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Medlemmene i kontrollutvalget i Troms og Finnmark fylkeskommune 

Fylkesordføreren 

KomRev NORD v/oppdragsansvarlig revisor Dianne Bendiksen 

KomRev NORD v/oppdragsansvarlig forvaltningsrevisorer Margrete Mjølhus Kleiven/Knut 

Teppan Vik 

 

 
Deres ref.:  Saksbeh.:  Audun Haugan  Telefon:  Dato: 

Vår ref.: 03/23/439.5.1/AH E-postadr.:  audun@k-sek.no 91 69 18 42 17.01.2023 

 

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 

Møtedato: Onsdag 25. januar 2023 

Tid: Kl. 10.30 

 

 Vedlagt følger sakliste og saksdokumenter.  

 

 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. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 
Audun Haugan  

seniorrådgiver 

 

 

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

- konstituert fylkesdirektør Camilla Bjørn 

- fylkesdirektør Øystein Ruud 

- Varamedlemmer 

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


 

 

 
 

 

 

 

 

 

     
 

 

SAKSLISTE 
 

 

Utvalg: Kontrollutvalget i Troms og Finnmark fylkeskommune 

Møtedato: Onsdag 25. januar 2023 

Tid:  Kl. 10.30 

Sted:  Fjernmøte - Teams 

 

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  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 
 

 

 

 

 

     
 

 

 

 

 

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 

Kontrollutvalget i  Troms og 

Finnmark kommune 

01/2023 25.01.2023  Audun Haugan 

 

 
GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 30.11.2022 

 

Innstilling til vedtak: 

 

Protokollen fra møte 30.11.2022 godkjennes. 

 

Saken gjelder: 

 

 

Vedlegg til saken: 

 A: Trykte vedlegg:  Protokollen fra møte 30.11.2022 

 B: Utrykte vedlegg:  
 

 

Saksutredning: 

 

Protokollen fra møte 30.11.2022 gjennomgås og godkjennes. 

 

 

Tromsø, den 16. januar 2023 

 

 
Audun Haugan  

seniorrådgiver 

 

 



TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE 

 

 

 

 

MØTEPROTOKOLL 
Kontrollutvalget 

 

Møtested: Fylkeshuset i Tromsø – fylkesrådssalen   

Møtedato: 30.11.2022  

Varighet: 10.30 – 12.00 

 

Møteleder:  Torill Bakken Kåven 

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: 

 

Toril B. Kåven   Fast medlem 

Knut Werner Hansen  Fast medlem 

Tyra Mannsverk   Fast medlem 

Håvard Kyvik Gulliksen  Fast medlem 

Terje Hansen   Varamedlem 

 

Forfall: 

 

Ronny Berg 

 

Fra Troms og Finnmark fylkeskommune møtte: 

 

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.  

 

Møtestart ble utsatt til kl. 11.00 grunnet forsinkelser på fly og båt.  

 

Behandlede saker: 

 

Saknr Tittel U.off. 

55/2022 Godkjenning av protokollen fra møtet 26.10.2022  

56/2022 Forskrift om deling av Troms og Finnmark fylkeskommune –

settesekretariat 

 

57/2022 Forvaltningsrevisjonsprosjekter – status  

58/2022 Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kollektivtransport – 

oppfølging av kontrakter» - oppfølging av rapport 

 

59/2022 Referatsaker  

60/2022 Eventuelt  
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Sak 55/2022 

GODKJENNING AV PROTOKOLLEN FRA MØTE 26.10.2022 

 

Innstilling: 

 

Protokollen fra møte 26.10.2022 godkjennes. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Protokollen fra møte 26.10.2022 godkjennes. 

 

 

Sak 56/2022 

FORSKRIFT OM DELING AV TROMS OG FINNMARK FYLKESKOMMUNE –

SETTESEKRETARIAT 

 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å engasjere VETAKS IKS som settesekretariat for nye 

sekretariatsordninger for Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune.  

 

Behandling: 

 

Sekretariatet gjorde oppmerksom på at vedlegg til saken manglet. Sekretariatet opplyste også at 

Salten kontrollutvalgssekretariat hadde utført saker om valg av revisjonsordning tidligere. 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget ber sekretariatet om å engasjere VETAKS IKS som settesekretariat for ny 

sekretariatsordning for Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune.  

 

 

Utskrift av vedtak sendt 08.12.2022 til: 

- VETAKS og Salten kontrollutvalgssekretariat 

 

 

Sak 57/2022 

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER – STATUS 

 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget ber om at rapporten om MS Hollendaren prioriteres og registrerer at levering 

av rapporten om tilsettinger i ledelsen da må utskytes til våren 2023. Saken tas til orientering.  
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Behandling: 

 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor orienterte om fremdriften på prosjektene og svarte på 

spørsmål fra medlemmene.  

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget ber om at rapporten om MS Hollendaren prioriteres og registrerer at levering 

av rapporten om tilsettinger i ledelsen da må utskytes til våren 2023. Saken tas til orientering.  

 

 

Sak 58/2022 

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTET «KOLLEKTIVTRANSPORT – 

OPPFØLGING AV KONTRAKTER» - OPPFØLGING AV RAPPORT 

 

Innstilling: 

 

Kontrollutvalget rår fylkestinget om å treffe følgende vedtak: 

1. Fylkestinget viser til rapporten «Kollektivtransport – oppfølging av kontrakter» fra 

KomRev Nord IKS datert 28.01.2022, til fylkestingets vedtak i sak 28/22 og til 

fylkesrådsleder tilbakemelding i brev av 13.10.2022 til kontrollutvalget. 

2. Fylkestinget registrerer at fylkesrådsleder tilbakemelding besvarer de avvik som var 

funnet i rapporten på en god måte og at tilbakemeldingen viser at fylkeskommunen har 

truffet aktive tiltak for å etterkomme revisors anbefalinger. 

3. Saken tas til orientering. 

 

Behandling: 

 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

 

Kontrollutvalget rår fylkestinget om å treffe følgende vedtak: 

1. Fylkestinget viser til rapporten «Kollektivtransport – oppfølging av kontrakter» fra 

KomRev Nord IKS datert 28.01.2022, til fylkestingets vedtak i sak 28/22 og til 

fylkesrådsleder tilbakemelding i brev av 13.10.2022 til kontrollutvalget. 

2. Fylkestinget registrerer at fylkesrådsleder tilbakemelding besvarer de avvik som var 

funnet i rapporten på en god måte og at tilbakemeldingen viser at fylkeskommunen har 

truffet aktive tiltak for å etterkomme revisors anbefalinger. 

3. Saken tas til orientering. 

 

 

Utskrift av vedtak sendt 08.12.2022 til: 

- Troms og Finnmark fylkeskommune v/fylkesordfører 
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Sak 59/2022 

REFERATSAKER 

 

Innstilling: 

 

Saken tas til orientering.  

 

Behandling: 

 

Referert: 

 

A. VEDTAK I FYLKESTINGET 17. –21. OKTOBER  

- Sak 94/22 - Forvaltningsrevisjonsrapport offentlige anskaffelser  

- Sak 97/22 - Regler og rutiner og for pendlerboliger  

- Sak 17/22 – Interpellasjon MS Hollendaren  

  

B. KONTROLLUTVALGSKONFERANSEN 2023  

- Utskrift av nettside.  

 

Innstillingen enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

 

Saken tas til orientering.  

 

 

Sak 60/2022 

EVENTUELT 

 

Innstilling: 

 

Saken fremmes med åpen innstilling. 

 

Behandling: 

 

Varamedlem Hansen ønsket en orientering om forvaltningsrevisjonsprosjektet om budsjett- og 

regnskapsvedtak. Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor orienterte kort om prosjektet. 

 

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor orienterte kort om regnskapsrevisjonen for 2022 og 

fremdriften. 

 

Sakene avstedkom ikke noe vedtak fra kontrollutvalget side.  



 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 

Kontrollutvalget i Troms og 

Finnmark fylkeskommune 

02/2023 25.01.2023  Audun Haugan 

 

 

UNDERSØKELSESSAK OM ANSKAFFELSE AV MS HOLLENDAREN – 

ORIENTERING OM FREMDRIFT 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Revisors redegjørelse tas til orientering.  

 

Saken gjelder: 

 

Undersøkelsessak om Troms og Finnmark fylkeskommunes kjøp av reservebåt.  

 

Vedlegg til saken: 

 

A: Trykte vedlegg: 

   

B: Referanser: 

- Kontrollutvalgets sak 45/2022   

 

Saksutredning: 

 

Kontrollutvalget bestilte i sak 45/2022 en undersøkelse fra KomRev Nord IKS av 

fylkeskommunens kjøp av reservebåt. Det var et mål at rapporten kunne foreligge til 

fylkestingets samling i mars.   

 

Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor innkalles til møtet for å gi en muntlig orientering til 

utvalget om status i saken og om når en rapport kan forventes.  

 

 

Tromsø, den 17. januar 2023 

 
Audun Haugan  

seniorrådgiver  



 
 

 

 

 

 

     
 

 

 

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 

Kontrollutvalget i Troms og 

Finnmark fylkeskommune  

03/2023 25.01.2023 Audun Haugan 

 

 

 
KONTROLLUTVALGETS ÅRSRAPPORT FOR 2022 
 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Kontrollutvalget rår fylkestinget å fatte slikt vedtak: 

 

Kontrollutvalget årsrapport for 2022 tas til orientering. 

 

Saken gjelder: 

 

Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 

 

Vedlegg til saken: 

  

A: Trykte vedlegg:   

- Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 (sekretariatets forslag) 

  

B: Referanser:  

 

Saksutredning: 

 

Kontrollutvalget skal etter kommunelovens § 23-5 rapportere om resultatet av sitt arbeid til 

fylkestinget. Dette skjer ved at enkeltsaker sendes løpende gjennom året til fylkestinget, og ved 

en oppsummering av aktiviteten i kontrollutvalget i det året som har gått (årsrapport). 

