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TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE - INNKALLING TIL MØTE I 

KONTROLLUTVALGET  

Det innkalles med dette til møte i kontrollutvalget i Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Møtested: Fjernmøte via Teams (møterom 6. på Fylkeshuset i Tromsø er  i tillegg satt av) 

Møtedato: Onsdag 22. februar 2023 

Tid: Kl. 12.00

Vedlagt følger sakliste og saksdokumenter. 

Fylkesrådsleder innkalles til behandling av sak 08/2023 som gjelder behandling av 

rapport fra anskaffelsen av MS Hollendaren. 

Møtet foregår som fjernmøte, men møterom 6. på fylkeshuset er også satt av. Dersom 

noen utenfor kontrollutvalget ønsker å følge møtet, kan man enten møte opp på 

møterommet på Fylkeshuset, eller så kan man ta kontakt med undertegnede for å få link 

til møtet.  

Sekretariatet gjør oppmerksom på at det i den publiserte rapporten er sladdet noen navn. Dette 

gjelder kommunikasjon som ellers er å betrakte som interne dokumenter jf offentlighetsloven 

§ 14 og som kunne vært unntatt. Saldden gjelder navn på saksbehandlere på lavere nivå, og

som ikke er relevant for sammenhengen.

Av hensyn til innkalling av varamedlem(mer) ber vi om at eventuelle forfall meldes til K-

Sekretariatet i god tid før møtet. Som gyldig forfall regnes tjenestereiser, spesielle 

arbeidsforhold, sykdom og vektige velferdsgrunner.  

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

for nærmere informasjon. 

http://www.k-sek.no/
mailto:audun@k-sek.no
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Med vennlig hilsen 

Audun Haugan 

seniorrådgiver 

Gjenpart med saksliste/saksdokumenter (kun e-post): 

- konstituert fylkesdirektør Camilla Bjørn

- fylkesdirektør Øystein Ruud

- Varamedlemmer



SAKSLISTE 

Utvalg: Kontrollutvalget i Troms og Finnmark fylkeskommune 

Møtedato: Onsdag 22. februar 2023 

Tid: Kl. 12.00 

Sted:  Fjernmøte – Teams (møterom 6 på fylkeshuset i Tromsø, 2. etasje er også 

booket) 

Saknr Tittel U.off.

07/2023 Godkjenning av protokollen fra møtet 25.1.2023 

08/2023 Undersøkelsessak om anskaffelse av MS Hollendaren - rapport 

09/2023 Rapportering fra revisor - interimsfasen 

10/2023 Bestilling eierskapskontroll Nordnorsk Filmsenter AS 

11/2023 Valg av revisjonsordning for de nye fylkeskommunene 

12/2023 Valg av sekretariatsordning for de nye fylkeskommunene 

13/2023 Referatsaker 

14/2023 Eventuelt 



 
 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 

Kontrollutvalget i  Troms og 

Finnmark kommune 

07/2023 22.02.2023  Audun Haugan 

 

 
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 25.01.2023 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Protokollen fra møte 25.01.2023 godkjennes. 

 

Saken gjelder: 

Protokoll fra forrige møte. 

 

Vedlegg til saken: 

 A: Trykte vedlegg:  Protokollen fra møte 25.01.2023 

 B: Utrykte vedlegg:  
 

 

Saksutredning: 

 

Protokollen fra møte 25.01.2023 gjennomgås og godkjennes. 

 

 

Tromsø, den 10. februar 2023 

 

 
Audun Haugan  

seniorrådgiver 

 

 



TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE 

 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kontrollutvalget 

 

Møtested: Fjernmøte - Teams    

Møtedato: 25.01.2023  

Varighet: 10.30 – 11.30 

 

Møteleder:  Ronny Berg 

Sekretær:  Inger Johansen 

Audun Haugan 

 

Faste medlemmer     Varamedlemmer 

 

Ronny Berg (leder)  Frp   Terje Hansen    FrP 

        Charlotte Espejord  FrP 

        Per-Inge Søreng   KrF 

 

Toril B. Kåven (nestleder) NKF   Maylen Berg    NKF 

 

Knut Werner Hansen  Ap   Sidsel Haldorsen   Ap 

        Gunda Johansen   Ap 

        Arne Bergland   Ap 

 

Håvard Kyvik Gulliksen H   Gro Marie Nilsen    H 

        Helge Schjølberg   H 

 

Tyra V. Mannsverk   Uavhengig  Bjørn Fermann    SV 

        Silja Støyva Arvola  Uavhengig 

 

Fra utvalget møtte: 

 

Ronny Berg   Fast medlem 

Toril B. Kåven   Fast medlem 

Knut Werner Hansen  Fast medlem 

Tyra Mannsverk   Fast medlem 

Håvard Kyvik Gulliksen  Fast medlem 

 

Forfall: 

 

Fra Troms og Finnmark fylkeskommune møtte: 

 

Varaordfører Rikke Håkstad 

 

Fra KomRev NORD IKS møtte: 

 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Margrete Mjølhus Kleiven. 
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Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Dianne Bendiksen. 

 

Fra K-Sekretariatet IKS møtte: 

 

Daglig leder Inger Johansen 

Seniorrådgiver Audun Haugan 

 

Merknader til innkalling og sakliste: 

 

Det var ingen merknader til innkalling og saksliste.  

 

Behandlede saker: 

 

Saknr Tittel U.off. 

01/2023 Godkjenning av protokollen fra møtet 30.11.2022  

02/2023 Undersøkelsessak om anskaffelse av MS Hollendaren – orientering om 

fremdrift 

 

03/2023 Kontrollutvalgets årsrapport for 2022  

04/2023 Kontrollutvalgets årsplan for 2023  

05/2023 Referatsaker  

06/2023 Eventuelt  
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Sak 01/2023 

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 30.11.2023 

 

Innstilling: 

 

Protokollen fra møte 30.11.2023 godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Protokollen fra møte 30.11.2023 godkjennes. 

 

 

Sak 02/2023 

UNDERSØKELSESSAK OM ANSKAFFELSE AV MS HOLLENDAREN – 

ORIENTERING OM FREMDRIFT 

 

Innstilling: 

 

Revisors redegjørelse tas til orientering.   

 

Behandling: 

 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor orienterte om fremdriften for undersøkelsene og om når 

en rapport kunne leveres.  

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Revisors redegjørelse tas til orientering.   

 

 

Sak 03/2023 

KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2022 

 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget rår fylkestinget å fatte slikt vedtak:  

  

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 tas til orientering.  

 

Behandling: 

 

Det ble stilt spørsmål om antallet møter på Teams var korrekt og om det stemmer at det ble 

avholdt møte i Vadsø. Sekretariatet skal kontrollere dette nærmere og korrigere årsrapporten.  

Varamedlem Arvola må benevnes som «Uavhengig», noe sekretariatet korrigerer. 
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Det fremkom slikt felles forslag til vedtak:  

 

1. Kontrollutvalget vedtar utkastet til årsrapport, med de endringer som fremkom i møtet. 

 

2. Kontrollutvalget rår fylkestinget å fatte slikt vedtak:  

  

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 tas til orientering.  

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

1. Kontrollutvalget vedtar utkastet til årsrapport, med de endringer som fremkom i møtet. 

 

2. Kontrollutvalget rår fylkestinget å fatte slikt vedtak:  

  

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 tas til orientering.  

 

 

Utskrift av vedtak sendt 25.01.2023 til: 

- Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører 

 

 

Sak 04/2023 

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2023 

 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget vedtar utkastet som sin årsplan for 2023.  

 

Behandling: 

 

Leder påpekte at «fylkesmannen» måtte byttes ut med «statsforvalteren» i planen.  Sekretariatet 

korrigerer dette. 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget vedtar utkastet som sin årsplan for 2023.  

 

 

Sak 05/2023 

REFERATSAKER 

 

Innstilling: 

 

Saken tas til orientering.  

 

Behandling: 



5 

 

 

Referert: 

 

A. VEDTAK I FYLKESTINGET 13. –16. DESEMBER 

• Fylkestingsak 101/22 – Fordeling av eierskap 

• Fylkestingsak 107/22 – Prinsipper for fordeling av eiendeler, gjeld og egenkapital i 

Troms og Finnmark fylkeskommune 

• Fylkestingsak 131/22 – Forvaltningsrevisjonsprosjektet kollektivtransport – oppfølging 

av kontrakter  

• Fylkestingsak 132/22 – Reglement for tildeling og dekning av pendlerbolig i Troms og 

Finnmark fylkeskommune  (inkl. saksframlegg) 

 

B. FORUM FOR KONTROLL OG TILSYN 

- Fagkonferansen 2023 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Saken tas til orientering.  

 

 

Sak 06/2023 

EVENTUELT 

 

Innstilling: 

 

Saken fremmes med åpen innstilling. 

 

Behandling: 

 

Gjennomføring av kontrollutvalgets møter 

Leder tok opp spørsmålet om bruk av fjernmøter i utvalget og gjennomføringen av møtene ble 

drøftet.  

 

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak: 

 

1. Hovedregelen er at møtene skal gjennomføres fysisk og i Tromsø, men leder kan 

bestemme at møtene skal gå som fjernmøte ut fra en vurdering av sakslisten. 

 

2. Møtet den 22. februar går som fjernmøte og møtestart settes til kl. 12.00. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Representantskapsmøte i Barentssekretariatet IKS 

Medlem Mannsverk orienterte fra møte i Barentssekretariatet IKS. 

 

Det fremkom slikt felles forslag til vedtak: 

 

Sak om representantskapsmøte i Barentssekretariatet IKS tas til orientering.  
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Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

1. Hovedregelen er at møtene skal gjennomføres fysisk og i Tromsø, men leder kan bestemme 

at møtene skal gå som fjernmøte ut fra en vurdering av sakslisten. 

 

2. Møtet den 22. februar går som fjernmøte og møtestart settes til kl. 12.00. 

 

3. Sak om representantskapsmøte i Barentssekretariatet IKS tas til orientering.  



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 

Kontrollutvalget i Troms og 

Finnmark fylkeskommune 

08/2023 22.02.2023  Audun Haugan 

 

 

RAPPPORT OM ANSKAFFELSEN AV KOMBIBÅTEN MS «HOLLENDAREN»   

 

Innstilling til vedtak: 

 

Saken fremmes med åpen innstilling. 

 

Saken gjelder: 

 

Troms og Finnmark fylkeskommunes kjøp av reservebåt – behandling av rapport fra 

undersøkelser av prosessen.  

 

Vedlegg til saken: 

 

A: Trykte vedlegg: 

- Rapport fra KomRev Nord IKS datert 08.02.2023 

   

B: Referanser: 

- Kontrollutvalgssak 45/2022 m.fl. 

- Fylkestingssak 17/22   

 

Saksutredning: 

 

1. BAKGRUNN 

 

Troms og Finnmark fylkeskommunes anskaffelse av kombibåten MS Hollendaren har vært 

gjenstand for en rekke nyhetsoppslag bl.a. i iFinnmark og NRK. Sekretariatet viser bl.a. til 

vedlagte nyhetsoppslag fra NRK om saken, vedlegg A1. 

 

Det ble i oppslagene gjort gjeldende at fylkeskommunen v/fylkesrådet har anskaffet en 

reservebåt for om lag 80 millioner kroner uten budsjettmessig dekning for anskaffelsen og det 

er stilt spørsmål ved beslutningsprosessene.  

 

På bakgrunn av den uro som har vært om saken, traff kontrollutvalget slikt vedtak i sak 42/2022: 

 

Kontrollutvalget ber sekretariatet vurdere saken om anskaffelse av båten MS 

Hollendaren til neste møte, herunder om saken bør være gjenstand for en 

forvaltningsrevisjon.   
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Anskaffelsen av båten ble parallelt gjenstand for behandling i fylkestinget, som i oktobermøtet 

behandlet en interpellasjon fra representant Karlsen om saken (fylkestingssak 17/22). 

Fylkestinget traff følgende vedtak: 

 

Fylkestinget bestiller forvaltningsrevisjon av anskaffelsen av Hollenderen. Fylkestinget 

ber fylkesrådet sette av nødvendige midler.  

 

Fylkestinget ber kontrollutvalget granske anskaffelsen av MS «Hollendaren», samt 

innholdet i og inngåelsen av driftsavtalen. Fylkestinget ber også kontrollutvalget 

granske hvorvidt fylkesrådet har brutt lover og regler – og eventuelt fullmaktene 

delegert fra fylkestinget – i løpet av prosessen. Fylkestinget ber også kontrollutvalget gi 

denne saken høyeste prioritert, og at resultatet fremlegges fylkestinget senest i møtet i 

mars 2023. 

 

På bakgrunn av fylkestingets bestilling og tidligere behandling i kontrollutvalget bestilte 

kontrollutvalget en undersøkelse fra KomRev Nord IKS i sak 45/2022. Det ble bedt om at 

undersøkelsene besvarte følgende spørsmål: 

 
1. Beskrivelse av saksgang og vedtak i sak om anskaffelse av MS Hollendaren  

 

2. Hadde fylkesrådet kompetanse og myndighet til å vedta anskaffelse av båten MS 

Hollendaren i fylkesrådets sak 210/20?  

 

Underproblemstillinger:  

a. Ga fylkestingets vedtak i sak 29/18 hjemmel til å anskaffe båten?  

b. Ga hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel sitt vedtak i sak 35/18 

hjemmel til å anskaffe båten?  

c. Var anskaffelse av MS Hollendaren i strid med politisk vedtak?  

d. Var anskaffelse av MS Hollendaren i strid med fylkeskommunens egne interne 

bestemmelser, herunder gjeldende delegasjonsreglement og finansreglement?  

e. Hadde fylkesrådet hjemmel til å behandle sak 210/20 som en hastesak i medhold 

av kommuneloven § 11-8, herunder omdisponere bevilgningene?  

f. Var fylkesrådets sak 210/20 forsvarlig utredet før vedtak ble truffet?  

 

3. Hadde fylkesrådet kompetanse og myndighet til å inngå driftsavtale knyttet til båten MS 

Hollendaren?  

 

Underproblemstillinger:  

g. Beskrivelse av driftsavtale  

h. Beskrivelse av saksbehandling ved inngåelse av driftsavtale, herunder om det 

forelå nødvendige bevilgningsvedtak for å inngå driftsavtalen?  

i. Var inngåelse av driftsavtalen i strid med politisk vedtak?  

j. Var inngåelse av driftsavtalen i strid med fylkeskommunens egne interne 

bestemmelser, herunder gjeldende delegasjonsreglement og finansreglement?  

 

4. Har det betydning – og eventuelt hvilken betydning – at fylkestinget ble informert i 

referatsak 12/20 om fylkesrådets vedtak i sak 210/20 og at fylkestinget i ettertid har 

godkjent bevilgningene til kjøp av båten?  

 

5. Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser har anskaffelsen hatt for Troms og 

Finnmark fylkeskommune. Samsvarer de økonomiske og administrative konsekvensene 

med forutsetningene i vedtakene?  
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Rapport fra undersøkelsene foreligger nå fra KomRev Nord IKS, se vedlegg.  

 

 

2. REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER  

 

2.1  Beskrivelse av saksgang og vedtak i sak om anskaffelse av MS Hollendaren  

 

En detaljert beskrivelse av anskaffelsesprosessen og vedtakene er gjort av revisor i rapporten 

under punktene 5 til 7. Sekretariatet ser ikke grunn til å gjengi dette, men viser til den 

gjennomgang som er gjort fra revisor.  

 
2.2 Hadde fylkesrådet kompetanse og myndighet til å vedta anskaffelse av båten MS 

Hollendaren i fylkesrådets sak 210/20?  

 

Revisors konklusjon og vurderinger på dette hovedspørsmålet er følgende: 

  

«Kompetanse og myndighet til å vedta anskaffelse av MS Hollendaren lå hos Troms 

og Finnmark fylkesting. Det var ikke politisk vedtatt i Finnmark fylkeskommune å 

anskaffe MS Hollendaren til kr 83,5 millioner. Fylkesrådet har ikke gitt tilstrekkelig 

informasjon til fylkestinget om anskaffelsen av ny hurtigbåt til kr 83,5 millioner. 

