunens rutiner for varsling med
problemstilling å undersøke om Karasjok kommune har «… tilfredsstillende system og
rutiner for håndtering av intern varsling». Slik bestillingen er formulert har vi arbeidet etter
to spor:
a. Er rutinene i henhold til regelverket (aml kap 2A)?
b. Oppfyller varslingsrutinene kravene til sentrale utvalgte arbeidsrettslige
saksbehandlingsprinsipper?
Spor a) er gjennomført som en breddeundersøkelse ved gjennomgang av dokumenter fra
kommunens kvalitetssystem Compilo, hvor rutinene ble sammenholdt med lovens

3
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bestemmelser. Her er det sett etter om det er etablert rutiner, og om disse er i samsvar med
arbeidsmiljølovens bestemmelser.
Spor b) er gjennomført som en dybdeundersøkelse i hovedsak ved dokumentanalyse av
rutiner og andre relevante dokumenter. Her er det sett nærmere på om rutinene for
arbeidsgivers håndtering av varsler ivaretar sentrale arbeidsrettslige
saksbehandlingsprinsipper.
Vi har gjennomført intervjuer med nøkkelpersonell med ansvar i denne type saker. Vi har
foretatt en gjennomgang av fagsystemet Compilo og gått gjennom dokumenter og
rutinebeskrivelser.
En nærmere redegjørelse for framgangsmåte, metodevalg, og kvalitetssikring framgår av
rapportens vedlegg nr. 3.

1.5 Rapportens oppbygging
Kapittel 1 inneholder en beskrivelse av rapportens formål, bestilling og bakgrunn mv. I
kapittel 2 setter vi rapportens problemstilling inn i en sammenheng. Kapittel 3 inneholder en
sammenstilling av data som vi har hentet inn. Her har vi presentert de data vi mener er
relevant og viktig for problemstillingen. I kapittel 3 har vi også foretatt en vurdering av data
opp mot valgte kriterier. Under kapittel 4 har vi vurdert våre funn opp mot problemstillingene
og våre anbefalinger til kommunen går fram av kapittel 5.
I vedlegg 1 har vi lagt ved kommunedirektørens uttalelse til rapporten og i vedlegg 2 kan man
se hvilke kriterier som vi har lagt til grunn, hvilke kilder vi har brukt for kriteriene og hvordan
vi har kommet fram til kriteriene.
I vedlegg 3 redegjør vi for de metoder vil har valgt i gjennomføring av denne undersøkelsen,
vi gjør også en vurdering av sterke og svake sider ved de ulike metodene.

4
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2 BAKGRUNNSOPPLYSNINGER
2.1 Om varsling
Arbeidstakers varslingsrett
Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.1 Arbeidstaker kan
alltid varsle både internt og eksternt til tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter.
Arbeidstaker vil alltid kunne varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner
for varsling.2 Det fremgår videre av forarbeidene at intern varsling for alle praktiske tilfeller
vil være rettmessig.3
Ved annen ekstern varsling, for eksempel til media, må tre vilkår for arbeidstakers
fremgangsmåte være oppfylt. Arbeidstaker må være i aktsom god tro om innholdet, varselet
må gjelde kritikkverdige forhold som har allmenn interesse, og arbeidstaker må først ha
varslet internt eller ha grunn til å tro at intern varsling ikke vil være hensiktsmessig.
De kritikkverdige forholdene kan være relatert forhold som er i strid med rettsregler skriftlige
etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i
samfunnet. Det kan for eksempel være forhold som innebærer fare for liv og helse, fare for
klima eller miljø, korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, myndighetsmisbruk,
uforsvarlig arbeidsmiljø eller brudd på personopplysningssikkerhet.
Formålet med definisjonen i arbeidsmiljølovens § 2 A-1 først ledd er å gi bedre veiledning for
den som vil bruke varslingsretten, og samtidig tydeliggjøre at forhold som kun gjelder eget
arbeidsforhold eller som arbeidstaker mener er kritikkverdige kun ut fra egen politisk eller
etisk overbevisning ikke inngår i begrepet kritikkverdige forhold.
Forhold som ikke er ulovlige eller uetiske er det ikke naturlig å regne som varsling. Det kan
for eksempel være en sykepleiere som går ut med kritikk av budsjett- eller
bemanningssituasjonen på sykehuset der de arbeider. Påregnelige belastninger innenfor
rammene av arbeidsforholdet omfattes ikke av varslingsbestemmelsene. Faglig uenighet og
arbeidsgivers utøvelse av ledelse innenfor styringsrettens rammer faller også utenfor
varslingsbestemmelsene.
Det kan i praksis ofte være uklart om det faktisk dreier seg om en varsling. Varslinger kan
grense mot avvik, tips eller andre meldinger. Det er innholdet som avgjør om det dreier seg
om en varsling.
Dersom varslingen skjer på en utilbørlig måte som unødig skader samarbeidsklimaet,
arbeidsmiljøet eller enkeltpersoner i virksomheten, for eksempel ved gjentatte grunnløse
påstander retter mot kollegaer, vil intern varsling kunne være uforsvarlig.
Ansatte som opptrer som varslere kan løpe en stor personlig risiko ved at de blir utsatt for
negative reaksjoner på arbeidsplassen eller oppsigelse/avskjed. Det er derfor viktig å legge til
rette for at kritikkverdige forhold kan avdekkes. Det er samtidig viktig å ta hensynet til
arbeidsgivere og de skadevirkninger negativ omtale kan ha for en virksomhet.4
Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med lov er forbudt etter
arbeidsmiljølovens § 2 A-1. Forbud mot gjengjeldelse er viktig for å sikre trygge rammer for
varsleren. Varsleren er beskyttet mot gjengjeldelse, ofte vil det være uenighet mellom
1

Arbeidsmiljøloven § 2 A-1 andre ledd

2

Arbeidsmiljøloven § 2 A-1 andre ledd, andre punktum.

3

Prop. 74 L (2018-2019) Kap. 9.4.2 s. 31.
NOU 2004:5 kap. 2.10 s.32.

4
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arbeidsgiver og arbeidstaker om det foreligger gjengjeldelse eller om det foreligger andre
forhold.5
Ansattes ytringsfrihet og lojalitetsplikt
Ytringsfriheten er en grunnlovsfestet menneskerettighet. Ansattes ytringsfrihet er en del av
denne alminnelige ytringsfriheten.6 En ytring er arbeidstakers rett til å delta i politisk eller
faglig debatt innenfor eget eller virksomhetens fagfelt. Hovedprinsippet er at alle kan ytre seg
fritt på egne vegne, og at virksomheten bestemmer hvem som uttaler seg på virksomhetens
vegne. Den ansattes lojalitetsplikt beskytter bare mot ytringer som på illojal måte skader
arbeidsgivers rettmessige og saklige interesser. Lojalitetsplikten innebærer ingen generell
adgang til å regulere eller sanksjonere ansattes ytringer. Arbeidsgivere kan derfor ikke slå ned
på ytringer fordi de oppfattes som uønskede eller uheldige. Uttalelser som ikke er underlagt
taushetsplikt og som i hovedsak gir uttrykk for arbeidstakerens egne oppfatninger vil
vanligvis være tillatt.
Arbeidsgivers plikter
Kommunene har som arbeidsgiver lovpålagt plikt til å legge til rette for intern varsling.7
Bestemmelsen innebærer at arbeidsgiver skal utarbeide rutiner for varsling eller sette i verk
andre tiltak som legger forholdene til rette for varsling.
Det er stilt spesifikt krav i lovteksten om at varslingsrutinene skal utarbeides i samarbeid med
arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. Det er bred enighet om at arbeidstaker-medvirkning er
viktig, undersøkelser viser at manglende medvirkning fra ansatte kan ha betydning for
arbeidstakernes tillit til rutinene.
Rutiner som ikke er kjent blant de ansatte har begrenset verdi når de kommer til praktisk
handling. Dette er bakgrunnen for at varslingsrutiner skal være skriftlige og lett tilgjengelige
for alle arbeidstakerne i virksomheten. Det foreligger også et krav om at rutinene skal
inneholde en oppfordring til arbeidstakerne om å varsle om kritikkverdige forhold. En slik
oppfordring antas å styrke varslerens situasjon spesielt og varsling som instrument generelt.
Arbeidsmiljøloven § 2A-6 (4) innebærer at rutinene skal inneholde krav om framgangsmåte
for arbeidstakeren ved varsling. Rutinene skal angi hvem interne varsler skal rettes til;
herunder navngitt person, tillitsvalgt, verneombud eller lignende. Rutinene skal også legge til
rette for anonyme varsler, her må den enkelte virksomhet finne hva som er hensiktsmessig
fremgangsmåte.
Et varsel om kritikkverdige forhold i virksomheten medfører at arbeidsgiver skal sørge for at
varslet innen rimelig blir tilstrekkelig undersøkt.
Det er viktig at virksomheten har rutiner som sikrer forutsigbarhet for arbeidstaker,
arbeidsgiver og den det varsles mot. Derfor er det lagt inn krav om at rutinene skal inneholde
retningslinjer for mottak, behandling og oppfølging av varsling fra arbeidsgivers side,
herunder hvem som har ansvar for behandling og oppfølging av varslingssaker.
Det er verdt å merke seg at arbeidsgivers plikt til å ha rutine, det vil si standardisert
arbeidsmetode, for å avdekke brudd på arbeidsmiljøloven har eksistert lenge før dette ble
presisert i varslingsbestemmelsene. En varslingssak er i utgangspunktet å anse som en hvilken
som helst annen sak i virksomheten og skal behandles i tråd med ordinære arbeidsrettslige
prinsipper og prosedyrer for god saksgang.

5

KS-Ytringsfrihet og varsling.
Prop 74 L, Kap. 5 s. 18.
7
Arbeidsmiljøloven § 2A-6.
6
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Dersom arbeidsgiver kommer fram til at «varselet» ikke fyller kravene for varsling må det
vurderes om arbeidsgiver likevel har aktivitetsplikt etter andre bestemmelser
Det kan oppstilles fire grunnleggende saksbehandlingsregler for slike undersøkelser:
Habilitet, nøytralitet, kompetanse
• Dokumentasjon
• Kontradiksjon
• diskresjon og konfidensialitet
Varslingssaker skal behandles slik god skikk og bruk krever for å sikre en rettferdig, saklig,
rask og grundig saksgang. Lovreglene og ulovfestede arbeidsrettslige prinsipper utfylles blant
annet av den europeiske rammeavtale for håndtering av vold og trakassering i arbeidslivet8.9
Sentrale prinsipper i avtalen er:
• Rett til å klage
• Klager skal understøttes av detaljert informasjon («detailed information»)
• Rett til en upartisk høring basert på prinsipper om rettferdig saksgang, diskresjon og
konfidensialitet (ikke anonymitet)
• Klagen skal bli undersøkt uten unødvendige forsinkelser
• Det skal vurderes om trakassering har forekommet eller ikke
• Tiltak som skal iverksettes mot den som eventuelt har stått bak
• Falske anklager10 skal ikke tolereres og kan medføre disiplinære reaksjoner
• Saker skal normalt håndteres av virksomheten
• Den som er rammet har krav på støtte og om nødvendig hjelp til reintegrering
• Det skal utvikles lokale prosedyrer
• Ekstern hjelp kan være nødvendig og nyttig

8

The european framework agreement on harassment and violence at work (2007)
Både arbeidslivets parter (LO, NHO, KS, Spekter Unio, Akademikerne, HSH (Virke)) og den norske
regjeringen har skrevet under avtalen.
10
Der klager ikke er i aktsom god tro
9
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3 I HVILKEN GRAD HAR KARASJOK KOMMUNE
TILFREDSSTILLENDE SYSTEM OG RUTINER
FOR INTERN VARSLING?
3.1 Revisjonskriterier
Kommunerevisjonen har lagt følgende revisjonskriterier til grunn:
•
•
•

Karasjok kommune skal ha utarbeidet skriftlige rutiner for varsling
Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten.
Rutinene skal inneholde:
✓ Oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
✓ Fremgangsmåte for varsling
✓ Fremgangsmåte for arbeidsgivers mottak, behandling, og oppfølging av varsling.
Fremgangsmåten bør ivareta alminnelige arbeidsrettslige prinsipper som for
eksempel:
- habilitet, nøytralitet, kompetanse
- dokumentasjon
- kontradiksjon
- diskresjon og konfidensialitet

3.2 Data
Ifølge Arbeidsmiljøloven (Aml.) § 2 A-1 har arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige
forhold i virksomheten og arbeidsgiver har plikt til å utarbeide rutiner for varsling. Rutinene
skal være skriftlige. Fra administrasjonen har vi fått tilgang til gjeldende rutiner for varsling
med vedlegg gjeldende for Karasjok kommune:
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoveddokument varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten
Rutiner for varsling
Veiledning av varslingsrutiner i Karasjok kommune
Skjema for intern varsling
Skjema for ansatte som opplever diskriminering eller trakassering
Skjema for varsling av seksuelle overgrep
Varsling av lege
Operative prosedyrer for nødnett i AMK-område

Denne undersøkelsen omhandler intern varsling. Sentrale dokumenter i denne rapport har
vært «Hoveddokument varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten», «Rutiner for
varsling» og «Veiledning av varslingsrutiner i Karasjok kommune». Veilederen og rutinene
må leses i sammenheng, dokumentene utfyller hverandre og skal gi den ansatte nødvendig og
relevant informasjon for å gjennomføre en varsling ved behov.
Vi har i intervju med kommunedirektøren blitt opplyst om at de ikke har hatt varslingssaker
etter arbeidsmiljøloven kapittel 2A de senere år. Denne undersøkelsen må derav bygge på en
gjennomgang av rutinene for hvordan det er lagt til rette for mottak, behandling og oppfølging
av varsling.
Av rutinebeskrivelsene går det fram at alle ansatte har rett til å varsle om kritikkverdige
forhold og at ledelsen har en rolle når det gjelder å medvirke til at det skapes åpenhetskultur
for å ta opp kritikkverdige forhold. Under arbeidet med «Fremtidens Karasjok» har «åpenhet»
vært et stort tema og hele organisasjonen har brukt mye tid på å drøfte de mellommenneskelige relasjoner.
8
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I hoveddokument «Varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten» beskrives det formelle
grunnlag for varslingsbestemmelsene. I formålet går det fram at «Prosedyren skal sikre at
kommunen har lagt til rette for at ansatte skal kunne varsle om kritikkverdige forhold. Videre
sikrer prosedyren at det er etablert en forsvarlig måte å varsle på.» Dokumentet inneholder
også en gjennomgang av retten til å varsle, tilrettelegging for forsvarlig varsling og vern mot
gjengjeldelse.
I «Rutiner for varsling» beskrives varslingsrutinene steg for steg. Her blir retten til varsling
presisert, eksempler på kritikkverdige forhold samt fremgangsmåten ved varsling. Rutinen
inneholder også en omtale av forholdet til varsleren og den omvarslede. I punkt 6 blir det
presisert at rutinen skal legges fram på personalmøter og at den skal være tilgjengelig på alle
arbeidsplasser.
Også i dokumentet «Veiledning til varslingsrutiner» er retten til å varsle omtalt. Det samme er
arbeidsgivers og arbeidstakers ansvar, prinsipper for saksbehandling og varslingskanalene.
Dokumentene fremstår imidlertid på noen punkter som uklare og tilsynelatende i motstrid til
hverandre på andre. Under punkt 3 i rutinene står det for eksempel at «Varsling kan skje
anonymt …» og at «… varsleren skal være sikret anonymitet» i en videre saksgang. I
veiledningen pkt. 5.7 står det imidlertid at «Det kan ikke varsles anonymt …». Det går videre
fram av samme punkt at «dersom saker som fremmes for rådmannen ikke fører fram kan
saken fremmes for AMU». Under intervju har kommunedirektøren understreker at
«…varslingssaker skal ikke opp i AMU. Saker i AMU skal være av generell karakter det vil
være angående rutiner, regelverk og veiledning. Saker om enkeltsaker/enkeltpersoner hører til
kommunedirektørens anliggende».
Det juridiske hjemmelsgrunnlag for varsling ligger i Arbeidsmiljølovens kapittel 2 A etter
endringer i arbeidsmiljøloven den 16. juni 2017 og senere 21.juni 2019. «Hoveddokument for
varsling», kommunens varslingsrutiner og veiledning til varslingsrutiner viser alle til
arbeidsmiljøloven § 2-3 til § 2-5 som nå er opphevet.
Det ble under Stortingets behandling vedtatt at det skal utarbeides skriftlige rutiner for
varsling og det ble stilt konkrete krav til innholdet i rutinene. Kravet til innhold går fram av
Arbeidsmiljøloven § 2A-6 (4). Rutinene skal ikke begrense arbeidstakernes rett til å varsle.
Av hoveddokument for varsling som er et sentralt dokument for kommunens
varslingsbestemmelser, er det fremhevet at «Varsling skal benyttes i svært alvorlige tilfeller
mv. …». Av Veilederen heter det «Herunder kan ikke arbeidstaker legge frem grunnløse
påstander eller gjenta grunnløse påstander mot bedre vitende.»
Videre går det fram av loven at rutinene skal inneholde en oppfordring om å varsle om
kritikkverdige forhold, forbud mot gjengjeldelse, om fremgangsmåte for varsling og om
fremgangsmåte for arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging av
varsel. Kommunens rutiner og veilederen omtaler på flere steder arbeidstakers plikt og rett til
å varsle og « … å gå videre med kritikkverdige forhold». Dokumentene omtaler også
arbeidsgivers fremgangsmåte ved mottak, behandling og oppfølging av varsel under punktene
5,4 til 5.7 i veilederen.
Varslingsrutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. For å
unngå at virksomhetens varslingsbestemmelser skal bli utdaterte på grunn av lovendringer
eller ukjent for de ansatte på grunn av utskiftinger blant personalet skal det gjennomføres
regelmessig gjennomgang av rutinene. På vår forespørsel har flertallet av de nåværende
tillitsvalgte gitt uttrykk for at de ikke har kjennskap til utformingen av
varslingsbestemmelsene eller tilblivelsen av disse. De tillitsvalgte har imidlertid gitt uttrykk
for at de ansatte er kjent med rutinene ved at det har vært avholdt kurs om Compilo.
9
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Det har betydning for kravet om tilgjengelighet at det er lagt til rette for varsling på «en lett
tilgjengelig måte». Det har også betydning for kravet om tilgjengelighet at informasjon og
kunnskaper om rutinene er formidlet ut i organisasjonen på en hensiktsmessig måte.
I Karasjok kommune er rutinene tilgjengelige for ansatte og innleide arbeidstakere i
kommunens kvalitetssystem Compilo. Systemet er menystyrt og ved noen få tastetrykk finner
den ansatte informasjon om hvordan legge inn en «varsling» om kritikkverdige forhold i
kommunen. Compilo har tidligere vært rotete og ustrukturert. For å gjøre rutinene lettere
tilgjengelig har Karasjok kommune i den senere tid brukt ressurser på rydde i den «gamle
Compilo» og å legge informasjonen til rette på en «systematisk og ressursvennlig måte»11.
Selv om kommunen kan dokumentere at det finnes rutiner for å varsle om kritikkverdige
forhold har det kommet fram at det er ulik kunnskap blant de nåværende tillitsvalgte om
rutinene og hvordan man finner fram til disse. De tillitsvalgte har opplyst at det har vært
gjennomført kurs i Compilo og at de har påpekt behov for at det må gjennomføres
opplæringstiltak regelmessig fordi det kommer inn nye arbeidstakere hele tiden.
Det går fram av «Rutiner for varsling» punkt 6 at rutinene skal «… legges fram på
personalmøter slik at alle er kjent med den …». Kommunen har ikke oversendt
dokumentasjon eller på annen måte godtgjort at rutinene har vært lagt frem på personalmøter.
Det er i kommunen etablert et «medbestemmelsesapparat» som består av ledelsen i
kommunen og de hovedtillitsvalgte i fellesmøte. «Det avholdes møter i medbestemmelsesapparatet fire ganger i året». Det er kommet fram under intervju at rutiner for varsling har
vært utarbeidet og gjennomgått i medbestemmelseapparatet. Kommunen har imidlertid den
senere tid arbeidet med prosjektet «Fremtidens Karasjok». Dette arbeidet har vært meget
krevende for hele kommuneorganisasjonen og «… vi har kommet ut av rutinen, men vi har nå
fått hodet over vannet og vil gjenoppta medbestemmelsesmøtene.»12
Det er ulike oppfatninger blant de tillitsvalgte i spørsmålet «om de ansatte kjenner godt til
framgangsmåten» for varsling. Flertallet har imidlertid gitt uttrykk for at det er deres
oppfatning at de ansatte har kjennskap til rutinene for intern varsling. Det har vært avholdt
kurs om Compilo, men systemet er blitt lite brukt i noen avdelinger på grunn av dårlig tilgang
til Wifi-nett.
Den ansattes rett til varsling går fram flere steder i disse dokumentene; i «Hoveddokument for
varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten», i «skjema for intern varsling», i
«veiledning til varslingsrutiner i Karasjok kommune» og i «rutiner for varsling.» I
veiledningen er også de ansattes plikt til å varsle presisert og i «skjema for intern varsling»
sies det at «Det er ønskelig at alle medarbeidere varsler om kritikkverdige forhold.» I «rutiner
for varsling» er det også presisert at ledelsen har et ansvar for å «.. signalisere en kultur der
det er åpenhet for å ta opp kritikkverdige forhold». I dokumentet «rutiner for varsling» er
fremgangsmåten for varsling beskrevet og i «skjema for intern varsling» kan den ansatte
fremføre sin varsling skriftlig. Rutinene inneholder ikke «… oppfordring til å varsle om
kritikkverdige forhold».
Kommunedirektøren er tydelig på at det skal være trygt å varsle om kritikkverdige forhold. I
hoveddokument «Varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten» står det: «Gjengjeldelse
mot arbeidstaker som varsler er forbudt. Arbeidsgiver kan ikke besvare en varsling med
oppsigelse, avskjed, utstøting, trakassering eller andre negative reaksjoner som har karakter
av straff eller sanksjon. Vernet mot gjengjeldelse gjelder når arbeidstakers varslingsmåte har
vært forsvarlig. Arbeidstakere må allikevel tåle saklige motargumenter eller motbevis knyttet
11
12

Intervju med kommunedirektøren.
Intervju med kommunedirektøren.
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til de kritikkverdige forholdene. Gjengjeldelsesforbudet gjelder også hvis arbeidstaker
fremskaffer opplysninger eller på andre måter gir til kjenne at han eller hun vurderer å varsle.
Dette følger av arbeidsmiljøloven § 2-5. Arbeidsgiver har alltid bevisbyrden for å bevise at
gjengjeldelse ikke har funnet sted, det er ikke opp til den ansatte å måtte bevise at
gjengjeldelse har funnet sted.» Videre går det fram av veilederen at «Det er også ulovlig om
arbeidsgiver iverksetter noen form for gjengjeldelse mot en arbeidstaker som samler
informasjon og dokumentasjon for en eventuell fremtidig varslingssak. Arbeidstakerens vern
mot gjengjeldelser gjelder imidlertid kun for lovlige arbeidsmetoder ved forberedende tiltak».
Det følger av gjeldende rett at arbeidstaker alltid kan varsle i samsvar med varslingsplikt eller
kommunens rutiner for varsling. Det følger videre at intern varsling for alle praktiske tilfeller
er rettmessig.13 Ifølge kommunens veileder kan varselet gis muntlig eller skriftlig og det
stilles ingen krav til hva varselet skal inneholde. Rutinene inneholder imidlertid en
oppfordring til å bruke «Skjema for intern varsling». Varsling skal fortrinnsvis skje internt først til nærmeste fagleder. Dersom varsleren ikke får tilbakemelding oppfordres han til å ta
kontakt med kommunens advokatforbindelse. Den som varsler kan be om bistand fra
tillitsvalgte eller verneombud dersom det oppleves vanskelig å varsle.
«Det følger av kommuneloven § 23, samt forvaltningsloven § 17 at kommunedirektøren har
en plikt til å følge opp og sørge for forsvarlig utredning av mottatte varsler. En varslingssak er
i utgangspunktet å anse som en hvilken som helst annen sak og skal behandles i tråd med
ordinære arbeidsrettslige prinsipper og prosedyrer for god saksgang. Opplysninger som har
kommet frem i varselet skal undersøkes for å avgjøre om det skal opprettes en videre
varslingssak om forholdet. Dersom det opprettes en sak på grunnlag av varselet må saken
journalføres som varslingssak i tråd med arkivloven, forskrifter samt arkiveringsrutinene i
kommunen. Det skal skrives referat fra alle møter med den det varsles om eller med andre
involverte i saken. Referatet/-ene skal arkiveres som dokumenter i saken»14.
Av rutinene og retningslinjene går det fram at alle ansatte i kommunen har rett til å varsle om
kritikkverdige forhold. Med kritikkverdige forhold menes brudd på lover og forskrifter eller
interne retningslinjer. «Forhold som en arbeidstaker mener er kritikkverdig utelukkende ut fra
egen politisk eller etisk overbevisning er ikke omfattet av varslingsbestemmelsen i
Arbeidsmiljøloven.» Den det varsles mot skal bli gjort kjent med varselet og innholdet i dette.
Avhengig av sakens karakter må det vurderes mot forspillelse av bevis, fare for gjengjeldelse
eller lignende.
Dokumentene «rutiner for varsling» og «Veiledning av varslingsrutiner i Karasjok kommune»
inneholder informasjon om mottak, behandling og oppfølging av varsling. Her går det fram at
den det varsles mot skal ha mulighet til å gi sin versjon av saken. Det går videre fram at det er
viktig med rask saksbehandling for å hindre uheldig utvikling i saken og at sakens fakta skal
undersøkes for å avgjøre om: «… det skal opprettes en videre varslingssak om forholdet».
Kommunedirektøren er tydelig på at det skal være takhøyde på å si fra om kritikkverdige
forhold i Karasjok kommune. Det understrekes at der er viktig med en god dialog med partene
før, under og etter behandling av varselet.