 

Vedlagt følger sekretariatets forslag til kontrollutvalgets årsrapport for 2022.  

 

Utvalget drøfter og gjennomgår forslaget i møtet. Etter utvalgets behandling oversendes 

årsrapporten fylkesordfører for framlegging i fylkestinget. 

 

Tromsø, den 16. januar 2023 

 
Audun Haugan  

seniorrådgiver 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ÅRSRAPPORT 

2022  

 
Kontrollutvalget i Troms og Finnmark fylkeskommune
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Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 

 

 

1. INNLEDNING 

 
Kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg og revisjon gir bestemmelser vedrørende 

internt tilsyn, kontroll og revisjon i kommuner og fylkeskommuner. Regelverket gir også 

nærmere bestemmelser om valg og sammensetning av kontrollutvalget, utvalgets ansvar 

og oppgaver, og om saksbehandling og sekretariat. 

 

2. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL OG SAMMENSETNING 
 

2.1 Formål 
 

Etter kommuneloven har fylkestinget det øverste tilsyn med den fylkeskommunale 

forvaltningen, jf. § 22-1.  

 

For å ivareta dette tilsynsansvaret velger fylkestinget selv et kontrollutvalg som skal "føre 

løpende kontroll» på sitt vegne", jf. § 23-1.  

 

2.2 Valg - sammensetning 
 

Kontrollutvalget skal ikke tillegges andre oppgaver enn det som knytter seg til kontroll- 

og tilsynsfunksjonen. Det vil si at kontrollutvalget ikke skal delta aktivt i de politiske 

beslutningsprosessene. Det er et krav at kontrollutvalgets medlemmer skal være 

uavhengig i forhold til forvaltningen i fylkeskommunen, både i forhold til politiske 

organer og administrasjonen. det er derfor gitt strenge valgbarhetsregler. I praksis er det 

kun fylkestingrepresentanter som ikke blir tillagt andre politiske oppgaver, som kan 

inneha vervet, samt valgte personer utenom de folkevalgte.  

 

Minst ett av medlemmene av kontrollutvalget skal velges blant fylkestingets medlemmer. 

 

I inneværende valgperiode (2019-2023) består kontrollutvalget av: 

 

Faste medlemmer:    Personlige varamedlemmer 

Ronny Berg (FrP) – leder Terje Hansen (FrP) 

Charlotte Espejord (FrP) 

Per-Inge Søreng (KrF) 

Torill Bakken Kåven (NKF) - nestleder  Maylen Berg (NKF) 

Knut Werner Hansen (AP) – medlem Sidsel Haldorsen (AP) 

Gunda Johansen (AP) 

Arne Bergland (AP) 

Håvard Kyvik Gulliksen (H) - medlem Gro Marie Nilsen (H) 

Helge Schjølberg (H)  

Tyra Veigård Mannsverk - medlem 
 

Bjørn Fermann (SV) 

Silja Støyva Arvola (SV) 
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Kontrollutvalgets årsrapport for 2022 

 

3. SAKSBEHANDLINGEN I KONTROLLUTVALGET 
 

Utvalget har truffet sine vedtak i møter og kontrollutvalget har gjennomført 9 møter i 

2022.  

Innkalling til møtene har vært sendt medlemmene/varamedlemmene, fylkesordfører, 

fylkesrådsleder og oppdragsansvarlige revisorer, og inneholdt en oversikt over de sakene 

som skulle behandles, samt saksdokumentene. 

 

Det er ført protokoll fra møtene. Utskrift av møteprotokollene er sendt utvalgets 

medlemmer og oppdragsansvarlige revisorer. I tillegg publiseres protokollene etter hvert 

møte på Troms og Finnmark fylkeskommunes hjemmeside. 

 

Kontrollutvalgsmøtene har vært lagt til Tromsø, Finnsnes og Vadsø. Tre møter har vært 

avholdt som fjernmøter.  

 

K-Sekretariatet IKS har i 2022 utredet sakene for utvalget og utført øvrig 

sekretariatsbistand. 

 

 

4. KONTROLLUTVALGETS ARBEID I 2022 
 

4.1 Lovpålagte oppgaver 
 

Kontrollutvalgets oppgaver fremgår av kommunelovens kapittel 23 og forskrift om 

kontrollutvalget og revisjon: 

 

➢ Tilsyn og kontroll: Kontrollutvalget skal føre den løpende kontroll med den 

fylkeskommunale forvaltningen på vegne av fylkestinget, herunder påse at 

fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.  

 

• Innhenting av opplysninger: Kontrollutvalget kan hos fylkeskommunen, uten 

hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert 

dokument og foreta de undersøkelser som det finner nødvendig for å 

gjennomføre oppgavene. 

 

➢ Regnskapsrevisjon: Kontrollutvalget skal påse at fylkeskommunens regnskaper 

og fylkeskommunale foretaks regnskaper blir revidert på en betryggende måte. 

Kontrollutvalget skal videre:  

 

• Avgi uttalelse om årsregnskapet: Når kontrollutvalget er blitt forelagt 

revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om årsregnskapet 

før det vedtas av fylkestinget. 

 

• Følge opp revisjonsmerknader i revisjonsberetningen eller som kommer i form 

av i nummererte brev: Når revisor påpeker forhold i sin beretning eller i  

nummererte revisjonsbrev, skal kontrollutvalget påse at disse blir fulgt opp. 

Kontrollutvalget skal også rapportere videre til fylkestinget om tidligere saker 

som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende måte. 
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• Forenklet etterlevelseskontroll: Revisor er pålagt å utføre en kontroll av de 

delene av økonomiforvaltningen som ikke nødvendigvis blir kontrollert under 

den «vanlige» finansielle revisjonen. Formålet med kontrollen er å bidra til å 

forebygge og avdekke alvorlige feil og mangler i den sentrale 

økonomiforvaltningen i fylkeskommunen, det vil si hvor feil og mangler vil 

kunne få vesentlige økonomiske konsekvenser, eller ha stor betydning for 

tilliten til fylkeskommunens økonomiforvaltning. Resultatene fra 

etterlevelseskontrollen skal rapporteres til og behandles av kontrollutvalget.  

 

➢ Økonomiforvaltning: Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den 

økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og 

vedtak, herunder påse at det blir foretatt forenklet etterlevelseskontroll med 

økonomiforvaltningen.  

 

➢ Forvaltningsrevisjon: Kontrollutvalget skal påse at fylkeskommunens 

virksomhet blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.  

 

• Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon: Kontrollutvalget skal minst 

én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at fylkestinget 

er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. 

 

• Rapporter om forvaltningsrevisjon: Med utgangspunkt i planen for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon, skal kontrollutvalget avgi rapport til 

fylkestinget om hvilke forvaltningsrevisjoner som er gjennomført og om 

funnene i disse. 

 

• Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporter: Kontrollutvalget skal påse at 

fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av rapporter om 

forvaltningsrevisjon følges opp. Kontrollutvalget skal gi rapport til 

fylkestinget om hvordan fylkestingets merknader til rapport om 

forvaltningsrevisjon er blitt fulgt opp. Det skal også rapporteres om tidligere 

saker som etter utvalgets mening ikke er blitt fulgt opp på en tilfredsstillende 

måte. 

 

➢ Eierskapskontroll: Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med 

forvaltningen av fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. Kontrollutvalget 

skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at 

fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av 

eierskapskontroll. 

 

• Eierskapskontrollens innhold: Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres 

kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskapene som er omfattet 

av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver fylkeskommunens 

eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med fylkestingets vedtak og 

forutsetninger. Kontrollutvalget har rett til å være tilstede i generalforsamling, 

representantskap og andre eierorgan i heleide selskap. En eierskapskontroll  

kan også omfatte forvaltningsrevisjon. 

 

• Rapportering om eierskapskontrollen: Med utgangspunkt i planen for 

gjennomføring av selskapskontroll skal kontrollutvalget avgi rapport til 
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fylkestinget om hvilke kontroller som er gjennomført samt om resultatene av 

disse. 

 

➢ Valg av revisjonsordning og valg av revisor: Fylkestinget avgjør selv om 

fylkeskommunen skal ansette egne revisorer, delta i interkommunalt samarbeid 

om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor. Vedtaket treffes etter innstilling 

fra kontrollutvalget. Troms og Finnmark fylkeskommune har vedtatt at  

revisjonen skal foretas i et interkommunalt samarbeid gjennom deltakelse i  

KomRev Nord IKS.  

 

➢ Budsjettbehandlingen: Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for 

kontroll- og tilsynsarbeidet i fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til 

budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge fylkesrådets 

innstilling til fylkestinget.  

 

4.3 Enhetsbesøk 
 

Et enhetsbesøk er et møte mellom kontrollutvalget og en besøkt enhet, eller foretak, i 

fylkeskommunen. Formålet med enhetsbesøk er å gjøre seg kjent med og skaffe seg 

kunnskap om hvordan fylkeskommunens enheter og foretak drives. 

 

Kontrollutvalget fikk i møte 23.02.2022 en presentasjon av virksomheten i Troms 

fylkestrafikk. 

 

4.4 Forhold som er behandlet i 2022 
 

Kontrollutvalget behandlet i løpet av året 60 saker. Representanter fra fylkeskommunens 

administrative og politiske ledelse har i ulike sammenhenger orientert utvalget på en del 

av sakene. Fylkesordfører eller varaordfører har møtt i de fleste møtene. 

 

De forhold som er behandlet kan oppsummeres som følger: 

 

4.4.1 Regnskapsrevisjon 

 

✓ Troms og Finnmark fylkeskommunes årsberetning og årsregnskap for 2021 

 

Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til Troms og Finnmark fylkeskommunes  

årsregnskap for 2021. 

 

✓ Rapporteringer fra revisor 

 

Revisjonen har orientert kontrollutvalget om revisjonsstrategien for 

fylkeskommunens årsregnskap. I tillegg har revisor orientert om løpende 

revisjonsarbeid gjennom året.  