Fylkesrådet har ikke sikret at bevilgning til å anskaffe ny hurtigbåt har skjedd i tråd 

med regelverket. Fylkesrådet i Troms og Finnmark har fått kompetanse og 

myndighet fra fylkestinget til å treffe vedtak i hastesaker, og avgjørelse i medhold av 

bestemmelsen anses som at fylkestinget selv har tatt avgjørelsen. Mangel på 

saksutredninger og politisk forankring av investeringen er grunnlaget for at revisor 

finner at fylkesrådet ikke hadde myndighet og kompetanse til å vedta anskaffelse av 

MS Hollendaren i fylkesrådets sak 210/20.  

 

Konklusjonen bygger på revisors funn og vurderinger av vedtaksoppfølging og 

saksutredninger i tidligere Finnmark fylkeskommune og i Troms og Finnmark 

fylkeskommune. Disse vurderingene er gjort med bakgrunn i saksforholdet vi drøfter i det 

videre:  

 

Med Finnmark fylkestings vedtak i sak 29/18 ble det delegert til hovedutvalget for kultur, 

folkehelse og samferdsel å gjøre innkjøp av reservekapasitet. Fylkestingets vedtak i sak 

29/18 angir rammen på innkjøpet til kr 7,7 millioner, som skulle dekkes innenfor 

samferdsels egen ramme.  

 

Hovedutvalget ba fylkesrådmannen fase inn ny hurtigbåt. Fylkesrådmannen skulle se på 

muligheten for at fylkeskommunen eide båten selv og leie båt ut til operatøren. 

Finansieringen av ny hurtigbåt skulle skje med låneopptak, og kostnader til låneopptaket 

skulle dekkes innenfor rammen til samferdsel.  

 

Ifølge kommuneloven av 1992 § 23 nr. 2 skal fylkesrådmannen påse at politiske vedtak 

blir iverksatt. Etter de to nevnte vedtakene var truffet, ble det av fylkeskommunens 

administrasjon innhentet konsulent for design av båt og utarbeidelse av anbudsgrunnlag 

for kontrakt om skipsbygging. Etter revisors vurdering var det i henhold til de ovennevnte 

vedtakene å starte utredning og planlegging for innkjøp av ny hurtigbåt. Revisors 

undersøkelser viser at det utvilsomt var avdekket et behov, som ble kommunisert til 

fylkestinget og hovedutvalget. Det var politisk vedtatt i Finnmark fylkeskommune at 

behovet måtte dekkes gjennom å øke båtkapasiteten i hurtigbåtkontrakten.  
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Hovedutvalgets vedtak ble truffet i oktober 2018. Det er ikke informasjon som tilsier at 

det kan forutsettes at drifts- eller investeringsutgifter var foreslått innarbeidet i budsjett 

2019/økonomiplan 2019-2022, fremlagt for fylkestinget i Finnmark i desember 2018. I 

løpet av 2019 påløp kostnader til konsulenter for skipsdesign og anbudskonkurranse. 

Finnmark fylkeskommune mottok tegning av båt i desember 2019. Slik revisor ser det, har 

det vært framdrift i prosjektet som tilsier at fylkesrådmannen skulle ha meldt inn saken til 

budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023. Vi viser til kommuneloven av 1992 § 47 og 

tilhørende forskrift om årsbudsjett for kommuner. Budsjett 2020/økonomiplan 2020-2023 

for Troms og Finnmark fylkeskommune, behandlet av fylkestinget i desember 2020, var 

foreløpig. 

 

Vedtakene fra fylkestinget og hovedutvalget forutsatte etter revisors vurdering at 

fylkestinget fikk ny sak før endelig beslutning om innkjøp av hurtigbåt ble gjort. 

Hovedutvalget har ikke kompetanse til å vedta låneopptak. Når prosjektet ikke ble gjort til 

egen sak i Finnmark fylkeskommune eller inkludert i budsjett for 2020 for den nye 

fylkeskommunen, ble det fylkesrådet i Troms og Finnmark fylkeskommune som måtte 

påse at fylkestinget fikk informasjon. Fylkestinget skulle hatt informasjon om kostnad 

med investeringen, driftskostnader samt informasjon om administrative og juridiske 

konsekvenser med å gjøre anskaffelse av ny hurtigbåt. Det var ikke gitt hjemmel til å gjøre 

innkjøpet i 2020 i Troms og Finnmark fylkeskommune.  

 

Fylkestingets vedtak i sak 29/18 og hovedutvalgets vedtak i sak 35/18 var etter revisors 

vurdering ikke hjemmel for å anskaffe MS Hollendaren. Fylkestinget i Finnmark hadde 

ikke gjort vedtak om opptak av lån til kjøp av denne konkrete hurtigbåten. På grunn av 

sammenslåingen var det fylkestinget i Troms og Finnmark som skulle vært forelagt sak 

om anskaffelsen. Det er fylkestinget selv som ifølge kommuneloven og fylkeskommunens 

interne reglementer har bevilgningsmyndighet.  

 

Fylkesrådet i Troms og Finnmark er av fylkestinget gitt myndighet til å behandle hastesak 

etter kommuneloven § 11-8, jf. reglement for fylkesrådet. Fylkesrådet kan dermed treffe 

vedtak i saker som skulle vært avgjort av et annet organ, når det er nødvendig å treffe et 

vedtak så raskt at det ikke er tid til å innkalle det organet som skulle ha avgjort saken. Det 

ligger utvilsomt til fylkestinget å avgjøre sak om investering på kr 83,5 millioner, 

finansiert med låneopptak. Dette gir også fylkesrådets henvisning til hastebestemmelsen 

uttrykk for. 

 

Da det i juni 2020 skulle tas beslutning om kontraktstildeling, hadde ikke slik avgjørelse 

forankring i vedtak gjort i fylkestinget. Avgjørelsen om kontraktstildeling ble ikke tatt i 

juni som følge av manglende bevilgning. Påfølgende møte i fylkestinget skulle avholdes i 

oktober. Det oppsto dermed i juli 2020 en «hastesituasjon». Revisor legger til grunn at 

fylkesrådets behandling måtte skje med henvisning til kommuneloven § 11-8. Vedtak om 

kontraktstildeling var ett av alternative løsninger utredet til fylkesrådets sak 210/20. 

Fremdriften i anskaffelsesprosessen og fremlegg i sak 210/20 belyser at det var nødvendig 

å ta en avgjørelse og ikke mulig å innkalle fylkestinget.  

 

Fylkesrådets sak medførte tildeling av kontrakt om skipsbygging. Det var i saken 

informasjon om behovet anskaffelsen skulle dekke og om hvordan låneopptaket skulle 

finansieres. Det inngikk også til fylkesrådet informasjon om andre alternativer med 

tilhørende konsekvenser for det tilfelle at fylkesrådet ikke vedtok kontraktstildeling og 

låneopptak. Slik revisor vurderer det, var det likevel ikke tilstrekkelig informasjon i saken 

som gjaldt kontraktstildeling. Dette bygger vi på at det ikke ble fremlagt informasjon om 

administrative og økonomiske konsekvenser av driftsavtalen som måtte fremforhandles 

som følge av anskaffelsen. Behovet for økning i båtkapasitet, var som nevnt kjent, men vi 

legger også til grunn at det var kjent at det var økonomiske utfordringer på 
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kollektivområdet. Det inngår ikke informasjon om eventuelle konsekvenser i driften eller 

øvrig tilbud dersom anskaffelsen gjennomføres. Det var ikke opplysninger om at det på 

dette tidspunktet ikke var gjort avtale med operatør om leieforholdet. Fylkeskommunen 

står ikke som eier av båt i noen av de andre kontraktene om kollektivtjenester. Fylkesrådet 

gjøres ikke kjent med om dette innebærer endringer i kontraktsoppfølgingen og eventuelle 

administrative og økonomiske konsekvenser av det. Det fremkommer informasjon om at 

Hydrogenbåt Varanger er vedtatt bygget, ikke har framdrift for oppstart før tidligst 

2022/2023. Det inngår lite informasjon for å gjøre vurderinger av eventuelle konsekvenser 

av å omdisponere midlene fra dette prosjektet. Revisors vurdering er at fylkesrådets sak 

210/20 ikke var forsvarlig utredet.  

 

Vår undersøkelse har ikke avdekket vedtak som anskaffelsen av MS Hollendaren synes å 

være direkte i strid med. Manglende bevilgning ble håndtert av fylkesrådet før 

kontraktsignering. Det var bevilgning på kr 50 millioner og dette dekket deler av 

betalingsforpliktelsene som kontraktsigneringen medførte. Fylkesrådets vedtak ga ikke 

bevilgning til hele kontraktsbeløpet.  

 

Saksbehandlingen for anskaffelse av MS Hollendaren i Troms og Finnmark 

fylkeskommune, kan ikke anses å være i henhold til gjeldende delegasjonsreglement og 

finansreglement. Etter revisors vurdering er det ikke sikret tilstrekkelig politisk forankring 

av anskaffelsen. På tidspunktet kontrakt om skipsbygging ble gjort, forelå det ikke 

bevilgning til hele anskaffelsen gjennom vedtak i fylkestinget. Fylkestinget var ikke 

forlagt vurderinger tilknyttet eierskaps- og driftsformen som anskaffelsen medførte.» 

 

2.3 Hadde fylkesrådet kompetanse og myndighet til å inngå driftsavtale knyttet til båten MS 

Hollendaren?  

 

Revisor skriver om dette: 

 

«Driftsavtalen består av Bareboat-avtale og endringsordre til hurtigbåtkontrakten, begge 

inngått mellom Troms og Finnmark fylkeskommune og operatør i hurtigbåtkontrakten. 

Bareboat-avtale regulerer leieforholdet mellom partene. Endringsordren hjemler 

innsettingen av MS Hollendaren som fartøy i kontrakten om hurtigbåttjenester. 

Fylkesrådet hadde ikke i tilstrekkelig grad informert fylkestinget om og fått politisk 

forankring for anskaffelsen av MS Hollendaren. De administrative og økonomiske 

konsekvensene for fylkeskommunens drift har ikke i tilstrekkelig grad blitt forelagt 

fylkestinget. Da driftsavtalen ble inngått forelå det ikke kostnadsramme for denne.  

 

Revisors konklusjon er at:  

 

På tidspunktet Bareboat-avtale og endringsordre ble signert forelå det ikke vedtatt 

kostnadsramme til driftskostnader. Fylkesrådet hadde på det grunnlag ikke 

kompetanse og myndighet til å inngå driftsavtale knyttet til båten MS Hollendaren. 

Fylkesrådet i Troms og Finnmark har ikke gitt tilstrekkelig informasjon til 

fylkestinget om de driftsmessige konsekvensene av å gjøre anskaffelse av ny 

hurtigbåt.  

 

Konklusjonen bygger på revisors funn og vurderinger av at det i tilknytning til 

anskaffelsen av MS Hollendaren ikke samtidig ble påsett tilstrekkelig politisk forankring 

av driftsavtalen. Å ha en plan for driften av båten henger nært sammen med avgjørelsen 

om å gjøre anskaffelsen av båten. For at sak om anskaffelse til eie skal være forsvarlig 

utredet, bør sak inneholde informasjon om de økonomiske og administrative 

konsekvensene anskaffelsen har for driften. Disse vurderingene er gjort med bakgrunn i 

saksforholdet vi har belyst og våre drøftinger i det videre:  
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Det har verken i Finnmark fylkeskommune eller Troms og Finnmark fylkeskommune vært 

truffet vedtak som direkte omhandler driftsavtale. Vår undersøkelse har ikke avdekket 

vedtak som inngåelsen av driftsavtalen synes å være direkte i strid med. Som redegjort for 

foran, har det etter revisors vurdering ikke vært sikret tilstrekkelig politisk forankring i 

Troms og Finnmark fylkeskommune at anskaffelsen skulle foretas. Det samme gjelder for 

driftsavtalen. Anskaffelsen med tilhørende driftsavtale medfører at Troms og Finnmark 

fylkeskommune må ha kompetanse til å følge opp operatør samt ha tettere oppfølging opp 

mot operatør enn for øvrige kontrakter fylkeskommunen har innenfor kollektivtransport. 

Bareboat-avtalen ble signert av fylkesordfører og endringsordren ble signert av 

administrasjonen. Endringsordren inneholder beregningsgrunnlaget for økonomiske 

konsekvens. Etter revisors vurdering var det ikke i tråd med gjeldende 

delegasjonsreglement at avtalen ble signert av administrasjonen. Revisor oppfatter at 

driftskostnader skulle tas innenfor rammene til samferdsel.  

 

Divisjonsdirektør er delegert myndighet til å inngå kontrakter der de er innenfor 

fylkestingets rammer. Det manglet imidlertid ramme fra fylkestinget til driftsavtalen. 

Fylkestinget skulle være forelagt informasjon om eier- og driftsform før beslutning om 

anskaffelse og beslutning om driftsavtale.» 

 

 

2.4 Har det betydning – og eventuelt hvilken betydning – at fylkestinget ble informert i 

referatsak 12/20 om fylkesrådets vedtak i sak 210/20 og at fylkestinget i ettertid har 

godkjent bevilgningene til kjøp av båten?  

 

Revisors vurdering på dette punktet er: 

 

«Fylkesrådets sak 210/20 ble truffet i medhold av kommuneloven § 11-8 om såkalte 

hastesaker. Det følger av kommuneloven § 11-8 første ledd siste punktum at en melding 

om vedtak som er truffet i medhold av første punktum, skal legges fram i det neste møtet i 

det organet som skulle ha avgjort saken. Det var fylkestinget som skulle ha avgjort saken. 

Et vedtak som er truffet ved korrekt bruk av tildelt hastekompetanse, gjelder som om det 

var truffet av det ordinært kompetente organet. Bestemmelsen i § 11-8 første ledd siste 

setning er en ren ordensforskrift av hensyn til organets behov for å bli holdt ajour med 

avgjørelser innen saksområder der det selv normalt har ansvaret. Meldingen medfører 

ingen særskilt rett for vedkommende organ til å overprøve eller forkaste vedtaket. Det kan 

bare omgjøre vedtaket i den utstrekning det hadde kunnet omgjøre et tilsvarende vedtak 

det selv hadde truffet. Fremleggelse som referatsak var også i henhold til 

fylkeskommunens reglement for fylkesrådet. Det er dermed som et utgangspunkt riktig 

saksbehandling at en sak truffet i medhold av hastebestemmelsen, fremlegges som 

referatsak og ikke egen politisk sak for fylkestinget.  

 

Imidlertid har våre vurderinger av at anskaffelsen ikke hadde fått den nødvendige politiske 

forankringen og mangelfull saksutredning, relevans under dette spørsmålet. Revisor har 

vurdert at fylkesrådets sak 210/20 ikke var forsvarlig utredet. I saken var det utredet ulike 

alternativer til å vedta kontraktstildeling med tilhørende konsekvenser. Det inngikk ikke i 

saksutredningen informasjon om hvilke økonomiske og administrative konsekvenser 

inngåelse av driftsavtale ville ha. Når fylkesrådets sak ikke var forsvarlig utredet, får 

heller ikke fylkestinget tilstrekkelig informasjon når saken fremlegges som referatsak. 

Fylkesrådet burde vurdert hvorvidt det skulle fremlegges egen sak i tillegg for å sikre at 

driftsavtalen ble tilstrekkelig politisk forankret. Fylkesrådets avgjørelse i sak 210/20 

innebar ikke fullfinansiering av investeringen.  
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Fylkesrådets vedtak innebar omdisponering av midler fra et annet prosjekt innen 

samferdsel. Prosjektet som midlene ble omdisponert fra hadde ikke den framdriften som 

opprinnelig var planlagt for, men det var et prosjekt som hadde bevilgning fra fylkestinget. 

Etter revisors syn burde fylkesrådet gitt informasjon til fylkestinget om eventuelle 

konsekvenser av omdisponeringen som ble gjort.  

 

Etter revisors vurdering var det ikke tilstrekkelig å informere fylkestinget kun gjennom 

referatsak. Fylkesrådet har gjennom vedtak i sak 210/20 og senere budsjettoppfølginger 

sikret at det har vært bevilgninger til å gjøre utbetalinger til kontraktspart i henhold til 

betalingsplanen avtalt i kontrakt om skipsbygging. Det burde imidlertid vært forelagt 

fylkestinget egne saker om fullfinansiering av investeringen og med informasjon om 

konsekvenser driftsavtalen har.  