13
14

Prop.74 L, kap 9.4.2 s.31.
Hoveddokument varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten
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I veilederen til varslingsrutinene fremgår prinsipper for behandling av varslingssaker:
- Alle varslingssaker skal tas alvorlig
- Saksbehandling skal iverksettes med en gang varselet er mottatt
- Den som varsler skal ivaretas på en god måte
- Den/de det varsles om har krav på rettssikkerhet
- Varslingssaker skal behandles konfidensielt
- Varslingsrutiner skal danne grunnlag for at arbeidstaker ikke frykter gjengjeldelse ved
eventuell varsling
- Tilbakemelding til varsler og behandling av varslingssaken skal skje innen rimelig tid
Av punkt 5.7 i veilederen står det at identiteten til varsleren er fortrolig informasjon. Personen
det varsles om skal i utgangspunktet gjøres kjent med varselet og sakens opplysninger. Han
har også krav på innsyn i sakens opplysninger etter forvaltningslovens § 18.
Videre er kommunedirektøren tydelig på at det ikke kan varsles anonymt. Med anonym
varsling menes at varsel blir gitt uten at varslerens identitet blir kjent for mottakeren av
varselet. Av rutiner for varsling går det fram at dersom varselet er mot en person i kommunen,
skal denne gjøres kjent med hvilke opplysninger som er gitt. Vedkommende skal da ha
mulighet til å gi sin versjon av saken.
Det er ifølge kommunedirektøren viktig å ivareta begge parter og «… vi prøver å ivareta
begge parter. Vi legger vekt på å være nøytrale. Man må prøve å ta vare på begge parter og
det tror jeg vi får til ved en god dialog med alle parter i saken».
Det er i utgangspunktet nærmeste leder som skal behandle varselet, dersom varselet er mot
nærmeste leder er det nivået over som skal ta saken. Er det varsel på enhetsleder skal det
behandles i strategisk ledelse.
Avhengig av type varsel og varselets innhold er det i utgangspunktet nærmeste leder som skal
behandle varselet, dersom varselet er mot nærmeste leder er det nivået over som skal ta saken.
Dersom det varsles om en enhetsleder er det kommunedirektøren som må behandle saken.
Ifølge kommunedirektøren skal det, i en innledende fase, foretas en vurdering av innholdet i
det innkomne varsel, hva dreier saken seg om? Hvem er det varslet mot? Den videre saksgang
blir avgjort når det er foretatt en vurdering av disse forhold. Ytring som kun gjelder
arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling etter arbeidsmiljøloven.
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3.3 Vurderinger
Undersøkelsen viser at Karasjok kommune har utarbeidet skriftlige rutiner for intern varsling.
Rutinene anses teknisk sett å være lett tilgjengelig for alle ansatte. Tilbakemeldinger fra de
tillitsvalgte godtgjør at de ansatte er blitt gjort kjent med rutinene gjennom opplæring i
Compilo. Vi merker oss at de tillitsvalgte samtidig uttrykker behov for hyppigere
opplæringstiltak blant annet opplæring rettet mot nytilsatte.
Utfordringer - når det både gjelder utstyr og nett-tilgang/trådløst nettverk – medfører
imidlertid at vi ikke kan anse rutinenes tilgjengelighet å være fullt ut tilfredsstillende. Det
faktum at fullstendig bekrivelse av fremgangsmåte for varsling og fremgangsmåte for
arbeidsgivers saksbehandling i samsvar med lovens § 2 A-6 ikke fremgår av ett samlet
dokument, men må leses ut fra sammenhengen i flere dokumenter bidrar også til at det er
vanskelig å vurdere innholdet i rutinene som lett tilgjengelig.
Rutinene inneholder for øvrig ikke en eksplisitt oppfordring til å varsle om kritikkverdige
forhold, men fremgår mer implisitt, jfr. formuleringene om viktigheten av en åpenhetskultur
for å ta opp kritikkverdige forhold. Oppfordringen om å varsle om kritikkverdige forhold
kunne med fordel ha kommet tydeligere frem.
Dokumentet «Rutiner for varsling» inneholder en beskrivelse av fremgangsmåten for varsling,
som sammen med beskrivelsen i veilederen gir et godt bilde av fremgangsmåtene, og som vi
anser å oppfylle lovkravet. Vi finner det imidlertid ikke optimalt at begge dokumentene må
leses i sammenheng for å få den fullstendige oversikten.
Beskrivelsen av fremgangsmåten for kommunens saksbehandling ved mottak, behandling og
oppfølging fremgår i all hovedsak av veilederen og har fått mindre plass i rutinedokumentet.
Rutinedokumentet og veilederen overlapper hverandre og inneholder i sum beskrivelser som
vi i utgangspunktet mener ivaretar sentrale arbeidsrettslige prinsipper i saksbehandlingen.
Kravet til dokumentasjon av saksbehandlingen kommer for eksempel tydelig frem. Vi mener
likevel at språklige uklarheter, blant annet beskrivelsene av varslers krav på anonymitet og
muligheten for behandling av varslingssaker i AMU, kan skape tvil om rutinene ivaretar alle
berørte parter på en tilfredsstillende måte. Det fremstår også som usikkert om prinsippene om
diskresjon, konfidensialitet og kontradiksjon i saksbehandlingen kommer klart nok frem.
Rutinene kunne med fordelt også omtalt habilitet og habilitetsvurderinger.
Selv om rutinene sammen med veilederen i stor grad fremstår som oppdatert med hensyn til
innhold, er henvisningene til arbeidsmiljøloven ikke oppdatert til gjeldende bestemmelser.
På grunn av at kommunen etter sigende ikke har hatt varslingssaker de siste årene har
revisjonen ikke grunnlag for å vurdere kommunens praksis for håndtering av interne varsler
nærmere.

3.4 Konklusjon
Karasjok kommune har ikke fullt ut tilfredsstillende system og for håndtering av intern
varsling.
Det er utarbeidet skriftlige rutiner som i utgangspunktet er lett tilgjengelig elektronisk.
Utfordringer med utstyr og nett-tilgang/trådløst nettverk, samt uklarheter og muligens
motstridende beskrivelse av arbeidsgivers saksbehandling medfører imidlertid at vi ikke kan
anse rutinenes tilgjengelighet og utforming å være fullt ut tilfredsstillende. Oppfordring om å
varsle om kritikkverdige forhold kunne med fordel også ha kommet tydeligere frem.
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4 KONKLUSJON
Karasjok kommune har ikke fullt ut tilfredsstillende system og for håndtering av intern
varsling.
Det er utarbeidet skriftlige rutiner som det i utgangspunktet er lett tilgjengelig elektronisk.
Utfordringer med utstyr og nett-tilgang/trådløst nettverk, samt uklarheter og muligens
motstridende beskrivelse av arbeidsgivers saksbehandling medfører imidlertid at vi ikke kan
anse rutinenes tilgjengelighet og utforming å være fullt ut tilfredsstillende. Oppfordring om å
varsle om kritikkverdige forhold kunne med fordel også ha kommet tydeligere frem.et i
utgangspunktet er lett tilgjengelig elektronisk. Utfordringer med utstyr og nett-
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5 ANBEFALINGER
Med bakgrunn i hovedfunnene som er gjort i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale at
Karasjok kommune reviderer og oppdaterer rutinene for intern varsling av kritikkverdige
forhold i kommunen, slik at både rutinene og meningsinnholdet blir lett tilgjengelig for alle
ansatte.
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6 KILDER OG LITTERATUR
Lover og forskrifter
• Lov av 17. juni 2005 nr. 62. om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv
(arbeidsmiljøloven)
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften)
• Prop.74 L Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)
• Prop. 72 L Endringer i arbeidsmiljøloven (varsling og arbeidstid)
Veiledere og anbefalinger
• Arbeidstilsynet - https://www.arbeidstilsynet.no/tema/varsling/
• KS Varslingsordning for å avdekke kritikkverdige forhold
https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/etikk/gode-radetikkarbeid/varslingsordning-for-a-avdekke-kritikkverdige-forhold/
• COSO Internkontroll-et integrert rammeverk.
• The European framework agreement on harassment and violence at work (2007)
Interne dokumenter

•
•
•
•
•
•
•
•

Hoveddokument varsling av kritikkverdige forhold i virksomheten
Rutiner for varsling
Veiledning av varslingsrutiner i Karasjok kommune
Skjema for intern varsling
Skjema for ansatte som opplever diskriminering eller trakassering
Skjema for varsling av seksuelle overgrep
Varsling av lege
Operative prosedyrer for nødnett i AMK-område
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Vedlegg 1: Kommunedirektørens kommentarer
Hei
Jeg fikk informasjonen i morges og har lest gjennom dokumentene. Kommunedirektør har ingen
kommentarer til høringsuttalelse. Forvaltningsrevisjonens konklusjon stemmer overens med
kommunaldirektørens. Det er ingen kommentarer til fremgangsmåte.

Dearvvuođaiguin/Med hilsen
Elisabeth Larsen
Gieldda veahkkedirektevra/assisterende kommunedirektør
Kárášjoga gielda Karasjok kommune
Telefuvdna/telefon: 413 54 989
elisabeth.larsen@karasjok.kommune.no
Ovttas ovddasguvlui Sammen fremover
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte
forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot
faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de konklusjoner
som trekkes.
Nedenfor følger en presentasjon av revisjonskriteriene som er lagt til grunn i undersøkelsen, der
det blir redegjort for grunnlaget for kriteriene:
Problemstilling:
I hvilken grad har Karasjok kommune tilfredsstillende system og rutiner for varsling?
Revisjonskriterier
•
•
•

Karasjok kommune skal ha utarbeidet skriftlige rutiner for varsling
Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten.
Rutinene skal inneholde:
✓ Oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
✓ Fremgangsmåte for varsling
✓ Fremgangsmåte for arbeidsgivers mottak, behandling, og oppfølging av varsling.
Fremgangsmåten bør ivareta alminnelige arbeidsrettslige prinsipper som f.eks.:
- habilitet, nøytralitet, kompetanse
- dokumentasjon
- kontradiksjon
- diskresjon og konfidensialitet

Det fremgår av arbeidsmiljølovens § 2 A-6 at Karasjok kommune har plikt til å ha skriftlige
rutiner for intern varsling. Rutinene skal være utarbeidet i samarbeid med arbeidstakerne og
deres tillitsvalgte. Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakerne og som et minimum
inneholde:
• oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
• fremgangsmåte for varsling
• fremgangsmåte for arbeidsgivers saksbehandling ved mottak, behandling og oppfølging
av varsling
Rutinene skal også legge til rette for anonyme varsler, her må den enkelte virksomhet finne hva
som er hensiktsmessig fremgangsmåte.
Når det er varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten, skal arbeidsgiver i samsvar med
lovens § 2 A-3 sørge for at varslet innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt. Bestemmelsen
presiserer arbeidsgivers ansvar for å påse at den som har varslet, har et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø. Arbeidsgivers omsorgsplikt og ansvar for å sikre arbeidstakerne et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø, omfatter både varsler og den som eventuelt har fått et varsel rettet mot seg.
Det er viktig at virksomheten har rutiner som sikrer forutsigbarhet for arbeidstaker, arbeidsgiver
og den det varsles mot. Derfor er det lagt inn krav om at rutinene skal inneholde retningslinjer
for mottak, behandling og oppfølging av varsling fra arbeidsgivers side, herunder hvem som har
ansvar for behandling og oppfølging av varslingssaker.
Det er viktig å merke seg at arbeidsgivers plikt til å ha rutine, det vil si standardisert
arbeidsmetode, for å avdekke brudd på arbeidsmiljøloven har eksistert lenge før dette ble
presisert i varslingsbestemmelsene. En varslingssak er i utgangspunktet å anse som en hvilken
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som helst annen sak i virksomheten og skal behandles i tråd med ordinære arbeidsrettslige
prinsipper og prosedyrer for god saksgang.
Presiseringene om varslingsreglene som er nevnt over innebærer at arbeidsgiver må foreta en
vurdering ved hvert varsel - om det foreligger en varsling etter arbeidsmiljølovens bestemmelser
eller ikke. Dersom arbeidsgiver kommer fram til at «varselet» ikke fyller kravene for varsling må
han vurdere om arbeidsgiver allikevel har aktivitetsplikt.
Det er fire grunnleggende saksbehandlingsregler som gjelder både for varslingssaker og for
undersøkelse om det foreligger andre brudd på arbeidsmiljøloven:
• habilitet, nøytralitet, kompetanse
• dokumentasjon
• kontradiksjon
• diskresjon og konfidensialitet
Varslingssaker skal behandles slik god skikk og bruk krever for å sikre en rettferdig, saklig, rask
og grundig saksgang. Lovfestede og ulovfestede arbeidsrettslige prinsipper utfylles blant annet
av den europeiske rammeavtale for håndtering av vold og trakassering i arbeidslivet15.16 Sentrale
prinsipper i avtalen er:
• rett til å klage
• klager skal understøttes av detaljert informasjon («detailed information»)
• rett til en upartisk høring basert på prinsipper om rettferdig saksgang, diskresjon og
konfidensialitet (ikke anonymitet)
• klagen skal bli undersøkt uten unødvendige forsinkelser
• det skal vurderes om trakassering har forekommet eller ikke
• tiltak som skal iverksettes mot den som eventuelt har stått bak
• falske anklager17 skal ikke tolereres og kan medføre disiplinære reaksjoner
• saker skal normalt håndteres av virksomheten
• den som er rammet har krav på støtte og om nødvendig hjelp til reintegrering
• det skal utvikles lokale prosedyrer
• ekstern hjelp kan være nødvendig og nyttig
<NB! Det er kun det som er direkte relevant for å beskrive målestokken (kriteriet) vi skal måle
praksis opp mot som skal beskrives i vedlegg 2. Dersom det anses nødvendig å sette denne
målestokken i en større sammenheng bør det vurderes å benytte kapittel 2 (evt. pkt. 1.3) til
formålet>

15

The european framework agreement on harassment and violence at work (2007)
Både arbeidslivets parter (LO, NHO, KS, Spekter Unio, Akademikerne, HSH (Virke)) og den norske regjeringen
har skrevet under avtalen.
17
Der klager ikke er i aktsom god tro
16
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Vedlegg 3: Metode og gjennomføring
Generelt om forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre
systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse
og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak.
De sentrale elementene for planlegging, gjennomføring og kvalitetssikring av
forvaltningsrevisjoner bygger på Standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001). Standarden angir
god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Med utgangspunkt i temaer og
problemstillinger som ligger i oppdraget fra kontrollutvalget, utledes relevante revisjonskriterier.
Deretter kartlegges og beskrives de undersøkte virksomhetenes systemer, praksis eller resultater
på aktuelle områder. Faktabeskrivelsen blir så vurdert opp mot revisjonskriteriene, med vekt på
avvik og sammenfall. Dette leder frem til konklusjoner og eventuelle anbefalinger.

Beskrivelse av prosjektgjennomføringen
Undersøkelsen er gjennomført som en breddeundersøkelse i forbindelse med underproblemstilling under strekpunkt 1 og som en dybdeundersøkelse under strekpunkt 2. I
breddeundersøkelsen har vi holdt kommunens varslingsbestemmelser opp mot
arbeidsmiljølovens bestemmelser i kapittel 2A og vi har gjennomført et e-post intervju med
hovedtillitsvalgte i kommunen. I dybdeundersøkelsen har vi gjennomført intervju med
kommunens ledelse med vekt på arbeidsrettslige spørsmål i behandlingen av en (oppkonstruert)
sak.
Undersøkelsen startet opp med utsendelse av oppstartsbrev den 5.november 2020 til
kommunedirektøren og den 12.januar fikk vi oppnevnt kontaktperson i kommunen for
gjennomføring av denne forvaltningsrevisjonen. Prosjektplan med utkast til revisjonskriterier ble
oversendt kommunedirektøren sammen med oppstartsbrev. I oppstartsmøte den 5.februar ga vi
en nærmere orientering om kriteriene og om gjennomføring av prosessen.
Datainnsamlingen som gjaldt perioden etter innføring av nåværende bestemmelser startet opp
medio februar og ble avsluttet 6 april d.å.
• Intervju med hovedverneombud ble gjennomført 18.februar og referat fra intervju ble
oversendt hovedverneombud den 23.februar 2021.
• Intervju med kommunedirektøren ble gjennomført den 24.mars og kommune direktørens
godkjenning av referat forelå samme dag.
• Spørreundersøkelse ble sendt hovedtillitsvalgte den 23.februar og svarene forelå den
27.februar 2021.

Valgte metoder
Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn og bearbeide
data som kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Undersøkelsen er basert på
informasjon samlet inn gjennom intervjuer, dokumentgjennomgang, gjennomgang av
kommunens kvalitetssystem (Compilo) og e-post intervju. I dybdeundersøkelsen har vi
gjennomført 1 intervju med ledelsen og 3 e-post intervjuer personalsjef, hovedverneombud og
tillitsvalgte.
Hovedproblemstillingen i undersøkelsen har vært:
I hvilken grad har Karasjok kommune tilfredsstillende system og rutiner for intern
varsling?
Problemstillingen er utgangspunktet for valg av metode. Ut fra problemstillingen har vi valgt å
besvare problemstillingen ved intervju, dokumentanalyse og e-postintervju med tillitsvalgte og
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ved dybdeintervju av ledelsen.
Intervjuer
Intervju med hovedverneombud ble gjennomført som individuelt intervju og som gruppeintervju
med ledelsen. Intervjuet hadde semistrukturert form og tok utgangspunkt i hovedspørsmål som
var formulert på forhånd og ble fulgt opp med oppfølgingsspørsmål der dette ble vurdert som
nødvendig.
Alle intervjuobjektet har fått oversendt intervjureferatene til verifisering og hatt muligheter til å
utdype og komplettere referatene der det var behov for det.
E-post intervju
Vi har sendt ut e-postintervju til hovedtillitsvalgte for 8 fagforeninger. Vi har også innhentet
supplerende data fra personalsjefen gjennom e-post intervju. Undersøkelsene tok sikte på å
innhente informasjon om deltakernes kjennskap til varslingsbestemmelsene og deltakelse i
utarbeidelsen av disse. Vi fått inn svar som de foreningene som dekker en stor majoritet av de
ansatte.
Dokumentgjennomgang
Vi har foretatt dokumentgjennomgang av varslingsrutiner vedtatt i AMU 2009, skjema for intern
varsling, VARSLING av kritikkverdige forhold i virksomheten og veiledning av varslingsrutiner
i Karasjok kommune. I undersøkelsen har vi sammenholdt og vurdert kommunens rutiner mot
bestemmelsene i arbeidsmiljøloven.
Gjennomgang av Compilo
Compilo er kommunens system for etablering og oppbevaring av interne rutiner i forbindelse
med varsling.

Gyldighet og pålitelighet
Kommunerevisjonens kvalitetssikring av datagrunnlaget omfatter en vurdering av
dataenes gyldighet og pålitelighet. Med gyldighet menes hvor godt man klarer å måle
det man har til hensikt å måle eller undersøke, mens pålitelighet refererer til hvor
nøyaktig innsamlingen av data har vært.
Undersøkelsen bygger på data innhentet ved hjelp av flere metoder og fra ulike datakilder, som
dokumentgjennomgang, intervju, e-post intervju og gjennomgang av Compilo, jfr. også
beskrivelsene ovenfor av de ulike metodevalgene i undersøkelsen.
Når det gjelder dokumentgjennomgang var det behov for å finne ut hvordan rutinene var ment å
fungere. De dokumentene vi har gått gjennom vurderer vi som relevant for formålet. Valg av
intervjuobjekt og metode begrunnes med behovet for å få fram nyansene når det gjelder de
ansattes oppfatninger om og praktisering av rutinene for varsling.
Styrken med dokumentanalyse som metode er at de favner bredt og beskriver det typiske,
svakheten i datamaterialet ved rutinebeskrivelser og annet skriftlig materiale er at det kan være
svak på relevans – eller om dokumentene beskriver virkeligheten slik den er. Styrken ved
intervju er at det er mulighet for å gå i dybden. Ved å triangulere intervju med dokumentanalyse
vil man kunne gå i dybden og dekke over svakhetene i andre metoden for innsamling av data. Vi
har bare er brukt verifiserte intervjudata i intervju-undersøkelsen.
Selv om dokumentene som er lagt til grunn for undersøkelsen er vedtatt i arbeidsmiljøutvalget og
beskriver fremgangsmåten ved varsling gir de ingen garanti for at de blir brukt nøyaktig slik det
blir beskrevet. Vi legger til grunn at vi gjennom individuelle intervju og e-post intervju med
relevant personell har fanget opp avvik fra beskrevne rutiner. Vi vil av den grunn hevde at
datagrunnlaget for denne undersøkelsen er tilstrekkelig for å danne et (gyldig) bilde av
varslingsrutinene i kommunen. Samlet sett mener vi at datagrunnlaget gir et tilfredsstillende
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pålitelig og gyldig grunnlag for våre vurderinger og konklusjoner.

Intern kvalitetssikring
Vest Finnmark kommunerevisjon har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal
standard for kvalitetskontroll (ISQC 1). Kvalitetskontrollsystemet omfatter dokumenterte
retningslinjer og rutiner for etterlevelse av etiske krav, faglige standarder og krav i gjeldende
lovgivning og annen regulering. Som en del av kvalitetskontrollsystemet har vi rutiner for å følge
opp og sikre at revisjonsteamet har tilstrekkelig uavhengighet.

Høring
Kommunedirektøren har fått anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår av
rapporten. Høringssvaret fremgår av rapportens vedlegg 1.
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Ovdagoddi - Formannskapet
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Gielddastivra - Kommunestyret

19.05.2022

Raporta maŋŋá hálddašandárkkástusa Buozalmasvuođajávkan ja
IA-šiehtadus Rapport etter forvaltningsrevisjon sykefravær og IA-avtale
Vedlegg til saken:
1

Rapport etter forvaltningsrevisjon - Sykefravær og IA-avtalen

Dárkkistanlávdegotti áššeguoddu/kontrollutvalgets innstilling
1. Gielddastivra čujuha hálddašandárkkástusraportii «Buozalmasvuođajávkan ja IA-šiehtadus»,
man dárkkistanlávdegotti lea sádden.
2. Gielddastivra váldá vuhtii raportta «Buozalmasvuođajávkan ja IA-šiehtadus» dieđuid ja
loahppabohtosa ja guorrasa ávžžuhusaide, mat das ovdanbohtet.
3. Gielddastivra bivdá gielddadirektevrra fuolahit raportta ávžžuhusaid čuovvoleami iskama
gávdnosiid vuođul, dás:
 Čađahit doaimmaid, vai systemáhtalaš riskaárvvoštallamat čađahuvvojit
 Álggahit doaimmaid, vai HMS-barggu systemáhtalaš goziheapmi ja dárkkisteapmi
čađahuvvo
 Árvvoštallat doaimmaid buohcanruhtabuhtadusaid čuovvoleami nanosmahttimii.
1. Kommunestyret viser til kontrollutvalgets oversendte forvaltningsrevisjonsrapport «Sykefravær
og IA-avtalen».
2. Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i rapporten «Sykefravær og IA-avtalen» til
orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for oppfølgning av rapportens anbefalinger med
bakgrunn i de funn som er gjort i undersøkelsen, herunder:




gjennomføre tiltak for å sikre at det gjennomføres systematisk risikovurderinger
iverksette tiltak for å sikre at det gjennomføres systematisk overvåking og gjennomgang av
HMS-arbeidet
vurdere tiltak for å styrke oppfølging av sykepengerefusjoner.
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Saksprotokoll i Ovdagoddi - Formannskapet - 11.05.2022
Meannudeapmi/Behandling:
Formannskapet følger kontrollutvalgets innstilling:
Votering: Enstemmig
Mearrádus/Vedtak:
1.Gielddastivra čujuha hálddašandárkkástusraportii «Buozalmasvuođajávkan ja IA-šiehtadus»,
man dárkkistanlávdegotti lea sádden.
2.Gielddastivra váldá vuhtii raportta «Buozalmasvuođajávkan ja IA-šiehtadus» dieđuid ja
loahppabohtosa ja guorrasa ávžžuhusaide, mat das ovdanbohtet.
3.Gielddastivra bivdá gielddadirektevrra fuolahit raportta ávžžuhusaid čuovvoleami iskama
gávdnosiid vuođul, dás:
Čađahit doaimmaid, vai systemáhtalaš riskaárvvoštallamat čađahuvvojit
Álggahit doaimmaid, vai HMS-barggu systemáhtalaš goziheapmi ja dárkkisteapmi čađahuvvo
Árvvoštallat doaimmaid buohcanruhtabuhtadusaid čuovvoleami nanosmahttimii.
1.Kommunestyret viser til kontrollutvalgets oversendte forvaltningsrevisjonsrapport
«Sykefravær og IA-avtalen».
2.Kommunestyret tar opplysningene og konklusjonene i rapporten «Sykefravær og IA-avtalen»
til orientering og slutter seg til anbefalingene som gis i den.
3.Kommunestyret ber kommunedirektøren sørge for oppfølgning av rapportens anbefalinger med
bakgrunn i de funn som er gjort i undersøkelsen, herunder:
gjennomføre tiltak for å sikre at det gjennomføres systematisk risikovurderinger
iverksette tiltak for å sikre at det gjennomføres systematisk overvåking og gjennomgang av
HMS-arbeidet
vurdere tiltak for å styrke oppfølging av sykepengerefusjoner.