 

Revisor har også rapportert om risiko- og vesentlighetsvurderingen for forenklet 

etterlevelseskontroll for 2022.  
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Kontrollutvalget har også mottatt og behandlet uavhengighetserklæringer fra 

oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og oppdragsansvarlig regnskapsrevisor.  

 

Kontrollutvalget har oppfylt sitt påseansvar overfor revisjonen gjennom disse 

rapporteringene som har funnet sted i løpet av året. Ut fra rapporteringene er utvalgets 

vurdering at revisjonen har utført sine oppgaver på en forsvarlig måte. 

 

✓ Nummererte revisjonsbrev: 

 

Det har ikke blitt behandlet revisjonsbrev i 2022. 

 

✓ Forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen for 2021 

 

Revisors kontroll for regnskapsåret 2021 tok for seg driftskontrakter knyttet til 

fylkesvegene. Revisor foretok følgende undersøkelser: 

 

✓ Har de utvalgte driftskontraktene vært gjenstand for konkurranse? 

✓ Er de utvalgte driftskontrakter inngått i tråd med delegert fullmakt? 

✓ Har driftskontraktene vært fulgt opp fra fylkeskommunens side? 

✓ Har det vært intern rapportering om økonomi/fremdrift på de utvalgte 

driftskontrakter? 

✓ Er det fakturert i tråd med betingelsene i de utvalgte driftskontrakter? 

 

Revisors konklusjon fra undersøkelsene var at de ikke hadde blitt oppmerksom på noe 

som ga grunn til å tro at Troms og Finnmark fylkeskommune ikke i det vesentlige har 

etterlevd bestemmelsene som gjaldt for kontraktene.  

 

4.4.2 Forvaltningsrevisjon 

 

Følgende rapporter har blitt behandlet i kontrollutvalget og har blitt oversendt og 

behandlet i fylkestinget i 2022:  

 

✓ Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjektet «Kollektivtransport – oppfølging av 

kontrakter» 

✓ Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjektet «Sambandet Årøya» 

✓ Rapport fra forvaltningsrevisjonsprosjektet «Offentlige anskaffelser» 

 

Revisors anbefalinger om forbedringer i fylkeskommunen har blitt fulgt opp og har blitt 

tilbakerapportert for prosjektet om  kollektivtransport. Offentlige anskaffelser følges opp 

i 2023. 

 

Kontrollutvalget har bestilt følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter i 2022:  

 

✓ Forvaltningsrevisjonsprosjektet «oppfølgingen av budsjett – og regnskapsvedtak» 

 

Fylkestinget behandlet i møte 17.12.2021 fylkeskommunens budsjett for 2022 og 

økonomiplanen for 2022-2025. Saken ble behandlet som sak 102/21 og det er 

protokollert følgende vedtak (bestilling) i punkt 23:  
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Fylkestinget ber kontrollutvalget utføre en systematisk vurdering av 

etterlevelsen, oppfyllelsen og virkningen av budsjett og regnskapsvedtak i 

henholdsvis Finnmark fylkeskommune og Troms Fylkeskommune i perioden 

2015 og fram til sammenslåing. 

 

I samsvar med fylkestingets vedtak har kontrollutvalget bestilt en revisjon rettet mot  

 oppfølgingen av budsjett – og regnskapsvedtak. 

 

Prosjektet vil søke å besvare følgende problemstillinger:  

 
• Er vedtak truffet av Troms fylkesting i forbindelse med budsjettbehandlinger i 

perioden 2015-2019 fulgt opp i tråd med forutsetningene?  

• Er vedtak truffet av Finnmark fylkesting i forbindelse med budsjettbehandlinger 

i perioden 2015-2019 fulgt opp i tråd med forutsetningene?  

• Hvilke økonomiske virkninger har oppfølgingen av budsjettvedtakene hatt?  

• Er sentrale vedtak med økonomiske prioriteringer i Troms fylkeskommune i 

perioden 2015-2019 fulgt opp i tråd med forutsetningene i vedtakene?  

• Er sentrale vedtak med økonomiske prioriteringer i Finnmark fylkeskomme i 

perioden 2015-2019 fulgt opp i tråd med forutsetningene i vedtakene?  

• Hvilke virkninger har sentrale vedtak med økonomiske prioriteringer hatt?  

 

Forventet ferdigstillelse av prosjektet er våren 2023.  

 

✓ Forvaltningsrevisjonsprosjektet «Tilsettinger i ledelsen – fra åremål til faste 

stillinger» 

 

Prosjektet har blitt initiert etter en rekke nyhetsoppslag om at personer i ledende 

stillinger i Troms og Finnmark fylkeskommune hadde gått fra åremålsstillinger til 

faste stillinger. Dette har skjedd uten at stillingene hadde vært utlyst. 

 

Prosjektet vil søke å besvare følgende problemstillinger:  

 
Opprinnelige ansettelser 

 

1. Beskrivelse av saksbehandling og vedtak om ansettelse av direktører i Troms og 

Finnmark fylkeskommune  

 

2. Beskrivelse av de ansettelsesavtaler som den enkelte direktør fikk, herunder om 

bestemmelsene om fast stilling, åremålsstilling og retrettstilling  

 

3. Har saksbehandlingen, vedtak og avtaler vært i samsvar med relevant regelverk 

og delegasjoner, herunder:  

• Var intern kunngjøring av stillingene i samsvar med kvalifikasjonsprinsippet?  

• Var det kompetent organ som traff vedtakene om ansettelser? Kunne fellesnemda 

fastsette at direktører skulle ansettes på åremål?  

• Hvilke begrunnelser ligger til grunn for at direktører i Troms og Finnmark 

fylkeskommune er gitt ulike stillinger?  
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Endring i stillinger/nye stillinger  

 

1. Beskrivelse av saksbehandling og vedtak ved omgjøringen av stillingene, herunder 

tidspunktet for omgjøringen.  

 

2. Beskrivelse av de ansettelsesavtaler som den enkelte direktør fikk, herunder om 

hvilke bestemmelser som forelå om retrettstilling.  

 

3. Beskrivelse av den rettslige forskjellen mellom en ansettelse på åremål kontra faste 

stillinger ved en senere deling av fylkeskommunen.  

 

4. Har saksbehandling, vedtak og avtaler ved omgjøring av stillinger vært i samsvar 

med relevant regelverk, herunder:  

• Var det kompetent organ som foretok omgjøringen?  

• Var omgjøringen av stillingene/de nye stillinger uten kunngjøring i samsvar med 

kvalifikasjonsprinsippet?  

  

Forventet ferdigstillelse av prosjektet var i slutten av 2022, men prosjektet har blitt 

noe utsatt grunnet at undersøkelsessaken om kjøp av båten MS Hollendaren måtte 

prioriteres, jf. neste punkt.  

 

✓ Undersøkelsessak «Anskaffelsen av kombibåten MS Hollendaren:   

 

Troms og Finnmark fylkeskommunes anskaffelse av kombibåten MS Hollendaren 

har vært gjenstand for mediaoppslag, hvor det var gjort gjeldende at 

fylkeskommunen v/fylkesrådet har anskaffet en reservebåt for om lag 80 millioner 

kroner uten budsjettmessig dekning. Det var videre stilt spørsmål ved 

beslutningsprosessene.  

 

På bakgrunn av den uro som hadde vært, 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.   

 

Anskaffelsen av båten ble parallelt gjenstand for behandling i fylkestinget. 

Fylkestinget traff i oktobermøtet – fylkestingets sak 17/22 - 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. 

 

I tråd med fylkestingets vedtak er det bestilt en undersøkelse fra KomRev Nord IKS 

om anskaffelsen. Undersøkelsene tar sikte på å besvare følgende problemstillinger:  
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1. Hvilken saksgang og vedtak har vært i saken? 

 

En kronologisk fremstilling av de beslutninger og vedtak som er truffet angående 

anskaffelsen av båten. 

 

2. Hadde fylkesrådet kompetanse til å vedta å anskaffe båten MS Hollendaren i 

fylkesrådets sak 210/20?  

 

Relevante underproblemstillinger: 

• Ga vedtaket i sak 29/18 for fylkestinget i Finnmark hjemmel til å anskaffe 

båten? 

• Ga vedtaket i sak 35/18 for hovedutvalg for kultur, folkehelse og samferdsel 

i Finnmark fylkeskommune (HUKFS) hjemmel til å anskaffe båten? 

• Var anskaffelsen i strid med andre vedtak og bestemmelser, herunder Troms 

og Finnmark fylkeskommunes delegasjoner og finansreglement? 

• Hadde fylkesrådet hjemmel til å behandle sak 210/20 som en hastesak i 

medhold av kommuneloven § 11-8, herunder omdisponere bevilgningene? 

• Har sak 210/20 for fylkesrådet vært forsvarlig utredet før vedtak ble truffet? 

 

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

Hollendaren?  

 

Relevante underproblemstillinger: 

 

• En beskrivelse av prosess for inngåelse av driftsavtalen og innholdet i denne. 

• Forelå de nødvendige bevilgningsvedtak for å inngå driftsavtalen? 

• Var inngåelsen av driftsavtalen i strid med, andre vedtak og bestemmelser, 

herunder Troms og Finnmark fylkeskommunes delegasjoner 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 og samsvarer disse med forutsetningene i 

vedtakene? 

 

Rapport fra undersøkelsessaken er forventet ferdigstilt til behandling i 

kontrollutvalget i februar 2023, slik at den kan oversendes fylkestinget til 

behandling til samlingen i mars.  

 

4.4.3 Eierskapskontroll (selskapskontroll) 

 

✓ Rapport fra eierskapskontroll i Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS 

 

Rapport fra eierskapskontroll i Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS 

har blitt behandlet i kontrollutvalget og har blitt oversendt og behandlet i 

fylkestinget i 2022. 
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✓ Kontrollutvalgets deltakelse på generalforsamlinger, møte i bedriftsforsamling og 

representantskapsmøter, samt innhenting av protokoller fra møtene.  