 

Det er bevilgning fra fylkestinget som er grunnlag for at en investering skal settes i gang. 

Fylkesrådet har med å behandle sak 210/20 i medhold av kommuneloven § 11-8 sikret at 

det forelå en bevilgning før kontrakt med tilhørende økonomisk forpliktelse ble inngått. 

Det var riktig å orientere fylkestinget i påfølgende møte. Men fylkesrådet burde i tillegg 

ha forelagt fylkestinget egen sak om investeringen og den tilhørende driftsavtalen. Da 

kontrakten ble inngått forelå det ikke bevilgning som dekket hele den økonomiske 

kontraktsforpliktelsen som Troms og Finnmark fylkeskommune pådro seg.  

 

Slik revisor ser det, innebar saksgangen og vedtakene at fylkestinget i Troms og Finnmark 

ikke er gitt mulighet til å drøfte og ta beslutningen om at fylkeskommunen skal eie båt for 

bruk i inngått kontrakt om kollektivtjenester. Fylkesrådets beslutning i sak 210/20 innebar 

delvis finansiering av anskaffelsen. De etterfølgende bevilgningene er gjort i 

budsjettoppfølginger, og fylkestinget er heller ikke i etterfølgende behandlinger gitt 

tilstrekkelig informasjon om anskaffelsen med tilhørende økonomiske og administrative 

konsekvenser.» 

 

2.5 Hvilke økonomiske og administrative konsekvenser har anskaffelsen hatt for Troms og 

Finnmark fylkeskommune. Samsvarer de økonomiske og administrative konsekvensene 

med forutsetningene i vedtakene?  

 

På dette punktet svarer revisor: 

 
«Anskaffelsen ble finansiert med låneopptak. Ifølge Troms og Finnmark fylkeskommunes 

investeringsregnskap for 2021, er det regnskapsført kr 69 734 748 på prosjektet 

Anskaffelse ny kombibåt. Årsregnskapet til Troms og Finnmark fylkeskommune ble 

behandlet av fylkestinget i sak 39/22, i juni 2022. I årsregnskapet inngår følgende:  

 
Utklipp 33. Investeringsprosjektet Anskaffelse ny kombibåt  

Fylkestingets sak 41/22 var budsjettoppfølging investering pr 15.3.2022. Om den nye 

hurtigbåten står følgende:  
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Utklipp 34. Fra budsjettoppfølging investering pr 15.3.2022  

 

 
 

Det har verken i Finnmark fylkeskommune eller Troms og Finnmark fylkeskommune vært 

truffet ett vedtak som har gitt samlet bevilgning til anskaffelsen av MS Hollendaren. Det 

er i flere saker til fylkestinget i Troms og Finnmark henvist til at bakgrunnen for 

anskaffelsen er vedtak fra fylkestinget og hovedutvalget i Finnmark fylkeskommune. Som 

revisor har redegjort for, innebar vedtakene at administrasjonen i Finnmark 

fylkeskommune skulle igangsette utredninger og anskaffelsesprosess. Anskaffelsen 

medførte behov for låneopptak, og endelig beslutning om iverksettelse av anskaffelsen 

skulle derfor hatt fylkestingets beslutning. Etter revisors vurdering var det ikke i tråd med 

forutsetningene i vedtakene fra Finnmark fylkeskommune å gjøre anskaffelsen av MS 

Hollendaren. Vedtakene fra Finnmark fylkeskommune viste til anskaffelse av 

reservekapasitet og at fylkeskommunal bygging skulle utredes. Det forelå ikke bevilgning 

fra fylkestinget i Finnmark da fylkeskommunen slo seg sammen med Troms 

fylkeskommune. Det var ikke bevilgning i budsjett for 2020 til å gjøre anskaffelsen. Av 

den grunn er det fylkestinget i Troms og Finnmark som burde vært forelagt skipsdesign og 

kostnadsoverslag før beslutning om kunngjøring av konkurranse ble foretatt. På den måten 

ville fylkestinget selv kunne tatt stilling til om behovene for økt reservekapasitet i 

kontrakten skulle løses med anskaffelsen av denne konkrete hurtigbåten. Med innsettingen 

av MS Hollendaren er det avtalefestet et annet fartøy som skal benyttes som reservefartøy. 

Revisor har ikke funnet klare vedtak som viser endring fra forutsetningene i vedtakene fra 

Finnmark om økt reservekapasitet til nytt hovedfartøy i kontrakten. Vi har ikke funnet 

vedtak som ligger til grunn for avgjørelsen om at MS Hollendaren skulle benyttes fast i 

MåsøyXpressen.  

 

Fylkestinget har bevilget midler til anskaffelsen. Det var som nevnt imidlertid kun en del 

av totalbeløpet som ble finansiert i forbindelse med kontraktstildelingen, ved bruk av 

hastebestemmelsen som hjemlet fylkesrådets beslutning. Bevilgninger har blitt gjort i 

etterkant fordi fylkestinget ikke er forelagt egne saker om anskaffelsen.  

 

I hovedutvalgets sak i oktober 2018 fremgikk det at løsningene som tidligere var diskutert 

for å dekke behovet for mer reservekapasitet, ikke lengre var aktuell. Innsetting av fartøy i 

kontrakten kunne løses med at det ble bygget en båt. I saksutredningen var det 

informasjon om at ved å velge alternativet at fylkeskommunen bygget båt, ville forholdet 

til operatør reguleres i Bareboat-avtale. Etter revisors vurdering var likevel ikke 

konsekvensene av å anskaffe båt tilstrekkelig utredet. Driftsavtalen ble inngått før det 

forelå bevilgning. I sakene om hurtigbåttjenester i Finnmark inngikk det informasjon om 

utfordrende økonomisk situasjon hvorav nedtrekk og effektiviseringen i driften ble 

forutsatt. Også i Troms og Finnmark fylkeskommune var det økonomisk utfordrende 

situasjon innenfor samferdsel. Fylkeskommunens tilskudd til operatør har økt som følge 

av endringene i fartøyene i kontrakten. Fylkeskommunen har imidlertid også leieinntekter 
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på hurtigbåten. Hvorvidt valgte løsning totalt sett er rimeligere eller dyrere enn andre 

mulige løsninger, kan ikke revisor uttale seg om.  

 

Med å inngå Bareboat-avtale har fylkeskommunen satt flere av de forpliktelsene som det 

medfører å eie båt, til operatøren. Fylkeskommunen må likevel påse at den har 

tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å følge opp båten og operatøren. 

Fylkeskommunen har sikret seg dette med å ansette en rådgiver med sjøfaglig 

kompetanse. Vedkommende følger opp båten og operatøren løpende. Eventuelle risikoer, 

lønnsomhet eller lignende synes ikke å være fremlagt for fylkestinget. Økonomiske 

forutsetninger inngår i driftsavtalen med operatør. Endelig månedlig kostnad blir fastlagt i 

løpet av 2024 etter at forbruk av drivstoff og smørolje er kjent og beregnet.  

Det er i flere dokumenter beskrevet at vedtak fra Finnmark fylkeskommune ligger til 

grunn for anskaffelse av MS Hollendaren. Anskaffelsen skulle i Troms og Finnmark 

fylkeskommune vært politisk sak på et tidligere tidspunkt. At det manglet budsjett til 

investeringen og driftsavtalen, har blitt rettet opp gjennom fylkesrådsvedtak og i 

budsjettoppfølginger. En slik saksbehandling er ikke i tråd med kommunelovens 

bestemmelser eller fylkeskommunens eget økonomireglement og finansreglement. 

Revisors vurdering er at økonomiske og administrative konsekvenser ikke synes å være i 

samsvar med forutsetninger i vedtak.» 

 

 

3. UTTALELSER 

 

Rapporten er forelagt nåværende fylkesrådsleder i Troms og Finnmark fylkeskommune 

Kristina Torbergsen og tidligere fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen til uttalelse. Begge 

har uttalt seg utførlig til rapporten og sekretariatet velger å gjengi disse i sin helhet.  

 

Nåværende fylkesrådsleder, Kristina Torbergsen har uttalt følgende: 
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Tidligere fylkesråd for samferdsel Kristina Hansen har uttalt: 
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4. SEKRETARIATETS VURDERING 

 

4.1 Om rapporten 

 

Etter sekretariatets syn er rapporten grundig og svarer på den bestilling som er gjort av 

kontrollutvalget. 

 

Rapporten er imidlertid svært detaljert i sine beskrivelser og det er noe vanskelig å «trenge 

igjennom» alle detaljer som er lagt fram. Det savnes et kortere resymé i rapporten av de 

sentrale punktene i saksgangen og de vurderinger som er gjort.   

 

Revisor har ikke redegjort nærmere for hvilke økonomiske konsekvenser driftsavtalen har fått 

for fylkeskommunen. Kontrollutvalget må i samråd med revisor avgjøre om dette ønskes 

belyst nærmere. 

 

Revisor skriver i sin rapport at det er tidligere fylkesrådmann og fylkesrådsleder som har hatt 

ansvaret for å følge opp politiske vedtak. All den tid tidligere politiske vedtak i Finnmark 

fylkeskommune er sentrale i saken, savner sekretariatet at rapporten er forelagt tidligere 

fylkesrådmann til uttalelse. Det må i samråd med revisor og lys av kontrollutvalgets 

behandling avgjøres om dette skal gjøres. 

 

4.2 Sekretariatets oppsummerende kommentarer 

 

Rapporten står på egne ben, men sekretariatet finner grunn til å foreta en liten oppsummering.  

 

Rapporten og konklusjonene viser at det tillå fylkestinget å beslutte at: 

- båt skulle kjøpes og  
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- vedta finansieringen av denne. 

 

Gjennomgangen fra revisor viser at sak om kjøp av båt og finansiering av denne, ikke har blitt 

lagt fram for fylkestinget til behandling på korrekt måte, verken i tidligere Finnmark 

fylkeskommune, eller i Troms og Finnmark fylkeskommune.  

 

Rapporten viser også at hastevedtaket – etter revisors syn - ble tatt uten at det forelå et 

tilstrekkelig beslutningsgrunnlag. Det forelå heller ikke det tilstrekkelige grunnlag for å inngå 

driftsavtalen.  

 

Informasjonen som har tilflytt fylkestinget i etterkant av hastevedtaket har vært mangelfull. 

Etterfølgende bevilgninger gjort i budsjettoppfølginger, og en mangelfullt utredet referatsak fra 

fylkesrådet, kan ikke anses som tilstrekkelig informasjon til fylkestinget om anskaffelsen, 

herunder mangler informasjon om de økonomiske og administrative konsekvensene av vedtaket. 

 

De ovenfor nevnte feilene har medført at demokratiske spilleregler har blitt tilsidesatt ved at 

viktige beslutninger har blitt tatt administrativt uten den nødvendige politiske forankringen. 

Samtidig er den «underkommunikasjon» som har skjedd fra fylkesrådet til fylkestinget etter at 

feilen var oppdaget i strid med reglene for en korrekt og åpen beslutningsprosess, hvor 

fylkestinget må inviteres til å ta et informert standpunkt i saken.  

 

Når det gjelder årsakene til at en slik feil har oppstått, mener sekretariatet at oppfølgingen av 

hovedutvalgets vedtak i sak 35/18 er sentralt. Som gjengitt av revisor måtte vedtaket forstås 

slik at man bestilte en nærmere utredning av alternativet om kjøp av båt med lånefinansiering. 

Slik utredning synes ikke å ha blitt foretatt, men administrasjonen igangsatte i stedet en 

økonomisk og juridisk bindende anskaffelsesprosess av båten med utarbeidelse av skipsdesign, 

kravspesifikasjon og konkurranse for kontrakt. Oppfattelsen av at vedtaket besluttet en anskaffelse 

fremtrer noe uforståelig, sett på bakgrunn av de vedtak som forelå og sett hen til at det lå utenfor 

hovedutvalgets kompetanse å beslutte kjøp og lånefinansiering.  

 

Gjennom å igangsette anskaffelsesprosessen og deretter kun gi korte henvisninger til fylkestingets 

og hovedutvalgets vedtak, ga det et skinn – både for administrasjonen og for politisk nivå – om at 

«alt var på stell» og at anskaffelsen var i samsvar med tidligere politiske vedtak. Man synes ikke å 

stille spørsmål ved om båten skulle anskaffes; det var manglende budsjett som var i fokus. Hvor 

kritikkverdig det er at man ikke på et tidligere tidspunkt har oppdaget feilen som heftet ved de 

opprinnelige vedtakene er sekretariatet noe usikker på.  

 

4.3 Innstilling til vedtak – oppfølging 

 

Kontrollutvalgets anliggende er i hovedsak å påse at økonomiforvaltningen i 

fylkeskommunen er i samsvar med reglene og sørge for at det treffes tiltak dersom det finnes 

feil. Dette er en fremadrettet virksomhet.  

 

Som sagt av revisor er det fylkesrådets overordnede ansvar å sørge for at politiske vedtak blir 

korrekt fulgt opp og at man har de nødvendige vedtak og bevilgninger før fylkeskommunen 

pådras forpliktelser.  

 

Sekretariatet er usikker på hvilken innstilling til vedtak som skal fremmes, da saken er 

kompleks, det henger noen løse tråder i luften etter rapporten og rapporten omhandler svikt 

som har skjedd både i tidligere Finnmark fylkeskommune og Troms og Finnmark 

fylkeskommune.  
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En skisse til vedtak kan være som følgende:  

 

1. Fylkestinget viser til rapport fra KomRev Nord IKS av 08.02.2023 og finner det uheldig at 

fylkesrådet har anskaffet båten MS Hollendaren og inngått driftsavtale på båten uten at de 

nødvendige vedtak forelå fra fylkestinget, eller at det forelå tilstrekkelig 

beslutningsgrunnlag for behandle saken som en hastesak i medhold av kommuneloven § 

11-8.  

 

2. Fylkestinget ber fylkesrådet sørge for at saker som behandles av rådet er tilstrekkelig utredet 

før vedtak treffes, herunder med tanke på de økonomiske og administrative konsekvensene. 

 

3. Fylkestinget ber videre fylkesrådet om å ivareta sin informasjonsplikt ovenfor fylkestinget, 

herunder merke seg at fremleggelse av budsjettreguleringer eller fremleggelse av 

referatsaker ikke kan tre i stedet for forsvarlig utredete saksfremlegg hvor fylkestinget 

inviteres til å treffe avgjørelse i saken.  

 

Saken er kompleks og sekretariatet finner grunn til å avvente endelig innstilling, særlig under 

skissens punkt 1, til saken er drøftet i utvalget, herunder på bakgrunn av revisors nærmere 

gjennomgang av rapporten. Fylkesrådsleder innkalles også til møtet for å uttale seg til saken 

og for å svare på spørsmål fra kontrollutvalgets medlemmer.  

 

 

 

Tromsø den 15.02.2023  

 
Audun Haugan 

seniorrådgiver 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 

Kontrollutvalget i Troms og 

Finnmark fylkeskommune 

09/2023 22.2.2023 Inger Johansen 

 

 
RAPPORTERING FRA REVISOR – INTERIMSFASEN  

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Kontrollutvalget tar revisors rapportering fra interimsafasen til orientering. 

 

 

Saken gjelder: 

Kontrollutvalgets plikt til å påse at fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en 

betryggende måte. 

 

Vedlegg til saken: 

 A: Trykte vedlegg:  

B: Utrykte vedlegg:  

- Veileder vedrørende kontrollutvalgets påseeransvar overfor regnskapsrevisor  

  

 

Saksutredning: 

 

1. BAKGRUNNEN FOR SAKEN OG KONTROLLUTVALGETS ANSVAR 

 

Kontrollutvalget skal påse at fylkeskommunens regnskaper blir «revidert på en betryggende 

måte», jf. kommunelovens § 23-2 bokstav a. I kontrollutvalgsforskriftens § 3 

(Kontrollutvalgets oppgaver ved regnskapsrevisjon) sies det bl.a. at:  

 

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at 

a) kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende 

måte 

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

instrukser og avtaler med revisor 

 

 

 



2 

 

2. REVISORS ANSVAR OG OPPGAVER  

 

Revisors ansvar og oppgaver er beskrevet i lovens § 24-2, hvor revisor bl.a. ansvar for å 

«planlegge, gjennomføre, dokumentere og rapportere sitt arbeid i samsvar med lov og 

forskrift og god kommunal revisjonsskikk».  