Saksutredning
Bakgrunn
Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2017–2020, vedtatt av
kommunestyret i Karasjok 16. mars 2017 (sak 17/10).
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Kontrollutvalget vedtok igangsetting av denne forvaltningsrevisjonen på møte i utvalget 28.
november 2019 i sak 9/2019. Kontrollutvalgets vedtak om bestilling ble gjort på grunnlag av
prosjektskisse utarbeidet av Vefik IKS.
Formål
Det framgår av rapporten at formålet med undersøkelsen er å undersøke hvordan Karasjok
kommune jobber med forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte i henhold til
«Avtale om et mer inkluderende arbeidsliv» for perioden 1.januar 2019-31.desember 2022.
Problemstillinger i rapporten
I rapporten framgår det at forvaltningsrevisjonen har blitt gjennomført på bakgrunn av følgende
problemstilling:
1. I hvilken grad følger Karasjok kommune opp lover og forskrifter når det gjelder å
forebygge sykefravær og følge opp sykemeldte?
2. Har kommunen tilfredsstillende rutiner for innkreving av refusjoner fra NAV?
Avgrensning i rapporten
Revisor har rettet undersøkelsen om Karasjok kommune har etablert rutiner for forebygging av
sykefravær og oppfølging av sykemeldte i henhold til avtalen om inkluderende arbeidsliv. Videre
skal revisjonen undersøke om kommunen har etablert tilfredsstillende rutiner og prosedyrer for
innkreving av sykepengerefusjoner fra NAV.
Revisors hovedkonklusjon fra rapporten
Revisjonens undersøkelse viser at Karasjok kommune bare i noen grad følger opp lover og
forskrifter når det gjelder å forebygge sykefravær.
Arbeidet med å forebygge sykefravær synes ikke å ha blitt prioritert de siste årene. Det er ikke
gjennomført risikovurderinger og/eller systematisk overvåking og gjennomgang av
internkontrollen i samsvar med kravene i internkontrollforskriften.
Mangler ved det lokale topartssamarbeidet og liten kjennskap til det forebyggende
sykefraværsarbeid blant de ansatte er også en svakhet i kommunens HMS og IA-arbeid
Karasjok kommune følger opp lover og forskrifter når det gjelder oppfølging av sykemeldte.
Revisjonen er av den oppfatning at det har vært svakheter i kommunens rutiner for innkreving av
sykepengerefusjoner. Revisjonen legger til grunn at det ikke har gått tydelige fram hvordan
ansvar og myndighet har vært delegert og hvilke arbeidsoperasjoner som har vært nødvendig for
å holde restansesituasjonen under kontroll.
Revisjonens anbefalinger
Karasjok kommune anbefales å:


gjennomføre tiltak for å sikre at det gjennomføres systematisk risikovurderinger



iverksette tiltak for å sikre at det gjennomføres systematisk overvåking og gjennomgang
av HMS-arbeidet



vurdere tiltak for å styrke oppfølging av sykepengerefusjoner.
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Vurdering
Sekretariatets vurderinger tar blant annet utgangspunkt i faglige krav til forvaltningsrevisjon slik
disse framgår av god kommunal revisjonsskikk – i dette tilfellet RSK 001 - Standard for
forvaltningsrevisjon, fastsatt av styret i Norges kommunerevisorforbund (NKRF), heretter
forkortet RSK 001.
Sekretariatets vurderinger tar også utgangspunkt i kontrollutvalgets vedtak om bestilling av
denne forvaltningsrevisjonen.
Bestilling og problemstillinger
Sekretariatet viser til RSK 001 punkt 4 der det sies at revisor skal gjennomføre oppdraget i
forvaltningsrevisjon i samsvar med kontrollutvalgets vedtak. Ved behov for å endre vedtatte
avgrensninger skal dette tas opp med kontrollutvalget.
Sekretariatet vurderer det slik at rapporten «Sykefravær og IA-avtalen» er i tråd med
problemstillingene som ble vedtatt av kontrollutvalget 28. november 2019. Sekretariatet anser at
revisjonen har svart på problemstillingene.
Avgrensning
Sekretariatet vurderer det slik at avgrensningen av den gjennomførte undersøkelse er i samsvar
med det som ble lagt til grunn ved kontrollutvalgets vedtak om oppstart.
Revisjonskriterier
I RSK 001 punkt 14 sies det at revisor med utgangspunkt i problemstillingen(e) skal utlede
revisjonskriterier for hver forvaltningsrevisjon. I rapporten framgår det at revisor har utledet til
sammen 6 revisjonskriterier.
I NKRFs kommentarer til dette kravet sies det at å utlede kriterier innebærer at revisor må
beskrive eller gjengi kildene til kriteriene og vise en logisk sammenheng mellom kildene og det
endelige kriteriet. Dette framgår av rapporten.
Konklusjoner i rapporten
I RSK 001 framgår det at revisor på bakgrunn av sine vurderinger skal konkludere på
problemstillingen(e). Rapporten viser at revisor har gjort dette.
Vedrørende revisjonens anbefalinger
I RSK 001 punkt 23 sies det at revisor skal gi anbefalinger når det er hensiktsmessig med
bakgrunn i data, vurdering(er) og konklusjon(er), men at revisor likevel ikke skal anbefale
detaljerte løsninger. I rapporten har revisor funnet det hensiktsmessig å komme med
anbefalinger.
Sekretariatet tilrår kontrollutvalget å gjøre kommunestyret oppmerksom på disse anbefalingene i
sin innstilling til kommunestyret.
Kontradiksjon
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I henhold til krav i lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk (RSK 001) skal revisor sende
et utkast til forvaltningsrevisjonsrapport til uttalelse til kommunedirektøren. I rapporten framgår
det at revisor har gjort dette. Revisjonen gjør kontrollutvalget oppmerksom på at de ikke har
mottatt kommunedirektørens uttalelse.
Utkast til rapport ble sendt til kommunedirektøren til uttalelse den 2. juli d.å. Etter at det ble
foretatt noen justeringer i rapporten ble nytt utkast til rapport sendt til kommunedirektøren til
uttalelse den 28. september og det ble igjen sendt påminnelse den 19. oktober. Revisjonen har
fortsatt ikke mottatt kommunedirektørens uttalelse. Revisjonen sender rapporten til
kontrollutvalget uten kommunedirektørens uttalelse.
Vedrørende revisors uavhengighet
I RSK 001 punkt 3 framgår det at revisor skal være uavhengig og objektiv ved utførelsen av sine
oppgaver. Det framgår videre at vurdering av uavhengighet må dokumenteres for hver
forvaltningsrevisjon. Det framgår også at uavhengighet må vurderes gjennom hele
forvaltningsrevisjonen. Det framgår videre at oppdragsansvarlig revisor skal sørge for at alle som
utfører oppgaver i forvaltningsrevisjonen ivaretar kravet om avhengighet. I NKRF sine
kommentarer til dette punktet i RSK 001 sies det at kravet om uavhengighet og objektivitet må
gjøres gjeldende for enhver som utfører revisjonsoppdrag for en kommune, samt at dette for
innleide rådgivere/konsulenter må sikres gjennom avtale.
Det opplyses i rapportens forord at revisjonen før igangsetting av forvaltningsrevisjonen og ved
gjennomføring av undersøkelsen har vurdert sin uavhengighet overfor Karasjok kommune, jfr.
kommunelovens § 24-4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon §§ 16-19. Revisjonen opplyser
vider at de ikke kjenner til forhold som er egnet til å svekke tilliten til deres uavhengighet og
objektivitet til det arbeidet som har blitt gjort.
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisors vurdering av sin uavhengighet i forhold til Karasjok
kommune er ikke vedlagt rapporten.
Leveringstid
Kontrollutvalget vedtok oppstart av undersøkelsen i november 2019 og ferdig rapport er levert i
november 2021. Det framgår av rapporten at oppstartsbrev ble sendt til kommunedirektøren i
februar 2021.
I vedtak i sak om behandling av prosjektskisse angir kontrollutvalget at det legger til grunn at
ferdig rapport oversendes sekretariatet «innen utgangen av 2020». Denne fristen må anses å være
betydelig overskredet.
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FORORD
Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2017–2020, vedtatt av
kommunestyret i Karasjok kommune 16. mars 2017 (sak 17/10). Det framgår av planen at det
skal gjøres en forvaltningsrevisjon av Karasjoga gielda/Karasjok kommune «Sykefravær og
IA-avtalen».
Prosjektgruppa har bestått av Arnt-Bjarne Aronsen som har vært prosjektleder og Jørund
Sagedal som har vært prosjektmedarbeider. Rapporten er kvalitetssikret av oppdragsansvarlig
forvaltningsrevisor Viggo Johannessen.
Våre informanter i kommunen har vært kommunedirektør Kurt Maurstad, personalrådgiver
Inger Lise Nordsletta, hovedverneombud Randi Olstad, hovedtillitsvalgte Vidar Somby, Aud
Scheie Anthi, Evy Guttorm og Georges Nasr.
Vi takker alle for et positivt samarbeid.
Alta, 28.oktober 2021

Arnt-Bjarne Aronsen
Prosjektleder/forvaltningsrevisor

Jørund Sagedal
Medarbeider/forvaltningsrevisor

Viggo Johannessen
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
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SYKEFRAVÆRET OG IA-AVTALEN

0 SAMMENDRAG
0.1 Formålet med prosjektet
Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet er å undersøke hvordan Karasjok kommune jobber
med forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte i henhold til «Avtale om et mer
inkluderende arbeidsliv» for perioden 1.januar 2019-31.desember 2022.

0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner
Karasjok kommune følger bare i noen grad opp lover og forskrifter når det gjelder å forebygge
sykefravær.
Arbeidet med å forebygge sykefravær synes ikke å ha blitt prioritert de siste årene. Det er ikke
gjennomført risikovurderinger og/eller systematisk overvåking og gjennomgang av
internkontrollen i samsvar med kravene i internkontrollforskriften. Mangler ved det lokale
topartssamarbeidet og liten kjennskap til det forebyggende sykefraværsarbeid blant de ansatte er
også en svakhet i kommunens HMS og IA-arbeid.
Karasjok kommune følger opp lover og forskrifter når det gjelder oppfølging av sykemeldte.
Revisjonen er av den oppfatning at det har vært svakheter i kommunens rutiner for innkreving av
sykepengerefusjoner. Revisjonen legger til grunn at det ikke har gått tydelige fram hvordan
ansvar og myndighet har vært delegert og hvilke arbeidsoperasjoner som har vært nødvendig for
å holde restansesituasjonen under kontroll.
Våre konklusjoner bygger på følgende vurderinger:
Karasjok kommune har bare i noen grad tilfredsstillende rutiner for det systematiske HMSarbeid.
Karasjok kommune har fastsatt tydelige mål for helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet. Kommunen
har også innarbeidet HMS-planen i organisasjonen og plassert ansvaret der det hører hjemme.
HMS-planen er imidlertid fra 2017 og kunne med fordelt blitt evaluert og revidert.
En del av kommunens enheter har for en tid siden gjennomført risikovurderinger, men
tilbakemeldingen fra kommunedirektøren tyder på at pågående organisasjonsprosesser har
medført at dette arbeidet jevnt over ikke har blitt prioritert. Det er etter vår oppfatning ikke
godtgjort at kommunens har en systematikk som sikrer oppdaterte risikovurderinger for
virksomheten.
Det er ikke avholdt HMS-møter og HMS er heller ikke fast tema på personalmøter selv om det
ifølge kommunens rutiner skal være det. Vi har ikke fått informasjon som skulle tilsi at det
arbeides etter oppdatert handlingsplan eller at det de senere år har blitt foretatt systematisk
overvåkning og gjennomgang av internkontrollen på området. Revisjonen vurderer dette som en
mangel ved kommunens HMS-arbeid.
Det er ikke etablert topartssamarbeid i forbindelse med HMS/IA. I likhet med de tillitsvalgte er
vi av den oppfatning at detaljene og strategien som skal føre fram til målet om et bedre
arbeidsmiljø / reduksjon i sykefraværet er lite kjent.
Revisjonen kan heller ikke se at kommunens rutiner for å forebygge sykefravær er forankret i
IA-avtalen 2019-2022. Etter revisjonens oppfatning sikrer ikke kommunens rutiner i tilstrekkelig
grad at det i et forebyggingsperspektiv gjennomføres systematisk helse-, miljø og sikkerhets
arbeid på alle plan i virksomheten.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
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Kommunen skal ha rutiner for å følge opp sykemeldte legge til rette for arbeidstakere som har
fått redusert arbeidsevne.
Selv om det er gitt uttrykk for at noen savner oppfølging ved langtidsfravær vurderer vi det slik
at kommunen har rutiner for oppfølging av sykemeldte og for tilrettelegging for arbeidstakere
som har fått redusert arbeidsevne.
Økningen i regnskapsførte utestående sykepengerefusjoner i perioden 2018-2020 har vært på
1 083 917 kr (35 %) samtidig som sykefraværet har vært relativt stabilt. Økningen i utestående
sykepengerefusjoner kan ikke forklares med økning i sykefravær.
Hva som er årsaken til oppbyggingen av restansene over en så lang tidsperiode har vi ingen
informasjon om. Årsaken kan ligge både hos NAV og kommunen. Det er imidlertid en svakhet at
det ikke er utarbeidet skriftlige rutiner for innkreving av sykepengerefusjoner. Mangel på
skriftlige rutiner kan ha skapt uklarhet om plassering av ansvar og myndighet innenfor området.
Etter det vi har bragt i erfaring har det ikke vært gjennomført regelmessige avstemming av
utestående restanser noe som har bidratt til manglende oppfølging mot NAV. Det er revisjonens
oppfatning at kommunens rutiner burde vært lagt til rette og praktisert på en slik måte at økende
restanser hadde blitt avklart, purret på og krevd innbetalt kort tid etter forfall.

0.3 Anbefalinger
Karasjok kommune anbefales å:
•
•
•

gjennomføre tiltak for å sikre at det gjennomføres systematisk risikovurderinger
iverksettes tiltak for å sikre at det gjennomføres systematisk overvåking og gjennomgang
av HMS-arbeidet
vurdere tiltak for å styrke oppfølging av sykepengerefusjoner.
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1 INNLEDNING
1.1 Kontrollutvalgets bestilling
Undersøkelsen er gjennomført i tråd med kontrollutvalgets bestilling:
«en forvaltningsrevisjon av området Sykefraværet og IA-arbeidet i Karasjok kommune».

1.2 Formål og problemstillinger
Formålet med forvaltningsrevisjonsprosjektet er å undersøke hvordan Karasjok kommune jobber
med forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte i henhold til «Avtale om et mer
inkluderende arbeidsliv» for perioden 1.januar 2019-31.desember 2022.
Undersøkelsen vil bli gjennomført på bakgrunn av to hovedproblemstillinger vedtatt av
kontrollutvalget 28. november 2019 (sak 09/19).
Hovedproblemstillingene er følgende:
1. I hvilken grad følger Karasjok kommune opp lover og forskrifter når det gjelder
å forebygge sykefravær og følge opp sykemeldte?
2. Har kommunen tilfredsstillende rutiner for innkreving av refusjoner fra NAV?

1.3 Tema og avgrensinger
Det er revisjonens forståelse at det skal gjennomføres en undersøkelse om Karasjok kommune
har etablert rutiner for forebygging av sykefravær og oppfølging av sykemeldte i henhold til
avtalen om inkluderende arbeidsliv. Videre skal revisjonen undersøke om kommunen har
etablert tilfredsstillende rutiner og prosedyrer for innkreving av sykepengerefusjoner fra NAV.

1.4 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte
forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot
faktagrunnlaget, og danner grunnlag for de analyser og vurderinger som foretas, og de
konklusjoner som trekkes.
Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder:
• Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. 17. juni 2005 nr. 62
(arbeidsmiljøloven)
• Lov om folketrygd (folketrygdloven) 28. februar 1997 nr. 19
• Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(Internkontrollforskriften) 6. desember 1996
• Forskrift om føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom 25. mars
1997
• Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) for 2019-2022.
• Arbeidsmiljøportalen: https://www.arbeidsmiljoportalen.no/

1.5 Gjennomføring og metodisk tilnærming
Forvaltningsrevisjoner skal gjennomføres og rapporteres i henhold til god kommunal
revisjonsskikk og etablerte anerkjente standarder på området. Denne rapport er utarbeidet
med grunnlag i RSK 001 standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av styret i Norges
kommunerevisorforbund.
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Vi har fått i oppdrag å gjennomføre en undersøkelse om Karasjok kommune følger opp
lover og forskrifter når det gjelder å forebygge sykefravær, følge opp sykemeldte og om
kommunen har tilfredsstillende rutiner for innkreving av sykepengerefusjoner fra NAV. I
undersøkelsen har vi foretatt datainnsamling ved intervju, dokument-analyse, statistiske
analyser og regnskapsanalyser. Undersøkelsen er avgrenset til perioden fra 2019 fram til i
dag og er sammenfallende med inngåelsen av ny IA-avtale.
En nærmere redegjørelse for metode, framgangsmåte og kvalitetssikring framgår av rapportens
vedlegg 3.

1.6 Rapportens oppbygging
Kapittel 1 inneholder en beskrivelse av rapportens formål, bestilling og bakgrunn mv. I kapittel 2
setter vi rapportens problemstilling inn i en sammenheng. Kapittel 3 inneholder en
sammenstilling av data som vi har hentet inn. Her har vi presentert de data vi mener er relevant
og viktig for problemstillingen. I kapittel 3 har vi også foretatt en vurdering av data opp mot
valgte kriterier. Under kapittel 4 har vi vurdert våre funn opp mot problemstillingene og våre
anbefalinger til kommunen går fram av kapittel 5.
I vedlegg 1 har vi lagt ved kommunedirektørens uttalelse til rapporten og i vedlegg 2 kan man se
hvilke kriterier som vi har lagt til grunn, hvilke kilder vi har brukt for kriteriene og hvordan vi
har kommet fram til kriteriene.
I vedlegg 3 redegjør vi for de metoder vil har valgt i gjennomføring av denne undersøkelsen, vi
gjør også en vurdering av sterke og svake sider ved de ulike metodene.
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2

BAKGRUNNSOPPLYSNINGER

I Karasjok kommune har det over flere år vært høyt sykefravær. Det samlede sykefraværet
(egen- og legemeldt) var ifølge årsmeldingene 10.88% i 2018, 11,46% i 2019 og 11,91% i 2020.
Økningen var 0.68% fra 2018 til 2019 og på 0,46% fra 2019 til 2020. Økningen var 1,14 % fra
2018 til 2020.
Tallene i tabellen under viser kun legemeldt sykefravær. Tabellen inkluderer ikke egenmeldt
sykefravær.1
Figur 1: Legemeldt sykefravær

Legemeldt sykefravær
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Kommunestyret i Karasjok kommune har uttalt at sykefraværet i kommunen ikke bør være
høyere enn 6 prosent.2
I kommunens årsmelding for 2019 sies det at kommunen over flere år har hatt et høyt
sykefravær. 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).3
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 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 søkelys på arbeidet med
sykefravær.
Sykefravær har en stor kostnad for samfunnet, den for enkelte kommune og for den enkelte
ansatte. IA-avtalen har som formål å redusere det samlede sykefravær i samfunnet. Det skilles
mellom sykefravær innenfor og utenfor arbeidsgiverperioden. Det er viktig å være oppmerksom
på at selv om kommunen får refundert deler av utgiftene ved sykefravær utover
arbeidsgiverperioden er det en rekke kostnader kommunen selv må dekke. Dette gjelder lønn
utover 6G, pensjonskostnader, feriepenger av lønn utover 6G og feriepengeavsetning av lønn
inntil 6G utover 48 sykefraværsdager.
Kostnaden for kommunen ved ett års sykefravær er ca. 150 000 kr avhengig av lønnsnivå.4 For
Karasjok kommune utgjør sykefraværet derfor et betydelig kostnadselement.
1

Data er innhentet fra SSB.
Årsmelding 2019, s.15.
3
Årsmelding 2019, s.66.
4
https://www.ks.no/fagomrader/statistikk-og-analyse/fravar/beregningsmodell-for-kostnader-av-sykefravar/
2
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3 I HVILKEN GRAD FØLGER KARASJOK KOMMUNE
OPP LOVER OG FORSKRIFTER NÅR DET GJELDER
Å FOREBYGGE SYKEFRAVÆR OG FØLGE OPP
SYKEMELDTE?
3.1 Forebygging av sykefravær
3.1.1 Kriterier
• Kommunen skal ha rutiner for det systematiske HMS-arbeid.
• Kommunen skal ha rutiner for å forebygge sykefravær.
3.1.2 Data
I henhold til internkontrollforskriften er det et krav at kommunen 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,
• kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende
planer og tiltak for å redusere risikoforholdene,
• iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i
medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen,
• foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den
fungerer som forutsatt
Internkontrollen skal dokumenteres i den form og det omfang som er nødvendig på bakgrunn av
virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse. Dokumentasjon som følger av krav i
eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, for eksempel instrukser, tillatelser,
kompetansebevis, sertifikater o.l. skal inngå.
Karasjok kommune anvender Compilo som er et helhetlig kvalitetssystem, til internkontroll og å
styre interne prosesser. Dette gjelder også arbeidet med Helse-, Miljø- og Sikkerhet og
Inkluderende Arbeidsliv. I Compilo ligger årlig handlingsplan for HMS/IA-arbeid. Her ligger
også kommunens planer, rutiner og opplegg for HMS-rapportering. I dokumentene ligger en
beskrivelse av kommunens mål for HMS-arbeid, ansvarskart og rutiner for oppfølging av
sykemeldte. Her går det fram at det skal utarbeides mål på HMS-området. Som generelt mål skal
kommunen ha et HMS-system som «… sikrer at kravene i lovgivningen på HMS-området og
kommunestyrets HMS-instruks blir etterlevet». Videre er det satt mål for de enkelte lovområder,
arbeidsmiljø, brannsikkerhet, el-sikkerhet, produktkontroll og ytre miljø. Innenfor arbeidsmiljø
er det satt følgende mål:
• Arbeidstakere skal ha et godt og forsvarlig arbeidsmiljø
• Arbeidstakere skal være vernet mot psykiske og fysiske helseskader
• Arbeidsgiverrepresentanter på alle administrative nivåer skal ha tilstrekkelig opplæring til å
ivareta sitt HMS-ansvar
Kommunens mål for HMS skal gjøres kjent for alle ansatte5. Aktuelle lover og forskrifter som
gjelder for tjenesten skal være tilgjengelig for alle ansatte. Ansatte har selv ansvar for å ta til seg
kunnskap om gjeldende lover og forskrifter på området. Det skal avholdes faste HMS-møter.
Leder og verneombud skal være til stede. Møtene skal kunne dokumenteres og vil bli
5