 

Kontrollutvalget har rett til å være tilstede på representantskapsmøter, 

generalforsamlinger og bedriftsforsamling i interkommunale selskaper og 

aksjeselskaper der Troms og Finnmark fylkeskommune alene eller sammen med 

andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjene. Kontrollutvalgets møterett 

gjelder også heleide datterselskap til slike selskaper. Kontrollutvalget har fordelt de 

aktuelle selskapene blant medlemmene og de møter i organene dersom forholdene har 

ligget til rette for det.  

 

4.4.4 Kontroll med økonomiforvaltningen 

 

Kontrollutvalget har gjennom forenklet etterlevelseskontroll, revisjon av offentlige 

anskaffelser, fokus på reglement for pendlerboliger og revisjon av ansettelseskontraktene 

i ledelsen utøvd kontroll med økonomiforvaltningen. Kontrollen vil styrkes i 2023.  

 

4.4.5 Andre saker behandlet i utvalget 

 

Disse er bl.a.: 

 

✓ Reglement for pendlerboliger. 

På bakgrunn av oppslag i media, har kontrollutvalget undersøkt om Troms og 

Finnmark fylkeskommune har reglement for pendlerboliger og hvordan eventuelle 

tildelinger av pendlerboliger har blitt behandles skattemessig. Et eget reglement for 

pendlerboliger er lagt frem for fylkestinget og vedtatt i fylkestingets sak 132/22. 

 

✓ Kontrollutvalgets årsrapport for 2021 

 

✓ Kontrollutvalgets årsplan for 2022 

 

✓ Orientering om prosessen for deling av fylkeskommunen  

 

✓ Ny forskrift om deling av fylkeskommunen og betydningen for kontrollutvalget og 

avtaler om sekretariat og revisjon. 

 

✓ Settesekretariat. 

 

 

Alta, den 25. januar 2023 

 

 

 

Ronny Berg (s) 
leder 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 

Kontrollutvalget i Troms og 

Finnmark fylkeskommune 

04/2023 25.01.2023 Audun Haugan   

 

  

 

KONTROLLUTVALGETS ÅRSPLAN FOR 2023 

 

 

Innstilling til v e d t a k: 

 

Kontrollutvalget vedtar utkastet som sin årsplan for 2023. 

 

 

Vedlegg til saken: 

 

A: Trykte vedlegg:    

- Utkast til årsplan for 2023 

 

 B: Referanser:  

 

 

Saksutredning: 

 

Årsplanen er et internt arbeidsdokument for kontrollutvalget og K-Sekretariatet legger fram et 

utkast til årsplan for 2023 for kontrollutvalget, se vedlegg.  

 

I årsplanens del II. Kontrollområder og punkt 2 Forvaltningsutøvelse er det omtalt oppgaver 

som skal gjennomføres i 2023.  

 

Nedenfor følger litt utfyllende informasjon tilknyttet noen av punktene: 

 

Punkt 2 nr 3: forvaltningsrevisjonsprosjekter 

 

Følgende forvaltningsrevisjonsprosjekter er bestilt og igangsatt av KomRev NORD:  

 

• Oppfølging av budsjett –og regnskapsvedtak 

• Anskaffelsen av kombibåten MS Hollendaren 

• Tilsettinger i ledelsen – fra åremål til faste stillinger 

 

Det settes opp at følgende prosjekter bestilles i 2023: 
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• Ressursbruk og kvalitet i tannhelsetjenesten  

• Nærings- og utviklingsarbeid, herunder forvaltning av tilskuddsordninger  

 

Punkt 2 nr 6: eierskapskontroller 

 

I revidert plan for eierskapskontroll er følgende selskap satt på planen:  

 

a. Hålogaland Teater AS   

b. Verdensarvsenter for Bergkunst-Alta Museum IKS  

c. Nordnorsk Filmsenter AS  

 

Eierskapskontroll i Hålogaland Teater AS og Verdensarvsenteret for Bergkunst-Alta Museum 

IKS er bestilt og gjennomført.  

 

Sekretariatet foreslår at en eierskapskontroll i Nordnorsk Filmsenter AS bestilles i 2023 og 

settes på planen.  

 

Punkt 9 Deltakelse på generalforsamlinger og representantskapsmøter 

 

Kontrollutvalget har vedtatt en fordeling av selskaper og følgende deltakelse er tidligere vedtatt:  

 

 
 

Sekretariatet foreslår at fordelingen videreføres i 2023. 

 

Punkt 10 Øvrige saker.  

 

Sekretariatet har ikke kjennskap til særskilte saker som skal settes på planen. Kontrollutvalget 

drøfter om det er saker som skal settes opp til behandling i 2023.  

 

11 Andre saker 

 

Delingen av fylkeskommunen vil nødvendiggjøre at det fremmes forslag til fylkestinget om 

valg av revisjonsordning og sekretariatsordning for de to nye fylkeskommunene, jf forskriften 

om deling. Disse to settes på planen.   
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Tromsø, den 16. januar 2023 

 

 
Audun Haugan  

seniorrådgiver  



KONTROLLUTVALGET I TROMS OG 

FINNMARK FYLKESKOMMUNE 

  
 

ÅRSPLAN 
Tiltaksdel 2023 

 

I. MØTE OG ARBEIDSPLAN 

 

1. Møteplan 

 

Møteplanen for 2023 er vedtatt i sak 49/21, og er som følger:  

 

• Onsdag 25. januar    

• Onsdag 22. februar 

• Onsdag 29. mars 

• Mandag 15. mai 

• Torsdag 22. juni 

• Onsdag 13. september  

• Onsdag 25. oktober 

• Torsdag 30. november 

 

Møtestart er satt til kl 10.30 og møtene legges til Tromsø. 

 

Møter utover dette vil bli avholdt etter behov. 

 

2. Oversikt over regnskap tillagt kontrollutvalgets regnskapsrevisjon. 

 

Følgende regnskap skal fremlegges til behandling i kontrollutvalget:  

 

• Troms og Finnmark fylkeskommune - 2022 

 

3. Oversikt over organer underlagt kontrollutvalgets mandat iht forvaltningsrevisjon og 

eierskapskontroller. 

 

Troms og Finnmark fylkeskommune og øvrige selskaper og enheter iht reglene i 

kommuneloven § 23-6 

 

Følgende plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll er gjeldende: 

 

Forvaltningsrevisjon:  

 

• Kollektivtransport – oppfølging av kontrakter  

• Fergesambandet Årøya  

• Offentlige anskaffelser  

• Ressursbruk og kvalitet i tannhelsetjenesten  

• Nærings- og utviklingsarbeid, herunder forvaltning av tilskuddsordninger  



• Gjennomføring og frafall i videregående skole  

• Oppfølging av politiske vedtak  

• Offentlige anskaffelser og øvrige offentligrettslige regler i fylkeskommunens selskap  

  

Eierskapskontroll:  

 

a) Hålogaland Teater AS   

b) Verdensarvsenter for Bergkunst-Alta Museum IKS  

c) Nordnorsk Filmsenter AS  

 

II. KONTROLLOMRÅDER   

 

Kontrollutvalgets ansvarsområder er beskrevet i kommunelovens (KML) kap. 23 og i forskrift 

om kontrollutvalg og revisjon (FKR)  

 

KomRev NORD IKS er ansvarlig for det fylkeskommunale revisjonsarbeidet. 

Kontrollutvalgets sekretariatsarbeid utføres av K-Sekretariatet IKS. 

 

Sekretariatet skal løpende legge frem for kontrollutvalget all viktig korrespondanse fra 

fylkestinget, fylkesrådet, revisjonen, administrasjonen, departement, fylkesmann mv. 

 

1. Med utgangspunkt i revisjonens virksomhet (FKR § 3) 

 

Kontrollutvalget skal holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og påse at:  

- kommunens eller fylkeskommunens årsregnskaper blir revidert på en betryggende måte, 

herunder at det foretas en forenklet etterlevelseskontroll med økonomiforvaltningen 

- regnskapsrevisjonen utføres i samsvar med lov, forskrift og kontrollutvalgets instrukser 

og avtaler med revisor 

- regnskapsrevisjonen blir utført av revisorer som oppfyller kravene i FKR kapittel 2 og 

3. 

 

Kontrollutvalget skal videre påse at regnskapsrevisorens påpekinger etter KML § 24-7 til § 24-

9 blir rettet eller fulgt opp. Hvis påpekingene ikke blir rettet eller fulgt opp, skal kontrollutvalget 

rapportere det til fylkestinget.     

 

2. Forvaltningsutøvelse (Jf. KML § 23-2 og FKR §§ 2, 4 og 5) 

 

Kontrollutvalget skal i løpet av året: 

 

1. Utarbeide forslag til budsjett for kontrollarbeidet i kommunen eller fylkeskommunen. 

Forslaget skal følge innstillingen til årsbudsjettet etter kommuneloven § 14-3 tredje ledd 

til kommunestyret eller fylkestinget. 

 

2. Føre kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med gjeldende 

bestemmelser og vedtak. 

 

3. Initiere (bestille) forvaltningsrevisjonsprosjekter av revisjonen, samt motta samtlige 

prosjekter til behandling i utvalget. 

 



Følgende prosjekter følges opp i 2023: 

 

• Oppfølging av budsjett –og regnskapsvedtak 

• Anskaffelsen av kombibåten MS Hollendaren 

• Tilsettinger i ledelsen – fra åremål til faste stillinger 

 

Følgende prosjekter bestilles i 2023: 

 

• Ressursbruk og kvalitet i tannhelsetjenesten  

• Nærings- og utviklingsarbeid, herunder forvaltning av tilskuddsordninger  

 

4. Legge frem for fylkestinget resultatet av forvaltningsrevisjoner, jf. FKR § 4.  

 

• Oppfølging av budsjett –og regnskapsvedtak 

• Anskaffelsen av kombibåten MS Hollendaren 

• Tilsettinger i ledelsen – fra åremål til faste stillinger 

 

5. Følge opp og rapportere til fylkestinget om hvordan fylkestingets vedtak til rapporter 

om forvaltningsrevisjon har blitt fulgt opp, jf. FKR § 5. 