 

 

3. REVISORS RAPPORTERING – KONTROLLUTVALGETS «PÅSE-ANSVAR» 

OVERFOR REGNSKAPSREVISOR 

 

I veilederen for kontrollutvalgets påse-ansvar, utarbeidet av Forum for Kontroll og Tilsyn, 

presenteres forhold og momenter som kontrollutvalget kan vurdere i forbindelse med påse-

ansvaret. Veilederen presenterer påse-ansvaret i tre områder, der «holde seg løpende orientert 

om revisjonsarbeidet» er det ene området. Orienteringene om det løpende revisjonsarbeidet 

deles inn i tre faser; planleggingsfasen, interimsfasen og åsoppgjørsfasen. I tillegg kommer 

orientering om etterlevelseskontroll. 

 

Rapporteringen fra revisor i inneværende møte gjelder interimsfasen, dvs. det løpende 

revisjonsarbeidet. Det fremgår i veilederen at orienteringen fra revisor bør være skriftlig og en 

rekke momenter beskrives nærmere for hva den bør inneholde.  

 

Følgende er beskrevet i veilederen: 

 

Orientering fra interimsfasen 

Kontrollutvalget kan be om en skriftlig orientering som inneholder: 

 

a) status i forhold til revisjonsplanen 

b) beskrivelse av revisjonen av de ulike transaksjonsklassene og aktivitetene i 

forbindelse med disse, og hvilke systemkontroller som er utført og resultatet av 

disse, inkludert anbefalinger til forbedringer i internkontroll og/eller 

økonomiforvaltning 

c) orientering om prinsipielle regnskapsspørsmål som er observert, resultatet av 

vurderingene av disse, og om det foreligger uenigheter med administrasjonen 

d) revisors vurdering av mislighetsrisiko 

e) begrunnet redegjørelse for eventuelle endringer i revisjonsplanen 

 

Veilederen er tidligere gjort kjent for kontrollutvalget. 

 

Revisor orienterte om revisjonsstrategien (planleggingsfasen) i møte 26.10.2022, jf. sak 

49/22. Revisors presentasjon ble sendt medlemmene per e-post. 

 

Rapportering om årsoppgjørsfasen skjer når revisjonsberetningen foreligger. 

 

Sekretariatet legger til grunn at revisor presenterer sin rapportering i møtet, og at 

presentasjonen sendes kontrollutvalgets medlemmer/sekretariatet. 

 

Finnsnes, den 10. februar 2023 

 

 

Inger Johansen 

daglig leder 



 
 

 

 

 

    
 

 

 

 

 

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 

Kontrollutvalget i  Troms og 

Finnmark fylkeskommune  

10/2023 22.02.2023  Audun Haugan 

 

 

BESTILLING AV EIERSKAPSKONTROLL – NORDNORSK FILMSENTER AS 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Kontrollutvalget bestiller en eierskapskontroll i Nordnorsk Filmsenter AS i samsvar med 

bestillingsskjema datert 15.02.2023. 

 

Saken gjelder: 

 

Bestilling av eierskapskontroll – Nordnorsk Filmsenter AS 

 

Vedlegg til saken: 

 

A: Trykte vedlegg:  

- Bestillingsskjema, eierskapskontroll, datert 15.02.2023 

 

 B: Utrykte vedlegg:   

 

 

Saksutredning: 

 

Etter plan for eierskapskontroll, og kontrollutvalget vedtatte årsplan, er en eierskapskontroll i 

Nordnorsk Filmsenter AS neste punkt på planen. 

 

Nordnorsk Filmsenter AS har ikke tidligere vært gjenstand for kontroll.  

 

Nordnorsk Filmsenter AS skal i følge det vedtektsfestede formålet «(v)ære et 

kompetansesenter for film og filmarbeidere i Nord-Norge og  skal bidra til å styrke film som 

kunstnerisk uttrykk i landsdelen.  kulturhistorisk betydning, og vern av gjenstander, skrevne 

kilder, bilder og muntlig tradisjon. Selskapet skal drive en allsidig formidling bl.a. basert på 

dette arbeidet. Selskapet skal drive salg av suvenirer, drift eller utleie av kafé og lokaler, samt 

andre salgsaktiviteter knyttet til selskapets primærformål.»  
 

Ved en eierskapskontroll kontrolleres det om føres en kontroll med selskapet av eierne og om de 

som utøver eierinteressene gjør dette i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger, 

aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse. 
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Undersøkelsen skal således bidra til å sikre at fylkeskommunens eierskap overfor selskapet 

ivaretas på en måte som legger til rette for at målsetningene med etableringen av selskapet følges 

opp.  

 

Når fylkeskommunen har virksomhet utenfor egen organisasjon, gjelder ikke styringssystemene 

som normalt gjelder for fylkeskommunens virksomhet etter lov om kommuner og 

fylkeskommuner. Styringen av virksomheten må følge de regler som gjelder for aksjeselskap. 

 

For å kunne gjøre vurderinger av Troms og Finnmark fylkeskommunes eierutøvelse i selskapet 

må det utledes vurderingskriterier fra relevant regelverk og da særlig aksjeloven. I tillegg vil 

«Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll» utarbeidet av KS (kommunesektorens 

organisasjon) være relevant.  

 

Sekretariatet foreslår at undersøkelsene omfatter en «regulær» eierskapskontroll. 

Hovedproblemstillingene ved en slik undersøkelse vil da være: 

 

1. Fører Troms og Finnmark fylkeskommune kontroll med sine eierinteresser i Nordnorsk 

Filmsenter AS?  

2. Utøves fylkeskommunens eierinteresser i samsvar med fylkestingets vedtak og 

forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og 

selskapsledelse?  

 

K-Sekretariatet har utarbeidet forslag til en bestilling av en eierskapskontroll, jf. vedlegg. 

KomRev NORD vil, etter kontrollutvalgets endelige utforming av bestillingen, utarbeide en 

overordnet prosjektskisse basert på denne – som kontrollutvalget i sin tur skal vurdere før 

prosjektet igangsettes endelig. 

 

 

 

Tromsø, den 15. februar 2023 

 
Audun Haugan  

seniorrådgiver 

 

 



           

 

BESTILLING AV EIERSKAPSKONTROLL 

 
Bestilling til: 

 
KomRev NORD IKS 

 
Arbeidstittel: 

 
Eierskapskontroll i Nordnorsk Filmsenter AS 

 
Kommune: Troms og Finnmark fylkeskommune  
 

 
Bakgrunn for prosjektet 
 

I henhold til kontrollutvalgets plan for eierskapskontroll og årsplan for 2023 skal det 

gjennomføres en eierskapskontroll i Nordnorsk Filmsenter AS.  

 
Formål med prosjektet 
 

Formålet med undersøkelsene er å bidra til å sikre at fylkeskommunens eierskap overfor selskapet 

ivaretas på en forsvarlig måte og som legger til rette for at målsetningene med etableringen av 

selskapet følges opp..  

 

Problemstillinger: 

 

 

Vedlegg: Kontrollutvalgssak 10/23 

 

Dato: 15.02.2023 

 

Sign: Audun Haugan 

 

 

1. Fører Troms og Finnmark fylkeskommune kontroll med sine eierinteresser i Nordnorsk 

Filmsenter AS?  

2. Utøves fylkeskommunens eierinteresser i samsvar med fylkestingets vedtak og forutsetninger, 

aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for god eierstyring og selskapsledelse? 

 

 



 
 

 

 

    
 

 

 

 

 

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 

Kontrollutvalget i Troms 

fylkeskommune 

11/2023 22.02.2023 Audun Haugan  

 
 

VALG AV REVISJONSORDNING FOR DE NYE FYLKESKOMMUNENE 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Kontrollutvalget i Troms fylkeskommune oversender saken til fylkestinget med følgende 

innstilling til vedtak: 

  

1. Troms fylkeskommune søker deltakelse i KomRev NORD IKS. 

2. Finnmark Fylkeskommune søker deltakelse i KomRev NORD IKS. 

3. Fylkestinget ber fylkesrådsleder sette i verk nødvendige tiltak for å melde Troms 

fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune inn i selskapet med virkning fra 

1.1.2024. 

4. Forslag til ny samarbeidsavtale med kostnader legges frem for fylkestinget til endelig 

godkjennelse 

 

Saken gjelder: 

 

Innstilling på revisjonsordning for Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. 

 

Vedlegg til saken: 

 

 A: Trykte vedlegg:  

1.  Presentasjon av KomRev NORD IKS datert 14.02.2023  

 

B: Referanse: 

- Sak 47/2022 for kontrollutvalget. 

 

Saksutredning: 

 

1. BAKGRUNN 

 

I forbindelse med delingen av Troms og Finnmark fylkeskommune skal fylkestinget i Troms 

og Finnmark fylkeskommune velge revisjonsordning for de to nye fylkeskommunene etter 

innstilling fra kontrollutvalget i Troms og Finnmark fylkeskommune, jf. kommuneloven § 24-

1 og Forskrift om gjennomføring av deling av Troms og Finnmark fylke til Troms fylke og 

Finnmark fylke § 6. 
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Verken loven, forarbeidene eller forskriften inneholder noen nærmere vegledning i forhold til 

hvordan innstilling og valg av revisjonsordning skal skje. Det må derfor legges til grunn at 

valgene må skje ut fra en skjønnsmessig vurdering av hva som antas å være den beste løsning 

for de to nye fylkeskommunene.  

 

2. VALG AV REVISJONSORDNING - ALTENATIVER 

 

2.1 Utgangspunkt 

 

Fylkeskommunene har plikt til å få utført: 

- løpende regnskapsrevisjon, 

- forvaltningsrevisjon etter bestilling av prosjekter fra kontrollutvalget (kontroll av 

etterlevelse av regler mv.)  

- eierskapskontroll etter bestilling av kontroller fra kontrollutvalget (kontroll av 

eierutøvelsen i forhold til selskap)  

 

Det er prinsipielt tre måter fylkeskommunene kan organisere seg slik at oppgavene utføres: 

- ved å ha egne ansatte revisorer, 

- ved å kjøpe revisjonstjenestene i markedet, eller 

- ved å utføre dem i egenregi gjennom egne interkommunale revisjonsselskaper 

- en kombinasjon av overnevnte 

 

Egne ansatte revisorer var en vanlig ordning tidligere, men det er kun Oslo og Trondhjem 

kommuner som har dette i dag. En slik løsning er sårbar og anses som en uaktuell løsning for 

de nye fylkeskommunene. 

 

Som ovenfor sagt er det mulig med en kombinasjon av organiseringsmåtene, f.eks. ved at 

regnskapsrevisjon kjøpes i markedet, mens forvaltningsrevisjon utføres i egenregi. 

Sekretariatet anser imidlertid dette som en unødig komplisert løsning, som da heller ikke er 

vanlig. Sekretariatet kjenner heller ikke til at slike løsninger er valgt av øvrige kommuner 

eller fylkeskommuner. 

 

Etter sekretariatets syn, må det derfor i praksis velges mellom: 

- å få tjenestene levert i egenregi gjennom deltakelse i et interkommunalt 

revisjonsselskap som i dag, eller  

- å kjøpe tjenestene fra private revisjonsselskap.  

 

Hvis tjenestene skal leveres i egenregi må de to nye fylkeskommunene gå inn på eiersiden i 

det aktuelle selskapet.  

 

Kjøp av revisjonstjenester fra private revisjonsselskap vil innebære at det må utarbeides et 

konkurransegrunnlag og det må gjennomføres en anbuds-/tilbudskonkurranse i samsvar med 

anskaffelsesregelverket.. Kontrakten om revisjonstjenester kan ikke være evigvarende, og 

kontrsakten må jevnlig konkurranseutsettes, naturlig bør dette skje for hver nye valgperiode.  

 

2.2 Egenregi   

 

2.2.1 Aktuelle selskap - KomRev NORD IKS  

 

Dersom revisjon skal utføres i egenregi, er det i praksis KomRev NORD IKS som er det 

aktuelle selskapet å gå inn på eiersiden i for de nye fylkeskommunene. KomRev NORD IKS 
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har tatt opp i seg de interkommunale revisjonsselskapene som tidligere var etablert i området 

for Troms og Finnmark fylkeskommune – herunder VEFIK - og er nå det eneste 

interkommunale revisjonsselskapet innenfor området.  

 

Gjennom deltakelse i selskapet og betaling av innskudd og årlig honorar, vil 

fylkeskommunene få utført den løpende regnskapsrevisjonen med pålagte rapporteringer, 

samt at det vil bli stilt et visst antal timer til rådighet i valgperioden for forvaltningsrevisjon 

og eierskapskontroll. 

 

KomRev NORD IKS har oversendt en egen kort presentasjon av selskapet, se vedlegg. 

 

Av presentasjonen fremgår det følgende om betaling og eierandeler ved inntreden av de to 

nye fylkeskommunene: 

 
Troms og Finnmark fylkeskommune har i dag en eierandel på 14,8 prosent. Eierandelene 

til våre nåværende eiere vil justeres når det kommer inn nye eiere. Eierandelen er basert 

på innskutt egenkapital som igjen er basert på omsetning og innbyggertall. Det tilsier at 

eierandelen til Troms fylkeskommune vil kunne ligge på rundt 10 prosent, mens 

eierandelen til Finnmark fylkeskommune vil ligge på rundt 5 prosent. 

 

Det sies videre: 

 
Det er igangsatt en prosess hvor vi skal slå oss sammen med Vest-Finnmark 

kommunerevisjon fra 1. juli 2023. Etter sammenslåingen vil ytterligere 11 kommuner bli 

en del av KomRev NORD IKS. Det er ønskelig fra KomRev NORD sin side at det 

opprettholdes kontorer i Alta, Porsanger, Hammerfest og Vardø. 

 

Ut fra det som sies, vil KomRev Nord IKS følgelig ha en lokal tilstedeværelse også i området 

for Finnmark fylkeskommune.  

 

Sekretariatet viser for øvrig til presentasjonen hvor det gis nærmere opplysninger om 

selskapet. 

 

 

2.2.2 Kjøp av tjenestene i markedet (privat revisjon) 

 

Ut fra fylkeskommunenes kompleksitet kreves det kompetanse og kapasistet. Det vil derfor 

erfaringsmessig være de større landsdekkende selskapene som vil være aktuelle leverandører 

på det private revisjonsmarkedet, så som KPMG, Deloitte, PWC, m.v.  

 

Også ved privat revisjon vil oppdraget måtte omfatte løpende regnskapsrevisjon og pålagte 

rapporteringer, samt timer til forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll.   

 

I tilfelle man velger privat revisjon vil forholdet mellom fylkeskommunene og revisor styres 

av kontrakten partene imellom.  

 

Sekretariatet har verken for nåværende fylkeskommune, eller øvrige fylkeskommuner, 

gjennomført noen konkurranse om kjøp av revisjonstjenester i markedet. Uten å gjennomføre 

en konkurranse, er det usikkert hvilken pris som må betales på det private markedet for 

tjenestene. Det er imidlertid neppe grunn til å tro at kjøp av revisjon i markedet vil gi særlig 

kostnader enn ved egenregi, men muligens noe lavere. Det er imidlertid da ikke tatt med 

ressurser til konkurranseutsetting og økt administrasjonen for oppfølging av kontraktene.  
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2.2.3 Fordeler og ulemper med de to ordningene.  

 

Mer skjematisk kan fordelene og ulempene med de to ordningene skisseres slik: 

 

Egenregi: 

 

Fordeler:  

+ Fylkeskommunene får gjennom deltakelse i selskapet innsikt i revisjonen. Gjennom 

deltakelse i de styrende styrende organer, har man mulighet til å påvirke leveransens 

omfang innenfor regelverket og gitte økonomiske rammer. 

+ Fylkeskommunene som eiere vil være en «motor» som vil styrke revisjonsmiljøet og vil 

styrke de tjenester som leveres til eierkommunene og til regionen. 

+ Man får kontinuitet og forutsigbarhet i revisjonsarbeidet over lengre periode. 

+ Revisjonsselskapet vil være underlagt offentligrettslige regler og prinsipper, herunder krav 

til åpenhet. 