Sjekkliste for HMS-arbeidet i kommunen.
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etterspurt ved internrevisjon. HMS skal være fast tema på personalmøter. ROS-analyse og
handlingsplan skal utarbeides årlig og/eller revideres årlig. Ansatte skal gis anledning til å
delta/uttale seg om utarbeidelse av den årlige handlingsplanen.
Ifølge kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen ha «… deltakende medarbeidere som tar
og får ansvar». Dette skal gi et «… godt arbeidsmiljø», samt bidra til å «… tilrettelegge for
fleksible løsninger vedrørende arbeidstid og fjernarbeid»6. Det går videre frem av dokumentet
«HMS-mål for kommunen» at «… arbeidstakere skal ha et godt og forsvarlig arbeidsmiljø».
Det er laget et eget ansvarskart, der kommuneorganisasjonen deles opp i flere ansvarsområder.
Det beskrives hvor ansvaret er plassert og hvem som har myndighet innenfor det enkelte
tjenesteområde. Her går det fram at kommunedirektøren, i samarbeid med hovedverneombudet,
har det overordnede ansvar for HMS-arbeidet i kommunen. Videre inneholder ansvarskartet
oversikt over delegering av HMS-ansvar og myndighet innenfor organisasjonen.
Revisjonen er blitt informert om at Arbeidsmiljøutvalget behandler saker om sykefravær i HMSsammenheng på hvert møte og at «… det har vært foretatt risikovurderinger».
Hovedverneombudet og en hovedtillitsvalgt kjenner til at det har vært gjennomført
risikovurderinger, mens andre hovedtillitsvalgte forteller at de ikke kjenner til at det har vært
gjennomført risikovurderinger. I intervju med kommunedirektøren har vi imidlertid fått opplyst
at det på grunn av store organisasjonsprosesser ikke har vært foretatt systematiske
risikovurderinger de senere årene. I det materialet som er gjort tilgjengelig for revisjonen er det
oversendt en handlingsplan for HMS/IA-arbeidet som ble laget i 2017. Målet var ifølge denne å
forebygge og redusere sykefraværet, der det var lagt opp strategier i forhold til målet. Etter det vi
forstår har planen ikke blitt evaluert eller reviderte seinere.
IA-avtalens arbeidsmiljøsatsing
Det går fram av arbeidsmiljøloven at alle ansatte har krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. IAavtalen har som mål å skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og
hindre frafall og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen. Et av virkemidlene i IA-avtalen
er satsing på et godt arbeidsmiljø.
Arbeidsmiljøsatsingen skal bidra i kommunens forebyggende arbeidsmiljøarbeid. Det er i
forbindelse med IA-arbeidet opprettet en web-portal7 som gjør kunnskap tilgjengelig for den
enkelte kommune og det er lagt til rette for et samarbeid med NAV-arbeidslivssenter når det
gjelder kompetansehevende tiltak og opplæring. Det er også presisert at et godt partssamarbeid
er en forutsetning for å lykkes med å nå IA-avtalens mål, og det skal derav være en dokumentert
dialog mellom partene i den enkelte virksomhet.
Ifølge personalrådgiver har Karasjok kommune satt som mål å redusere sykefraværsprosenten
med 10 %. Enhetsledere skal jobbe systematisk for å forebygge og redusere sykefraværet og
frafall. Ansatte skal følges opp og arbeidet skal tilrettelegges så langt det er mulig. Videre skal
det være søkelys på forebyggende HMS-arbeid og mulighetene for tilrettelegging rundt livets
ulike faser. Alle ledere og ansatte har ansvar for å medvirke til at bestemmelsene i gjeldende lov
– og avtaleverk innen HMS og IA-avtalen oppfylles.
De tillitsvalgte har gitt uttrykk for at de har kjennskap til at det fra ledelsens side arbeides med å
forbedre arbeidsmiljøet, men at de har lite kjennskap til detaljene rundt arbeidet. Flertallet av de
hovedtillitsvalgte gir tilbakemelding om at det ikke er etablert et partsamarbeid i arbeidet med å
forbedre arbeidsmiljøet. Det har i vår datainnsamling ikke kommet fram informasjon som viser

6
7

ROV 2021-2024, pkt. 3.7.2 Karasjok kommune Arbeidsmiljø og HMS.
www.arbeidsiljøportalen.no
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sammenheng mellom kommunens strategier i det forebyggende sykefraværsarbeid og innholdet i
den någjeldende IA-avtalen.
3.1.3 Foreløpige vurderinger
Karasjok kommune har bare i noen grad tilfredsstillende rutiner for det systematiske HMSarbeid.
Karasjok kommune har fastsatt tydelige mål for helse-, miljø og sikkerhetsarbeidet. Kommunen
har også innarbeidet HMS-planen i organisasjonen og plassert ansvaret der det hører hjemme.
HMS-planen er imidlertid fra 2017 og kunne med fordelt blitt evaluert og revidert.
En del av kommunens enheter har for en tid siden gjennomført risikovurderinger, men
tilbakemeldingen fra kommunedirektøren tyder på at pågående organisasjonsprosesser har
medført at dette arbeidet jevnt over ikke har blitt prioritert. Det er etter vår oppfatning ikke
godtgjort at kommunens har en systematikk som sikrer oppdaterte risikovurderinger for
virksomheten.
Det er ikke avholdt HMS-møter og HMS er heller ikke fast tema på personalmøter selv om det
ifølge kommunens rutiner skal være det. Vi har ikke fått informasjon som skulle tilsi at det
arbeides etter oppdatert handlingsplan eller at det de senere år har blitt foretatt systematisk
overvåkning og gjennomgang av internkontrollen på området. Revisjonen vurderer dette som en
mangel ved kommunens HMS-arbeid.
Det er ikke etablert topartssamarbeid i forbindelse med HMS/IA. I likhet med de tillitsvalgte er
vi av den oppfatning at detaljene og strategien som skal føre fram til målet om et bedre
arbeidsmiljø / reduksjon i sykefraværet er lite kjent.
Revisjonen kan heller ikke se at kommunens rutiner for å forebygge sykefravær er forankret i
IA-avtalen 2019-2022. Etter revisjonens oppfatning sikrer ikke kommunens rutiner i tilstrekkelig
grad at det i et forebyggingsperspektiv gjennomføres systematisk helse-, miljø og sikkerhets
arbeid på alle plan i virksomheten.
3.1.4 Foreløpige Konklusjoner
Karasjok kommune følger bare i noen grad opp lover og forskrifter når det gjelder å forebygge
sykefravær.
Arbeidet med å forebygge sykefravær synes ikke å ha blitt prioritert de siste årene. Det er ikke
gjennomført risikovurderinger og/eller systematisk overvåking og gjennomgang av
internkontrollen i samsvar med kravene i internkontrollforskriften. Mangler ved det lokale
topartssamarbeidet og liten kjennskap til det forebyggende sykefraværsarbeid blant de ansatte er
også en svakhet i kommunens HMS og IA-arbeid.
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3.2 Oppfølging av sykemeldte
3.2.1 Kriterier
•
•

Kommunen skal ha rutiner for å følge opp sykemeldte.
Kommunen skal legge til rette for arbeidstakere som har fått redusert arbeidsevne

3.2.2 Data
Oppfølging av sykemeldte
Kommunen har et ansvar for å følge opp sykemeldte. Revisjonen er blitt informert om at «Det
utarbeides en oppfølgingsplan i løpet av fire uker og at det avholdes dialogmøter i løpet av sju
uker. Oppgaven med å gjennomføre dialogmøter og å utarbeide oppfølgingsplaner er delegert til
nærmeste leder som skal dokumentere dialogen mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det skal
være jevnlig kontakt med den sykemeldte og det er viktig å ivareta den ansatte. Det er satt
spesielt søkelys på langtidssykemeldte og ansatte med hyppig sykefravær i retningslinjene fra
ledelsen. Personalavdelingen har en rolle som aktiv støtte og avdelingen skal gi bistand både til
arbeidstaker og arbeidsgiver gjennom samtaler og rådgivning».
Ifølge personalrådgiver lykkes Karasjok kommune erfaringsmessig best med tilbakeføring til
arbeid i de tilfeller der det har vært tett og hyppig kontakt mellom leder og den sykmeldte/
ansatte. Det er viktig å vise stor oppmerksomhet på ulike nærværstiltak/trivselstiltak slik at
arbeidstakere trives på arbeidsplassen og ikke er fraværende på grunn av arbeidsmiljøet og
mistrivsel.
Dokumenter revisjonen har fått tilgang til viser at det avholdes dialogmøter og at det utarbeides
oppfølgingsplaner. De tillitsvalgte har gitt uttrykk for at de har kjennskap til kommunens
oppfølging av sykemeldte. De forteller at «noen er fornøyde med administrasjonens oppfølging,
mens andre uttrykker at de savner oppfølging ved langtidsfravær».
Tilrettelegging for arbeidstakere som har fått redusert arbeidsevne
Arbeidsgiver skal så langt det er mulig iverksette nødvendige tiltak for at en arbeidstaker som
har fått redusert arbeidsevne skal kunne beholde eller få et passende arbeid. Kommunen har en
plikt til å legge til rette for arbeidstakere som har fått redusert arbeidsevne som følge av blant
annet sykdom.
Vi er blitt informert om at det blir foretatt en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og
arbeidsevne for å se om det kan bli lagt til rette med tiltak i arbeidsgivers regi - eventuelt med
virkemidler fra NAV. Kommunen har utarbeidet en prosedyrebeskrivelse8 som beskriver
sykefraværsoppfølgingen steg-for-steg. Prosedyrene legger opp til at arbeidet med tilrettelegging
skal skje i samsvar med det som går frem av NAV`s oppfølgingsplan9 og NAV sin veileder10.
Gjennomgang av tilsendte oppfølgingsplaner og referat fra dialogmøter viser at det her er foretatt
vurdering av arbeidstakerens arbeidsoppgaver og arbeidsevne. Det er gjort vurdering av
tilretteleggingstiltak, slik det er beskrevet i oppfølgingsplanen og veilederen.
Det blir også laget en plan for videre oppfølging. Kopi av oppfølgingsplanen sendes sykemelder.
Personalavdelingen bistår ved behov.
Dersom den ansatte ikke kan fortsette i sin faste stilling, tar enhetsleder kontakt med
personalavdelingen som deretter tar kontakt med de øvrige enhetsledere for å drøfte mulighetene
8

Prosedyre for oppfølging av sykemeldte
https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/sykmeldt-arbeidstaker/relatert-informasjon/slik-folger-du-oppsykmeldte/oppfolgingsplan
10
IA-funksjonsvurdering. En samtale om arbeidsmuligheter
9
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til omplassering til en annen stilling i kommunen som den ansatte er kvalifisert til. Dersom det
ikke er mulig med omplassering eller tilrettelegging vil arbeidsgiver be om et møte med NAV
hvor saken til den ansatte vil bli tatt opp.
Når sykepengeperioden til den sykemeldte nærmere seg slutten vil det tas høyde for muligheten
for at den ansatte vil kunne komme tilbake i jobben. «I enkelte tilfeller er den ansatte under
behandling og da vil den ansatte ha mulighet til å søke om permisjon inntil ett år. Dersom det
ikke er sannsynlig med en tilbakeføring til eget eller annet arbeid i kommunen innen rimelig tid
skal leder, i samråd med en representant fra personalavdelingen og/eller den
kommunedirektørens bemyndiger, vurdere om det skal iverksettes en prosess med tanke på å
avvikle ansettelsesforholdet, med mindre arbeidstaker selv sier opp sin stilling. Dersom
arbeidsgiver vurderer å iverksette en oppsigelsesprosess skal arbeidstaker og en representant fra
personalavdelingen innkalles til drøftingsmøte».
De tillitsvalgte har gitt uttrykk for at de har kjennskap til kommunens rutiner for å legge til rette
for arbeidstakere som har fått redusert arbeidsevne og det er vår forståelse at de tillitsvalgte ikke
har noe å utsette på kommunens praksis.
3.2.3 Foreløpige vurderinger
Kommunen skal ha rutiner for å følge opp sykemeldte legge til rette for arbeidstakere som har
fått redusert arbeidsevne.
Selv om det er gitt uttrykk for at noen savner oppfølging ved langtidsfravær vurderer vi det slik
at kommunen har rutiner for oppfølging av sykemeldte og for tilrettelegging for arbeidstakere
som har fått redusert arbeidsevne.
3.2.4 Foreløpig Konklusjon
Karasjok kommune følger opp lover og forskrifter når det gjelder oppfølging av sykemeldte.
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4 HAR KOMMUNEN TILFREDSSTILLENDE RUTINER
FOR INNKREVING AV REFUSJONER FRA NAV?
4.1 Revisjonskriterier
•

Kommunen skal ha rutiner som sikrer at kommunen får refusjoner fra NAV for sykefravær.

4.2 Data
Tabell 1: Utestående sykepengerefusjoner
Kto. Nr. Kto. Navn

2018

2019

2020

21310010 Refusjon sykepenger NAV

1 243 117

2 521 736

2 496 968

23299002 Interimskonto sykepenger NAV

1 787 800

1 650 418

1 617 440

SUM UTESTÅENDE SYKEPENGEREFUSJONER

3 030 917

4 172 154

4 114 408

Som hovedregel refunderes lønn for fravær utover arbeidsgiverperioden (16 dager) fra NAV. I
visse tilfeller som ved graviditet og kroniske sykdommer mv. kan det også kan innvilges fritak
for arbeidsgiverperioden etter søknad.
Ifølge NAV skal arbeidstaker skal melde eget sykefravær. Med noen få unntak meldes
sykefravær digitalt. Det vil si at arbeidstaker mottar e-post eller SMS etter legebesøk. Her må
arbeidstaker oppgi noe informasjon, «for eksempel om man har vært delvis tilbake i jobb eller
om man har tatt ut ferie mens man var sykemeldt»11 og videresende sykemeldingen til
arbeidsgiver. Ved lengere sykefravær får den sykemeldte sykepengesøknaden til innsending hver
31.dag. Når den ansatte har sendt sykepengesøknaden, kommer kopi både til nærmeste leder (på
NAV.no) og bedriften (i Altinn.no12). Dersom sykepengesøknaden ikke blir sendt inn av den
ansatte innen to uker, vil nærmeste leder få varsel om dette og må oppfordre den sykemeldte til å
sende inn søknaden.
For å få utløst refusjon fra NAV for forskuddsbetalte sykepenger må arbeidsgiver dokumentere
bokføring av refusjonen med inntektsopplysninger og sykepengesøknad. Kommunen vil da få
overført sykepengerefusjoner automatisk.
Ved oversendelse av inntektsopplysninger til NAV vil kommunen får tilsendt en liste (K27
Sentral rapport) som inneholder en oversikt over utbetaling av refusjoner og feriepenger til
arbeidsgiver. Refusjonskravet vil deretter bli overført til kommunens disposisjon.
Kommunen bør ha rutiner for oppfølging av innbetaling fra NAV for å avdekke om refusjon
uteblir, revisjonen har imidlertid fått opplyst at kommunen ikke har skriftlige rutiner som er lagt
i Compilo. Ifølge regnskapsrevisjon henger det ennå igjen eldre utestående krav. Forholdet er tatt
opp med kommunen og vi er blitt informert om at det arbeides med å kreve inn reelle poster. Det
har imidlertid vært en markant økning i utestående sykepengerefusjoner i perioden 2018-2020.
Økningen i sykefraværet i samme periode har vært 1,14%, mens økningen i utestående
refusjoner har vært over 35%. Kommunen forklarer forholdet med forsinkelser i refusjonene hos
NAV hvor kommunen må purre på Arbeids- og velferdsetaten for å få utbetalt refusjonene.
Fra kommunen som arbeider med å foreta en opprydding i reskontro, har vi fått oversendt liste
over utsendte krav i 2020 og liste over utestående sykepengerefusjoner pr navn, periode (søkt
11

https://arbinn.nho.no/arbeidsrett/sykefravar_og_permisjoner/sykefravarsoppfolging/artikler/sykepengerefusjonslik-far-du-kontroll-i-ny-digital-sykmeldingsordning/
12
Altinn er en internettportal for digital dialog mellom næringslivet, privatpersoner og offentlige etater. Altinn er
også en teknisk plattform, som offentlige virksomheter kan benytte for å lage digitale tjenester.
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fra/til dato), beløp utsendt krav og restanse utsendte krav for flere år tilbake. Listen viser
restanser for hvert år fram til og med 2020 på sum kr 2 240 576, mens det er bokført i balansen
restanser på kr 4 114 408. Årsaken til differansen mot kommuneregnskapet har vi ingen
informasjon om.
En del krav er for «kort-tids-fravær» under 16 dager og en del er refusjonspliktige
langtidsfravær. Vi har ingen informasjon om hvilke av disse poster over fravær som relaterer seg
til «kort-tids-fravær» eller «langtidsfravær». Vi har heller ingen informasjon om disse krav er
vurdert opp mot foreldelse. Oversikten viser beløp refusjonskrav og restkrav etter eventuell
innbetaling. Hvor mye som er gyldig refusjonskrav har vi ingen informasjon om. Fra
personalkontoret har vi imidlertid fått følgende:
«Kommunedirektøren hadde møte med NAV direktør vedr. refusjon av sykepenger fra 2012,
og da ble det enighet om at Karasjok kommune sender inn purringer for utestående beløp.
Det ble også avholdt flere møte med de NAV ansatte i NAV Romerike og lønn og
personalkontoret over teams. Da ble det enighet om at kommunen sender kopi av manglende
refusjoner, både utenlandske saker og vanlige sykepenge refusjoner (sykepenger,
foreldrepenger og pleiepenger). Kommunen fikk etterbetalt totalt ca. 1.5 mill. Kommunen får
ikke kopi av vedtak som blir sendt til de ansatte, og vi får heller ikke begrunnelse for
vedtaket på grunn av taushetsbelagte opplysninger. Av og til får kommunen vedtak om at
ansatte ikke har krav på sykepenger, som er gjeldende ett år tilbake, og de ansatte har fått
utbetalt lønn fra kommunen.»

4.3 Foreløpige vurderinger
Økningen i regnskapsførte utestående sykepengerefusjoner i perioden 2018-2020 har vært på
1 083 917 kr (35 %) samtidig som sykefraværet har vært relativt stabilt. Økningen i utestående
sykepengerefusjoner kan ikke forklares med økning i sykefravær.
Hva som er årsaken til oppbyggingen av restansene over en så lang tidsperiode, har vi ingen
informasjon om. Årsaken kan ligge både hos NAV og kommunen. Det er imidlertid en svakhet at
det ikke er utarbeidet skriftlige rutiner for innkreving av sykepengerefusjoner. Mangel på
skriftlige rutiner kan ha skapt uklarhet om plassering av ansvar og myndighet innenfor området.
Etter det vi har bragt i erfaring har det ikke vært gjennomført regelmessige avstemming av
utestående restanser noe som har bidratt til manglende oppfølging mot NAV. Det er revisjonens
oppfatning at kommunens rutiner burde vært lagt til rette og praktisert på en slik måte at økende
restanser hadde blitt avklart, purret på og krevd innbetalt kort tid etter forfall.

4.4 Foreløpig Konklusjon
Revisjonen er av den oppfatning at det har vært svakheter i kommunens rutiner for innkreving av
sykepengerefusjoner. Revisjonen legger til grunn at det ikke har gått tydelige fram hvordan
ansvar og myndighet har vært delegert og hvilke arbeidsoperasjoner som har vært nødvendig for
å holde restansesituasjonen under kontroll.
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5 FORELØPIGE KONKLUSJONER
5.1 I hvilken grad følger Karasjok kommune opp lover og forskrifter når det
gjelder å forebygge sykefravær og følge opp sykemeldte?
Karasjok kommune følger bare i noen grad opp lover og forskrifter når det gjelder å forebygge
sykefravær.
Arbeidet med å forebygge sykefravær synes ikke å ha blitt prioritert de siste årene. Det er ikke
gjennomført risikovurderinger og/eller systematisk overvåking og gjennomgang av
internkontrollen i samsvar med kravene i internkontrollforskriften. Mangler ved det lokale
topartssamarbeidet og liten kjennskap til det forebyggende sykefraværsarbeid blant de ansatte er
også en svakhet i kommunens HMS og IA-arbeid.
Karasjok kommune følger opp lover og forskrifter når det gjelder oppfølging av sykemeldte.

5.2 Har kommunen tilfredsstillende rutiner for innkreving av refusjoner fra
NAV?
Revisjonen er av den oppfatning at det har vært svakheter i kommunens rutiner for innkreving av
sykepengerefusjoner. Revisjonen legger til grunn at det ikke har gått tydelige fram hvordan
ansvar og myndighet har vært delegert og hvilke arbeidsoperasjoner som har vært nødvendig for
å holde restansesituasjonen under kontroll.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

67

Side 13

SYKEFRAVÆRET OG IA-AVTALEN

6 ANBEFALINGER
Karasjok kommune anbefales å:
•
•
•

gjennomføre tiltak for å sikre at det gjennomføres systematisk risikovurderinger
iverksettes tiltak for å sikre at det gjennomføres systematisk overvåking og gjennomgang
av HMS-arbeidet
vurdere tiltak for å styrke oppfølging av sykepengerefusjoner.
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7 KILDER OG LITTERATUR
•
•
•
•
•
•
•

Lov-2005-06-17-62; Lov om arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).
FOR-1996-12-06-1127; Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid i
virksomheter (Internkontrollforskriften.
Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer ((internkontrollforskriften).
IA-avtalen 2019-2022.
Arbeidsmiljøportalen: www.arbeidsmiljøportalen.no
Digital oppfølgingsplan https://www.nav.no/no/bedrift/oppfolging/sykmeldt-arbeidstaker/
LOV-1997-02-28-19; lov om folketrygd (folketrygdloven).
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VEDLEGG 1: KOMMUNEDIREKTØRENS
KOMMENTARER

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

70

Side 16

SYKEFRAVÆRET OG IA-AVTALEN

VEDLEGG 2: REVISJONSKRITERIER
Krav om systematisk arbeid med forebygging og oppfølging av sykefravær
Arbeidsmiljøloven (aml) § 3-1 stiller krav om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
(HMS-arbeid). Arbeidsgiver skal sørge for at det blir utført systematisk HMS-arbeid på alle plan
i virksomheten. Etter aml. § 3-1 bokstav f) skal arbeidsgiver sørge for «systematisk arbeid med
forebygging og oppfølging av sykefravær».
Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter
(internkontrollforskriften) utdyper kravene til HMS-arbeidet. Internkontrollforskriften § 5 stiller
en rekke krav til innholdet i det systematiske HMS-arbeidet. Virksomheten skal blant annet
fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet som skal dokumenteres skriftlig. Videre skal
virksomheten ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver
og myndighet for HMS-arbeidet er fordelt. Virksomheten skal kartlegge farer og problemer og
på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.
Avtale om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen)
Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) som gjelder fra 1.1.2019 til
31.12.2022 omfatter hele det norske arbeidslivet. Det overordnede målet for IA-samarbeidet er å
skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne
måten bidra til å øke sysselsettingen. Alle virksomheter skal etter den nye IA-avtalen få bistand
fra NAV-Arbeidslivssenter. Man trenger ikke lenger å inngå en egen lokal IA-avtale for å kunne
få bistand fra arbeidslivssentrene.
IA-avtalen har et nasjonalt mål om at sykefraværsprosenten skal reduseres med ti prosent
sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018. Karasjok kommune hadde i 2018 et
gjennomsnittlig sykefravær på 10,88 prosent, ifølge årsmeldingen for 2018. Sykefraværet i
kommunen har gått noe opp i 2019, til 11,56 prosent.13
IA-avtalens innsatsområder er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og innsats mot lange og/eller
hyppig gjentagende sykefravær. For å ha effekt må arbeidet være kunnskapsbasert og rettet mot
reelle behov på den enkelte arbeidsplass. På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor utleder
revisjonen følgende revisjonskriterier:
Det forebyggende arbeidsmiljøarbeid
IA-avtalen setter arbeidsplassen i sentrum og handler om et godt og forebyggende arbeidsmiljøog sykefraværsarbeid.14 Den handler også om å være tidlig ute med kartlegging, drøfting og
innsats for kompetanseheving. I hvilken grad man lykkes med å redusere sykefraværet er i stor
grad avhengig av samarbeidet mellom partene, herunder både trepartssamarbeidet på nasjonalt
nivå og topartssamarbeidet på arbeidsplassene. IA-avtalen vil i denne sammenheng bidra til
felles innsats fra partene på arbeidsplassen for å forebygge sykefravær, frafall og fremme
inkludering.
Målet med IA-avtalen er å redusere sykefraværsprosenten med 10 prosent sammenlignet med
årsgjennomsnittet for 2018 og å redusere frafall fra arbeidslivet. Virkemidler og tiltak i IAavtalen skal understøtte målene og innsatsområdene i avtalen. For å støtte opp under målene for
IA-avtalen er partene og myndighetene enige om å løfte frem satsinger på forebygging av
sykefravær og å målrette innsatsen mot lange og/eller hyppig gjentagende sykefravær.