 

Hvorvidt det vil være forvaltningsrevisjoner som skal følges opp i 2023 vil være 

avhengig av tidspunkt for ferdigstillelse av bestilte prosjekter. En eventuell oppfølging 

skjer ved senere vedtak. 

 

6. Vedta eierskapskontroller som skal gjennomføres med utgangspunkt i plan for 

eierskapskontroll.  

 

Følgende kontroller bestilles i 2023: 

 

• Nordnorsk Filmsenter AS  

 

7. Legge frem for fylkestinget resultatet av eierskapskontroller, jf. FKR § 4 

 

• Nordnorsk Filmsenter AS (hvis ferdigstilt) 

 

8. Følge opp og rapportere til kommunestyret om hvordan fylkestingets eventuelle 

merknader til rapporter om eierskapskontroll er blitt fulgt opp, jf. FKR § 5.  

 

Hvorvidt det vil skje en oppfølging i 2023 vil være avhengig av tidspunkt for 

ferdigstillelse av kontrollen i Nordnorsk Filmsenter AS. En eventuell oppfølging skjer 

ved senere vedtak. 

 

9. Deltakelse på representantskapsmøter, bedriftsforsamling og generalforsamlinger i 

interkommunale selskaper og aksjeselskaper der fylkeskommunen har innsynsrett, jf. 

KML § 23-6. Deltakelse vedtatt i 2021 videreføres i 2023.  

 

10. Følge opp øvrige saker ut fra kontrollutvalget mandat, av eget tiltak, eller etter 

henvendelser. 

 

 



11. Forskrift om deling av Troms og Finnmark fylkeskommune  

 

• Valg av revisjonsordning for de to nye fylkeskommunene 

• Valg av sekretariatsordning for de to nye fylkeskommunene. 

 

 

III. ÅRSOPPGJØR/ÅRSMELDINGER 

 

FKR § 3. 

Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til fylkestinget om årsregnskapet og årsberetningen. 

 

Annet 

Kontrollutvalget skal avgi årsrapport til fylkestinget om utvalgets egen virksomhet. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 

Kontrollutvalget i Troms og 

Finnmark fylkeskommune 

05/2023 25.01.2023  Audun Haugan 

 

 

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. 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 

 

 

Tromsø, den 16. januar 2023 

 

 
Audun Haugan   

seniorrådgiver  



  

 

 

SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 22/14078 
Arkivkode  
Saksbehandler Hauk Are Kristiansen 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Fylkesrådets forberedende møte 15.11.2022 352/22 
2 Fylkesrådet 22.11.2022 346/22 
3 Organisasjonsutvalg fellessaker 08.12.2022 12/22 
4 Fylkestinget 13.12.2022 101/22 
 
 
Fordeling av eierskap 
 
 
Fylkestinget har behandlet saken i møte 13.12.2022 sak 101/22 
 
Møtebehandling 

 
Votering 

55 representanter tilstede. 
 
Innstilling – enstemmig vedtatt 
 
Fylkestingets vedtak 

1. Fylkestinget har behandlet sak om fordeling av Troms og Finnmark fylkeskommunes 
aksjer og eierinteresser til nye Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. 
  

1. Troms fylkeskommune skal fra 1.1.2024 overta fra Troms og Finnmark fylkeskommune 
alle fylkeskommunens gjenværende eierandeler i følgende selskap der Troms 
fylkeskommune hadde eierskapet ved sammenslåingen av fylkene: 
- Bredbåndsfylket AS 
- Troms Holding AS 
- Nordtro AS 
- Inko AS 
- Ressurs AS 
- FilmCamp AS 
- Davvi Álbmogiid Guovddás Os / Senter for Nordlige Folk AS 
- KUPA AS 
- Blått Kompetansesenter Nord AS 
- Studiesenteret Midt-Troms AS 
- Norinnova AS 

Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Flnnmarkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

22/14078

Hauk Are Kristiansen

Behandlet av Møtedato Saknr
l Fylkesrådets forberedende møte 15.11.2022 352/22
2 Fylkesrådet 22.11.2022 346/22
3 Organisasjonsutvalg fellessaker 08.12.2022 12/22
4 Fylkestinget 13.12.2022 101/22

Fordeling av eierskap

Fylkestinget har behandlet saken i møte 13.12.2022 sak 101/22

Møtebehandling

Votering

55 representanter tilstede.

Innstilling - enstemmig vedtatt

Fylkestingets vedtak

l. Fylkestinget har behandlet sak om fordeling av Troms og Finnmark fylkeskommunes
aksjer og eierinteresser til nye Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune.

l. Troms fylkeskommune skal fra 1.1.2024 overta fra Troms og Finnmark fylkeskommune
alle fylkeskommunens gjenværende eierandeler i følgende selskap der Troms
fylkeskommune hadde eierskapet ved sammenslåingen av fylkene:

Bredbåndsfylket AS
Troms Holding AS

- Nordtro AS
Inko AS
Ressurs AS
FilmCamp AS
Davvi Ålbmogiid Guovddås O s / Senter for Nordlige Folk AS
KUPA AS
Blått Kompetansesenter Nord AS
Studiesenteret Midt-Troms AS

- Norinnova AS
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- NORCE Norwegian Research Centre AS 
- Nasjonalt Senter for Nordlandshest/Lyngshest AS 
- Tromspotet AS 
- Interkommunalt Arkiv Troms IKS 
- Halti Kvenkultursenter IKS 
- Sameiet Fylkeshuset i Troms   
 

2. Finnmark fylkeskommune skal fra 1.1.2024 overta fra Troms og Finnmark 
fylkeskommune alle fylkeskommunens gjenværende eierandeler i følgende selskap der 
Finnmark fylkeskommune hadde eierskapet ved sammenslåingen av fylkene: 
- Hermetikken Kulturnæringshage AS  
- Verdensarvsenteret for bergkunst – Alta museum IKS 
- IKA Finnmark IKS 
- Sameiet Nye Finnmarkshallen 
- Sameiet Alta Nærsykehus  
 

3. I følgende selskap skal Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune overta 
eierandeler fra 1.1.2024 som gir samme eierandeler som før sammenslåingen av fylkene: 
 
Nordnorsk Reiseliv AS: 
Troms fylkeskommune skal ha 16,82 % eierskap i selskapet og overtar 774 217 aksjer 
Finnmark fylkeskommune skal ha 16,82 % eierskap i selskapet og overtar 774 217 aksjer 
 
Hålogaland Teater AS:  
Troms fylkeskommune skal ha 50 % eierskap i selskapet og overtar 50 aksjer 
Finnmark fylkeskommune skal ha 25 % eierskap i selskapet og overtar 25 aksjer 
 
Filmfond Nord AS:  
Troms fylkeskommune skal ha 40 % eierskap i selskapet og overtar 100 aksjer 
Finnmark fylkeskommune skal ha 20 % eierskap i selskapet og overtar 50 aksjer  
 
Nordnorsk filmkommisjon AS 
Troms fylkeskommune skal ha 35 % eierskap i selskapet og overtar 35 aksjer 
Finnmark fylkeskommune skal ha 15 % eierskap i selskapet og overtar 15 aksjer 
 
Nordnorsk filmsenter AS: 
Troms fylkeskommune skal ha 33,3 % eierskap i selskapet og overtar 1 aksje 
Finnmark fylkeskommune skal ha 33,3 % eierskap i selskapet og overtar 1 aksje  
 
Tine SA:  
Medlemsandeler  
 
Nortura SA:  
Medlemsandeler 
 

4. Fra 1.1.2024 fordeles eierandeler i Kvääniteatteri AS som følger:  
Troms fylkeskommune skal ha 45 % eierskap i selskapet og overtar 45 aksjer  
Finnmark fylkeskommune skal ha 20 % eierskap i selskapet og overtar 20 aksjer 
 

5. Fylkestinget skal i 2023 få forelagt sak/saker om fordeling av eierandeler ved oppdelingen 
Troms og Finnmark fylkeskommune for følgende selskap: 
 

NORCE Norwegian Research Centre AS
Nasjonalt Senter for Nordlandshest/Lyngshest AS
Tromspotet AS
Interkommunalt Arkiv Troms IKS
Halti Kvenkultursenter IKS
Sameiet Fylkeshuset i Troms

2. Finnmark fylkeskommune skal fra 1.1.2024 overta fra Troms og Finnmark
fylkeskommune alle fylkeskommunens gjenværende eierandeler i følgende selskap der
Finnmark fylkeskommune hadde eierskapet ved sammenslåingen av fylkene:

Hermetikken Kulturnæringshage AS
Verdensarvsenteret for bergkunst - Alta museum IKS
IKA Finnmark IKS
Sameiet Nye Finnmarkshallen
Sameiet Alta Nærsykehus

3. I følgende selskap skal Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune overta
eierandeler fra 1.1.2024 som gir samme eierandeler som før sammenslåingen av fylkene:

Nordnorsk Reiseliv AS:
Troms fylkeskommune skal ha 16,82 % eierskap i selskapet og overtar 774 217 aksjer
Finnmark fylkeskommune skal ha 16,82 % eierskap i selskapet og overtar 774 217 aksjer

Hålogaland Teater AS:
Troms fylkeskommune skal ha 50 % eierskap i selskapet og overtar 50 aksjer
Finnmark fylkeskommune skal ha 25 % eierskap i selskapet og overtar 25 aksjer

Filmfond Nord AS:
Troms fylkeskommune skal ha 40 % eierskap i selskapet og overtar l 00 aksjer
Finnmark fylkeskommune skal ha 20 % eierskap i selskapet og overtar 50 aksjer

Nordnorsk filmkommisjon AS
Troms fylkeskommune skal ha 35 % eierskap i selskapet og overtar 35 aksjer
Finnmark fylkeskommune skal ha 15 % eierskap i selskapet og overtar 15 aksjer