+ Det vil kreves mindre ressurser til oppfølging, hvor man for privat revisjon også må foreta 

kontraktsoppfølging. 

+ Revisjonstjenesten leveres etter selvkost (ingen fortjeneste som skal deles ut til eierne). 

+ Revisjon av flere fylkeskommuner og kommuner i samme region åpner for muligheter til 

sammenligning og overføring av erfaringer som kan gi positive virkninger for deltakerne 

+ Man bygger opp realkompetanse om fylkeskommunene og kan dra sammenligning til 

kommunene i revisjonsdistriktet.  

+ Fylkeskommunen(e) er vant til å ha revisjon i egenregi og har allerede systemer for 

oppfølging av eierskapet. 
 

Svakheter:  

- Sårbar ved konkurranse (ikke flere ben å stå på enn eierkommunene)  

- Kan være sårbar med henblikk på rekruttering av faglig kompetanse (kan være 

vanskeligheter med å tilknytte seg personell grunnet konkurranse med større 

revisjonsselskap som kan gi gunstigere lønns- og arbeidsvilkår) 

- Kan være noe dyrere enn privat revisjon 

 

Kjøp i markedet: 

 

Fordeler:   

+ En mulighet å redusere de samlede kostnader med revisjon. 

+ Økt konkurranse kan føre til at konkurransen og tilbudet i det private markedet styrkes. 

+ Større revisjonsmiljø i etablerte selskap – høyere tilbudt kompetanse? 

 

Ulemper:  

- Kommunene vil ikke få påvirkningsmulighet ift pris og leveranser gjennom styrende 

organer.  

- Kan bli dårligere kontinuitet da revisjonstjenester jevnlig må konkurranseutsettes og med 

påfølgende revisorbytte. 

- Fylkeskommunene må foreta en tid- og ressurskrevende konkurranse, som må repeteres 

med jevne mellomrom. Risiko for feil og ansvar for fylkeskommunen ved feil i 

anskaffelsesprosessen.  

- Mer administrasjon og økt ressursbruk for å føre tilsyn med at inngåtte avtaler følges opp, 

herunder håndtere eventuelle tilleggstjenester og fakturering. 
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3. SEKRETARIATETS VURDERING OG ANBEFALING 

 

De langt fleste av kommunene og fylkeskommunene i Norge har valgt å utføre revisjonen i 

egenregi gjennom deltakelse i interkommunale revisjonsselskap. Det er ifølge 

Revisorforeningen kun 38 kommuner og 1 fylkeskommune (Vestland) som per i dag har 

privat revisjon. 
 

Revisjon i egenregi er den valgte løsningen i Troms og Finnmark fylkeskommune, og 

løsningen var også valgt av tidligere Troms fylkeskommune gjennom deltakelse i KomRev 

NORD IKS og Finnmark fylkeskommune gjennom deltakelse i Vest-Finnmark 

Kommunerevisjon IKS (VEFIK). VEFIK innlemmes nå i KomRev NORD IKS fra 1. juli 

2023.  

 

Utover at privat revisjon kan gi noen økonomiske besparelselser, kan ikke sekretariatet se at 

det er særskilte grunner som taler for å endre på den organisering som er - og har vært – valgt 

av fylkeskommunene for å få utført revisjonsoppgavene.  

 

Ordningen med revisjon i egenregi gjennom KomRev NORD IKS har – etter sekretariatets 

syn – også fungert meget bra for Troms og Finnmark fylkeskommune og for tidligere Troms 

fylkeskommune. Deltakelsen av fylkeskommunen i det interkommunale samarbeidet må også 

anses å ha styrket det interkommunale revisjonssamarbeidet og bidratt til å utvikle et sterkt 

kompetansemiljø innen offentlig revisjon i regionen, noe som også kommer øvrige mindre 

eierkommuner i regionen til gode. Deltakelse fra både Troms fylkeskommune og Finnmark 

fylkeskommune vil bidra til denne styrkingen og sikre stabilitet fremover. Eierskap til 

tjenestene sikrer også kontinuitet og stabilitet som går over valgperioder.  

 

Da man allerede har et stort, kompetent og robust interkommunalt revisjonsselskap i Troms 

og Finnmark, og en ordning som har fungert godt, kan ikke sekretariatet se at det foreligger 

grunner til å endre på organiseringen av oppgavene.  

 

Sekretariatets anbefaling er derfor at revisjonen av de to fylkeskommunene skjer i egenregi og 

ved deltakelse i KomRev NORD IKS.  

 

Det er – så vidt sekretariatet kjenner til – ikke avgjort hvordan Troms og Finnmark 

fylkeskommunes eierandel i KomRev NORD IKS skal behandles ved delingen. Etter 

sekretariatets foreløpige vurdering kan ikke Troms og Finnmark fylkeskommunes eierandel 

bare overføres til en ny fylkeskommune, da inntreden av de to nye fylkeskommunene også 

fordrer ny fordeling av kostnader og ny samarbeidsavtale. Sekretariatet legger til grunn at den 

praktiske gjennomføringen må avklares nærmere i forkant av delingen, herunder med hensyn 

til reglene i lov om interkommunale selskap.   

 

Innstilling til vedtak er basert på det ovenstående.  

 

 

Tromsø, den 14. februar 2023 

 
Audun Haugan 

seniorrådgiver 



KomRev NORD 
Interkommunalt selskap 
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Presentasjon av KomRev NORD IKS 
 

KomRev NORD er et av Norges største revisjonsselskaper i kommunesektoren med revisjon av 

Troms og Finnmark fylkeskommune, Nordland fylkeskommune, 40 primærkommuner, 

Longyearbyen lokalstyre samt et tyve-talls kommunale foretak, kirkelige fellesråd, 

menighetsråd, IKS-er, stiftelser etc. Selskapet reviderer regnskaper med samlete driftsutgifter på 

over 80 mrd. kroner samt over 13 mrd. i investeringsutgifter.   

 

Det er igangsatt en prosess hvor vi skal slå oss sammen med Vest-Finnmark kommunerevisjon 

fra 1. juli 2023. Etter sammenslåingen vil ytterligere 11 kommuner bli en del av KomRev NORD 

IKS. Det er ønskelig fra KomRev NORD sin side at det opprettholdes kontorer i Alta, Porsanger, 

Hammerfest og Vardø.  

 

Troms og Finnmark fylkeskommune har i dag en eierandel på 14,8 prosent. Eierandelene til våre 

nåværende eiere vil justeres når det kommer inn nye eiere. Eierandelen er basert på innskutt 

egenkapital som igjen er basert på omsetning og innbyggertall. Det tilsier at eierandelen til 

Troms fylkeskommune vil kunne ligge på rundt 10 prosent, mens eierandelen til Finnmark 

fylkeskommune vil ligge på rundt 5 prosent.  

 

KomRev NORD er organisert med hovedkontor i Harstad. I tillegg er det opprettet bemannede 

avdelingskontorer i Bodø, på Finnsnes, på Leknes, i Narvik, på Sortland, i Svolvær og i Tromsø.  

I KomRev NORD er det i dag 45 ansatte, herav 29 kvinner og 16 menn. 15 av våre ansatte er 

knyttet opp mot forvaltningsrevisjon, mens resten arbeider med regnskapsrevisjon. Selskapet har 

ingen rene merkantile stillinger. Alle ansatte er involvert i revisjonsarbeid overfor våre 

oppdragsgivere. 

 

Gjennomsnittsalderen i selskapet er rundt 47 år. Kvinner og menn behandles likt med hensyn til 

lønns- og arbeidsvilkår. Styret i KomRev NORD består av tre menn og fire kvinner. Selskapets 

ledergruppe består av fem kvinner og fire menn. 

 

Selskapet har som hovedmål å gi våre oppdragsgivere kostnadseffektive revisjonstjenester av 

god kvalitet til selvkost. Vår visjon er” Vi skaper trygghet”, mens våre verdier er tillit, fellesskap, 

åpenhet og kvalitet. KomRev NORD har ikke erverv til formål og har således ikke mål om 

økonomisk utbytte eller avkastning til eiere eller til ledende personer i selskapet. 

 

mailto:post@komrevnord.no
http://www.komrevnord.no/
mailto:lah@komrevnord.no
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Selskapet gjennomfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I tillegg 

utfører selskapet undersøkelser rettet mot misligheter, beskrivende undersøkelser og andre 

utredninger. KomRev NORD er en kompetansebedrift med løpende krav til etterutdanning, og 

vårt mål er å videreutvikle selskapets gode kompetanse for å gi våre kommuner og 

fylkeskommuner et best mulig tilbud. 

 

Vi er opptatt av at selskapet skal være en vesentlig aktør innen offentlig revisjon. Kravene til mer 

spesialisert kompetanse øker, samtidig som selskapet må forholde seg til de økonomiske 

rammevilkårene i kommunal sektor. Selskapet har en unik kompetanse om offentlig sektor.  

 

Regnskapsrevisorene har høy realkompetanse i kombinasjon med master- eller 

bachelorutdanning i revisjon. Forvaltningsrevisorene har solid kommunekunnskap med hovedfag 

eller mastergrad innen fag som rettsvitenskap, statsvitenskap, samfunnsøkonomi og sosiologi. 

Ledergruppen i selskapet har gjennomført lederutviklingskurs i samarbeid med Nordnorsk 

lederutvikling. Videre bidrar vi med faglig utvikling i vår bransjeorganisasjon NKRF gjennom 

deltakelse i flere fagkomiteer samt i et pågående digitaliseringsprosjekt. 

 

Selskapet har fokus på å klare utfordringene med å ha en effektiv drift, levere gode tjenester samt 

rekruttere/beholde kvalifiserte medarbeidere. På bakgrunn av dette jobber selskapet aktivt med å 

effektivisere revisjonsarbeidet. Dette gjennomføres ved økt fokus på digitalisering, blant annet 

gjennom kursing og arbeidsgruppe som automatiserer bruken av analyseverktøyet Idea. Dette er 

et analyseverktøy som kan behandle store mengder data på en effektiv måte. 

 

KomRev NORD har solid egenkapital og trygghet for fremtidige pensjonsforpliktelser. Det er 

over tid levert gode økonomiske resultater.  

Vi har iverksatt arbeidet med å holde en strengere kontroll med behandlingen av 

personopplysninger. Vi har også etablert et personvernombud som er registrert hos Datatilsynet.  

 

KomRev NORD har signert en samarbeidsavtale med NAV og er en IA-virksomhet. Dette 

innebærer at selskapet og de ansatte forplikter seg til å samarbeid systematisk for å nå målene 

om et mer inkluderende arbeidsliv. En høy etisk standard skal prege hele selskapets virksomhet, 

og vi har egne etiske retningslinjer og rutiner for varsling som er definert i selskapets 

personalhåndbok. Her fremgår det tydelig hva det kan varsles om, hvordan det kan varsles og 

hvordan varsler skal behandles. Dette er informasjon som ligger åpent for alle ansatte i selskapet. 

Selskapet har også i lys av fokuset på «metoo» de seneste årene gjort tilføyinger i de etiske 

retningslinjene og rutinene for varsling.  

 

Selskapet har også etablert en tips/varslingskanal på vår hjemmeside. Her kan innbyggere, 

politikere og ansatte i kommunene varsle åpent eller anonymt om forhold som man mener 

revisjonen eller kontrollutvalget bør se nærmere på. 

 

Vi gjennomfører medarbeiderundersøkelser hvert 2-3 år. Siste undersøkelse ble gjennomført 

høsten 2022. Alle ansatte i selskapet unntatt øverste ledelse har besvart undersøkelsen. De 

ansatte besvarte undersøkelsen uten å oppgi sin identitet. Undersøkelsen viser blant annet at de 

ansatte er svært tilfredse med arbeidsmiljøet, er motiverte og er fornøyde med å jobbe i KomRev 

NORD. Gjennomsnittlig sykefravær de siste syv årene er rundt 4 prosent. 

 

Figur: Medarbeiderundersøkelse – KomRev NORD (1 er svært dårlig og 5 er svært godt) 

Spørsmål Vurdering 

Hvordan vurderer du arbeidsmiljøet i KomRev NORD? 4,38 

Jeg vil anbefale andre å jobbe i KomRev NORD 4,67 

Hvor motivert er du til å gjøre den jobben du gjør i dag? 4,49 

Alt i alt er jeg fornøyd med å jobbe i KomRev NORD 4,59 
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KomRev NORD har inngått en forpliktende samarbeidsavtale med Revisjon Midt-Norge SA. 

Revisjon Midt-Norge SA reviderer over 50 kommuner samt Trøndelag fylkeskommune. 

Hensikten med samarbeidet er blant annet å utvikle revisjonsmetoder, styrke kompetansen, 

effektivisere utviklingsarbeid gjennom fellesprosjekter, øke tilgangen på fagressurser, utveksle 

intern kvalitetssikring samt mer generelle stordriftsfordeler. 

 

Selskapet gjennomfører kundeundersøkelser hvert fjerde år og vi evaluerer løpende våre 

forvaltningsrevisjonsprosjekter.  

 

For ytterligere informasjon om KomRev NORD se vedlegg. 

 

Ta gjerne kontakt hvis noe er uklart eller om dere har spørsmål. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 
Lars-Andrè Hanssen 

Administrerende direktør 
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Vedlegg: 
 

 

Vedlegg 1 – Kompetanse i KomRev NORD 

 

KomRev NORD har siden etableringen av selskapet hatt fokus på å bygge kompetanse og 

ansette revisorer med høy formell utdanning og relevant erfaring. Selskapet har i dag blant annet 

fire ansatte med master i revisjon, fire siviløkonomer og fem ansatte med master i juss og fem 

ansatte med master innen ulike samfunnsvitenskapelige studieretninger. En av våre jurister har 

også advokatbevilgning. 

 

Figur: Formell kompetanse og arbeidserfaring 

Eksempler på vår formelle kompetanse Eksempler på arbeidserfaring 

Statsautoriserte revisorer Fylkesmannen 

Bachelor i revisjon Kommuner/fylkeskommune 

Siviløkonomer Universitetet i Tromsø 

Juss Autorisert regnskapsfører 

Samfunnsøkonomi Skatt Nord 

Statsvitenskap PwC, BDO, EY 

Sosiologi Internrevisor 

 

Vår organisasjon har medarbeidere med betydelig kompetanse og praksis innenfor mange 

fagområder. Dette gjør oss i stand til å yte kompetent bistand til våre oppdragsgivere. Ved 

nyansettelser har vi karakterkrav for regnskapsrevisorene og en målsetting om oppnådd 

mastergrad for våre forvaltningsrevisorer.  

 

Kompetansen vår kjennetegnes av: 

• Allsidighet og bredde  

• Solid og uavhengig kompetanse på offentlig sektor 

• Nærhet til kundene 

• Fokus på høy kvalitet i det vi gjør 

• Godt omdømme  

• God intern kvalitetskontroll 

• Ekstern kvalitetskontroll 
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Vedlegg 2 - Leveranser til Troms og Finnmark fylkeskommune 

 

KomRev NORD benytter seg av moderne revisjonsmetoder i henhold til kommunelovens 

bestemmelser, internasjonale revisjonsstandarder og rammeverk. Vårt medlemskap i Norges 

kommunerevisorforbund medvirker til å sikre at vi arbeider i henhold til disse reglene. 

 

I inneværende periode har KomRev NORD levert følgende produkter til Troms fylkeskommune. 

 

• Interims revisjon (løpende revisjon) 

▪ Møte med ledelsen i fylkeskommunen (fylkesråd for økonomi og administrativt) 

▪ Momskompensasjon – 6 terminer pr. år 

▪ Attestasjoner (eks: Statsforvalteren, Norsk kulturråd, Helsedirektoratet, 

Kulturdepartementet, Regionale utviklingsmidler etc. – ca. 40 stk. pr. år). 

▪ Test av interne kontroller for vesentlige transaksjonsklasser på ulike revisjonsområder 

(f.eks. test av bankavstemminger, att./anv. Inngående faktura m.fl.) 

▪ Gjennomgang av rutiner og systemer for vesentlige transaksjonsklasser på ulike 

revisjonsområder 

▪ Substanskontroller (f.eks. analyser, kontroll av bilag og beregninger osv.) 