13
14

Karasjok kommunes årsmelding 2019
Avtale om et mer inkluderende arbeidsliv» for perioden 1.januar 2019-31.desember 2022
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Det forebyggende sykefraværsarbeid
Arbeidsmiljøsatsingen er et hovedvirkemiddel i denne IA-avtalen. Et dårlig psykososialt
arbeidsmiljø kan ha alvorlige helsemessige og sosiale konsekvenser. Psykiske belastninger på
arbeidsplassen kan medføre både helseplager og sykefravær for den enkelte arbeidstaker, i tillegg
til å negativt påvirke familieliv og sosiale forhold utenfor arbeidsplassen.
For arbeidsplassen vil et høyt sykefravær føre til tapt produksjon og ha en dårlig innvirkning på
arbeidsmiljøet generelt. Arbeidsmiljøet har stor innvirkning på ansattes trivsel, helse og yteevne.
Uønskede forhold på arbeidsplassen kan medføre arbeidsskader og arbeidsrelaterte sykdommer,
noe som kan innebære en betydelig kostnad for virksomhetene og samfunnet generelt.
I henhold til «arbeidsmiljøportalen» er det seks faktorer av stor betydning for et godt
arbeidsmiljø. Først er det de ansattes opplevelse av at det stilles krav til gjennomføring av
arbeidet og at kravene virker rimelige for de det angår. Et godt arbeidsmiljø må balanseres med
muligheter for innflytelse, medvirkning og medbestemmelse i arbeidshverdagen. Det handler
videre om at ledelsens og de ansattes roller er avklart, kjent og akseptert. Positiv oppmerksomhet
skaper energi og motivasjon, tilbakemeldinger og anerkjennelse for jobben man gjør gir
opplevelsen av å jobbe et sted man blir satt pris på. En synlig leder bidrar til å skape et positivt
arbeidsmiljø. Tillit og mulighet til å påvirke egen arbeidssituasjon reduserer risikoen for
mistrivsel og sykefravær. Forutsigbarhet og involvering gir opplevelsen av innflytelse og
kontroll og gjør endringsprosesser enklere. Åpenhet og respekt bidrar til et tryggere arbeidsmiljø,
en god dialog mellom ledelse og ansatte fremmer en åpen og positiv kultur.15
Krav til arbeidsmiljøutvalg og medvirkning fra arbeidstakere, verneombud og tillitsvalgte
Virksomheter med mer enn 50 ansatte skal etter aml. § 7-1 første ledd ha et arbeidsmiljøutvalg
(AMU). Arbeidsgiver, arbeidstakerne og bedriftshelsetjenesten skal være representert i
arbeidsmiljøutvalget. Arbeidsmiljøutvalgets oppgaver er å jobbe for et fullt forsvarlig
arbeidsmiljø i virksomheten. Utvalget skal delta i planleggingen av verne- og miljøarbeidet, og
nøye følge utviklingen i spørsmål som angår arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd.
Det er arbeidsgiver som er ansvarlig for gjennomføringen av HMS-arbeidet, men arbeidstakerne
og deres tillitsvalgte har en medvirkningsplikt, jf. aml. §§ 2-3 første ledd og 3-1 første ledd.
Det forebyggende arbeid skal være fleksibelt og rettes inn mot utfordringer lokalt i den enkelte
virksomhet. Et godt partssamarbeid er en viktig forutsetning for å lykkes. NAV og
Arbeidstilsynet skal bidra med kunnskap og kompetanse gjennom nettbaserte løsninger.
Et godt samarbeid mellom partene, både trepartssamarbeid på samfunnsnivå og topartssamarbeid
på arbeidsplassene, er det viktigste verktøyet i inkluderingsarbeidet ifølge intensjonsavtalen om
et mer inkluderende arbeidsliv.
IA-avtalens viktigste bidrag i denne helheten er felles innsats fra partene på arbeidsplassen for å
forebygge sykefravær og frafall og fremme inkludering. Myndighetene skal gjennom sine
virkemidler støtte opp under dette arbeidet.
Ifølge internkontrollforskriften § 4 første ledd skal den som er ansvarlig for virksomheten sørge
for at det innføres og utøves internkontroll og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og
deres representanter. Etter internkontrollforskriften § 4 andre ledd skal arbeidstakerne medvirke
ved innføring og utøvelse av internkontroll.

15

https://www.arbeidsmiljoportalen.no/
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Oppfølging av sykemeldte
Etter aml. § 4-6 første ledd skal arbeidsgiver så langt det er mulig iverksette nødvendige tiltak
for at en arbeidstaker som har fått redusert arbeidsevne skal kunne beholde eller få et passende
arbeid. Kommunen har en tilretteleggingsplikt overfor arbeidstakere som har fått redusert
arbeidsevne som følge av blant annet sykdom.
Arbeidsgiver skal utarbeide oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid i forbindelse med
sykdom, jf. aml. § 4-6 tredje ledd. Oppfølgingsplanen skal utarbeides i samråd med arbeidstaker.
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. Oppfølgingsplanen
skal inneholde en vurdering av arbeidstakers arbeidsoppgaver og arbeidsevne. Planen skal også
inneholde aktuelle tiltak og plan for videre oppfølging. Arbeidsgiver skal sende
oppfølgingsplanen til arbeidstakeren så snart den er utarbeidet, og senest etter fire uker.
Oppfølgingsplanen skal også sendes til NAV senest en uke før dialogmøte.
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 sykdom, med
mindre dette er åpenbart unødvendig, jf. aml. § 4-6 fjerde ledd. Arbeidsgiver skal kunne
dokumentere hvordan bestemmelsene om oppfølgingsplan og dialogmøte har vært fulgt opp,
herunder hvem som har vært innkalt til og har deltatt i dialogmøte, jf. aml. § 4-6 femte ledd.
Arbeidsgivers plikt til å utarbeide oppfølgingsplan og gjennomføre dialogmøte følger også av
folketrygdloven § 25-2 andre ledd.
Som arbeidsgiver skal Karasjok kommune arbeide systematisk med forebygging og
oppfølging av sykefravær, herunder:
• fastsette skriftlige mål for helse, miljø og sikkerhet
• foreta kartlegging og risikovurderinger og forankre eget HMS-arbeid i organisasjonen
• sørge for et aktivt topart-samarbeid mellom tillitsvalgte og ledelsen på arbeidsplassen i det
forebyggende sykefraværsarbeid
• tilrettelegge for arbeidstakere som har fått redusert arbeidsevne
• utarbeide oppfølgingsplan for tilbakeføring til arbeid for sykemeldte arbeidstakere
• ha rutiner for å dokumentere arbeidet med forebygging av sykefravær og oppfølging av
sykemeldte
Har kommunen tilfredsstillende rutiner for innkreving av refusjoner fra NAV?
Arbeidsgiver skal ifølge folketrygdloven § 8-19 betale sykepenger i et tidsrom på opptil 16
kalenderdager (arbeidsgiverperioden). Som hovedregel skal arbeidsgiver betale sykepenger i den
første perioden av et sykefravær. Deretter yter trygden sykepenger, jf. folketrygdloven § 8-17
bokstav a).
En arbeidsgiver som betaler ut lønn/sykepenger utover arbeidsgiverperioden kan kreve refusjon
fra NAV etter folketrygdloven § 22-3. Refusjon kan bli gitt for opptil tre måneder før kravet ble
satt fram, jf. folketrygdloven § 22-13. Et refusjonskrav som ikke er fremsatt innen fristen vil ikke
bli dekket.
Dersom kommunen ikke har tilfredsstillende rutiner for innkreving av refusjoner er det
kommunen som må dekke kostnadene. Med tilfredsstillende rutiner for innkreving av refusjoner
fra NAV siktes det til at kommunen har rutiner som ivaretar at kommunen får refundert utgifter
til sykepenger utover arbeidsgiverperioden. Mangelfulle rutiner med innkreving av
sykepengerefusjoner vil komme til syne i kommunens reskontro for sykepenger, saldo og rutiner
for gjennomgang vil være avgjørende for kommunen.
•

Kommunen skal ha rutiner som sikrer at kommunen får refusjoner fra NAV for sykefravær.
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VEDLEGG 3: METODE OG GJENNOMFØRING
Generelt om forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre
systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut
fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
Herunder om:
a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med
kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger,
b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området,
c) regelverket etterleves,
d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige
utredningskrav,
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger
og/ eller om resultatene for virksomheten er nådd.

Formålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til:
•
•
•

økt produktivitet, effektivitet og måloppnåelse
at kommunal virksomhet drives i samsvar med regelverket
å skaffe fram informasjon som gir grunnlag for kommunestyrets/fylkestingets tilsyn med
forvaltningen

Det er kontrollutvalget i den enkelte kommune/fylkeskommune som skal påse at
kommunens/fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon, som skal vedtas av kommunestyret/fylkestinget.
Det er kommunens/fylkeskommunens revisor som gjennomfører selve forvaltningsrevisjonen.
Utførelsen skal skje i tråd med god kommunal revisjonsskikk, herunder RSK 001 Standard for
forvaltningsrevisjon (vedtatt av styret i Norges kommunerevisorforbund).
Sluttproduktet i hver forvaltningsrevisjon er en rapport som oversendes til behandling i
kommunens/fylkeskommunens kontrollutvalg. Kontrollutvalget rapporterer videre til
kommunestyret/fylkestinget om de gjennomførte prosjektene.
Bestilling fra kontrollutvalget
Revisor skal gjennomføre forvaltningsrevisjonen i samsvar med kontrollutvalgets vedtak.16
Undersøkelsen er gjennomført på bakgrunn av to hovedproblemstillinger vedtatt av
kontrollutvalget 28. november 2019 (sak 09/19).
1. I hvilken grad følger Karasjok kommune opp lover og forskrifter når det gjelder
å forebygge sykefravær og følge opp sykemeldte?
2. Har kommunen tilfredsstillende rutiner for innkreving av refusjoner fra NAV?
Oppstart
Revisor skal sende oppstartsbrev til kommunedirektøren så tidlig som mulig i prosjektet.17
Undersøkelsen startet opp med utsendelse av oppstartsbrev den 5.februar 2021 til
kommunedirektøren og kommunedirektøren oppnevnte Inger Lise Nordsletta som kontaktperson
16
17

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 4.
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 10.
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samme dag. Prosjektplan med utkast til revisjonskriterier ble oversendt kommunedirektøren
sammen med oppstartsbrev. Det ble gjennomført oppstartsmøte den 15.februar hvor det ble
foretatt en nærmere gjennomgang av kriteriene og om gjennomføring av prosessen.
Datainnsamlingen som gjaldt perioden etter innføring av nåværende bestemmelser startet opp
medio februar og ble avsluttet ultimo april.
Det ble gjennomført intervju med hovedverneombud den 25.mars og det ble gjennomført epostintervju med de tillitsvalgte i midten av mars.
Det ble gjennomført teams-møte med kommunedirektøren og personalrådgiver i forbindelse med
innsamling av data til rapport om varsling hvor en del av informasjonen er relevant også for
denne undersøkelsen. Alle data i denne undersøkelsen er oversendt kommunedirektøren for
verifisering.
Datainnsamling
Revisor må innhente data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på
problemstillingen(e) i undersøkelsen.18 Eksempler på metoder som kan benyttes er intervju,
spørreskjema, observasjon, dokumentanalyse, statistiske analyser, regnskapsanalyse og
systemanalyse. I den grad det er tjenlig, bør det benyttes flere metoder for innsamling av data
(data- og metodetriangulering).
Nedenfor redegjør vi nærmere for de metoder for innsamling av data som er benyttet i denne
undersøkelsen.

Problemstilling 1: I hvilken grad følger Karasjok kommune opp lover og
forskrifter når det gjelder å forebygge sykefravær og følge opp sykemeldte?
I valg av metode må revisor sikre at dataene er relevante (gyldige, valide) for
problemstillingen(e).19 Datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataens
pålitelighet (reliabilitet).
Datainnsamlingen ble gjennomført både ved kvalitativ og kvantitativ metode. Vi har valgt å være
så åpen som mulig for at objektenes stemme skulle være sterkest mulig av hensyn til gjengivelse
i rapporten, men samtidig være strukturert for å sikre retningen.
Undersøkelse startet opp med gjennomgang av dokumenter for mål, strategier og
rutinebeskrivelser tilknyttet arbeidet med forebygging og oppfølging av sykefravær fra
kvalitetssystemet Compilo og ved å innhente data over sykefravær fra Statistisk Sentral Byrå.
Videre ble det gjennomført semi-strukturert intervju med kommunedirektøren som valgte å ta
med seg personalrådgiver Inger Lise Nordsletta under intervju den 24. mars. Vi har også
gjennomført intervju med hovedverneombud Randi Olstad etter samme metode den 25.mars. I
tillegg har vi gjennomført e-postintervju med fire hovedtillitsvalgte som til sammen representerer
en overveiende majoritet av de ansatte i Karasjok kommune.
Alle tall og tekster er samlet inn av andre enn revisjonen, men vi vurderer allikevel data som
relevant og pålitelig for vårt bruk. Data over sykefravær er offisiell statistikk fra Statistisk
sentralbyrå og når det gjelder informasjon hentet fra Compilo er disse utarbeidet av
administrasjonen eller systemleverandøren og vil etter revisors oppfatning gi uttrykk for hvordan
man har tenkt at rutinen skal fungere. At skriftlige rutiner eksisterer betyr imidlertid ikke at de
blir fulgt. I denne rapport er dette balansert med intervju ansikt til ansikt og e-post intervju hvor
vi har hatt anledning til å etterprøve rutinebeskrivelsene.

18
19

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 17.
RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 16.
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Problemstilling 2: Har kommunen tilfredsstillende rutiner for innkreving
av refusjoner fra NAV?
Vi har innhentet regnskapsdata fra regnskapsrevisjonen i VEFIK. Regnskapsdata som er hentet
inn fra årsregnskapene er utarbeidet som et ledd i fremstilling av årsregnskapet og er
kvalitetssikret både av kommunen selv og regnskapsrevisjonen.
Ut fra en samlet vurdering mener vi at våre kilder balanserer hverandre og at våre vurderinger
bygger på et solid datagrunnlag for våre konklusjoner.
Verifisering
Data som er innsamlet ved hjelp av intervju skal som hovedregel verifiseres.20 I praksis
innebærer dette at data innsamlet ved intervju blir sendt til intervjuobjektet for gjennomlesing og
at et utkast til rapport blir sendt til informantene i revidert(e) enhet(er) for gjennomlesing. Dette
gjøres for å unngå faktafeil, og for å sikre at det materialet som undersøkelsen bygger på blir
mest mulig fullstendig og pålitelig.
Alle data som er innhentet ved intervju er verifisert av intervjuobjektene. Verifiseringsutkast av
rapporten ble sendt på verifisering den 2.juli og kommunens svar forelå den 1.september, det har
i ettertid foregått en omfattende korrespondanse som har ført fram til denne verifiseringsutgave.
I verifiseringsprosessen har det kommet fram ny informasjon om rutinene for utsending og
oppfølging av sykepengerefusjoner og på denne måten utløst behov for ytterligere informasjon.
Det har blant annet kommet fram at det ikke foreligger skriftlige rutiner for innkreving av
sykepengerefusjoner. Etter våre vurderinger har verifiseringsprosessen medført behov for
endringer i verifiseringsutgaven av en slik karakter og omfang at det var behov for en ny
verifiseringsrunde. Blant annet har vi fått denne tilbakemeldingen:
Kommunedirektøren hadde møte med NAV direktør vedr. refusjon av sykepenger fra 2012, og da
ble det enighet om at Karasjok kommune sender inn purringer for utestående beløp. Det ble også
avholdt flere møte med de NAV ansatte i NAV Romerike og lønn og personalkontoret over teams. Da
ble det enighet om at kommunen sender kopi av manglende refusjoner, både utenlandske saker og
vanlige sykepenge refusjoner (sykepenger, foreldrepenger, pleiepenger). Kommunen fikk etterbetalt
totalt ca. 1.5 mill. Kommunen får ikke kopi av vedtak som blir sendt til de ansatte, og vi får heller
ikke begrunnelse for vedtaket på grunn av taushetsbelagte opplysninger. Av og til får kommunen
vedtak om at ansatte ikke har krav på sykepenger, som er gjeldende ett år tilbake, og de ansatte har
fått utbetalt lønn fra kommunen.

Intern kvalitetssikring
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS har et kvalitetskontrollsystem i samsvar med internasjonal
standard for kvalitetskontroll ISQC121. Undersøkelsen og rapporten er vurdert å ha nødvendig
faglig og metodisk kvalitet, herunder også konsistens mellom bestilling, problemstillinger,
revisjonskriterier, data, vurderinger og konklusjoner.

20

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 18.
21 International Standard on Quality Control 1
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Høring
Kommunedirektøren skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som kommer
frem av rapporten.22 Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i
kontrollutvalget.
Utkast til rapport ble sendt til kommunedirektøren til uttalelse den 2.juli d.å. Etter at det ble
foretatt noen justeringer i rapporten ble nytt utkast til rapport sendt til kommunedirektøren til
uttalelse den 28.september. Da vi ikke har mottatt kommunedirektørens uttalelse ble det sendt
påminnelse den 19.oktober. Vi har fortsatt ikke mottatt kommunedirektørens uttalelse.
Revisjonen sender rapporten til kontrollutvalget uten kommunedirektørens uttalelse.

22

RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 12.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

77

Side 23

Arkiv:

210

Arkivsaksnr:

2022/426-3

Saksbehandler:

Kurt Birger

Maurstad

Saksframlegg
Saknummer Utvalg

Møtedato

22/15

Ovdagoddi - Formannskapet

11.05.2022

22/28

Gielddastivra - Kommunestyret

19.05.2022

Doaibmasirdin Vefik IKS ja Komrev Nord IKS
Virksomhetsoverdragelse Vefik IKS og Komrev Nord IKS
Vedlegg til saken:
1

Selskapsavtale KomRev NORD IKS - 1.1.2021

2

Svar fra Vefik IKS på notat fra Kusek med vedlegg

3

Underskrevet protokoll representantskapsmøte i Vefik 6.4.22

4

Karasjok kommune - avtale om revisjonstjenester

Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
Gielddastivra mearrida ahte Oarje-Finnmárkku gielddarevišuvdna IKS ja KomRev NORD IKS
ovttastuvvaba oktan gávpevuođđudussan 1.7.2023 rájes. Dat mielddisbuktá doaibmasirdima
KomRev NORD IKS:ii.
Gielddastivra bivdá Oarje-Finnmárkku gielddarevišuvnna álggahit gávpevuođđudusa
luohpanmannolaga § 34 vuođul IKS-lága olis.
Kommunestyret vedtar at Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS og KomRev NORD IKS slås
sammen til ett selskap fra 1.7.2023. Dette innebærer en virksomhetsoverdragelse til KomRev
NORD IKS.
Kommunestyret ber Vest-Finnmark kommunerevisjon starte prosessen med å avvikle selskapet i
tråd med § 34 i IKS-loven.

Saksprotokoll i Ovdagoddi - Formannskapet - 11.05.2022
Meannudeapmi/Behandling:
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Formannskapet følger kommunedirektørens innstilling
Votering: Enstemmig
Mearrádus/Vedtak:
Gielddastivra mearrida ahte Oarje-Finnmárkku gielddarevišuvdna IKS ja KomRev NORD IKS
ovttastuvvaba oktan gávpevuođđudussan 1.7.2023 rájes. Dat mielddisbuktá doaibmasirdima
KomRev NORD IKS:ii.
Gielddastivra bivdá Oarje-Finnmárkku gielddarevišuvnna álggahit gávpevuođđudusa
luohpanmannolaga § 34 vuođul IKS-lága olis.
Kommunestyret vedtar at Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS og KomRev NORD IKS slås
sammen til ett selskap fra 1.7.2023. Dette innebærer en virksomhetsoverdragelse til KomRev
NORD IKS.
Kommunestyret ber Vest-Finnmark kommunerevisjon starte prosessen med å avvikle selskapet i
tråd med § 34 i IKS-loven.

Saksutredning
Et enstemmig representantskap ber eierkommunene til Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS fatte
følgende vedtak:
Representantskapets vedtak:
«Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS og KomRev NORD IKS slås sammen til ett selskap fra
1.7.2023.
Representantskapet ber alle eierkommunene, ved de respektive kommunestyrene, vedta en
virksomhetsoverdragelse til KomRev NORD IKS.
Vest-Finnmark kommunerevisjon starter prosessen med å avvikle selskapet i tråd med § 34 i IKSloven.»

Vurdering
Kommunedirektøren har ingen kommentarer til saken og anbefaler kommunestyret å følge
representantskapets vedtak.
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SELSKAPSAVTALE
for KomRev NORD IKS
§ 1 Selskapet
KomRev NORD IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov av 29.
januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper. Selskapsavtalen er opprettet med hjemmel i lovens §
4.
Selskapet har følgende deltakere pr 1.1.2021:
Nordland fylkeskommune
Troms og Finnmark fylkeskommune
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berlevåg kommune
Bø kommune
Dyrøy kommune
Evenes kommune
Flakstad kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Harstad kommune
Hemnes kommune
Ibestad kommune
Karlsøy kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune
Lebesby kommune
Lyngen kommune
Lødingen kommune
Moskenes kommune
Målselv kommune
Narvik kommune
Nesseby kommune
Nordreisa kommune
Røst kommune
Salangen kommune
Senja kommune
Skjervøy kommune
Sortland kommune
Storfjord kommune
Sørreisa kommune
Sør-Varanger kommune
Tana kommune
Tjeldsund kommune
Tromsø kommune
Vardø kommune
Vestvågøy kommune
Værøy kommune
Vågan kommune
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§ 2 Rettslig status
KomRev NORD IKS er et eget rettssubjekt.

§ 3 Hovedkontor
KomRev NORD IKS har sitt hovedkontor/forretningsadresse i Harstad kommune.

§ 4 Formål og ansvarsområde
KomRev NORD IKS har som oppgave å utføre revisjon i (fylkes-)kommuner i henhold til lov om
kommuner og fylkeskommuner av 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven), og skal sikre de deltakende eiere revisjon i egen regi.
KomRev NORD IKS skal tilby deltakerne tjenester i samsvar med forskrift av 17. juni 2019 nr. 904
om kontrollutvalg og revisjon. Arbeidsområdet er nærmere definert i samme forskrift. Selskapet kan
også utføre andre revisjonsoppdrag og rådgivning for deltakerne.
Selskapet kan tilby revisjonstjenester til andre der selskapet er valgbar som revisor, samt utføre
revisjonsoppdrag og rådgivning for andre selskaper, kommuner m.v.
Selskapet skal være på vakt for fellesskapets verdier, og selskapet skal gjennom dialog og
samhandling med folkevalgte og administrativt nivå i eierkommunene, og gjennom sin revisjon- og
kontrollaktivitet, bidra til å styrke tilliten til kommunal forvaltning.
Selskapet skal levere sine tjenester til selvkost, og har ikke erverv til formål.
Avtale om revisjon inngås mellom oppdragsgiverne og selskapet ved daglig leder.

§ 5 Innskuddsplikt og eierandel
Deltakernes eierandel og ansvarsdel samsvarer med deltakernes innskudd på kroner 6 764 709,seksmillioner syvhundre og sekstifiretusen syvhundre og ni 00/100,- til selskapets frie egenkapital.

Nordland fylkeskommune
Troms og Finnmark fylkeskommune
Balsfjord kommune
Bardu kommune
Berlevåg kommune
Bø kommune
Dyrøy kommune
Evenes kommune
Flakstad kommune
Gamvik kommune
Gratangen kommune
Harstad kommune
Hemnes kommune
Ibestad kommune
Karlsøy kommune
Kvæfjord kommune
Kvænangen kommune
Kåfjord kommune
Lavangen kommune

eier 14,78 % av selskapet
eier 14,78 % av selskapet
eier 1,65 % av selskapet
eier 1,03 % av selskapet
eier 0,52 % av selskapet
eier 0,92 % av selskapet
eier 0,52 % av selskapet
eier 0,66 % av selskapet
eier 0,59 % av selskapet
eier 0,52 % av selskapet
eier 0,52 % av selskapet
eier 6,75 % av selskapet
eier 1,26 % av selskapet
eier 0,59 % av selskapet
eier 0,72 % av selskapet
eier 0,92 % av selskapet
eier 0,42 % av selskapet
eier 0,69 % av selskapet
eier 0,44 % av selskapet
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Lebesby kommune
eier 0,52 % av selskapet
Lyngen kommune
eier 0,93 % av selskapet
Lødingen kommune
eier 0,66 % av selskapet
Moskenes kommune
eier 0,52 % av selskapet
Målselv kommune
eier 2,00 % av selskapet
Narvik kommune
eier 4,66 % av selskapet
Nesseby kommune
eier 0,52 % av selskapet
Nordreisa kommune
eier 1,39 % av selskapet
Røst kommune
eier 0,30 % av selskapet
Salangen kommune
eier 0,89 % av selskapet
Senja kommune
eier 4,37 % av selskapet
Skjervøy kommune
eier 0,88 % av selskapet
Sortland kommune
eier 2,75 % av selskapet
Storfjord kommune
eier 0,54 % av selskapet
Sørreisa kommune
eier 0,96 % av selskapet
Sør-Varanger kommune
eier 2,73 % av selskapet
Tana kommune
eier 0,96 % av selskapet
Tjeldsund kommune
eier 1,63 % av selskapet
Tromsø kommune
eier 17,70 % av selskapet
Vardø kommune
eier 0,89 % av selskapet
Vestvågøy kommune
eier 2,96 % av selskapet
Værøy kommune
eier 0,37 % av selskapet
Vågan kommune
eier 2,59 % av selskapet
Endringer i eierandeler kan skje ved inn- og uttreden av deltakere i selskapet.