Nordnorsk filmsenter AS:
Troms fylkeskommune skal ha 33,3 % eierskap i selskapet og overtar l aksje
Finnmark fylkeskommune skal ha 33,3 % eierskap i selskapet og overtar l aksje

Tine SA:
Medlemsandeler

Nortura SA:
Medlemsandeler

4. Fra 1.1.2024 fordeles eierandeler i Kvääniteatteri AS som følger:
Troms fylkeskommune skal ha 45 % eierskap i selskapet og overtar 45 aksjer
Finnmark fylkeskommune skal ha 20 % eierskap i selskapet og overtar 20 aksjer

5. Fylkestinget skal i 2023 få forelagt sak/saker om fordeling av eierandeler ved oppdelingen
Troms og Finnmark fylkeskommune for følgende selskap:
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- Bompengeselskap Nord AS  
- Barentssekretariatet IKS 
- VIGO IKS  
- KomRev Nord IKS  
- K-sekretariatet IKS  
- Nord-Norges Europakontor – kommunalt oppgavefellesskap 
- NDLA Nasjonal Digital Læringsarena IS  
- Innovasjon Norge (særlovselskap)  

 
 
 
 

Bompengeselskap Nord AS
Barentssekretariatet IKS
VIGO IKS
KomRev Nord IKS
K-sekretariatet IKS
Nord-Norges Europakontor-kommunalt oppgavefellesskap
NDLA Nasjonal Digital Læringsarena IS
Innovasjon Norge (særlovselskap)
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SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 21/08880 
Arkivkode  
Saksbehandler Camilla Heggeli Bjørn 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Fylkesrådets forberedende møte 15.11.2022 351/22 
2 Fylkesrådet 22.11.2022 345/22 
3 Organisasjonsutvalg fellessaker 08.12.2022 11/22 
4 Fylkestinget 13.12.2022 107/22 
 
 
Prinsipper for fordeling av eiendeler, gjeld og egenkapital i Troms og Finnmark 
fylkeskommune 
 
 
Fylkestinget har behandlet saken i møte 13.12.2022 sak 107/22 
 
Møtebehandling 

Jo Inge Hesjevik, H, fremmet følgende tilleggsforslag (1): 
 
 Punkt 2 underpunkt 1) 
 

Prinsippene gjelder både for den foreløpige balansen (til og med 2023) og endelig 
balanse som skal behandles av fylkestingene i framtidige Troms fylkeskommune og 
framtidige Finnmark fylkeskommune. Tillegg punkt 1 Gjennom prosessen med 
oppdelingen plikter det Troms og Finnmark Fylkesting å sikre at begge de nye fylkene 
som dannes har et realistisk og gjennomførbart budsjett, og er økonomisk bærekraftig 
fra første dag. Om fylkesrådet i løpet av prosessen finner at dette er vanskelig eller 
umulig å innfri, ber Fylkestinget om at Fylkesrådet snarest kontakter regjeringen med 
problemstillingen for å be om tilleggsfinansiering 

 
 
Votering 

55 representanter tilstede. 
 
Innstilling – enstemmig vedtatt 
Forslag 1 – fikk 14 stemmer, falt (mot: Ap, Sp, SV, KrF, Frp, Rødt,) 
 
Fylkestingets vedtak 

1.  Fylkestinget har behandlet sak om prinsipper for fordeling av eiendeler, gjeld og 
egenkapital i Troms og Finnmark fylkeskommune. 

Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Flnnmarkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

21/08880

Camilla Heggeli Bjørn

Behandlet av Møtedato Saknr
l Fylkesrådets forberedende møte 15.11.2022 351/22
2 Fylkesrådet 22.11.2022 345/22
3 Organisasjonsutvalg fellessaker 08.12.2022 11/22
4 Fylkestinget 13.12.2022 107/22

Prinsipper for fordeling av eiendeler, gjeld og egenkapital i Troms og Finnmark
fylkeskommune

Fylkestinget har behandlet saken i møte 13.12.2022 sak 107/22

Møtebehandling

Jo Inge Hesjevik, H, fremmet følgende tilleggsforslag (1):

Punkt 2 underpunkt l)

Prinsippene gjelder både for den foreløpige balansen (til og med 2023) og endelig
balanse som skal behandles av fylkestingene i framtidige Troms fylkeskommune og
framtidige Finnmark fylkeskommune. Tillegg punkt l Gjennom prosessen med
oppdelingen plikter det Troms og Finnmark Fylkesting å sikre at begge de nye fylkene
som dannes har et realistisk og gjennomførbart budsjett, og er økonomisk bærekraftig
fra første dag. Om fylkesrådet i løpet av prosessen finner at dette er vanskelig eller
umulig å innfri, ber Fylkestinget om at Fylkesrådet snarest kontakter regjeringen med
problemstillingen for å be om tilleggsfinansiering

Votering

55 representanter tilstede.

Innstilling - enstemmig vedtatt
Forslag l - fikk 14 stemmer, falt (mot: Ap, Sp, SV, KrF, Frp, Rødt,)

Fylkestingets vedtak

l. Fylkestinget har behandlet sak om prinsipper for fordeling av eiendeler, gjeld og
egenkapital i Troms og Finnmark fylkeskommune.
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2. Fylkestinget legger følgende prinsipper og prosess til grunn for det videre arbeidet: 

1) Prinsippene gjelder både for den foreløpige balansen (til og med 2023) og endelig 
balanse som skal behandles av fylkestingene i framtidige Troms fylkeskommune 
og framtidige Finnmark fylkeskommune. 

2) Følgende hovedprinsipper legges til grunn i fordelingen: 
a. Postene i balansen fordeles etter aktivitet og transaksjoner i den delen av 

Troms og Finnmark fylkeskommune, det vil si i Troms eller Finnmark, som 
gav opphavet til balanseføringen. 

b. Det den enkelte fylkeskommune hadde med seg inn ved sammenslåingen skal 
den også ha med seg tilbake etter oppdelingen. 

3) Pensjon fordeles på bakgrunn av pensjonsselskapenes beregninger. 
4) Disposisjonsfond og ubundne investeringsfond som de to fylkeskommunene hadde 

med seg inn ved sammenslåing, og hvor bevegelser på fondene kan føres tilbake til 
opprinnelig fylkeskommune, tilbakeføres til den enkelte nye fylkeskommune i den 
størrelsesorden som står i balansen per 31.12.2023. 

5) Nye disposisjonsfond avsatt til navngitte formål i sammenslåingsperioden vil i 
hovedsak være knyttet til og identifiserbart i en av de fremtidige 
fylkeskommunene og vil fordeles i henhold til det. 

6) Det vil legges fram en foreløpig balansefordeling i fylkestinget i mars 2023 for de 
poster som er mulig og hensiktsmessig å fordele på et så tidlig tidspunkt. 

7) Merforbruk i Finnmark fylkeskommunes driftsregnskap i 2019 skal fordeles til 
fordel for Troms fylkeskommune, før øvrig fordeling mellom de to nye 
fylkeskommunene gjennomføres. 

8) Fylkestinget vil i juni 2023, etter avleggelse av regnskapet for 2022, på denne 
bakgrunn og med utgangspunkt i hovedprinsippene, behandle prinsipper for 
fordeling av: 

- kundefordringer, leverandørgjeld, annen kortsiktig gjeld samt bundne 
driftsfond og bundne investeringsfond som ikke kan adresseres til en av de 
framtidige fylkeskommunene. 

- disposisjonsfond og ubundne investeringsfond hvor bevegelser på fondene 
ikke kan føres tilbake til opprinnelig fylkeskommune. 

- deling av et eventuelt merforbruk i regnskapet for 2022 og 2023. 
 
I saken til fylkestinget juni 2023 skisseres økonomiske konsekvenser for alternative 
prinsipper. 
 
 
 
 

2. Fylkestinget legger følgende prinsipper og prosess til grunn for det videre arbeidet:
l) Prinsippene gjelder både for den foreløpige balansen (til og med 2023) og endelig

balanse som skal behandles av fylkestingene i framtidige Troms fylkeskommune
og framtidige Finnmark fylkeskommune.

2) Følgende hovedprinsipper legges til grunn i fordelingen:
a. Postene i balansen fordeles etter aktivitet og transaksjoner i den delen av

Troms og Finnmark fylkeskommune, det vil si i Troms eller Finnmark, som
gav opphavet til balanseføringen.

b. Det den enkelte fylkeskommune hadde med seg inn ved sammenslåingen skal
den også ha med seg tilbake etter oppdelingen.

3) Pensjon fordeles på bakgrunn av pensjonsselskapenes beregninger.
4) Disposisjonsfond og ubundne investeringsfond som de to fylkeskommunene hadde

med seg inn ved sammenslåing, og hvor bevegelser på fondene kan føres tilbake til
opprinnelig fylkeskommune, tilbakeføres til den enkelte nye fylkeskommune i den
størrelsesorden som står i balansen per 31.12.2023.

5) Nye disposisjonsfond avsatt til navngitte formål i sammenslåingsperioden vil i
hovedsak være knyttet til og identifiserbart i en av de fremtidige
fylkeskommunene og vil fordeles i henhold til det.

6) Det vil legges fram en foreløpig balansefordeling i fylkestinget i mars 2023 for de
poster som er mulig og hensiktsmessig å fordele på et så tidlig tidspunkt.

7) Merforbruk i Finnmark fylkeskommunes driftsregnskap i 2019 skal fordeles til
fordel for Troms fylkeskommune, før øvrig fordeling mellom de to nye
fylkeskommunene gjennomføres.

8) Fylkestinget vil i juni 2023, etter avleggelse av regnskapet for 2022, på denne
bakgrunn og med utgangspunkt i hovedprinsippene, behandle prinsipper for
fordeling av:

kundefordringer, leverandørgjeld, annen kortsiktig gjeld samt bundne
driftsfond og bundne investeringsfond som ikke kan adresseres til en av de
framtidige fylkeskommunene.
disposisjonsfond og ubundne investeringsfond hvor bevegelser på fondene
ikke kan føres tilbake til opprinnelig fylkeskommune.
deling av et eventuelt merforbruk i regnskapet for 2022 og 2023.