▪ 4 legatregnskap 

 

 

• Årsoppgjørsrevisjon 

▪ Kontroll av presentasjon av opprinnelig og regulert budsjett 

▪ Kontroll regnskapsavslutning  

▪ Kontroll dokumentasjon av fond og egenkapital 

▪ Avsluttende analyser 

▪ Kontroll noter og årsberetning 

▪ Substanskontroller på revisjonsområder (f.eks. driftsinntekter, driftsutgifter, lønn, finans 

mv.) 
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▪ Forvaltningsrevisjonsprosjekter og eierskapskontroll – avsluttet 

 

 

▪ Selskapskontroll - Bredbåndsfylket Troms AS 

Rapporten inneholder eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Eierskapskontrollen 

omhandler Troms fylkeskommunes eierstyring og oppfølging overfor Bredbåndsfylket 

Troms AS. Forvaltningsrevisjonen er undersøkelser og vurderinger av hvorvidt 

selskapets drift er i tråd med fylkestingets vedtak og forutsetninger, hvorvidt selskapet 

har utarbeidet relevante risikovurderinger, og hvorvidt etiske retningslinjer og et adekvat 

system for avviksregistrering foreligger. 

 

▪ Økonomisk internkontroll i investeringsprosjekter 

Rapporten inneholder vurderinger av 1) fylkeskommunens planlegging og utredning av 

bygging av en videregående i Troms samt 2) fylkeskommunens etterlevelse av 

anskaffelsesregelverket og forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i forbindelse med 

ombygging av en videregående skole i Troms.  

 

▪ Bierverv videregående skoler 

I denne saken har vi gjort flere undersøkelser og med jevne mellomrom rapportert til 

kontrollutvalget med hensyn til forekomsten av bierverv blant ansatte ved videregående 

skoler i Troms samt ulike påstander om brudd på fylkeskommunens arbeidsreglement, 

anskaffelsesregelverket og forvaltningslovens habilitetsbestemmelser i denne forbindelse.  

 

▪ Behandling av klager på standpunktkarakterer i videregående skole 

Forvaltningsrevisjonen besvarer problemstilling om hva som var de mest utbredte 

begrunnelsene for klager på standpunktkarakterer i videregående opplæring i Troms 

fylke. Den besvarer også problemstilling om Troms fylkeskommune behandling av 

klager på standpunktkarakterer var i tråd med regelverk og anbefalinger på området. 

 

 

▪ Hålogaland Teater AS 

Undersøkelsen er både eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Eierskapskontrollen 

omhandler Troms og Finnmark fylkeskommunes kontroll med eierinteressene i selskapet. 

Utøvelsen av eierinteressene er også undersøkt og vurdert. Rapporten inneholder også en 

forvaltningsrevisjon. Det ble undersøkt om selskapet etterlever reglene om offentlige 

anskaffelser ved sine innkjøp. 

 

▪ Verdensarvsenteret for bergkunst – Alta Museum IKS 

Undersøkelsene er en eierskapskontroll hvor det er undersøkelser av fylkeskommunens 

kontroll med eierinteressene i selskapet. Utøvelsen av eierinteressene er også undersøkt 

og vurdert.  

 

▪ Kollektivtransport – oppfølging av kontrakter 

Forvaltningsrevisjonen retter seg mot Troms og Finnmark fylkeskommunes oppfølging 

av bruttokontrakter og nettokontrakter innen kollektivtransport. Det er undersøkt om 

Troms og Finnmark fylkeskommune har etablert retningslinjer og rutinebeskrivelser som 

skal sikre oppfølging av kontraktene. Det er undersøkt også fylkeskommunen etterlever 

retningslinjene og rutinebeskrivelsene sine. Undersøkelsen omhandler også 

fylkeskommunen oppfølging av avvik fra inngåtte kontrakter.  
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▪ Sambandet Årøya 

Undersøkelsen omhandler saksbehandling og saksutredning tilknyttet et fergesamband i 

Finnmark. Rapporten beskriver fylkeskommunens saksbehandling tilbake til 2012 hvor 

det inngår beskrivelser av saksutredninger, medvirkning fra innbyggere og inngåtte 

kontrakter. Det er gjort vurderinger av om fylkeskommunens saksbehandling har vært i 

tråd med gjeldende rutiner og retningslinjer og om saker til politisk behandling har vært 

forsvarlig utredet.  

 

▪ Offentlige anskaffelser 

Forvaltningsrevisjon om offentlige anskaffelser i Troms og Finnmark fylkeskommune 

retter seg mot innkjøpspraksis innen videregående skole, tannhelse og samferdsel. Det er 

undersøkt om sentrale bestemmelser i anskaffelsesregelverket er fulgt av videregående 

skoler og tannklinikker i forbindelse med mindre vare- og tjenestekjøp. Det er også 

undersøkt om fylkeskommunen har etterlevd vedtatte mål og føringer ved anskaffelser 

knyttet til vegprosjekter i fylkeskommunen.  

 

 

 

 

▪ Forvaltningsrevisjonsprosjekter og selskapskontroll – pågående 

 

 

▪ Anskaffelse av hurtigbåten MS Hollendaren  

Undersøkelsen av anskaffelse av hurtigbåt omhandler saksgang og vedtak i tidligere 

Finnmark fylkeskommune og nåværende Troms og Finnmark fylkeskommune.  

 

 

▪ Oppfølging av budsjettvedtak 

Forvaltningsrevisjonen omhandler oppfølgingen av budsjett- og regnskapsvedtak i tidligere 

Finnmark fylkeskommune og tidligere Troms fylkeskommune i perioden 2015 og fram til 

sammenslåingen av de to fylkeskommunene.  

 

 

▪ Tilsettinger i ledelsen 

Forvaltningsrevisjonen omhandler enkelte ansettelsesprosesser i fylkeskommunen.  
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Vedlegg 3 – Kvalitetskontroll  

 

KomRev NORD er medlem av Norges kommunerevisorforbund som utfører ekstern 

kvalitetskontroll av både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon. Rapportene fra utført 

kvalitetskontroll for regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon konkluderer med at KomRev 

NORD har rutiner og maler for sikring av at revisjonsarbeidet skjer i tråd med standarder, og at 

vi driver revisjon i tråd med lov, forskrift og god kommunal revisjonsskikk. KomRev NORD har 

i henhold til de internasjonale revisjonsstandardene etablert et internt kvalitetskontrollsystem 

basert på ISQC 1. 

 

Vi har hatt ekstern kvalitetskontroll fire ganger siden selskapet ble etablert i 2004. Resultatene av 

kontrollene har vært gode. 

 

Kontrollen kan få følgende vedtak av kvalitetskontrollkomiteen til NKRF:  

1. Godkjent  

2. Ikke godkjent 

 

Nedenfor følger selskapets resultat fra siste eksterne kvalitetskontroll. 

 

 

 
 

 

 

 

 



Side 9 av 12 

 

Vedlegg 4: Eksempler på områder KomRev NORD har gjennomført 

forvaltningsrevisjonsprosjekter innenfor de seneste årene 
 

Ansettelsesprosesser Integrering av flyktninger 

Arbeidsmiljø og sykefravær Investeringsprosjekter 

Barnevernet Kvalitet i NAV/sosialtjenesten 

Boligforvaltning Kvalitet og ressursbruk i kommunale enheter 

Bruk av eksterne konsulenter Nærings- og lånefond 

Byggesaksbehandling Offentlige anskaffelser 

Eiendomsskatt Oppfølging av politiske vedtak 

Elevenes psykososiale miljø Rus og psykiatri 

Evaluering av administrativ omstilling Samfunnssikkerhet og beredskap 

Evaluering av byggeprosjekter Samhandlingsreformen 

Fastlegeordningen Selskapskontroller 

Forvaltning, drift og vedlikehold av bygg Selvkost 

Fysisk arbeidsmiljø og inneklima Tilpasset opplæring 

Implementering av samhandlingsreformen Varsling 

Informasjonssikkerhet og personvern  Økonomisk internkontroll og økonomistyring 

 
 

 

 

 

Vedlegg 5 - Organisasjonskart KomRev NORD IKS 
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Vedlegg 6: Våre eierkommuner per i dag. 

 

Balsfjord kommune Målselv kommune 

Bardu kommune Narvik kommune 

Berlevåg kommune Nesseby kommune 

Bø kommune Nordland FK 

Dyrøy kommune Nordreisa kommune 

Evenes kommune Røst kommune 

Flakstad kommune Salangen kommune 

Gamvik kommune Senja kommune 

Gratangen kommune Skjervøy kommune 

Harstad kommune Sortland kommune 

Hemnes kommune Storfjord kommune 

Ibestad kommune Sørreisa kommune 

Karlsøy kommune Sør-Varanger kommune 

Kvæfjord kommune Tana kommune 

Kvænangen kommune Tjeldsund kommune 

Kåfjord kommune Troms og Finnmark FK 

Lavangen kommune Tromsø kommune 

Lebesby kommune Vardø kommune 

Lyngen kommune Vestvågøy kommune 

Lødingen kommune Værøy kommune 

Moskenes kommune Vågan kommune 
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Vedlegg 7: Kundeundersøkelse 2019  

 

KomRev NORD har siden 2007 gjennomført brukerundersøkelser blant ordførere, 

kontrollutvalgsledere, rådmenn, økonomisjefer samt foretak og enkelte interkommunale selskap 

som vi reviderer. Resultatet av undersøkelsene har vært veldig godt og viser at våre kunder er 

godt fornøyd med de tjenestene vi leverer. Vi gjennomfører kundeundersøkelser hvert fjerde år. 

Forrige kundeundersøkelse ble gjennomført i 2019. Svarskalaen går fra 1 til 6 hvor 1 er den 

laveste og 6 er den høyeste skåren.   
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Vedlegg 8: Evaluering av våre forvaltningsrevisjonsprosjekter – siste 35 prosjekter 

(Vurderingene er gitt ut ifra en skala fra 1 til 5 hvor 1 er laveste og 5 er høyeste skår). 

 

Spørsmål Gj. snitt vurdering 

I hvilken grad fikk du tilstrekkelig informasjon om prosjektet? 4,61 

Hvordan vurderer du kompetansen og innsikten til 

forvaltningsrevisoren i det temaet revisjonen omhandlet? 

4,34 

Hvordan vurderer du kommunikasjonen mellom revidert enhet og 

revisjonen under dette forvaltningsrevisjonsprosjektet? 

4,52 

Hvor stor arbeidsinnsats opplever du at revisjonen har krevd av din 

enhet? 

3,57 

Rapporten beskriver på en god måte de områdene som er undersøkt 4,45 

Rapportens tema og innhold er relevant for kommunens virksomhet 4,63 

Rapporten er oversiktlig og lettlest 4,24 

Rapporten vil bli brukt i det videre arbeidet i virksomheten 4,67 

 

Kommentarer fra respondentene fremkommet i undersøkelsene: 

 

Synes det er bra at revisjon oppfordret til å ta kontakt både mail og telefon ved uklarheter. 

Revisjonen var tilgjengelig for spørsmål og kommunikasjonen var god. 

 

Upåklagelig kommunikasjon hele veien 

 

God dialog med revisor hele veien, så det var bra:) 

 

Viktig og relevant for kommunens virksomhet. Det å ha retningslinjer som den enkelte ansatte og 

folkevalgt er gjort oppmerksom på og til etterlevelse er svært viktig for kommunens tillit og 

forvaltning. Vi vil bruke rapporten i vårt videre arbeide med å forbedre oss på dette området. 

 

Det har gått bra til tross for Covid, og de utfordringer som pandemien fører med seg i 

arbeidslivet. Synes prosessen gikk som planlagt. 

 

Takk for rapporten, det er et viktig bidra til forbedring av prosesser, og særlig for økonomi som 

har jobbet løsningsorientert i mange år. Tiltak for å lukke avvik er igangsatt. 

 

Jeg er meget imponert over sluttresultatet av revisjonsoppdraget, og det er fremskaffet mye mer 

dokumentasjon enn det jeg var klar over i starten. 

 

Å gå ut mot videregående skoler og tannklinikker for å undersøke enhetenes konkrete 

anskaffelser gjør det lettere for oss når vi skal ta opp tråden videre med de to sektorene.   

 

Er veldig fornøyd med at de er så konkrete i funnene. Det vil være til stor hjelp i å forbedre dette 

viktige arbeidet. 

 

Fylkeskommunen er positiv til prosjektet og ser muligheten til å forbedre seg ut i fra de funnene 

som kommer av rapporten. 

 

Godt samarbeid med revisor, og mitt utgangspunkt er at det er en god revisjonsrapport. Så blir 

det interessant å se om politikerne er av samme oppfatning. 

 

Takker for samarbeidet. Det har vær ryddig og godt. 



 
 

 

 

    
 

 

 

 

 

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 

Kontrollutvalget i Troms 

fylkeskommune 

12/2023 22.02.2023 Audun Haugan  

 
 

VALG AV SEKRETARIATSORDNING FOR DE NYE FYLKESKOMMUNENE 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

 Kontrollutvalgets innstilling til fylkestinget i Troms og Finnmark fylkeskommune:  
 

• Det velges fortsatt offentlig interkommunal sekretariatsordning for Troms 

fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune.  

 

• K-sekretariatet IKS velges som kontrollutvalgssekretariat for Troms fylkeskommune 

fra 01.01.2024. Troms og Finnmark fylkeskommunes eierandel i selskapet søkes 

overført til nye Troms fylkeskommune fra 1.1.2024 (jfr. lov om interkommunale 

selskaper § 26).  

 

• Kontrollutvalgan KO velges som kontrollutvalgssekretariat for Finnmark 

fylkeskommune fra 01.01.2024 under forutsetning om tilslutning fra øvrige deltakere i 

oppgavefellesskapet.  

 

• Fylkesdirektøren bes om å følge opp vedtaket, og sørge for inngåelse av nødvendige 

avtaler.  

 

Saken gjelder: 

 

Innstilling til sekretariatsordning for Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. 

 

Vedlegg til saken: 

 

 A: Trykte vedlegg:  

1. Utredning fra VETAKS datert  

 

B: Referanse: 

- Sak 56/2022 for kontrollutvalget m.fl. 

 

Saksutredning: 

 

Det skal innstilles til fylkestinget på ny sekretariatsordning for de to nye fylkeskommunene.  
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K-Sekretariatet IKS er inhabil til å behandle saken og den er derfor utredet av VETAKS, og 

sekretariatet viser til vedlagte utredening.  

 

Innstillingen i saken er gjengitt fra utredningen.  

 

 

 

Tromsø, den 15. februar 2023 

 
Audun Haugan 

seniorrådgiver 
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Arkivsak    
22/00842   
 
Saksbehandler 

  

VETAKS IKS   
 
Saksgang  Møtedato 
Kontrollutvalget i Troms og Finnmark  22.02.2023 

 

Utredning – valg av sekretariatsordning og sekretariat 
for Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune 

 
Innstilling fra settesekretariatet 
Kontrollutvalget tar utredning om sekretariatsordning for Troms fylkeskommune og Finnmark 
fylkeskommune fra Vestfold, Telemark og Agder kontrollutvalgssekretariat IKS til orientering, og 
slutter seg til forslaget til innstilling.  
 
Kontrollutvalgets innstilling til fylkestinget i Troms og Finnmark fylkeskommune: 
 

• Det velges fortsatt offentlig interkommunal sekretariatsordning for Troms fylkeskommune 
og Finnmark fylkeskommune.  
 

• K-sekretariatet IKS velges som kontrollutvalgssekretariat for Troms fylkeskommune fra 
01.01.2024. Troms og Finnmark fylkeskommunes eierandel i selskapet søkes overført til nye 
Troms fylkeskommune fra 1.1.2024 (jfr. lov om interkommunale selskaper § 26).  

 
• Kontrollutvalgan KO velges som kontrollutvalgssekretariat for Finnmark fylkeskommune fra 

01.01.2024 under forutsetning om tilslutning fra øvrige deltakere i oppgavefellesskapet.  

 
• Fylkesdirektøren bes om å følge opp vedtaket, og sørge for inngåelse av nødvendige avtaler.  