§ 6 Organisering av selskapet
Organer til løsning av felles oppgaver har tre nivå:
• Representantskapet
• Styret
• Daglig leder

§ 7 Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Samtlige deltakerkommuner og fylkeskommuner
velger hver sin(e) representant(er) med personlig vararepresentant.
Deltakere med mer enn 10 % eierandel får to representanter hver og alle andre deltakere en
representant hver i representantskapet.
Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvdelen av medlemmene er til stede, og disse
representerer minst to tredeler av stemmene. Vedtak gjøres med alminnelig flertall av de avgitte
stemmer.
Representantskapet velger selv leder og nestleder.
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§ 8 Representantskapets møter
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte. Innkalling til ordinært
representantskapsmøte skal skje skriftlig, innen utgangen av mars måned og minst fire uker før møtet.
Tilsvarende frist gjelder for varsling av deltakerne i selskapet. Innkallingen skal inneholde en
saksliste.
Konstituerende representantskapsmøte behandler bl.a.:
• Valg av leder i representantskapet
• Valg av nestleder i representantskapet
• Valg av valgkomite
• Valg av revisor
I tillegg behandles saker som på ordinært representantskapsmøte.
Ordinært representantskapsmøte skal behandle:
1. Årsmelding og regnskap
2. Valg til styret (se § 9 – Styret)
3. Godtgjørelse til tillitsvalgte
4. Overordnede mål og retningslinjer for driften
5. Budsjettforutsetninger og rammer
6. Rammer for låneopptak og tilskudd fra deltakerne
7. Andre saker som er forberedt ved innkallingen
Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll fra møtene. Protokollen underskrives av møtelederen
og to av representantskapets medlemmer som velges ved møtets begynnelse.
Ekstraordinært representantskapsmøte til behandling av særskilt angitte spørsmål skal innkalles med to
ukers varsel når to styremedlemmer eller 1/3 av representantskapets medlemmer ber om det eller om
representantskapets leder finner behov for dette.
Daglig leder og styrets leder har møteplikt i representantskapet, og alle styremedlemmene og daglig
leder har møte og talerett.
Representantskapets leder, nestleder og en representant valgt av representantskapet er valgkomité til
styret.

§ 9 Styret
Styret i selskapet består av 7 medlemmer med varamedlemmer. 6 styremedlemmer og 3
varamedlemmer i rekkefølge velges av representantskapet. Funksjonstiden for styreleder, nestleder og
styremedlemmer er to år. Halvparten av styremedlemmene velges hvert år. Varamedlemmer velges
hvert år.
Ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte, jf. lov om
interkommunale selskaper § 10 åttende ledd.
Daglig leder eller representantskapsmedlem kan ikke være medlem av styret.
Representantskapet velger styreleder og nestleder.
Forvaltningen av revisjonsselskapet hører under styret, som har ansvar for en tilfredsstillende
organisering av virksomheten. Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets
formål, selskapsavtalen, årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og
skal sørge for at bokføringen og formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll.
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Styret skal føre tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten.
Styret skal sørge for at saker som skal behandles i representantskapsmøtene er tilstrekkelig forberedt.
Styret har generelt instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor daglig leder. Styret har imidlertid
ikke instruksjonsmyndighet på selskapets revisjonsfaglige prioriteringer og beslutninger fattet av
daglig leder eller andre ansatte i revisjonsselskapet.

§ 10 Styrets møter
Styremøtene ledes av styrets leder. Styret fatter vedtak med alminnelig flertall. Ved votering i styret
skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.
Styret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, inkludert møtende
varamedlemmer. Styrets leder sørger for at det blir ført protokoll fra styremøtene.
Protokollen underskrives av styrets medlemmer.

§ 11 Daglig leder
Selskapet ledes av daglig leder som ansettes av styret.
Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av styret og
representantskapet.
Daglig leder er styrets sekretær og saksbehandler. Vedkommende har tale- og forslagsrett i styrets
møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at vedkommende ikke skal møte.

§ 12 Organisering av tilsynsfunksjoner
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for virksomheten og
om økonomi og personalforhold. Vedkommende skal rapportere til styret på en slik måte og så ofte
som situasjonen tilsier det og styret for øvrig måtte bestemme. Styret skal sørge for at
representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan forberede nødvendige
disposisjoner. Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes til deltakerne.

§ 13 Personvern og offentlighetsloven
De lovbestemte rutiner og saksbehandlingsregler som er etablert for ivaretakelse av personvern skal
gjelde for selskapet.

§ 14 Økonomiforvaltning
Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper. Jf. selskapsavtalen § 20.
Virksomheten skal følge et vedtatt økonomireglement.
Representantskapet skal hvert år behandle styrets forslag til økonomiplan for de neste 4 årene og
årsbudsjett.
Styret forbereder representantskapets behandling av budsjettforutsetninger og budsjettrammer.
Dersom styrets forslag går ut over tidligere forutsetninger, skal representantskapet og deltakerne
gjøres oppmerksom på dette. Det samme gjelder om styret må fremme forslag til endringer i vedtatte
budsjettrammer for selskapet.
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Budsjettet skal følge forskrift 17. 12 1999 nr. 1568 om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for
interkommunale selskaper.

§ 15 Låneopptak og garantistillelse
Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak - begrenset til kr 7 000 000.
Virksomheten kan ikke stille garanti eller pantsette sine eiendeler til sikkerhet for andres økonomiske
forpliktelser. Virksomheten kan ikke selv låne ut penger.

§ 16 Arbeidsgiveransvar
Styret har det overordnede arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i
virksomheten. Daglig leder ivaretar det løpende arbeidsgiveransvaret og rapporterer vesentlige forhold
til styret.
Selskapet skal være medlem av KS Bedrift, og skal følge de hovedavtaler og hovedtariffavtaler som
gjelder for konkurranseutsatte virksomheter i kommunalsektor.
Selskapet skal ha offentlig tjenestepensjonsordning for sine ansatte.

§ 17 Personalreglement
Styret vedtar personalpolitiske retningslinjer for virksomhetens ansatte.

§ 18 Lokale lønnsforhandlinger
Daglig leder ivaretar selskapets interesser under lokale forhandlinger etter at styret på forhånd har
fastsatt rammen.
Styret fastsetter daglig leders lønn.

§ 19 Møtegodtgjørelse
Godtgjørelse for møter mv. til medlemmer av styret og representantskapet utbetales i henhold til de til
enhver tid gjeldende satser og reglement for virksomheten.

§ 20 Regnskap og revisjon
Styret har plikt til å se etter at det føres lovmessige regnskap og at det foretas revisjon av selskapet.
Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper, og fastsettes av representantskapet.
Selskapets regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av kommunal revisor.
Revisor velges av representantskapet.

§ 21 Endring av selskapsavtalen
Selskapsavtalen kan endres. Ved avstemning gjelder reglene i § 4 i lov om interkommunale selskaper.

§ 22 Uttreden og oppløsning
Den enkelte deltaker kan ensidig si opp sin deltakelse. Oppsigelse må varsles av deltakeren minimum
ett år før uttredelse. Ved uttreden fra selskapet skal deltakeren tilbakebetales sin andel av
egenkapitalen på uttredelsestidspunktet – jf. selskapsavtalens § 5.
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KomRev NORD IKS – selskapsavtale

Ved uttreden av selskapet, må eierkommunene som velger å ikke være medeier i selskapet, gjøre opp
sin andel av fremtidige pensjonsforpliktelser på uttredelsestidspunktet, jf. lov om interkommunale
selskaper § 30. Aktuar tilknyttet selskapets pensjonsselskap forestår beregningene.
Forslag til oppløsning av selskapet må vedtas enstemmig av representantskapet. Vedtak om
oppløsning må godkjennes av samtlige deltakere og av departementet, jf. lov om interkommunale
selskaper §§ 30 og 32.
Styret plikter å melde fra om avviklingen til Foretaksregisteret.

§ 23 Voldgift
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i forbindelse med
det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en voldgiftsnemnd på tre medlemmer
som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning følger av lov eller forskrift.

§ 24 Øvrige bestemmelser
For øvrig gjelder den til enhver tid gjeldende lov om interkommunale selskaper.
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KomRev NORD
Interkommunalt selskap

1. Avtalens formål
KomRev NORD IKS skal utføre revisjon i og ha tilsyn med Karasjok kommune i henhold til
kommunelovens bestemmelser om revisjon og forskrift om revisjon. Dette omfatter også
revisjon av kommunale foretak og andre oppdrag KomRev NORD IKS kan utføre i henhold til
gjeldende lover.

2. Avtalens varighet
Avtalen gjelder fra og med 1.7.2023 og til den sies opp i henhold til punkt 7.

3. Avtalen omfatter
Kommunens behov for lovpålagte revisjonsoppgaver:
▪
▪
▪
▪
▪

Oppmøte i kommunestyret og kontrollutvalget hvor revisjonssaker blir behandlet1
Forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll (avtalte revisjonsprosjekter iht. plan fra
kontrollutvalget)2
Revisjon av kommunens hovedregnskap
Særattestasjoner3
Eksisterende legater

Andre tjenester som også inngår i avtalen:
▪
▪

Rådgivning i regnskapsspørsmål og løpende rådgivning vedrørende fortolkning av
lovverk, forskriftsverk
Kommunikasjon mot ledelsen

4. Karasjok kommune - utgifter til revisjonstjenester
Utgiftene til revisjon inkl. indirekte kostnader vil for hele året 2023 utgjøre kr 725 000.
Karasjok kommunes årlige andel faktureres forskuddsvis med like store beløp hvert halvår.
Revisjonshonoraret vil årlig bli justert for kommunal deflator.
Dersom internkontrollen ikke er tilfredsstillende, vil revisjonen kunne kreve høyere honorar.
Dersom kommunen velger å ta tilbake årsregnskapet og gjennomføre nødvendige tiltak for å
sikre internkontrollen og nødvendig kvalitet i regnskapet, vil revisjonen kunne kreve høyere
honorar for det merarbeidet en returnering og fornyet revisjon av årsregnskapet vil medføre. Det
vil ikke bli fakturert ekstra uten at det har vært god dialog i forkant.

1

Dette etter nærmere avtale med kontrollutvalget og kontrollutvalgets sekretariat.
Forvaltningsrevisjon med 100 timer per år i tillegg til et årlig timetall beregnet på grunnlag av kommunens
eierandel i KRN og selskapets resterende tilgjengelige ressurser til forvaltningsrevisjon. Hvis kommunen i
avtaleperioden, bestiller mer forvaltningsrevisjon enn hva eierandelen i selskapet tilsier, sett i forhold til selskapets
totale ressurser for utførelse av forvaltningsrevisjon, må det betales ekstra for dette i henhold til avtalens pkt 5.
3
Nye vesentlige særattestasjoner som en følge av pålegg fra staten eller avtale med andre, vil bli fakturert særskilt i
henhold til de enhver tid gjeldende timesatser i selskapet.
2
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5. Oppgaver som faktureres særskilt
Følgende tjenester vil bli fakturert særskilt basert på timepris i henhold til de enhver tid
gjeldende timesatser i selskapet dersom Karasjok kommune bestiller disse:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Granskninger
Underslag/misligheter
Forvaltningsrevisjon/eierskapskontroll utover kommunens andel av ressursene skissert i
pkt. 3
Utarbeidelse av økonomiske analyser
Rådgivning i forbindelse med organisasjonsomlegginger
Gjennomføring av brukerundersøkelser
Rådgivning i forbindelse med utarbeidelse av styringssystemer
Revisjon av kommunale foretak
Nye legater

6. Karasjok kommunes plikter
Karasjok kommune forplikter seg til å holde tilstrekkelig kontorplass med nødvendige tjenester
og utstyr for de av KomRev NORD IKS sine ansatte som er på revisjonsoppdrag i kommunen.
Kommunen forplikter seg til å legge til rette for at revisor får tilgang til kommunens aktuelle IKTsystemer, herunder økonomisystem også fra revisors kontorsted (vpn-forbindelse eller
tilsvarende).
Kommunen plikter umiddelbart å orientere oppdragsansvarlig revisor om misligheter/underslag
som avdekkes av administrasjonen.

7. Oppsigelse
Oppsigelse av avtalen må varsles av partene med minimum ett års frist før avtaleperioden
utløper. Ved oppsigelse skal KomRev NORD i tillegg være kommunens revisor inntil siste års
regnskap er behandlet og godkjent av kommunestyret slik at fullstendigheten i kommunens
regnskap blir ivaretatt.

Den

For Karasjok kommune

/

For KomRev NORD IKS
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Arkiv:
Arkivsaksnr:

2022/354-1

Saksbehandler:

Randi Johansen

Paltto

Saksframlegg
Saknummer Utvalg

Møtedato

22/16

Ovdagoddi - Formannskapet

11.05.2022

22/29

Gielddastivra - Kommunestyret

19.05.2022

Reglement for administrasjonsutvalget
Vedlegg til saken:
1

Reglement for administrasjonsutvalg utkast april 2022

Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
Gielddadirektevrra áššeguoddu:
Gielddastivra dohkkeha ovdanbiddjojuvvon njuolggadusaid.
Hálddahuslávdegottis lea mearridanváldi plánain mat gusket bargiid.
Kommunedirektørens innstilling:
Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslaget til reglement for administrasjonsutvalget.
Administrasjonsutvalget har vedtaksmyndighet i planer som gjelder ansatte.

Saksprotokoll i Ovdagoddi - Formannskapet - 11.05.2022
Meannudeapmi/Behandling:
Formannskapet følger kommunedirektørens innstilling
Votering: Enstemmig
Mearrádus/Vedtak:
Gielddastivra dohkkeha ovdanbiddjojuvvon njuolggadusaid.
Hálddahuslávdegottis lea mearridanváldi plánain mat gusket bargiid.
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Kommunestyret godkjenner det fremlagte forslaget til reglement for administrasjonsutvalget.
Administrasjonsutvalget har vedtaksmyndighet i planer som gjelder ansatte.

Saksutredning
Administrasjonsutvalget er et partssammensatt utvalg bestående av politiske medlemmer og
medlemmer valgt av ansattes fagorganisasjoner.
Ved konstituering av nytt kommunestyre, velges også politiske medlemmer til utvalget. I
inneværende valgperiode er formannskapets medlemmer valgt som de politisk valgte
medlemmer i administrasjonsutvalget.
De ansattes representanter velges for to år av gangen. De to største fagorganisasjonene velger
ansattes representanter.
Vurdering:
Administrasjonsutvalget som partssammensatt utvalg utleder av kommunelovens §§ 5-2 og
5-11. Administrasjonsutvalget har følgende oppgaver:
- kommunens innstillingsutvalg i personal- og organisasjonssaker
- har som arbeidsområde de oppgaver som har tilknytning til kommunens
arbeidsgiverfunksjon og den del av kommunens administrasjon som ikke er lagt til andre
folkevalgte organer eller kommunedirektøren,
- Avgjør tvistespørsmål om tolking og praktisering av avtaler, reglementer og andre
bestemmelser som angår arbeidstakernes ansettelses- og arbeidsvilkår,
- vedtaks- eller innstillingsmyndighet i andre saker som kommunestyret måtte forelegge
utvalget
- skal uttale seg i saker hvor tilsettings-/oppsigelsesmyndighet er lagt til kommunestyret.
Administrasjonsutvalgets ansvarsområde er med andre ord ulike forhold som gjelder ansatte.
For at arbeidet i administrasjonsutvalget skal skje på best mulig måte, er det nødvendig at
utvalget har avklarte spilleregler. Dette er spesielt viktig i og med at utvalget er et
partssammensatt utvalg.
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Reglement for administrasjonsutvalget i
Karasjok kommune
2022 – 2024

Vedtatt i administrasjonsutvalget den . .2022
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Reglement for administrasjonsutvalget som
partssammensatt utvalg I Karasjok kommune
Reglementet inneholder bestemmelser om valg, sammensetning,
administrasjonsutvalgets arbeidsområder og møter.
Hjemmel er fastsatt i kommunelov av 22.6.2018 nr. 83, § 5-11

Innholdsfortegnelse
Innhold
Kap. 1 Valg og sammensetning ...............................................................................................................3
Kap. 2 Arbeids- og ansvarsområder ........................................................................................................3
2.1 Saker der Administrasjonsutvalget har uttalerett ...........................................................................3
2.2 Saker der Administrasjonsutvalget har innstillingsrett ..................................................................3
2.3 Saker der Administrasjonsutvalget har vedtaksmyndighet ............................................................3
Kap. 3 Administrasjonsutvalgets møter...................................................................................................4
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121

Kap. 1 Valg og sammensetning
Administrasjonsutvalget består av 5 folkevalgte medlemmer med varamedlemmer
valgt av kommunestyret for den kommunale valgperioden. I tillegg velges 2 representanter
og varamedlemmer valgt av arbeidstakerorganisasjonene.
Administrasjonsutvalgets folkevalgte medlemmer og varamedlemmer velges blant
kommunestyrets faste medlemmer. Valget skjer som forholdstallsvalg hvis ett
medlem krever det, ellers som avtalevalg.
Arbeidstakerorganisasjonens medlemmer og varamedlemmer velges i henhold til
Hovedavtalens bestemmelser. De ansattes representanter velges av og blant de
ansatte for to år av gangen, Kommuneloven §5-11 2. ledd. For de ansattes
representanter gjelder valgbarhetsreglene i Kommuneloven §§ 7-2 og 7-3, bortsett
fra bostedskravet.
Ordfører er leder og varaordfører nestleder i utvalget.

Kap. 2 Arbeids- og ansvarsområder
Administrasjonsutvalget er opprettet etter Kommuneloven § 5-11. Det er kommunens
fagorgan i personal- og organisasjonssaker og kommunens partssammensatte utvalg. Utvalget
behandler saker som gjelder forholdet mellom kommunen som
arbeidsgiver og de ansatte.
Utvalget har et hovedansvar for å ta initiativ innen dette arbeidsområdet.
De ansattes representanter er medlemmer av administrasjonsutvalget med de
samme rettigheter og plikter som de folkevalgte medlemmene.

2.1 Saker der Administrasjonsutvalget har uttalerett




Spørsmål om kommunens organisering, herunder effektiviseringstiltak.
Saker innenfor ansvarsområdet som vedrører samarbeid med nabokommuner og
fylkeskommune
Saker som på annen måte kan få følger for forholdet mellom kommunen som
arbeidsgiver og de ansatte.



2.2 Saker der Administrasjonsutvalget har innstillingsrett




Overordnede personalpolitiske planer
Overordnede organisasjonsutviklingssaker
Tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv

2.3 Saker der Administrasjonsutvalget har vedtaksmyndighet
Vedtak innenfor de lover og rammer som gjelder, samt etter de retningslinjer som er
fastsatt i hovedavtalen del B– partssammensatt utvalg, og vedtak fattet av
kommunestyret.
 Retningslinjer for kommunes lønnspolitikk
 Retningslinjer for ansettelse og rekruttering
 Kompetansestrategier og ledelsesutviklingsplaner
 Planer som gjelder ansatte.
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Handlingsplan for likestilling og inkludering
Initiativ til å arbeide for en målrettet utvikling av kommunens organisasjon
Videreutvikling av personaladministrative styringssystemer
Styrking av kommunens organisasjonskultur

Administrasjonsutvalget fatter vedtak innenfor de rammer og retningslinjer som er
fastlagt i lov, gitt i medhold av lov/forskrift eller gjennom delegeringsvedtak fattet av
kommunestyret.

Kap. 3 Administrasjonsutvalgets møter
Administrasjonsutvalget holder møter for åpne dører, hvis ikke annet følger av
lovbestemt taushetsplikt eller vedtak etter Kommuneloven § 11-5, tredje ledd.
Vedtak om å behandle en sak for lukkede dører kan skje når hensynet til personvern
eller andre tungtveiende private eller offentlige interesser tilsier det. Debatt om dette
foregår for lukkede dører hvis møteleder krever det, eller administrasjonsutvalget
vedtar det.
Møtet holdes i henhold til årlig møteplan vedtatt av kommunestyret. I tillegg kan det
holdes møter når lederen eller minimum 1/3 av medlemmene krever det.
Møtene kunngjøres på den måte administrasjonsutvalget selv finner hensiktsmessig
innenfor kommunelovens krav.

3.1 Saksliste
Ordfører setter opp saksliste for det enkelte møte, og sørger samtidig for å påse at
de saker som er satt opp på møtekartet er tilfredsstillende utredet. Innkalling og
sakspapirer utsendes som hovedregel 8 dager før møtet til medlemmer,
varamedlemmer og andre med møterett i en eller flere saker.
Sakslisten til møtet og andre sakspapirer som ikke er unntatt fra offentligheten, skal
være tilgjengelig for allmenheten på kommunens internettside.

3.2 Møteledelse
Møtet ledes av ordfører eller varaordfører. Har begge forfall, velges en særskilt
møteleder ved flertallsvalg.

3.3 Andres møte og talerett
Kommunedirektøren har møte- og talerett. Møterett m.m. har også de som ved lov eller avtale
er gitt slike rettigheter. Ordfører og kommunedirektøren kan også bli enige om at en leder
eller ansatt skal innkalles til møtet for å informere i konkrete saker, med det formål å lette
saksbehandlingen.

3.4 Vedtaksførhet
Administrasjonsutvalgets vedtak fattes normalt i møter.
Administrasjonsutvalgets er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til
stede og avgir stemme i vedkommende sak.
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Kap. 4 Forslag
Bare utvalgets medlemmer og varamedlemmer som deltar i møtet kan sette fram
forslag. Forlag skal være skriftlige og leveres som hovedregel digitalt under behandling av
saken, og det skal fremgå hvem som stiller forslaget.
Møteleder skal referere alle forslag før votering. Det skal føres protokoll og møtebok for alle
møter. Denne føres under ledelse av møteleder.
For hvert møte føres det i protokollen:
- Eventuelle merknader mot innkalling og saksliste
- Møtested og tid
- Fraværende medlemmer
- Møtende varamedlemmer
- Saker nummerert i rekkefølge for kalenderåret
- Kort tekst om hva hver sak gjelder
- For den enkelte sak skal det på forslag som fremmes og realitetsbehandles
oppgis hvem som fremmer forslaget. Videre om det ble vedtatt eller ikke, med
stemmetall fordelt på partier/grupper, og navn hvis partiet er delt.
- Det som må til for å vise at vedtak gjøres etter rett framgangsmåte
- Vedtak

Kap. 5 Spørsmål
Alle møtende medlemmer kan stille spørsmål til ordfører/møteleder også om saker
som ikke står på saklisten, jfr. Kommuneloven §11 nr. 2.
Ordfører kan be kommunedirektøren besvare spørsmål av administrativ art.

5.1 Spørsmål på sakslisten
Dersom spørsmålsstiller forventer et utfyllende svar, må spørsmål med begrunnelse
fremmes skriftlig, og være ordfører og personalsjef i hende senest 3 dager før møtet.
Spørsmål etter denne fristen kan ikke forventes å få utfyllende svar i møte.

5.2 Spørsmål med forslag til vedtak/uttale
I tilknytning til spørsmål, kan det fremmes forslag til vedtak som behandles dersom
ordfører eller 1/3 av møtende medlemmer ikke motsetter seg dette, jfr.
Kommuneloven §11-3, 5. ledd.

Kap. 6 Administrasjonsutvalget vedtak
Trer noen til eller fra under forhandlingene, protokollføres dette slik at det fremgår av
protokollen sammenholdt med medlemsfortegnelse hvem som har tatt del i
behandlingen av hver sak.
Hvis det vedtas at et møte skal lukkes, skal hjemmelen for vedtaket tas inn i
protokollen. Det samme gjelder for vedtak om at et medlem av organet er inhabilt
eller får fritak av personlige grunner.
Protokollen skal godkjennes direkte i møte.
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Protokollen oversendes medlemmer og varamedlemmer.
Møteboken godkjennes av utvalgets leder etter at protokollen er underskrevet.
Protokoll og møtebok overføres administrasjonen og oppbevares digitalt.

Kap. 7 Mindretallsanke
Et mindretall bestående av minimum 3 av administrasjonsutvalgets medlemmer kan,
når særlov ikke forhindrer det og et vedtak strider mot prinsipielle standpunkt vedtatt
av kommunestyret, anke et vedtak til kommunestyret.

Kap. 8 Sekretariat
Personalsjef utfører sekretariatsfunksjonen for administrasjonsutvalget. Sekretariatet
har ansvaret for administrasjonsutvalgets sakspapirer, kunngjøringer av møter,
protokoll og møtebøker.

Kap. 9 Gyldighet og endring
Dette reglementet er vedtatt i Karasjok kommunestyre den xxx 2022 i sak
xxx/2022.
Endringer av reglementet kan kun foretas av kommunestyret.
Reglementet skal fremmes for revidering i kommunestyret innen første året av hver
valgperiode.
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Arkiv:

033

Arkivsaksnr:

2022/247-1

Saksbehandler:

Ann Kristin

Holmestrand

Saksframlegg
Saknummer Utvalg

Møtedato

22/7

Mánáid ja nuoraidráđđi - Barne og ungdomsråd

11.03.2022

22/17

Ovdagoddi - Formannskapet

11.05.2022

22/30

Gielddastivra - Kommunestyret

19.05.2022

Njuolggadusaid Kárášjoga nuoraidráđđi/Retningslinjer for
Karasjok ungdomsråd
Vedlegg til saken:
1

Retningslinjer for ungdomsrådet

2

Gjeldende retningslinjer for ungdomsrådet - Vedtatt 12.05.16

Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
Nuoraidráđđi mearrida njuolggadusaid Kárášjoga nuoraidráđđái
Ungdomsrådet vedtar retningslinjer for Karasjok ungdomsråd

Saksprotokoll i Barne og ungdomsråd - 11.03.2022
Meannudeapmi/Behandling:
Barne- og ungdomsrådet følger kommunedirektørens innstilling
Votering: Enstemmig
Mearrádus/Vedtak:
Nuoraidráđđi mearrida njuolggadusaid Kárášjoga nuoraidráđđái
Ungdomsrådet vedtar retningslinjer for Karasjok ungdomsråd
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Saksprotokoll i Ovdagoddi - Formannskapet - 11.05.2022
Meannudeapmi/Behandling:
Formannskapet følger kommunedirektørens innstilling
Votering: Enstemmig
Mearrádus/Vedtak:
Nuoraidráđđi mearrida njuolggadusaid Kárášjoga nuoraidráđđái
Ungdomsrådet vedtar retningslinjer for Karasjok ungdomsråd.