I saken til fylkestinget juni 2023 skisseres økonomiske konsekvenser for alternative
prmsipper.
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SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 20/11630 
Arkivkode  
Saksbehandler Hege Elisabeth Losoa 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Fylkestinget 13.12.2022 131/22 
 
 
Kontrollutvalget sak 58/2022 - Vedtak - Forvaltningsrevisjonsprosjektet kollektiv 
transport - oppfølgning av kontrakter - oppfølging av rapport 
 
 
Fylkestinget har behandlet saken i møte 13.12.2022 sak 131/22 
 
Møtebehandling 

 
Votering 

55 representanter tilstede. 
 
Innstilling – enstemmig vedtatt 
 
Fylkestingets vedtak 

  

1. Fylkestinget viser til rapporten «Kollektivtransport – oppfølging av kontrakter» fra 
KomRev Nord IKS datert 28.01.2022, til fylkestingets vedtak i sak 28/22 og til 
fylkesrådsleder tilbakemelding i brev av 13.10.2022 til kontrollutvalget.  

2. Fylkestinget registrerer at fylkesrådsleder tilbakemelding besvarer de avvik som var 
funnet i rapporten på en god måte og at tilbakemeldingen viser at fylkeskommunen har 
truffet aktive tiltak for å etterkomme revisors anbefalinger.  

3. Saken tas til orientering 
 
 
 
 

Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Flnnmarkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

20/11630

Hege Elisabeth Losoa

Behandlet av Møtedato Saknr
13.12.2022 131/22

Kontrollutvalget sak 58/2022 - Vedtak- Forvaltningsrevisjonsprosjektet kollektiv
transport - oppfølgning av kontrakter - oppfølging av rapport

Fylkestinget har behandlet saken i møte 13.12.2022 sak 131/22

Møtebehandling

Votering

55 representanter tilstede.

Innstilling - enstemmig vedtatt

Fylkestingets vedtak

l. Fylkestinget viser til rapporten «Kollektivtransport - oppfølging av kontrakter» fra
KomRev Nord IKS datert 28.01.2022, til fylkestingets vedtak i sak 28/22 og til
fylkesrådsleder tilbakemelding i brev av 13.10.2022 til kontrollutvalget.

2. Fylkestinget registrerer at fylkesrådsleder tilbakemelding besvarer de avvik som var
funnet i rapporten på en god måte og at tilbakemeldingen viser at fylkeskommunen har
truffet aktive tiltak for å etterkomme revisors anbefalinger.

3. Saken tas til orientering



  

 

 

SAKSPROTOKOLL 
 
 
Arkivsak-dok. 22/03958 
Arkivkode  
Saksbehandler Lina Berg Valnes 
 
Behandlet av Møtedato Saknr 
1 Forretningsutvalg 23.11.2022 31/22 
2 Fylkestinget 13.12.2022 132/22 
 
 
Reglement for tildeling og dekning av pendlerbolig i Troms og Finnmark 
fylkeskommune 
 
 
Fylkestinget har behandlet saken i møte 13.12.2022 sak 132/22 
 
Møtebehandling 

 
Votering 

55 representanter tilstede. 
 
Innstilling – enstemmig vedtatt 
 
Fylkestingets vedtak 

 

Fylkestinget vedtar nytt punkt 10 i forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår i Troms og 
Finnmark fylkeskommune som lyder som følger: 

Fylkesrådene, fylkesordfører og fylkesvaraordfører tildeles pendlerbolig etter vilkårene 
i «Reglement for tildeling og dekning av fylkeskommunal bolig». 

Fylkestinget vedtar Reglement for tildeling og dekning av pendlerbolig i Troms og 
Finnmark fylkeskommune. 

 
 
 
 

Troms og Finnmark fylkeskommune
Romssa ja Flnnmarkku fylkkagielda
Tromssan ja Finmarkun fylkinkomuuni

SAKSPROTOKOLL

Arkivsak-dok.
Arkivkode
Saksbehandler

22/03958

Lina Berg Valnes

Behandlet av Møtedato Saknr
l Forretningsutvalg 23.11.2022 31/22
2 Fylkestinget 13.12.2022 132/22

Reglement for tildeling og dekning av pendlerbolig i Troms og Finnmark
fylkeskommune

Fylkestinget har behandlet saken i møte 13.12.2022 sak 132/22

Møtebehandling

Votering

55 representanter tilstede.

Innstilling - enstemmig vedtatt

Fylkestingets vedtak

Fylkestinget vedtar nytt punkt l 0 i forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår i Troms og
Finnmark fylkeskommune som lyder som følger:

Fylkesrådene, fylkesordfører og fylkesvaraordfører tildeles pendlerbolig etter vilkårene
i «Reglement for tildeling og dekning av fylkeskommunal bolig».

Fylkestinget vedtar Reglement for tildeling og dekning av pendlerbolig i Troms og
Finnmark fylkeskommune.
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Arkivsak-dok. 22/03958-7 
 
 
Saksgang 
 

Møtedato Saksnr 

Forretningsutvalg 23.11.2022 31/22 
 

 . 
Reglement for tildeling og dekning av fylkeskommunal bolig i Troms og Finnmark 
fylkeskommune 
 
 
Innstilling: 

 

Fylkestinget vedtar nytt punkt 10 i forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår i Troms og 
Finnmark fylkeskommune som lyder som følger: 

Fylkesrådene, fylkesordfører og fylkesvaraordfører tildeles pendlerbolig etter vilkårene i 
«Reglement for tildeling og dekning av fylkeskommunal bolig». 
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Bakgrunn 

Kontrollutvalget i Troms og Finnmark fylkeskommune har i sak 32/2022 bedt om at et reglement 
for tildeling av pendlerboliger blir lagt frem for fylkestinget høsten 2022. 
Administrasjonen har utarbeidet forslag til reglement for tildeling og dekning av 
fylkeskommunal bolig på bakgrunn av saken fra Kontrollutvalget. 
 
Det foreligger ingen vedtak gjort av fylkestinget i dag som sier at fylkeskommunen dekker bolig 
for folkevalgte og politiske rådgivere. Heltidspolitikere, fylkesordfører, fylkesvaraordfører og 
politiske rådgivere disponerer i dag fylkeskommunal bolig vederlagsfritt. Det er dermed behov 
for at Fylkestinget beslutter at det skal kunne ytes pendlerbolig, herunder hva som skal til for å 
kunne få dekket bolig.  
 
Reglementet har som intensjon å legge til rette for at folkevalgte og politiske rådgivere som bor i 
distriktene skal kunne opprettholde annet bosted samtidig som de innehar et midlertidig verv i 
fylkeskommunen.   
 

Beskrivelse 

 Forskrift om arbeidsvilkår for folkevalgte i Troms og Finnmark fylkeskommune pkt 7 fastsetter 
at «Utgifter til overnatting/ulegitimert tillegg (nattillegg), dekkes etter bestemmelsene i Statens 
reiseregulativ.» 
Forskriftens pkt 7 må leses i sammenheng med kommuneloven § 8-3 som fastsetter at «Den som 
har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på skyss-, kost- og 
overnattingsgodtgjøring for reiser i forbindelse med vervet. Kommunestyret eller fylkestinget gir 
selv forskrift om slik godtgjøring.» 
 
Bestemmelsen gir altså folkevalgte rett til dekning av utgifter til overnatting ved reiser i 
forbindelse med vervet.  
 
Med reiser forstås her yrkesreiser/tjenestereiser. Utgifter i forbindelse med pendleropphold i 
forbindelse med at arbeidstaker ikke kan bo hjemme av hensyn til arbeidet dekkes dermed ikke 
av forskriftens pkt 7 og kommuneloven § 8-3. 
Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår i Troms og Finnmark fylkeskommune må justeres og 
vise til særreglement om tildeling og dekning av fylkeskommunal bolig i Troms og Finnmark 
fylkeskommune. 
 
Politiske rådgivere regnes som ansatte og er ikke folkevalgt som er omfattet av forskriften, jf 
kommuneloven § 10-6. 
For ansatte er rett til dekning av utgifter ved yrkesreiser/tjenestereiser regulert av retningslinjer 
for tjenestereiser og kompensasjon for reisetid i Troms og Finnmark fylkeskommune. 
Det er gjort en juridisk vurdering og konkludert med at i tilfeller hvor det tildeles pendlerbolig 
vederlagsfritt omfattes ikke leieforholdet av husleieloven men av de alminnelige 
kontraktsrettslige regler. 
 

Bakgrunn

Kontrollutvalget i Troms og Finnmark fylkeskommune har i sak 32/2022 bedt om at et reglement
for tildeling av pendlerboliger blir lagt frem for fylkestinget høsten 2022.
Administrasjonen har utarbeidet forslag til reglement for tildeling og dekning av
fylkeskommunal bolig på bakgrunn av saken fra Kontrollutvalget.

Det foreligger ingen vedtak gjort av fylkestinget i dag som sier at fylkeskommunen dekker bolig
for folkevalgte og politiske rådgivere. Heltidspolitikere, fylkesordfører, fylkesvaraordfører og
politiske rådgivere disponerer i dag fylkeskommunal bolig vederlagsfritt. Det er dermed behov
for at Fylkestinget beslutter at det skal kunne ytes pendlerbolig, herunder hva som skal til for å
kunne få dekket bolig.

Reglementet har som intensjon å legge til rette for at folkevalgte og politiske rådgivere som bor i
distriktene skal kunne opprettholde annet bosted samtidig som de innehar et midlertidig verv i
fylkeskommunen.