 
Bakgrunn  
I henhold til kommuneloven (koml.) § 23-7 skal fylkestinget «sørge for at kontrollutvalget får 
sekretariatsbistand som tilfredsstiller utvalgets behov». Troms og Finnmark fylkeskommune skal 
splittes fra 01.01.2024, og igjen bli to fylkeskommuner. I den forbindelse må det velges sekretariat 
for de to nye fylkeskommunene. I «forskrift om gjennomføring av deling av Troms og Finnmark fylke 
til Troms fylke og Finnmark fylke» er valg av sekretariat omtalt i § 6:  
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§ 6. Valg av revisor og sekretariat for kontrollutvalg 
Fylkestinget i Troms og Finnmark fylkeskommune velger selv revisor etter kommuneloven § 
24-1 første og andre ledd og sekretariat for kontrollutvalg etter kommuneloven § 23-7 sjette 
ledd for Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. Vedtakene treffes etter 
innstilling fra kontrollutvalget i Troms og Finnmark fylkeskommune.  
 

Kontrollutvalget i Troms og Finnmark fylkeskommune betjenes i dag av K-sekretariatet IKS. K-
sekretariatet IKS er inhabile til å utrede saken, og Vestfold, Telemark og Agder 
kontrollutvalgssekretariat IKS (VETAKS) er derfor engasjert som settesekretariat for å utrede 
sekretariatsordning, jf. vedtak i sak 0056/2022. I det følgende vil vi gjennomgå alternativer for 
sekretariatsordning, herunder presentere de tre interkommunale sekretariatene som finnes i Troms 
og Finnmark. Vi vil deretter gi våre vurderinger knyttet til valg av ordning, samt hvilket av 
sekretariatene vi mener bør velges til hver av de nye fylkeskommunene.  
 
Krav til kontrollutvalgssekretariater 
I «Kontrollutvalsboka»1 er sekretariatet beskrevet som «den viktigaste hjelparen og støttespelaren 
til kontrollutvalet». Det er likevel få lovmessige eller formelle krav til et kontrollutvalgssekretariat. 
Kommuneloven § 23-7 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 7 gir en generell beskrivelse av 
oppgavene og ansvaret til sekretariatet; å påse at sakene som blir lagt fram for kontrollutvalget er 
forsvarlig utredet og at utvalgets vedtak blir iverksatt. I tillegg er det angitt i kommuneloven at 
sekretariatet skal være uavhengig av fylkeskommunens administrasjon og av den eller dem som 
utfører revisjon for fylkeskommunen. Sekretariatsfunksjonen kan heller ikke fylles av ansatte i 
fylkeskommunen som har andre oppgaver enn sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalget, ansatte i 
revisjonen eller av medlemmer i kontrollutvalget eller fylkestinget i den aktuelle fylkeskommunen.  
Sekretariatets oppgaver er noe mer utdypet i Kontrollutvalsboka (særlig kap.3), og i veiledere utgitt 
av NKRF2 og Forum for kontroll og tilsyn (FKT)3. FKT skriver i sin veileder at det er en forutsetning 
for et fungerende kontrollutvalg at sekretariatet har, eller har tilgang på, en bredt sammensatt 
kompetanse og tilstrekkelig kapasitet.  Det blir vektlagt i veilederen at medarbeidere i sekretariat 
bør ha formalkompetanse på mastergradsnivå og relevant realkompetanse. Dette skal ivareta 
kontrollutvalgets behov for saksutredning og rådgivning. Videre blir det påpekt at det er viktig at 
sekretariatene har flere ansatte, gjerne med bredde i kompetansen. Flere ansatte vil gjøre 
sekretariatene mine sårbare ved sykdom og annet fravær. Et bredere faglig miljø vil være gunstig i 
situasjoner hvor man skal behandle tunge eller komplekse saker.  
 

                                                        
1 «Kontrollutvalsboka» er utgitt av Kommunal- og distriktsdepartementet og er tilgjengelig: 
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kontrollutvalsboka/id2893214/. 
2 NKRF «Veileder for god skikk og praksis i kontrollutvalgssekretariatene», tilgjengelig på: 
https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_for_kontrollutvalgssekretariat_-_oppdatert_av_styret-
20200610.pdf 
3 FKT «Veileder – Sekretariat for kontrollutvalg», tilgjengelig på https://www.fkt.no/publikasjoner/fkt-veileder-
sekretariat-for-kontrollutvalg/  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kontrollutvalsboka/id2893214/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kontrollutvalsboka/id2893214/
https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_for_kontrollutvalgssekretariat_-_oppdatert_av_styret-20200610.pdf
https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_for_kontrollutvalgssekretariat_-_oppdatert_av_styret-20200610.pdf
https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_for_kontrollutvalgssekretariat_-_oppdatert_av_styret-20200610.pdf
https://www.nkrf.no/filarkiv/File/Publikasjoner/Veileder_for_kontrollutvalgssekretariat_-_oppdatert_av_styret-20200610.pdf
https://www.fkt.no/publikasjoner/fkt-veileder-sekretariat-for-kontrollutvalg/
https://www.fkt.no/publikasjoner/fkt-veileder-sekretariat-for-kontrollutvalg/
https://www.fkt.no/publikasjoner/fkt-veileder-sekretariat-for-kontrollutvalg/
https://www.fkt.no/publikasjoner/fkt-veileder-sekretariat-for-kontrollutvalg/
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Saksopplysninger 
 
Alternativer for organisering av sekretariatet 
Kommuneloven § 23-7 setter begrensninger for hvem som kan være sekretær for kontrollutvalget. 
Dette betyr at man kan velge mellom tre alternative ordninger:  

• Ansette egen sekretær  
• Kjøpe sekretariatstjenester i markedet 
• Delta i interkommunalt samarbeid.  

Uavhengig av hvilken ordning for sekretariat som velges, vil sekretariatsarbeidet være styrt av lover, 
forskrifter og kontrollutvalgets behov. Dette skal sikre sekretariatets uavhengighet til fylkes–
kommunen og skal sikre grunnleggende kvalitet på arbeidet, uavhengig av ordning. Det ligger til 
fylkestinget å sørge for at kontrollutvalget har en sekretariatsordning som tilfredsstiller utvalgets 
behov.  
 
Ansette egen sekretær  
En fylkeskommune kan ansette egen sekretær til å dekke kontrollutvalgets behov for 
sekretariatstjenester. Noen få kommuner i Norge har valgt denne ordningen. Sekretær må da være 
direkte underlagt kontrollutvalget, som har all personalmessig oppfølging. Fylkesdirektøren kan ikke 
ha noen instruksjonsmyndighet overfor ansatt sekretær. Kontrollutvalgssekretæren kan heller ikke 
ha andre oppgaver for fylkeskommunen.  
 
Kjøpe sekretariatstjenester i markedet 
En fylkeskommune kan vedta å kjøpe sekretariatstjenester i markedet. Eventuelle tilbydere av 
tjenestene kan da være både private aktører eller offentlige selskaper som har anledning i 
selskapsavtale/samarbeidsavtale til å levere tjenester til andre. Konkurranseutsetting må følge lov 
om offentlige anskaffelser. Basert på kostnadsnivået til Troms og Finnmark fylkeskommune for 
2023 vil det være naturlig å anta at eventuell konkurranse vil overstige terskelverdien for forenklet 
anskaffelse. Konkurransen må i så fall lyses ut som en åpen anbudskonkurranse på Doffin. Slike 
kontrakter lyses ofte ut med en varighet på inntil fire år (f.eks. 2 år + opsjon på forlengelse f.eks. 
1+1 år). Regelverket om offentlige anskaffelser skal bidra til at alle offentlige anskaffelser skjer på 
en måte som sikrer konkurranse, god forretningsskikk, forholdsmessighet, likebehandling av 
leverandører, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Ved kjøp i markedet 
påløper kostnader knyttet til selve anskaffelsen og kvalitetssikring, kontraktstyring og oppfølging. 
Prosessen med kjøp av tjenester i markedet antas å ta minst 6 måneder med forberedelse av 
konkurransegrunnlag, forankring i kontrollutvalg, evt. offentlig utlysning på Doffin med de frister 
som gjelder, gjennomgang og valg av tilbyder, innstilling fra kontrollutvalg, behandling i 
kommunestyre, tildeling av oppdrag, klagefrist og kontraktskriving. 
 
Interkommunalt samarbeid 
De fleste kommuner og fylkeskommuner er i dag deltakere i interkommunale samarbeid. Det har de 
senere årene vært en utvikling med flere sammenslåinger og etablering av større selskaper. Dette 
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har medført mindre sårbarhet for deltakerne og mulighet for å etablere bedre fagmiljø for de 
ansatte.  
 
Troms og Finnmark fylkeskommune er i dag deltaker i K-Sekretariatet IKS med en eierandel på 
16,24%. Til sammenligning har også Nordland fylkeskommune en eierandel i K-Sekretariatet IKS på 
16,24%. Ifølge selskapsavtalen kan en deltaker ensidig si opp sin deltakelse dersom oppsigelse 
varsles av deltakeren minimum ett år før uttredelse. Etter § 26 i lov om interkommunale selskaper 
kan en selskapsandel overdras til ny deltaker med samtykke fra alle de øvrige deltakerne. 
 
I Troms og Finnmark er det i dag etablert tre kommunale samarbeid det kan søkes deltakelse i: 

• K-Sekretariatet IKS 
• KUSEK IKS 
• Kontrollutvalgan KO 

Uavhengig av valg av sekretariatsordning for Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune så 
må de andre eierne/deltakerne gi sin tilslutning og fastsette vilkår for inntreden i samarbeidet.   
 
Sammenligning av sekretariatene i Troms og Finnmark 
Settesekretariatet har etterspurt informasjon om de tre kommunale samarbeidene på e-post, og 
daglige ledere i K-sekretariatet IKS, KUSEK IKS og Kontrollutvalgan KO har besvart forespørselen. Det 
er blant annet spurt om selskapene ønsker å betjene en eller begge fylkeskommunene fra 
01.01.2024, beskrivelse av ansatte, kapasitet, årsverk, geografisk tilhørighet, 
selskapsavtale/samarbeidsavtale og modell for kostnadsfordeling med anslag for kostnader for 
fylkeskommunen fra 01.01.2024.  
 
K-sekretariatet IKS 
Selskapsform:     Interkommunalt selskap. 
 
Kommuner som betjenes i dag:  35 kommuner i Nordland og Troms og Finnmark, samt 

Nordland og Troms og Finnmark fylkeskommune. I tillegg blir 
det levert sekretariatstjenester til kontrollutvalget til 
Longyearbyen lokalstyre,  

 
Ansatte, kompetanse og årsverk:  7 ansatte/årsverk. Av disse er tre jurister, en siviløkonom, en 

revisor og to med økonomisk/samfunnsfaglig bakgrunn. Det 
oppgis at det blant de ansatte er betydelig erfaring fra 
offentlig forvaltning og privat næringsliv, og at flere av de 
ansatte har lang fartstid i selskapet.  

 
Geografisk tilhørighet:  Hovedkontoret ligger i Tromsø (fylkeshuset) med to ansatte. 

For øvrig har de kontor i Finnsnes (to ansatte), Harstad (en 
ansatt), Svolvær (en ansatt) og Bodø (en ansatt).  



 
5 
 

 
Kostnadsmodell i selskapet:  Fast grunnbeløp basert på kommunens størrelse, og en 

variabel del etter folketallet i hver kommune. Troms og 
Finnmark fylkeskommunes betaling er i dag på lik størrelse 
med Tromsø kommunes betaling.  

 
K-sekretariatet IKS har opplyst at de ønsker å utføre sekretariatstjenester for Troms fylkeskommune 
fra 01.01.2024, og at det er kapasitet til dette i selskapet. Ved store oppdrag (som fylkeskommune) 
er det to rådgiver som ivaretar sekretærfunksjonen. Dersom K-sekretariatet IKS skal betjene 
Finnmark fylkeskommune er det oppgitt at det må rekrutteres én ny ansatt til et nytt kontor i 
Vadsø, og at det ikke vil være økonomisk forsvarlig å ansette to personer. Det opplyses videre at de 
geografiske anstandene vil gjøre det krevende å ivareta sekretariatsfunksjonen for kommuner i 
Troms og Nordland fra Vadsø, og at det derfor vil være utfordrende å unytte kapasiteten til dette 
kontoret.  
 
Honorar for Troms og Finnmark for 2023 er anslått til ca. 1,5 mill. kr. Det er lagt opp til åtte 
kontrollutvalgsmøter i 2023. Honoraret vil bli justert med konsumprisindeksen for 2024. Det er 
oppgitt at årlig kostnad for hvert oppdrag for fylkeskommune vil ligge på denne størrelsen.  
 
KUSEK IKS 
Selskapsform:    Interkommunalt selskap.  
 
Kommuner som betjenes i dag:  Ni kommuner i Vest-Finnmark: Alta, Hammerfest, Måsøy, 

Nordkapp, Porsanger, Loppa, Hasvik, Karasjok og Kautokeino.  
 
Ansatte, kompetanse og årsverk:  3 ansatte/stillingshjemler fordelt på daglig 

leder/administrasjon og to rådgiverstillinger. En ansatt er 
revisor med bl.a. erfaring som kommuneansvarlig revisor, en 
er samfunnsviter (cand. mag) med bl.a. erfaring fra 
forvaltningsrevisjon, og en har mastergrad i stedsutvikling og 
samfunnsplanlegging. Alle ansatte har lengre erfaring fra 
offentlig administrasjon og/eller revisjon.  

 
Geografisk tilhørighet:  Hovedkontor i Alta (to ansatte), samt kontor i Hammerfest 

(en ansatt).  
 
Kostnadsmodell i selskapet:  Hver kommune dekker en fast sum som tilsvarer 1/9 av 1/3 av 

totalutgiftene. Videre dekker hver kommune en sum som 
tilsvarer sin prosentvise andel av innbyggertallet i de ni 
samarbeidskommunene 1/3 av totalutgiftene. I tillegg betaler 
hver kommune sin relative andel av antall møter 
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(gjennomsnitt/estimat) i samtlige ni kommuner 1/3 av 
totalutgiftene.  

 
 Det oppgis at ved en eventuell inntreden av fylkeskommune 

vil nåværende betalingsmodell sannsynligvis måtte tilpasses.  
 
KUSEK IKS har opplyst at de er interessert i oppdrag som sekretariat både for Troms fylkeskommune 
og Finnmark fylkeskommune fra 01.01.2024. Daglig leder opplyser at de i dagens situasjon erfarer 
at flere av sakene er komplekse og ressurskrevende, og at det derfor er oppe til behandling å utvide 
med en stillingshjemmel fra 2024. Det anslås at ved en eventuell utvidelse av oppdragsmengden 
med én fylkeskommune kan dette mest sannsynlig dekkes inn med fire stillingshjemler, mens det 
for to fylkeskommuner må det påregnes ytterligere en stillingshjemmel.  
 
I dagens kostnadsmodell inngår innbyggertall som en parameter i kostnadsfordelingen i selskapet, 
og det opplyses at nåværende kostnadsmodell sannsynligvis må tilpasses ved en eventuell 
inntreden av en eller to fylkeskommuner. Alternativt skisseres en løsning med et fast honorar som 
justeres i tråd med den kommunale deflatoren, og at kontrollutvalgets budsjett for Troms og 
Finnmark fylkeskommune for 2023 på kr. 1.513.000,- legges til grunn med et påslag på ca. 3% for 
2024 for hver av fylkeskommunene. I dette anslaget er det tatt høyde for 6-8 møter for hver 
fylkeskommunene. 
 
Kontrollutvalgan KO 
Selskapsform:     Kommunalt oppgavefellesskap etter kommuneloven § 19-1.  
 
Kommuner som betjenes i dag:  Ni kommuner i Øst-Finnmark: Vadsø, Vardø, Sør-Varanger, 

Nesseby, Tana, Gamvik, Lebesby, Båtsfjord og Berlevåg.  
 
Ansatte, kompetanse og årsverk:  To ansatte/årsverk fordelt på daglig leder og rådgiver. Daglig 

leder har utdannelse innen samfunnsøkonomi fra NTNU, og 
erfaring fra flere ulike stillinger i fylkeskommunen. Rådgiveren 
har vært ansatt i sekretariatet i to omganger, og har samlet 
sett 15 års fartstid fra sekretariatet. Hun har en bachelor i 
sykepleie.  