Saksutredning
I 2019 trådte en ny lov som lovfester retten til kommunale og fylkeskommunale ungdomsråd.
Kommunen er pliktig til å sørge for at ungdom høres og får uttale seg i saker som angår dem.
Dette skal skje gjennom et offisielt medvirkningsorgan på lik linje med eldreråd og rådet for
personer med funksjonsnedsettelse.
Forskriften stadfester en del rettigheter og krav som Ungdomsrådet har. Dette innebærer
følgende:






Rådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom.
Rådet har krav på at slike saker blir lagt frem for rådet og at disse sakene blir mottatt
såpass tidlig i prosessen at deres innspill har mulighet til å endre utfallet.
Rådet har rett på tilstrekkelig sekretariatshjelp.
Rådet har rett til å fremme egne saker.
Rådet bestemmer selv leder og nestleder av rådet ut fra sine medlemmer.

Forskriften stadfester også noen begrensninger eller betingelser for rådet:



Rådet bestemmer ikke selv sammensetning av rådet og antall medlemmer
og varamedlemmer.
Rådet vedtar heller ikke selv sitt sekretariat, saksbehandlingsregler eller budsjett. Dette er
det kommunestyret som gjør.

Selv om begrensningene er satt, har ungdommen rett til å uttale seg om de 3 siste punktene
før de bestemmes, og de har også rett til å foreslå medlemmene som skal representere rådet.

Vurdering
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Kommunestyret vedtok den 12.05.2016 retningslinjer for ungdomsrådet. Etter den nye
kommuneloven er det en del endringer i rettigheter og krav som Ungdomsrådet her, dette vil
komme fram i den denne versjonen av retningslinjer for Ungdomsrådet.
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Retningslinjer for Karasjok ungdomsråd

Vedtatt:
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1

Hjemmel

Ungdomsrådet er opprettet med hjemmel i kommuneloven § 5-12

2

Funksjon

Ungdomsrådet skal gi råd til kommunen slik at kommunestyret har bedre grunnlag for sine avgjørelser.
- Ungdomsrådet skal være talerøret til ungdommen overfor politikere og ha et rådgivende rolle for
kommunen.
- Ungdomsrådet skal være høringsinstans i saker som har konsekvenser for ungdom.
- Ungdomsrådet skal inspirere ungdom i Karasjok til å delta i demokratiske prosesser og engasjere
ungdom i praktisk politisk arbeid.
- Ungdomsrådet skal fremme forslag til aktiviteter, skape ideer og sammen med andre organer
arbeide for nye tiltak til beste for ungdom
- Ungdomsrådet skal representere og uttale seg på vegne av ungdommen i Karasjok.
- Ungdomsrådet er partipolitisk uavhengig

3

Valg og sammensetning

Ungdomsrådet består av seks medlemmer med seks varamedlemmer.
-

Faste tildelte plasser:
Grunnskolen: 3 medlemmer og 3 varamedlemmer
Samisk Videregående skole: 3 medlemmer og 3 varamedlemmer

-

4

Det er kommunestyret som velger ungdomsrådet, men skolene og organisasjoner som
representerer ungdom har rett til å fremme forslag til medlemmer.
Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder. Valget holdes som flertallsvalg på konstituerende
møte.
Valg skal gjøres innen 5. september hvert år
Begge kjønn skal være representert med minimum 40 prosent
Personene som velges skal representere ungdom i kommunen, og de kan ikke ha fylt 19 år på
valgtidspunktet.
Valget gjelder for ett år av gangen, men det anbefales at 50% av rådet fortsetter ved nytt valg.
Ungdomsrådet kan opprette arbeidsutvalg og arbeidsgrupper etter eget ønske og behov.

Myndighet, oppgaver og økonomi

Ungdomsrådet skal gi råd til kommunen. Dette betyr ikke at kommunestyret alltid må gjøre slik ungdom
vil, men at de skal vite hva ungdomsrådet mener før de tar en avgjørelse.
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Ungdomsrådet har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom i kommunen. Det kan være mange
ulike saker. Hvis kommunen er i tvil om en sak bør tas opp i ungdomsrådet, bør de spørre ungdomsrådet
om de ønsker å uttale seg i saken.
-

-

-

Ungdomsrådet har rett til å uttale seg om saker som gjelder ungdom i kommunen. Det kan for
eksempel være saker som:
 kultur- og fritidstilbud
 skolesaker
 helsetilbud
 miljøsaker
 kommunens årsbudsjett og økonomiplan
 Arealplanlegging
 Kommuneplaner
Ungdomsrådet kan selv ta opp saker som angår de unge i kommunen.
Ungdomsrådets leder eller stedfortreder gis anledning til å møte i kommunestyret med talerett i
de saker som på forhånd er behandlet i ungdomsrådet eller andre saker som angår dem.
Ungdomsrådet skal ikke behandle saker som berører enkeltpersoner.
Ungdomsrådet kan ikke engasjere seg i enkeltvedtak som påklages med hjemmel i lov. Rådet skal
likevel være opptatt av brukermedvirkning på generelt grunnlag og kan derfor ta opp enkeltsaker
med tanke på forbedring av kommunens tjenester for de unge både med hensyn til kvalitet og
kvantitet.
Ungdomsrådet skal ha en budsjettpost til sin disposisjon. Denne budsjettposten skal kunne
brukes til iverksetting av strakstiltak eller til formål ungdomsrådet finner verdig.

I tillegg til dette kan medlemmene av ungdomsrådet for eksempel:
-

5

bli invitert til å holde innlegg eller taler i ulike sammenhenger
arrangere samlinger for ungdom i kommunen
prøve å påvirke politikerne ved å fremme sitt syn i media eller andre steder

Arbeid i rådet - saksgang - saksforberedelser

Rådet skal motta saker på et så tidlig tidspunkt i saksbehandlingen, at uttalelsene fra rådene har
mulighet til å påvirke utfallet av saken. Uttalelsene skal følge saksdokumentene til det kommunale
organet som avgjør saken endelig.
Ungdomsrådet holder møter etter oppsatt møteplan bestemt av rådet selv eller når leder mener det er
nødvendig. Innkallingen skjer med minst 8 dagers varsel. Møtene legges primært i forkant av møter i
formannskap og kommunestyre.
Dagsorden med saker, bestemmes av leder i samarbeid med sekretariatet, og sendes ut i god tid før
møtet. Ungdomsrådet er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede under
drøftingene og avgir stemme. Vedtak blir gjort med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet, er lederens
stemme avgjørende. Det skal føres vedtaksprotokoll fra møtene som sendes medlemmene og andre med
møterett. Eventuelt også til andre instanser til orientering.
Ungdomsrådet skal ha tilbakemelding om vedtak i saker som rådet har uttalt seg om.
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Kommunedirektøren stiller med en/flere representanter i rådsmøtene som både er sekretariat, kan gi
medlemmene nødvendig faglig veiledning og svare på eventuelle spørsmål disse måtte ha til sakene som
skal behandles, og har ansvar for ungdomsrådets framdrift. Ordfører og Kommunedirektør har møte- og
talerett i ungdomsrådet. Ungdomsrådet kan også be andre om å møte for å gi opplysninger.
Ungdomsrådets møter er åpne for publikum. Møtene offentliggjøres på lik linje med andre kommunale
råd i kommunen. Ungdomsrådet kan ikke behandle saker der hele eller deler av sakspapirene er unntatt
offentlighet.

6

Suspensjon og fritak

Ungdomsrådet kan, etter søknad, frita den som for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, ikke
uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet som medlem av rådet.

7

Administrasjon

For å sikre at rådet får tilstrekkelig sekretariatshjelp har ungdomsrådskoordinator følgende
ansvarsoppgaver:
-

8

Praktisk tilrettelegging og forberedelse av møtene
Praktisk gjennomføring av møtene
Forberede saksliste og saksdokumenter og sende ut innkalling i samarbeid med leder
Sørge for referat fra rådsmøtene (i protokoll/møtebok)
Sørge for at ungdomsrådet får nødvendig opplæring
Sørge for at ungdomsrådet får nødvendig oppfølging underveis
Være bindeledd mellom ungdomsrådet og administrasjon/politikere
Være støttespiller og veileder for ungdomsrådets medlemmer

Årsmelding

Ungdomsrådet skal hvert år utarbeide en årsmelding som skal legges fram for kommunestyret.
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Ungdomsrådet - Retningslinjer
§ 1 OPPRETTELSE, FORMÅL OG FORANKRING
Kommunestyret i Karasjok oppretter i møte den 12.05.16 et utvalg for ungdommer i
kommunen – Karasjok ungdomsråd. Ungdomsrådet er ungdommens råd- og forslagsgivende
organ i kommunen, og gir forslag og råd til kommunens politiske og administrative ledelse i
saker som omfatter oppvekstvilkår og levekår for ungdom i Karasjok kommune.
Ungdomsrådet er partipolitisk uavhengig.
§ 2 ARBEIDSFORM OG ORGANISERING
Ungdomsrådet drøfter, gir råd og fremmer forslag i de saker det selv finner nødvendig.
Ungdomsrådet har tale- og forslagsrett til Styret for miljø og utvikling, Styret for kultur,
omsorg og undervisning, og kommunestyret. Alle forslag fra ungdomsrådet som skal fremmes
for politisk behandling, saksbehandles administrativt i kommunen.
Rådet behandler også saker som forelegges fra kommunens politiske og administrative
ledelse, dersom rådet finner sakene aktuelle å drøfte. Rådet møtes minst to ganger i året.
Hvert møte organiseres som arbeidsseminar over en til to dager der de tema som rådet ønsker
å behandle gis en bred og grundig behandling. Eksterne innledere fra kommunens politiske og
administrative ledelse, eller fra andre aktuelle fagmiljø, kan inviteres til møtene.
Aktuelle tema kan være:



Karasjok kommunes budsjett for det påfølgende år
Egne temadrøftinger vedrørende opplæring/utdanning, boligproblematikk,
arbeidsplasser, kommunale og private/frivillige fritidstilbud, alkohol og
rusproblematikk, ungdom og trafikk m.m.

Ungdomsrådets vedtak fattes ved vanlig flertallsvedtak. Ved stemmelikhet avgjør leder ved
dobbeltstemme. Rådets protokoller sendes rådmannen etter hvert møte. Ved slutten av hver
valgperiode utarbeides det en årsmelding som oversendes rådmannen. Ungdomsrådet skal så
tidlig som mulig tas med på råd i saker som kan berøre vilkårene for ungdommen i
kommunen.
§ 3 VALG OG SAMMENSETNING
Ungdomsrådets medlemmer er fra fylte 13 til og med 18 år, og velges for et skoleår av
gangen. Det gjennomføres valg av totalt 6 medlemmer til ungdomsrådet. Alle fra fylte 13 til
og med 18 år kan stille til valg. Valg skjer i september måned hvert år på skolenes elevråd.
Ungdomsrådet velger selv leder og nestleder.
§ 4 ENDRINGER I UNGDOMSRÅDETS RETNINGSLINJER
Eventuelle vedtak om endringer i disse retningslinjer kan bare fattes av kommunestyret.
Vedtatt av kommunestyret 12.05.16
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Arkiv:

033

Arkivsaksnr:

2022/421-2

Saksbehandler:

Silvia Annette Siri

Saksframlegg
Saknummer Utvalg

Møtedato

22/18

Ovdagoddi - Formannskapet

11.05.2022

22/31

Gielddastivra - Kommunestyret

19.05.2022

Miellahtu ja várrelahtu válljen Sámi Dáiddaguovddáža stivrii - Valg
av medlem og varamedlem til styret i Sámi Dáiddaguovddáš
Vedlegg til saken:
1

Vedtekter SDG

Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
Gielddastivra vállje čuovvováš lahtu ja peršuvnnálaš várrelahtu Sámi Daiddaguovddáža stivrii
2022 – 2024 áigodahkii.
Lahtu:
Peršuvnnalaš várrelahtu:
Kommunestyret oppnevner følgende kandidater som medlem og personlig varamedlem til styret
i Sámi Daiddaguovddáš i perioden 2022 - 2024:
Medlem:
Personlig varamedlem:

Saksprotokoll i Ovdagoddi - Formannskapet - 11.05.2022
John Nystad

Endringsforslag
Miellahtu - John Nystad
Várrelahtu - Svein Atle Somby
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Meannudeapmi/Behandling:
Endringsforslag fra formannskapet
Votering: Enstemmig
Mearrádus/Vedtak:
Gielddastivra vállje čuovvováš lahtu ja peršuvnnálaš várrelahtu Sámi Daiddaguovddáža stivrii
2022 – 2024 áigodahkii.
Lahtu: John Nystad
Peršuvnnalaš várrelahtu: Svein Atle Somby
Kommunestyret oppnevner følgende kandidater som medlem og personlig varamedlem til styret
i Sámi Daiddaguovddáš i perioden 2022 - 2024:
Medlem: John Nystad
Personlig varamedlem: Svein Atle Somby

Saksutredning
Stiftelsen Sámi Daiddaguovddáš (SDG) har i epost 23.03.22 sendt anmodning om valg av
medlem og varamedlem til styret.
SDG styret er stiftelsens øverste organ
Styret består av 5 medlemmer. Styret oppnevnes på følgende måte:




3 medlemmer med personlige varamedlemmer oppnevnes av Samisk Kunstnerforbund
(SDS).
1 medlem med personlig varamedlem oppnevnes av Sametinget
1 medlem med personlig varamedlem oppnevnes av Karasjok kommune

Leder av Kunstnerisk råd i SDG skal være et av tre oppnevnte medlemmer fra SDG.
Styrets leder oppnevnes av SDG.
Styret velges for 3 år. Styreleder og medlemmer kan gjenvelges for flere perioder. Valg bør skje
i en sådan følge at ikke alle medlemmer skiftes ut samtidig.
Formålet med stiftelsen SDG er å støtte og formidle samisk billedkunst, kunsthåndverk og
dáiddaduodji av høyeste kvalitet. SDG skal være det ledende internasjonale senteret for samisk
samtidskunst, og en sterk, profilert, respektert og synlig aktør på samtidskunstarenaen.
SDG skal arbeide for å utvikle og utvide den samiske samtidskunstens møte med publikum.
SDG skal innta en kritisk posisjon i samisk samfunnsliv, arbeide internasjonalt og motvirke
uheldig kommersialisering av samisk visuell kunst.
SDG skal formidle og skape interesse og forståelse for samtidskunstens uttrykk. SDG skal gi
rom for nye og eksperimentelle kunstneriske praksiser og virke for kunstnerisk ytringsfrihet.
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Ytterligere informasjon finnes i vedtektene til Stiftelsen Sámi Dáiddaguovddáš (Vedlegg).
Karasjok kommune sin representant og personlige vara er på valg. I inneværende periode har
følgende vært valgt som medlemmer i SDG styret
Ellen Brita Anti
styremedlem
Inga Margrethe Vars Personlig varamedlem
Det nye styret i SDG består i dag av følgende medlemmer og personlige varamedlemmer.
Hilde S. Pedersen
Torgrim Halvari

styreleder
Personlig vara

SDG
SDG

Susanne Hætta
Ingunn Utsi

styremedlem
Personlig vara

SDG
SDG

Lene Westerås
Ragna Grønstad

styremedlem
Personlig vara

SDG
SDG

Sametinget har ikke foretatt sitt valg,

Vurdering
SDG foreslår følgende kandidater fra kommunen:
Styremedlem
Line Kallak
Høyskolelektor, vara i styret for Finnmarkseiendommen. Bor både i Karasjok og Kautokeino.
Skal flytte permanent til Karasjok. Styret i SDG mangler en som bade har juridisk kompetanse
og styrekompetanse, og dette har hun.
Personlig vara
Johanna Unga
Delprosjektleder Fremtidens Karasjok, Karasjok kommune.
Styret har et godt inntrykk av Johanna Unga, som dessuten kan vare et fint bindeledd mellom
SDG og kommunen som varamedlem. SDG-styret ønsker å arbeide nærmere med Karasjoks
befolkning og bidra positivt til Fremtidens Karasjok.
Forslaget fra SDG ivaretar ikke kjønnsbalanse i styret. Forslaget er fremmet på bakgrunn av
kompetanse og velvilje til å ivareta vervet. Det viser seg at det er vanskelig å rekruttere
engasjerte mannlige kandidater til styreverv i SDG.
SDG har foreslått Piera Heaika Muotka som alternativ dersom de aktuelle kandidatene ikke blir
valgt på bakgrunn av kjønnsbalansen. Piera Heaika Muotka foreslås på grunn av hans store
nettverk og politiske kunnskap.
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Arkiv:

074

Arkivsaksnr:

2022/432-2

Saksbehandler:

Silvia Annette Siri

Saksframlegg
Saknummer Utvalg

Møtedato

22/19

Ovdagoddi - Formannskapet

11.05.2022

22/32

Gielddastivra - Kommunestyret

19.05.2022

Stivralahtu válljen doaibmavuođđudussii RiddoDuottarMuseat Valg av styrerepresentanter til driftsstiftelsen RiddoDuottarMuseat
Vedlegg til saken:
1

RDM-Vedtekter

Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
Kárášjoga gielddastivra vállje čuovvovaš lahtu ja peršuvnnálaš várrelahtu RiddoDuottarMuseat
stivrii:
Lahtu:
Peršuvnnalaš várrelahtu:
Stivrra doaibmaáigodat lea 01.07.22 – 30.06.2025
Kommunestyret i Karasjok velger følgende representant og personlige vararepresentant til styret
i RiddoDuottar Museat.
Styremedlem:
Personlig varamedlem:
Styrets funksjonstid er 01.07.22 – 30.06.2025

Saksprotokoll i Ovdagoddi - Formannskapet - 11.05.2022
John Nystad

Endringsforslag:
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Gielddastivra vállje čuovvováš lahtu ja peršuvnnálaš várrelahtu Sámi
Daiddaguovddáža stivrii 2022 – 2024 áigodahkii.
Lahtu: Svein Atle Somby
Peršuvnnalaš várrelahtu: Klemet Amund Eira
Kommunestyret oppnevner følgende kandidater som medlem og
personlig varamedlem til styret i Sámi Daiddaguovddáš i perioden
2022 - 2024:
Medlem: Svein Atle Somby
Personlig varamedlem: Klemet Amund Eira
Meannudeapmi/Behandling:
Endringsforslag fra Formannskapet:
Votering: Enstemmig
Mearrádus/Vedtak:
Gielddastivra vállje čuovvováš lahtu ja peršuvnnálaš várrelahtu Sámi Daiddaguovddáža stivrii
2022 – 2024 áigodahkii.
Lahtu: Svein Atle Somby
Peršuvnnalaš várrelahtu: Klemet Amund Eira
Kommunestyret oppnevner følgende kandidater som medlem og personlig varamedlem til styret
i Sámi Daiddaguovddáš i perioden 2022 - 2024:
Medlem: Svein Atle Somby
Personlig varamedlem: Klemet Amund Eira

Saksutredning
Driftsstiftelsen RiddoDuottarMuseat (RDM)har i epost 03.01.22 sendt anmodning om valg av
representanter til styret.
Stiftelsen RDM ledes av et styre på 8 medlemmer med personlige varamedlemmer som velges
for 4 år av gangen. Styret er sammensatt på følgende måte:




2 medlemmer valgt av sametinget – herav styreleder
5 medlemmer oppnevnt av stiftelsen kokelv sjøsamiske museum, stiftelsen sámiid
vuorkádávvirat/De samiske samlinger, Kautokeino kommune, Porsanger kommune og
Karasjok kommune
1 medlem valgt blant de ansatte ved RDM
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Styremedlemmene velges for en periode på 4 år av gangen. For samtlige medlemmer
velges/oppnevnes personlige varamedlemmer. Styret velger selv sin nestleder. Styremedlemmer
kan ta gjenvalg for en periode
Styrets funksjonstid er 01.07.22 – 30.06.2025
Driftsstiftelsen ber om at valget gjøres i god tid før styret starter sin funksjonstid.
Fungerende styre består av:
Styreleder Marit Meløy –Sametinget.
Pers. vararepresentant Ol Johan Gaup.
Nestleder Hilde Skanke –Porsanger kommune.
Pers. vararepresentant Olaf Andersen
Styremedlem Marianne Balto – Sametinget
Pers. vararepresentant Stine Marie Høgden
Styremedlem Ann Britt Eira Sara –Kautokeino kommune.
Pers. vararepresentant Ellen J. Sara Eira
Styremedlem Olaug Larsson Sámiid Vuorká-Dávvirat / De Samiske Samlinger.
Pers. vararepresentant Eilif Norvang
Styremedlem Sten Magnar Nikodemussen –Kokelv sjøsamiske museum.
Pers. vararepresentant Ingar Elling Eira
Styremedlem Svein Atle Somby –Kárášjoga gielda / Karasjok kommune.
Pers. vararepresentant Sissel Gaup
Styremedlem / Ansatterepresent Ellen J. Bals –ansatte ved RDM.
Pers. vararepresentant: Inga Margrethe Vars
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Arkiv:
Arkivsaksnr:

2022/347-1

Saksbehandler:

Kurt Birger

Maurstad

Saksframlegg
Saknummer Utvalg

Møtedato

22/20

Ovdagoddi - Formannskapet

11.05.2022

22/33

Gielddastivra - Kommunestyret

19.05.2022

Søknad om medlemskap Øst-Finnmark rådet
Vedlegg til saken:

Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
Gielddastivra lea mearridan ohcat miellahttun Nuorta-Finnmárkoráđđai.
Gielddastivra bivdá sátnejođiheaddji sáddet ohcama.
Gielddastivra cealká eret miellahttuvuođastis Ávjovári guovloráđis.
Gielddastivra oaidná dehálažžan čohkket sámi gielddaid seamma ráđđái, ja eaktudat
Guovdageainnu suohkana ohcat ovdal go Kárášjohka ozašii.
Gielddastivra ávžžuha danne Guovdageainnu suohkana ohcat miellahttun NuortaFinnmárkoráđđái, vai sámi gielddat livčče seamma ráđis, mii nannešii sámegiela ja
kulturbargguid.
Kommunestyret går inn for å søke om medlemskap i Øst-Finnmark rådet.
Kommunestyret ber ordfører om å sende søknaden.
Kommunestyret sier opp medlemskapet i Avjuvarri regionråd.
Kommunestyret ser det som viktig å samle de samiske kommunene i det samme rådet, og det
forutsettes at Kautokeino kommune også søker før en eventuell søknad fra Karasjok.
Kommunestyret vil derfor oppfordre Kautokeino kommune å søke om medlemskap i ØstFinnmark råder, slik at de samiske kommuner er i samme råd, da dette vil styrke arbeidet med
samisk språk og kultur.
Saksprotokoll i Ovdagoddi - Formannskapet - 11.05.2022
Meannudeapmi/Behandling:
Formannskapet følger kommunedirektørens innstilling
Votering: Enstemmig
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Mearrádus/Vedtak:
Gielddastivra lea mearridan ohcat miellahttun Nuorta-Finnmárkoráđđai.
Gielddastivra bivdá sátnejođiheaddji sáddet ohcama.
Gielddastivra cealká eret miellahttuvuođastis Ávjovári guovloráđis.
Gielddastivra oaidná dehálažžan čohkket sámi gielddaid seamma ráđđái, ja eaktudat
Guovdageainnu suohkana ohcat ovdal go Kárášjohka ozašii.
Gielddastivra ávžžuha danne Guovdageainnu suohkana ohcat miellahttun NuortaFinnmárkoráđđái, vai sámi gielddat livčče seamma ráđis, mii nannešii sámegiela ja
kulturbargguid.
Kommunestyret går inn for å søke om medlemskap i Øst-Finnmark rådet.
Kommunestyret ber ordfører om å sende søknaden.
Kommunestyret sier opp medlemskapet i Avjuvarri regionråd.
Kommunestyret ser det som viktig å samle de samiske kommunene i det samme rådet, og det
forutsettes at Kautokeino kommune også søker før en eventuell søknad fra Karasjok.
Kommunestyret vil derfor oppfordre Kautokeino kommune å søke om medlemskap i ØstFinnmark råder, slik at de samiske kommuner er i samme råd, da dette vil styrke arbeidet med
samisk språk og kultur.