 
Geografisk tilhørighet:  Begge ansatte er lokalisert i Vadsø. Vadsø kommune er 

vertskommune for samarbeidet og står bl.a. for IT, regnskap 
og lønn, i tillegg til at sekretariatet leier kontorer av 
kommunen.  

 
Kostnadsmodell:  Flat kostnadsmodell der budsjettet deles likt på alle deltakere 

i samarbeidet.  
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Kontrollutvalgan KO har opplyst at de ønsker å gjenoppta oppgaven som sekretariat for Finnmark 
fylkeskommune. Bemanningen ble ikke endret etter at fylkeskommunen gikk ut av samarbeidet fra 
2020, og det vurderes at det ikke vil bli nødvendig å øke bemanningen som følge av at Finnmark 
fylkeskommune eventuelt trer inn igjen i samarbeidet.  
 
Vedrørende kostnader var fylkeskommunens andel i 2019 på kr. 174.000,-. I tillegg kom husleie på 
60.000,- som i sin helhet ble dekket av fylkeskommunen basert på at fylkeskommunen hadde en 
større andel av sekretariatet enn kommunene. I dag blir husleien fordelt ut på alle kommuner. 
Fylkeskommunens større andel ble hovedsakelig begrunnet i større reisekostnader for sekretariatet 
da det tidligere var tradisjon at kontrollutvalgsmøtene ble holdt på ulike fylkeskommunale 
institusjoner rundt i fylket. Det antydes at reisekostnader kan bli ganske høye i et fylke med store 
geografiske avstander, og at det må finnes en løsning for dette dersom Finnmark fylkeskommune 
igjen trer inn i samarbeidet. En mulig løsning som skisseres er at reiser til fylkeskommunens møter 
belastes fylkeskommunen direkte, og ikke kostnadsføres hos sekretariatet.  
 
I 2023 har medlemskommunene i Kontrollutvalgan KO en årlig kostnad på 256.000 for 
sekretariatstjenester. Det opplyses at det i dag budsjetteres med fire møter per år per kommune, 
og at de fleste kommunene er tilgjengelige på dagsturer. Dersom fylkeskommunen hadde vært 
deltaker i 2023 ville årlig kostnad for alle medlemmer (inkludert fylkeskommunen) vært 230.000 kr. 
Kostnadene vil økes i tråd med prisjustering for 2024.  
 
Settesekretariatets vurdering 
 
Valg av ordning 
Den generelle utviklingen innenfor sekretariat for kontrollutvalg i Norge er at enhetene blir større 
for å sikre faglig og personalmessig robusthet, og for å kunne møte de kravene som stilles til 
tjenesten. Sekretariatstjenester for kontrollutvalg er et relativt snevert marked og er stort sett 
dominert av offentlige selskaper med innslag av noen få private aktører. De fleste kommunene i 
Norge har en offentlig, interkommunal ordning, og noen få har private enkeltmannsforetak eller 
selskaper. Enkelte kjøper tjenesten av offentlige sekretariater de ikke selv er eiere av. Andre har 
revisjonsselskap som også selger sekretariatstjenester, men samme selskap kan ikke være 
sekretariat i kommunen som man har revisjonsoppdrag i.  
 
Ansette egen sekretær 
Fordelen med egen ansatt sekretær er kontinuerlig fokus på egen fylkeskommune, og høy grad av 
tilgjengelighet for kontrollutvalget. Ulemper ved egen sekretær vil være sårbarhet og mangel på 
faglig miljø. Etter settesekretariatets vurdering vil ansettelse av egen sekretær ikke være en 
anbefalt løsning.  
 
Kjøp av sekretariatstjenester i markedet 
Erfaring viser at kjøp av sekretariatstjenester i markedet kan være en tidkrevende prosess fra det 
besluttes å gjennomføre konkurranse til anskaffelsen er avsluttet og sekretariat engasjert. 
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Prosessen antas å ta minst 6 måneder. Kontrollutvalget må også gjøre en vurdering av hvordan 
utlysning med utarbeidelse av konkurransegrunnlag (krav til leverandør) kan utarbeides uavhengig 
av fylkesdirektøren. Det vil si en vurdering om kontrollutvalget må innhente uavhengig bistand i 
denne prosessen.  
 
Etter settesekretariatets vurdering er det få aktører som leverer tilbud på levering av 
sekretariatstjenester. Dette kan skyldes flere forhold. En forklaring kan være at det er få 
kommuner/fylkeskommuner som har valgt denne løsningen. En annen forklaring kan være at 
private aktører fort kan bli avskåret fra å levere andre tjenester til fylkeskommunen dersom de 
påtar seg sekretariatsoppgaven (uavhengighetsproblematikk). God kunnskap og erfaring om 
kommunen er alltid fordelaktig i kontrollarbeid, og er noe som opparbeides over tid. Dette må ses i 
forhold til skifte av aktører som kan ha annen erfaringsbakgrunn og se ting med «nye øyne». Ved 
kjøp i markedet påløper kostnader knyttet til selve anskaffelsen og kvalitetssikring, kontraktstyring 
og oppfølging. Prosessen med anskaffelse antas å ta minst 6 måneder, og ved utløp av 
kontraktsperioden (typisk varighet 2-4 år) må prosessen gjentas. Siden fylkeskommunene må 
forholde seg til lov om offentlige anskaffelser må en også påregne at ny utlysning vil kunne medføre 
bytte av leverandør. Ved konkurranse i markedet vil det også være usikkerhet når det gjelder 
resultat av konkurransen både med tanke på pris og kvalitet (kompetanse hos leverandør).  
 
Etter settesekretariatets vurdering anbefales ikke kjøp av sekretariatstjenester i markedet.  
 
Kommunalt samarbeid 
Fordeler ved deltagelse i kommunalt samarbeid/selskap er at de er underlagt forvaltningsmessige 
lover og forskrifter, og er åpne for politisk innsyn og kontroll. De kjenner godt det kommunale 
systemet både administrativt og politisk. Det antas også å være noen stordriftsfordeler i slike 
samarbeid, blant annet når det gjelder tekniske løsninger og noe standardisering av saker hvor 
dette er egnet.  Sekretariatsfunksjonen anses mindre sårbar ved deltakelse i samarbeid.  
Settesekretariatet anbefaler Troms og Finnmark fylkeskommune å velge kommunalt samarbeid for 
levering av sekretariatstjenester til nye Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. 
 
Anbefaling valg av ordning 
Settesekretariatet anbefaler Troms og Finnmark fylkeskommune å velge kommunalt samarbeid for 
levering av sekretariatstjenester til nye Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. 
Alternativt kan det velges egen ansatt eller kjøp av tjenester i markedet, men dette anbefales ikke. 
 
Valg av sekretariat 
Ved vurderingen av de ulike sekretariatene har settesekretariatet vektlagt kompetanse, kapasitet, 
geografisk tilhørighet og pris. Kompetansen vurderes generelt til å være god i alle sekretariatene, 
men større fagmiljøer og flere ansatte vil trekke opp. Større sekretariater med flere ansatte antas å 
være noe mer robuste, både med tanke på behandling av komplekse saker og f.eks. langtidsfravær 
fra ansatte. Geografisk tilhørighet synes å ha noe mindre å si ettersom det delvis avholdes digitale 
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fjernmøter4, og/eller møtene avholdes ulike steder i fylket (dette var praksis i «gamle» Finnmark 
fylkeskommune»). Samtidig anerkjenner settesekretariatet at det er store geografiske avstander i 
Troms og Finnmark, og at nærhet til fylkesadministrasjonen har en viss betydning. Det er også 
usikkert hvilken praksis de nye fylkeskommunene ønsker å ha vedrørende fjernmøter og 
møtesteder.  
 
Vurderinger og anbefaling for Troms fylkeskommune  
Både administrasjonen i K-Sekretariatet IKS og i KUSEK IKS har meddelt at de ønsker å betjene nye 
Troms fylkeskommune. Kontrollutvalgan KO har kun meddelt ønske om å betjene nye Finnmark 
fylkeskommune.  
 
Settesekretariatet anbefaler Troms og Finnmark fylkeskommune å søke K-sekretariatet IKS om at 
deres eierandel overføres til Troms fylkeskommune fra 1.1.2024. Dette forutsetter at de øvrige 
deltakerne gir sin tilslutning til dette. Levering av tjenester til Troms fylkeskommune vil 
arbeidsmessig være på samme nivå som til dagens Troms og Finnmark fylkeskommune slik at det 
må antas rimelig at en slik overføring av eierandel kan aksepteres uten at det stilles nye vilkår eller 
krav til Troms fylkeskommune ved overføringen. Anbefalingen av K-Sekretariatet IKS begrunnes 
med at det ser ut til å være lite som skiller kostnadsmessig mellom de to selskapene, og at K-
sekretariatet IKS har et større fagmiljø med geografisk nærhet til fylkesadministrasjonen. Totalt sett 
vil et større fagmiljø med flere ansatte gi mindre sårbarhet og bedre kapasitet til å behandle tunge 
og komplekse saker.  
 
Vurderinger og anbefaling for Finnmark fylkeskommune 
Både administrasjonen i KUSEK IKS og i Kontrollutvalgan KO har meddelt at de ønsker å betjene nye 
Finnmark fylkeskommune. Administrasjonen i K-sekretariatet IKS har i sin tilbakemelding pekt på at 
det vil være nødvendig med ansettelse av en ny medarbeider lokalisert i Vadsø for eventuelt å 
betjene nye Finnmark fylkeskommune.  
 
Kostnadsmessig er det lite som skiller KUSEK IKS og K-sekretariatet IKS. I valget mellom K-
sekretariatet IKS og KUSEK IKS vil det i så fall være andre forhold som vektlegges i vurderingen. 
Fordelen med K-sekretariatet IKS er et totalt sett større fagmiljø. Imidlertid ser løsningen i så fall ut 
til å bli en ansettelse av egen medarbeider som blir sittende alene (fortrinnsvis i Vadsø). Både 
KUSEK IKS og Kontrollutvalgan KO vil ha et noe mindre fagmiljø enn K-sekretariatet IKS, men vil ha 
fordelen av å ha flere ansatte hjemmehørende i Finnmark, og ansatte som også er sekretariat for 
flere av kommunene i Finnmark.  
 
Det vurderes å være betydelig prisforskjell mellom KUSEK IKS og Kontrollutvalgan KO, og dette 
gjelder selv om en justerer for at KUSEK har hatt høyde for flere møter per år enn Kontrollutvalgan 
KO. Settesekretariatet har ikke hatt mulighet til å analysere hvorfor det er slik, eller hvilken 
betydning dette kan ha for den faglige kvaliteten som leveres. Det vurderes at ansatte i KUSEK IKS 

                                                        
4 Dagens praksis i Troms og Finnmark fylkeskommune.  
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har noe bredere kompetanse enn ansatte i Kontrollutvalgan KO. I tillegg vil flere ansatte i KUSEK IKS 
medføre noe bedre kapasitet og noe mindre sårbarhet dersom krevende saker må håndteres. På en 
annen side vil det ved behov være mulig for Kontrollutvalgan KO å kjøpe bistand fra eksterne 
parter, f.eks. andre kontrollutvalgssekretariater, revisjonsenheter e.l. eller øke ressursene internt i 
sekretariatet (forutsatt budsjettmessig dekning). Det er ikke mulig å forutse hvilket aktivitetsnivå 
nye Finnmark fylkeskommune vil ha da dette i stor grad bestemmes av politikerne som blir valgt til 
kontrollutvalget i det nye fylket. På bakgrunn av den geografiske nærheten til det antatte 
fylkessetet i Vadsø, og det betydelig lavere prisnivået anbefaler settesekretariatet under tvil at 
kontrollutvalget i Troms og Finnmark velger Kontrollutvalgan KO som sekretariat for nye Finnmark 
fylkeskommune. 
 
Vedlegg:  
Ingen.  
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REFERATSAKER 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Saken tas til orientering. 

 

Saken gjelder: 

 

Orienteringer til kontrollutvalget. 

 

Vedlegg til saken: 

A: Trykte vedlegg:   

B: Utrykte vedlegg:   

 

Saksutredning: 

 

Referater: 

  
A. REPRESENTANTSKAPSMØTE I K-SEKRETARIATET IKS  

- Brev av 24.01.2023 fra K-Sekretariatet IKS 

 

B.  VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET I KOMREV NORD 

- Brev av 09.02.2023 fra KomRev Nord IKS  

 

 

 

Tromsø, den 15. februar 2023 

 

 
Audun Haugan   

seniorrådgiver  
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VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL STYRET I KOMREV NORD 
 

I gjeldende selskapsavtale – sist revidert pr 1.1.2021, § 9 om valg av styre, er det bestemt 

følgende: 

 

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. 

Etter valg på representantskapsmøtet i 2022 består styret av følgende: 

 

Styreleder Ivar Råstad, Harstad kommune    2022-2024 

Nestleder Sølvi Jensen, Lyngen kommune    2021-2023 

Styremedlem Anni Skogman, Tromsø kommune   2022-2023 

Styremedlem Jorhill Andreassen, Senja kommune   2022-2024 

Styremedlem Paul Rosenmeyer, Narvik kommune   2022-2024 

Styremedlem Anna Lise Bringsli, Vågan kommune   2021-2023 

 

Varamedlemmer til styret for perioden 2022-2023: 

1. Christine Nilssen, Vardø 

2. Åsne Høgetveit, Tromsø kommune 

3. Stian Hiis Bergh, Nordland fylkeskommune 

 

 

Det tilsier at følgende styremedlemmer er på valg i 2023:  

 

Styremedlemmer: 

Nestleder Sølvi Jensen, Lyngen kommune 

Styremedlem Anni Skogman, Tromsø kommune  

Styremedlem Anna Lise Bringsli 

 

Varamedlemmer til styret: 

Christine Nilssen, Vardø 

Åsne Høgetveit, Tromsø kommune 

Stian Hiis Bergh, Nordland fylkeskommune      
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I Lov om interkommunale selskaper § 10 er det bestemt at styremedlemmene velges for to år 

med mindre annet er avtalt. Valgperioden kan ikke settes lenger enn til fire år. 

Selskapslovgivningen forutsetter at det skal være lik kjønnskvotering blant de medlemmer og 

varamedlemmer som representantskapet velger.  

 

Representantskapets møte i 2007 drøftet prinsipper for valg av styre i KomRev NORD IKS og 

fattet følgende vedtak: 

 

” Representantskapet legger til grunn at ordførere/varaordførere ikke skal velges til 

styreverv i selskapet. Ved sammensetning av styret skal det tas geografiske hensyn”. 

 

 

Valgkomiteens medlemmer er: 

  

Louis S. Edvardsen, representantskapets leder 

Marianne Dobak Kvensjø, representantskapets nestleder 

Mona Pedersen, valgt av representantskapet 

 

 

Vi anmoder om at den enkelte kommune/region kommer med forslag til medlemmer og 

varamedlemmer til styret. Forslagene bør ha en representant fra hvert kjønn slik at komiteen kan 

gi et samlet forslag som ligger innenfor selskapslovgivningens rammer. Forslag kan mottas fra 

kommunens politiske ledelse, valgnemnd, formannskap og eller kommunestyret dersom tiden 

tillater det. 

 

 

Representantskapsmøte avholdes i Tromsø fredag den 28. april 2023, kl. 11.00. 

 

 

Forslag sendes innen 19. mars 2023 til KomRev NORD IKS, Sjøgata 3, 9405 Harstad eller på e-

post til post@komrevnord.no. 

 

 

 

 

 

Mvh 

 
Lars-André Hanssen 

Administrerende direktør 

 

 

 

Kopi: 

Kontrollutvalgene ved sekretariatene 



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 

Kontrollutvalget i Troms og 

Finnmark fylkeskommune 

14/2023 22.02.2023  Audun Haugan 

 

 

EVENTUELT 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

(saken fremmes uten innstilling til vedtak) 

 

 

Saken gjelder: 

Eventuelt andre saker til drøfting.  

 

Vedlegg til saken: 

A: Trykte vedlegg:   

B: Utrykte vedlegg:   

 

Saksutredning: 

 

Eventuelle andre aktuelle saker utenom sakslisten tas opp og drøftes. Kontrollutvalget 

bestemmer om sakene skal følges opp.  

 

 

Tromsø, den 15. februar 2023 

 
Audun Haugan  

seniorrådgiver  
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