Saksutredning
Karasjok kommune er i dag en del av Avjuvarri regionråd. Dette rådet består i dag av
Kautokeino og Karasjok. Porsanger var tidligere med i dette rådet, men meldte seg ut for noen år
siden.
Slik situasjonen er i dag blir dette rådet for lite og har ikke en egen administrasjon til å utrede
felles saker for behandling av rådet. Dette gjør det vanskelig å fremme saker som vil være viktig
for våre områder. Dette gjelder spesielt saker innen språk/kultur og næring.
Kommunene bør melde seg inn i et regionråd som kan ivareta saker som er spesielle for indre
strøk, eller andre saker som kan berøre våre områder.
Det vil være viktig å samle alle de samiske kommunene i samme råd. Dette vil muligens gjøre
det enklere å få igjennom saker som berører de samiske områdene.
Dersom Karasjok kommune skal gå inn i et regionråd, så bør også Kautokeino kommune inn i
det samme rådet med ovenstående begrunnelse.
I Øst-Finnmark rådet har allerede kommunene Tana og Nesseby, i Vest-Finnmark rådet er
Porsanger kommune. Grunnen til at disse kommunene nevnes spesielt er at dette er kommuner
som omfattes av det samiske språkområdet.
I dag er det 2 regionråd i Finnmark utenom Avjuvarri regionråd:



Øst-Finnmark rådet
Vest-Finnmark rådet
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Vest-Finnmark rådet
Informasjon om rådet er hentet fra rådets hjemmeside.
Vest-Finnmark Rådet er et interkommunalt politisk råd, opprettet med hjemmel i
Kommunelovens kapittel 18, mellom medlemskommunene
Alta, Hammerfest, Hasvik, Loppa, Måsøy, Nordkapp og Porsanger.
Formålet med den strategiske alliansen er å skape samarbeid om næringsutvikling, utvikling av
offentlige tjenestetilbud, samt politisk påvirkning. Dette skal skje gjennom utvikling og arbeid
med store og små prosjekter som involverer medlemskommunene internt, eller eksternt mot
aktører i og utenfor regionen.
Vest-Finnmark Rådet skal være en organisasjon som dynamisk og proaktivt arbeider for å
utvikle medlemskommunenes evne til å tilpasse seg skiftende utfordringer.
Øst-Finnmark rådet
Informasjon om rådet er hentet fra rådets hjemmeside.
Øst-Finnmarkrådet IPR, er et interkommunalt politisk råd opprettet med hjemmel i
kommunelovens kap. 18. Rådet har medlemskommuner fra Øst-Finnmark. Rådet skal arbeide
med samfunnsutvikling for å styrke regionen, i henhold til enhver tid gjeldende strategiplan
vedtatt av Øst-Finnmarkrådet.
Øst-Finnmarkrådet består av følgende kommuner:
• Lebesby, Gamvik, Tana, Berlevåg, Båtsfjord, Vardø, Vadsø, Nesseby og Sør-Varanger.
Representantskapet Øst-Finnmark rådet
Hvert kommunestyre velger to medlemmer til representantskapet, og minst like mange
varamedlemmer. Et av de to faste medlemmene bør være ordføreren. Ved valg til
representantskapet gjelder reglene i kommuneloven kap. 7.
Representantskapet velger selv sin leder, nestleder og øvrige medlemmer og varamedlemmer til
slike organer i henhold til kommunelovens regler for valg til folkevalgte organer.
Minst 5 av kommunene må være til stede for at Øst-Finnmarkrådet skal være vedtaksfør.
Representasjonen følger valgperioden. Leder og nestleder velges for to år av gangen på rådsmøte
i november måned. Dersom leder eller nestleder søker permisjon eller fritak i valgperioden,
foretas suppleringsvalg så snart som mulig på ordinært rådsmøte.
Stortingspolitikere fra Nord-Norgebenken, Fylkesrådsleder, Fylkesmannen kan inviteres til
rådets møter og gis anledning til å informere om viktige saker. Rådmenn og daglig leder har
møte-, tale og forslagsrett.
Styret/AU Øst-Finnmark rådet
Rådet har et arbeidsutvalg/styre bestående av 3 stk. representanter og 5 vararepresentanter.
Representantskapet sin leder og nestleder sammen med et medlem av representantskapet utgjør
AU. I tillegg velges 5 varamedlemmer fra representantskapet. AU kan uttale seg og fatte vedtak
etter fullmakt fra representantskapet.

Vurdering
Ordfører og kommunedirektør har diskutert saken og blitt enig om at denne fremmes for
kommunestyret.
Kommunaldirektøren ser at dagens Avjuvarri råd blir for smått, mangler administrative ressurser
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til utredning av saker som er viktig for begge kommunene. Kommunene har heller ikke ressurser
som kan settes av til større saker.
Vest-Finnmark rådet består av flere av de største kommunene befolkningsmessig i Finnmark.
Dette kan gjøre at våre saker som kun vil gjelde deler av befolkningen i Finnmark ikke når frem.
Kommunedirektøren vil derfor foreslå at Karasjok søker medlemskap i ett av de andre rådene.
Kommunedirektøren ser det som naturlig at det søkes om medlemskap i Øst-Finnmark rådet.
Dette fordi at både Tana og Nesseby er medlemmer her. I tillegg bør kommunen også jobbe for
å få Kautokeino til å gjøre det samme, slik at alle samiske kommuner er i samme råd. Dette vil
styrke arbeidet med det samiske.
Dersom kommunestyret går inn for å søke medlemskap i et annet råd, så vil prosessen være at
søknaden sendes styret i rådet og de må si ja eller nei til å ta opp nye medlemmer. Det er ikke
automatikk i dette. Rådene kan også si nei til å ta inn nye medlemmer.
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Arkiv:

223

Arkivsaksnr:

2020/362-13

Saksbehandler:

Ann Hilde Turi

Saksframlegg
Saknummer Utvalg

Møtedato

22/22

Ovdagoddi - Formannskapet

11.05.2022

22/34

Gielddastivra - Kommunestyret

19.05.2022

Mátkemeari Kárášjohka/Porsáŋgu merken guoddevaš
mátkemearrin – prinsihppamearrádus
Merking av reisemålet Karasjok/Porsanger som bærekraftig
reisemål - prinsippvedtak
Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
1. Kárášgoga gielda doarju barggu prinsihpaid dahkat Kárášjoga/Porsáŋggu guoddevaš
mátkemearrin ja váikkuhit aktiivvalaččat guoddevaš mátkemearrin merkema olaheamis.
Doaibmaplánabargu váldojuvvo vuhtii. Doaibmaplána ovdanbiddjojuvvo gielddastivrras, go
dat lea gearggus meannudeapmái
2. Kárášjoga gielda galgá:
o Veahkehit hálddahuslaččat dokumeantaviežžamis vástidit dihto indikáhtoriid, mat
gávdnojit Innovašuvdna Norgga guoddevaš mátkemeari riikkaviidosaš standárddain.
o Searvat ovttasbargoprošeavttade, mat ovdánahttet Kárášjoga/Porsáŋggu guoddevaš
mátkemearrin
1. Karasjok kommune støtter prinsippene i arbeidet med å gjøre Karasjok/Porsanger til
bærekraftig reisemål og skal være en aktiv bidragsyter for å oppnå merket som bærekraftig
reisemål. Arbeidet med handlingsplanen tas til orientering. Handlingsplanen skal forelegges
kommunestyret når den er klar til behandling.
2. Karasjok kommune skal:
o Bistå administrativt med dokumentuthenting for å besvare enkelte indikatorer som ligger i
Innovasjon Norges nasjonale standard for bærekraftig reisemål.
o Delta i samarbeidsprosjekter som skal utvikle Karasjok/Porsanger som bærekraftig
reisemål

Saksprotokoll i Ovdagoddi - Formannskapet - 11.05.2022
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Meannudeapmi/Behandling:
Formannskapet følger kommunedirektørens innstilling
Votering: Enstemmig
Mearrádus/Vedtak:
1. Kárášgoga gielda doarju barggu prinsihpaid dahkat Kárášjoga/Porsáŋggu guoddevaš
mátkemearrin ja váikkuhit aktiivvalaččat guoddevaš mátkemearrin merkema olaheamis.
Doaibmaplánabargu váldojuvvo vuhtii. Doaibmaplána ovdanbiddjojuvvo gielddastivrras,
go dat lea gearggus meannudeapmái
2. Kárášjoga gielda galgá:
 Veahkehit hálddahuslaččat dokumeantaviežžamis vástidit dihto indikáhtoriid, mat
gávdnojit Innovašuvdna Norgga guoddevaš mátkemeari riikkaviidosaš standárddain.
 Searvat ovttasbargoprošeavttade, mat ovdánahttet Kárášjoga/Porsáŋggu guoddevaš
mátkemearrin
1. Karasjok kommune støtter prinsippene i arbeidet med å gjøre Karasjok/Porsanger til
bærekraftig reisemål og skal være en aktiv bidragsyter for å oppnå merket som
bærekraftig reisemål. Arbeidet med handlingsplanen tas til orientering. Handlingsplanen
skal forelegges kommunestyret når den er klar til behandling.
2. Karasjok kommune skal:
 Bistå administrativt med dokumentuthenting for å besvare enkelte indikatorer som ligger
i Innovasjon Norges nasjonale standard for bærekraftig reisemål.
 Delta i samarbeidsprosjekter som skal utvikle Karasjok/Porsanger som bærekraftig
reisemål

Saksutredning
Reisemålstrategien for Karasjok/Porsanger mot 2030, er utarbeidet i samarbeid mellom
kommunenes lokale reiseliv og kommunene Karasjok og Porsanger. Strategien ble vedtatt i
kommunestyret desember 2019. Overordnet målsetning fastslår at destinasjonen
Karasjok/Porsanger skal utvikles til et bærekraftig reisemål.
Det heter at: «Reiselivet i Karasjok og Porsanger er i 2030 helårig, bærekraftig og særpreget av
unike opplevelser forankret i lokal kultur. … gjestene er kjøpesterke og besøker
lokalsamfunnene for det meste som grupper på mellom 4-10 personer ... Det er enkelt å komme
til regionen … de fleste av gjestene benytter oﬀentlig transport for å reise rundt i regionen.
Reiselivsaktørene har spesialisert seg og samarbeider tett for å levere helhetlige opplevelser til
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gjestene 365 dager i året. Verdiskapingen er høy, resultatgraden i bedriftene er på linje med
bedrifter i andre næringer og reiselivet er blitt en av hovednæringene i regionen.»
For å sikre at målet kan nås, har det blitt satt av et eget tiltak i reisemålsstrategien, hvor det står
at man skal jobbe for at reisemålet Karasjok/Porsanger får Merket som bærekraftig reisemål. I
tillegg har man i delstrategi 3 tiltaksområde sagt at man både må gjøre seg mer tilgjengelig og
rigge seg for fremtidig vekst gjennom å jobbe med infrastruktur, transport og logistikk.
Merket som bærekraftig reisemål er en ordning utviklet av Innovasjon Norge og skal brukes som
et konkret verktøy for å kunne jobbe målrettet og kontinuerlig med utvikling av reisemål på en
ansvarlig (bærekraftig) måte. Det betyr at vi utvikler et reisemål som bidrar til en sunn økonomi
og vekst i bedriftene (både reiselivsbedrifter og tilknyttede næringer som handel, service mm.)
slik at disse kan skape verdier som kommer hele samfunnet til gode. Videre skal ressurser
(naturen, kulturen, infrastruktur mm.) brukes ansvarlig for å sikre og å ta vare på naturmangfold
og kultur for kommende generasjoner.
Bærekraftig reisemålsutvikling baserer seg på 10 prinsipper for bærekraftig reiseliv, gjengitt i
figuren under utarbeidet av Innovasjon Norge, med utgangspunkt i og godkjent av World
Tourism Organization (UNWTO).

Arbeidet med utvikling av reisemål handler i stor grad også om å utvikle våre lokalsamfunn. Et
godt sted å bo, er også et godt sted å besøke.
Utvikling av Karasjok/Porsanger som et bærekraftig reisemål trenger ikke bare
reiselivsaktørenes innsats, men likeså kommunens, fordi med stort ansvar for planlegging og
tilrettelegging, er det helt sentralt at kommunen både er motivert og aktivt involvert i arbeidet.
Innovasjon Norge sier følgende om denne prosessen: «Ambisjonen om økt bærekraft i reiselivet
kan ikke bæres av reiselivet eller utviklingsprosjekter alene, det krever et stort fellesskap av
ansvarlige og langsiktige prioriteringer, enten det gjelder bruk av natur, utslippskutt, gode
arbeidsplasser, - eller tilrettelegging for besøk. Husk at reisemålet først må være et godt sted å bo
før det blir et godt sted å besøke.»
Arbeidet med bærekraft og FNs bærekraftmål er også et aktuelt tema hos KS som gjennom sin
handlingsplan for bærekraftmålene ønsker at det legges større vekt på bærekraftarbeid i
kommunene. KS poengterer i denne sammenhengen også samarbeidet: «For å lykkes med
bærekraftmålene trengs det nye og sterke partnerskap. Myndigheter, næringslivet og
sivilsamfunnet må samarbeide for å oppnå bærekraftig utvikling.»
Om prosjektet bærekraftig reisemål Karasjok/Porsanger

154

Store trender i verden som blant annet påvirker reiselivet er digitalisering, oppmerksomhet rundt
FNs bærekraftmål og ønske om å ta vare på kloden. For reiselivet ser man en stor trend innen
natur- og kulturopplevelser. Denne trenden var allerede voksende før koronapandemien, og det
er tydelig at både denne trenden og krav om bærekraftige løsninger forsterkes av at Covid-19 har
blitt en del av verdensbildet. Digitaliseringen gjør at de som ønsker å dra ut i verden når det er
mulig igjen, enkelt kan finne frem til opplevelser som svarer til deres ønsker og behov. Ulike
prognoser og undersøkelser viser at morgendagens gjester søker opplevelser og steder hvor de
kan være nær naturen uten å føle at det er trangt om plassen, at de ønsker å reise til steder hvor
man aktivt jobber med bærekraft, hvor de kan oppleve ekte lokalsamfunn, lokal kultur og lære
noe. Karasjok kommune kan svare på disse ønskene gjennom utviklingsprosessen som er startet
og nå skal tas ut i handling gjennom prosjektet reisemålsutvikling Karasjok/Porsanger Fase 3.
Karasjok kommune har vært tidlig ute, og arbeidet med bærekraftig reiseliv er allerede forankret
i Reisemålsstrategien Karasjok/Porsanger mot 2030. Karasjok kommune har gjennom sitt
kommunestyrevedtak av 12.12.2019 sluttet seg til disse planene. Så langt i arbeidet har
prosjektet opplevd positiv tilbakemelding fra både tilretteleggere og næringslivsaktører som
ønsker å støtte dette arbeidet. Reiselivet i kommunen har forpliktet seg til bærekraftig utvikling
gjennom strategidokumentet og aktiv deltakelse i handlingsfasen hvor delprosjektet merket for
bærekraft er en del av.
Målet med reisemålsprosjektet fase 3 er å tilrettelegge for den forventede og ønskede veksten
innenfor reiselivsnæringen på en bærekraftig måte. Med økt besøk til Karasjok kommune og et
større press på våre ressurser, er det viktig med et godt og bredt samarbeid for å ivareta ressurser
og miljø. Igangsetting av arbeidet med merkeordningen «bærekraftig reisemål» vil være et viktig
og avgjørende virkemiddel for å oppnå dette målet.
Om handlingsplanen
Arbeidet med å bli merket som et bærekraftig reisemål er delt inn i to faser, hvorav første fase på
6- 9 måneder skal forankre prosjektet politisk, administrativt og i bransjen gjennom utarbeiding
av en handlingsplan for videre tiltak som det skal jobbes med i fase 2 av prosjektet (1-2 år).
Tiltakene skal primært dekke opp gapene mellom faktisk tilstand og ønsket tilstand på
reisemålet, avdekket gjennom arbeidet med en statusrapport i fase 1. Statusrapporten omhandler
kriteriene og indikatorene som skal oppfylles for at reisemålet Karasjok/Porsanger skal oppnå
Merket for bærekraftig reisemål senest i 2024. Statusrapporten er selve nullpunktet for arbeidet
og grunnlaget for handlingsplanen. Arbeidet med statusrapporten og handlingsplanen gjøres på
våren og sommeren 2022, med brede forankringsprosesser for å få et solid og innsiktsfullt
grunnlag. Samtidig skal arbeidet med statusrapport og handlingsplanen ses i sammenheng med
reisemålstrategien, og vil gå hånd i hånd med planene som lages for de andre tiltaksområder i
reisemålsstrategien for Karasjok/Porsanger. Vinteren 21/22 skal vi ha oppnådd statusen «Vi er i
gang» som er første trinn på vegen mot Merket for bærekraftig reisemål.
Forutsatt at Karasjok kommune i kommunestyremøtet 16. desember 2021 gir sin tilslutning til å
bidra til arbeidet med å oppnå Merket for bærekraftig reisemål, så vil handlingsplanen for fase 2
være klar til behandling i første kommunestyremøte etter sommeren (høst 2022).
For å kunne gå videre med fase 2 er det en forutsetning at Karasjok kommune som et minimum
tar handlingsplanen til orientering.
et følger ingen økonomiske eller juridiske forpliktelser for Karasjok kommune av å gjøre denne
behandlingen, utover det vedtaket om å være en aktiv bidragsyter i tråd med forslaget i vedtaket.
Likevel har Karasjok kommune bevilget midler til Fase 1 for arbeidet med Merket for
bærekraftig reisemål gjennom tildelingen til reisemålsprosjektet Karasjok/Porsanger Fase 3, fra
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ord til handling. Arbeidet for den første fasen i prosessen med merkeordningen for bærekraft er
dermed fullfinansiert slik at tiltaket kan settes i gang i tråd med strategien som ble vedtatt 2019.

Vurdering
Reiselivsnæringen vil i fremtiden være en viktig næring for Karasjok kommune. Gjennom
utviklingsarbeidet legger man til rette for å ta imot flere gjester. Til tross for koronapandemien,
ser man at verdens befolkning ikke stopper å reise. Men at måten å reise, steder én reiser til og
opplevelser én ønsker å delta på vil endres. Her har Karasjok kommune et fortrinn som kan
forsterkes ytterligere ved å møte gjestenes krav om å ta bærekraft på alvor. Merket for
bærekraftig reisemål er et konkret tegn som vil symbolisere at Karasjok kommune og reisemålet
Karasjok/Porsanger er et reisemål som jobber aktivt for og tar bærekraft seriøst. I tillegg skulle
man rigge seg for vekst på reisemålet for årene som kommer. Sett i lys av de utfordringene andre
destinasjoner har hatt med å håndtere stor vekst på kort tid er arbeidet med bærekraftig
reiselivsutvikling viktig og nødvendig. Det er derfor viktig å bygge opp om arbeidet som utføres
i regi av Reisemålsprosjektet ved Sápmi Næringshage på dette området. Å gjøre tiltak i forkant
av en forventet vekst vil alltid være mer effektiv enn å gjøre konkrete tiltak når man står midt i
veksten. Det vurderes som viktig at kommunen bidrar aktivt i arbeidet med å bistå
Reisemålsprosjektet i merkingen som bærekraftig reisemål. Hvert enkelt tiltak i handlingsplanen
må behandles individuelt når gjennomføring er aktuelt.
Utover det bør kommunens bidrag til Reisemålsprosjektets arbeid for merket for
bærekraftig reisemål også ses i lys av kommende krav til kommuner om økt fokus på FNs
bærekraftmål. Derfor kan arbeidet med merket for Karasjok/Porsanger som bærekraftig
reisemål også brukes for å møte fremtidige krav fra KS om bærekraftarbeidet i
kommunen.
Økonomi
Før tiltakene i handlingsplanen blir konkretisert, og foreslått igangsatt, vil vedtak i tråd
med sakens innstilling ikke ha økonomiske konsekvenser for Karasjok kommune. Det må
dog påpekes at ved å vedta et prinsipp om at kommunen skal bidra i gjennomføringen av
handlingsplanen kan det være aktuelt at Karasjok kommune deltar i konkrete prosjekter, hvor et
økonomisk bidrag også kan være aktuelt. Dette i hvert enkelt prosjekt.
Personalmessige vurderinger
Før tiltakene i handlingsplanen blir konkretisert, og foreslått iverksatt, vil vedtak i tråd
med sakens innstilling ikke medføre bruk av personell i særlig grad ut over det ordinære
arbeidet med tilrettelegging for næringsutvikling. Det må dog påpekes at ved å vedta et
prinsipp om at kommunen skal bidra i gjennomføringen av handlingsplanen vil det være
forventninger om at kommunen innstiller positivt på deltakelse i konkrete prosjekter hvor
personell må bidra. I hvor stor grad må avklares i det enkelte prosjekt.
Økt aktivitet i næringen gir muligheter for økt verdiskaping og vekst i sysselsettingen samtidig
som dette kan utfordre på bruk av ressurser og medføre belasting på miljø. Det er derfor viktig å
få satt i gang et bredt samarbeid for bærekraft i reiselivs-/opplevelsesnæringene. Arbeidet som er
satt i gang i regi av Reisemålsprosjektet ved Sápmi Næringshage er svært viktig og det anbefales
at Karasjok kommune støtter prinsippene i arbeidet og skal være aktiv bidragsyter for et
bærekraftig reisemål Karasjok/Porsanger.
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Arkiv:

210

Arkivsaksnr:

2022/3-1

Saksbehandler:

Frøydis Andersen Lindseth

Saksframlegg
Saknummer Utvalg

Møtedato

Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur
22/28

Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling

02.05.2022

Hovedutvalg for helse og omsorg
22/23

Ovdagoddi - Formannskapet

11.05.2022

22/35

Gielddastivra - Kommunestyret

19.05.2022

2/22

Mánáid ja nuoraidráđđi - Barne og ungdomsråd

18.05.2022

Boarrásiidráđđi - Eldreråd
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

1. Kvartálaraporta/Kvartalsrapport 2022
Vedlegg til saken:
1 Kvartalsrapport 2022

Gielddadirektevra áššeguoddu/kommunedirektørens innstilling
Kárášjoga gielda váldá vuhtii 1. njealjádasjagiraportta 2022.
Karasjok kommune tar 1. kvartalsrapport 2022 til etterretning.

Saksprotokoll i Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling - 02.05.2022
Meannudeapmi/Behandling:
Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling følger kommunedirektørens innstilling
Votering: Enstemmig
Mearrádus/Vedtak:
Kárášjoga gielda váldá vuhtii 1. njealjádasjagiraportta 2022.
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Karasjok kommune tar 1. kvartalsrapport 2022 til etterretning.

Saksprotokoll i Ovdagoddi - Formannskapet - 11.05.2022
Meannudeapmi/Behandling:
Formannskapet følger kommunedirektørens innstilling
Votering: Enstemmig
Mearrádus/Vedtak:
Kárášjoga gielda váldá vuhtii 1. njealjádasjagiraportta 2022.
Karasjok kommune tar 1. kvartalsrapport 2022 til etterretning.

Saksutredning
Med dette fremlegges kvartalsrapport 1 - 2022. 1. kvartalsrapport publiseres som en web-plass,
Dersom du ønsker papirversjon av dokumentet, kan du henvende deg til servicekontoret.
Målsettingen med kvartalsrapport er at en tidlig i året skal ha en samlet oversikt over den
økonomiske utviklingen i kommunen slik at en kan sette i verk nødvendige tiltak så tidlig som
mulig.

Økonomi, drift hele kommunen
Kommunens totale mindre forbruk for 1.kvartal er på 2,0 mill. kr. Årsaken til mindre forbruket
er høyere sentrale inntekter enn budsjettert i perioden. Merforbruket på lønn skyldes i hovedsak
overtidsutbetalinger i forbindelse med Corona pandemien. Driftsutgiftene har vært 2,9 mill. kr
høyere enn budsjettert i perioden og skyldes merforbruk i kjøp fra vikarbyråer for helsetjenester
og generelle driftsutgifter for fellesområdet, herunder lisenser og forbruksmateriell i forbindelse
med Covid-19, som kjøpes inn for hele kommunen.
Periodisert
budsjett

Regnskap pr.
1.kvartal

Avvik

Avvik %

Lønnsutgifter

50 147

52 845

-2 698

-5,4%

Driftsutgifter

26 796

29 728

-2 932

-0,1%

158

Driftsinntekter
Resultat

-75 365

-83 014

7 649

10,1%

1 578

-440

2 018

127,9%

Detaljerte kommentarer vedrørende drift 1. kvartal 2022 er beskrevet under de ulike
tjenesteområdene i vedlagt digitale kvartalsrapport.

Sykefravær i prosent pr. 1. kvartal, hele kommunen
Sykefravær pr.
1.kvartal
2022
2021
2020
2019

Egenmeldt
2,23
2,33
3,84
3,2

Legemeldt under Legemeldt over 16
Totalt i perioden
16 dager
dager
2,24
5,56
10,03
1,07
10,25
13,66
2,63
10,13
14,44
1,6
5,53

Det totale sykefraværet i kommunen har en nedgang fra 2021 til 2022, det totale sykefraværet er
på samme nivå som i 2019. Nedgangen er i både korttids- og langtidsfraværet. Detaljerte
kommentarer vedrørende sykefravær pr. 1. kvartal 2022 er beskrevet under de ulike
tjenesteområdene i vedlagt digitale kvartalsrapport.

Vurdering
Selv om 1. kvartal viser et mindre forbruk, må fokuset være å påse at driftskostnadene holdes
lavest mulig. Årets budsjett er lagt opp med avsetning til disposisjonsfond med kr 16,8 mill.
Dette innebærer at budsjettet for 2022 ikke gir rom for merforbruk for enhetene om denne
avsetningen skal kunne realiseres.
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