Beskrivelse

Forskrift om arbeidsvilkår for folkevalgte i Troms og Finnmark fylkeskommune pkt 7 fastsetter
at «Utgi f ter t i l overnatting/ulegitimert tillegg (nattillegg), dekkes etter bestemmelsene i Statens
reiseregulativ.»
Forskriftens pkt 7 må leses i sammenheng med kommuneloven§ 8-3 som fastsetter at «Den som
har et kommunalt eller fylkeskommunalt tillitsverv, har krav på skyss-, kost- og
overnattingsgodtgjøringfor reiser i forbindelse med vervet. Kommunestyret eller fylkestinget gir
selv forskrift om slik godtgjering.»

Bestemmelsen gir altså folkevalgte rett til dekning av utgifter til overnatting ved reiser i
forbindelse med vervet.

Med reiser forstås her yrkesreiser/tjenestereiser. Utgifter i forbindelse med pendleropphold i
forbindelse med at arbeidstaker ikke kan bo hjemme av hensyn til arbeidet dekkes dermed ikke
av forskriftens pkt 7 og kommuneloven§ 8-3.
Forskrift om folkevalgtes arbeidsvilkår i Troms og Finnmark fylkeskommune må justeres og
vise til særreglement om tildeling og dekning av fylkeskommunal bolig i Troms og Finnmark
fylkeskommune.

Politiske rådgivere regnes som ansatte og er ikke folkevalgt som er omfattet av forskriften, jf
kommuneloven § l 0-6.
For ansatte er rett til dekning av utgifter ved yrkesreiser/tjenestereiser regulert av retningslinjer
for tjenestereiser og kompensasjon for reisetid i Troms og Finnmark fylkeskommune.
Det er gjort en juridisk vurdering og konkludert med at i tilfeller hvor det tildeles pendlerbolig
vederlagsfritt omfattes ikke leieforholdet av husleieloven men av de alminnelige
kontraktsrettslige regler.
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Den som blir tildelt pendlerbolig må inngå «Avtale om bruk av pendlerbolig i Troms og 
Finnmark fylkeskommune» som gjelder hele funksjonstiden. Husleiekontrakten regulerer forhold 
som vasking, møblering, forbud mot fremleie, ansvar ved skade, depositum, og muligheten til å 
ta opp andre familiemedlemmer/personer i husstanden mv. 
 
Skatteregler  
Det er som utgangspunkt skatteplikt på enhver fordel vunnet ved arbeid, jf sktl § 5-12.  
Fri bolig som stilles til disposisjon og dekkes av fylkeskommunen er i noen tilfeller skattefri. I 
reglementet er vilkårene for tildeling og dekning av pendlerbolig sammenfallende med vilkårene 
for skattefri dekning på tidspunktet reglementet vedtas. Det innebærer at når det for eksempel 
skal tas stilling til om vilkåret om merkostnader er oppfylt er det skatteetaten sin definisjon av 
merkostnader som skal legges til grunn. Det må tas høyde for at skattereglene kan endres.  
 
Skattereglene for pendlerbolig er nylig presentert i skatteetaten sin rapport om skattemessige 
forhold rundt Stortingets pendlerboliger, jf vedlegg 2. 
Personal- og organisasjonsutvikling rapporterer til skattemyndighetene hvilke personer som har 
dekket pendlerbolig og gjør vurderingen av om vilkårene for å kunne motta pendlerbolig 
skattefritt er oppfylt. 
 
Det vil utarbeides en administrativ rutine for håndtering av dette i Troms og en for Finnmark. 
Rutinen skal beskrive hvem som har ansvar for hva i administrasjonen.  
 
Særlig om kortvarige arbeidsopphold-Grensen mellom yrkes- og pendleropphold 
I Troms og Finnmark fylkeskommune har fylkesrådene fast arbeidssted minst to dager per uke 
på fylkeshuset i Tromsø. De er på fylkeshuset i Vadsø under to fylkesting per år, tilsvarende ca ti 
dager per år i tillegg til ca hver tredje uke i henhold til møteplanen. I tillegg har de noen faste 
uker per år hvor de har arbeidssted Vadsø. De er derfor tildelt pendlerbolig både i Tromsø og 
Vadsø. Politiske rådgivere følger i all hovedsak fylkesrådene når det gjelder arbeidsted. 
 
Etter FSFIN § 6-44-12 tredje ledd bokstav c, skal arbeidstedet ikke ansees som fast dersom 
arbeidstakeren ikke arbeider der mer enn 10 dager i løpet av inntekståret. Folkevalgte som jobber 
for fylkeskommunen og som arbeider ved fylkeshuset i Vadsø mindre enn ti dager i løpet av ett 
helt år ansees for å være på yrkesreise, og ikke pendleropphold. Det betyr at fylkesrådene kan 
fylle pendlervilkåret og ha pendleropphold både i Tromsø og i Vadsø avhengig av hvor hjemmet 
deres er. 
 
Reglement for tildeling og dekning av pendlerbolig i Troms og Finnmark fylkeskommune 

Dette reglementet regulerer i hvilke tilfeller fylkeskommunen kan tildele og dekke utgifter til 
fylkeskommunal bolig i Tromsø og Vadsø til fylkesrådene, fylkesordfører, fylkesvaraordfører og politiske 
rådgivere. 

1.Vilkår for tildeling 

Den som blir tildelt pendlerbolig må inngå «Avtale om bruk av pendlerbolig i Troms og
Finnmark fylkeskommune» som gjelder hele funksjonstiden. Husleiekontrakten regulerer forhold
som vasking, møblering, forbud mot fremleie, ansvar ved skade, depositum, og muligheten til å
ta opp andre familiemedlemmer/personer i husstanden mv.

Skatteregler
Det er som utgangspunkt skatteplikt på enhver fordel vunnet ved arbeid, jf sktl § 5-12.
Fri bolig som stilles til disposisjon og dekkes av fylkeskommunen er i noen tilfeller skattefri. I
reglementet er vilkårene for tildeling og dekning av pendlerbolig sammenfallende med vilkårene
for skattefri dekning på tidspunktet reglementet vedtas. Det innebærer at når det for eksempel
skal tas stilling til om vilkåret om merkostnader er oppfylt er det skatteetaten sin definisjon av
merkostnader som skal legges til grunn. Det må tas høyde for at skattereglene kan endres.

Skattereglene for pendlerbolig er nylig presentert i skatteetaten sin rapport om skattemessige
forhold rundt Stortingets pendlerboliger, jf vedlegg 2.
Personal- og organisasjonsutvikling rapporterer til skattemyndighetene hvilke personer som har
dekket pendlerbolig og gjør vurderingen av om vilkårene for å kunne motta pendlerbolig
skattefritt er oppfylt.

Det vil utarbeides en administrativ rutine for håndtering av dette i Troms og en for Finnmark.
Rutinen skal beskrive hvem som har ansvar for hva i administrasjonen.

Særlig om kortvarige arbeidsopphold-Grensen mellom yrkes- og pendleropphold
I Troms og Finnmark fylkeskommune har fylkesrådene fast arbeidssted minst to dager per uke
på fylkeshuset i Tromsø. De er på fylkeshuset i Vadsø under to fylkesting per år, tilsvarende ca ti
dager per år i tillegg til ca hver tredje uke i henhold til møteplanen. I tillegg har de noen faste
uker per år hvor de har arbeidssted Vadsø. De er derfor tildelt pendlerbolig både i Tromsø og
Vadsø. Politiske rådgivere følger i all hovedsak fylkesrådene når det gjelder arbeidsted.

Etter FSFIN § 6-44-12 tredje ledd bokstav c, skal arbeidstedet ikke ansees som fast dersom
arbeidstakeren ikke arbeider der mer enn 10 dager i løpet av inntekståret. Folkevalgte som jobber
for fylkeskommunen og som arbeider ved fylkeshuset i Vadsø mindre enn ti dager i løpet av ett
helt år ansees for å være på yrkesreise, og ikke pendleropphold. Det betyr at fylkesrådene kan
fylle pendlervilkåret og ha pendleropphold både i Tromsø og i Vadsø avhengig av hvor hjemmet
deres er.

Reglement for tildeling ogdekning avpendlerbolig i TromsogFinnmark fylkeskommune

Dette reglementet regulerer i hvilke tilfeller fylkeskommunen kan tildele og dekke utgifter t i l
fylkeskommunal bolig i Tromsø og Vadsø ti l fylkesrådene, fylkesordfører, fylkesvaraordfører og politiske
rådgivere.

l.Vilkår for tildeling
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Fylkesrådene, fylkesordfører, fylkesvaraordfører og politisk rådgivere i TFFK som under sin funksjonstid 
har behov for pendlerbolig i Tromsø og eller Vadsø for å kunne ivareta vervet i fylkeskommunen, kan 
søke om fylkeskommunal pendlerbolig dekket av fylkeskommunen.  

Følgende vilkår må være oppfylt for at fylkeskommunal pendlerbolig tildeles og dekkes av 
fylkeskommunen: 

• Representanten har over 50 km reiseavstand mellom hjemsted og fylkeshuset.   
• Representanten må ha pendlerstatus i henhold til skattereglene, det vil si at de må bo utenfor 

hjemmet av hensyn til arbeidet. 
• Representanten må disponere bolig på hjemstedet som ikke i sin helhet leies ut. 
• Representanten må bli påført ekstra kostnader(merkostnader) til losji ved å ikke kunne bo 

hjemme. 
2. Tildeling av pendlerbolig 

Skjema for tildeling om pendlerbolig fylles ut og sendes fylkeskommunen sin administrasjon, som i 
samsvar med delegert myndighet fra fylkestinget treffer avgjørelse om tildeling i tråd med disse 
retningslinjene.  

Avslag på tildeling kan ikke påklages, men er ikke til hinder for at ny søknad kan fremsettes ved endrede 
forhold eller behov. 

3. Avtale om tildeling 

Den som får tildelt pendlerbolig må inngå «Avtale om bruk av pendlerbolig i Troms og Finnmark 
fylkeskommune» som gjelder hele funksjonstiden.  

Manglende overholdelse av avtalen kan medføre at dekning og pendlerbolig trekkes tilbake. 

4. Opplysningsplikt om endrede forhold  

Representanten skal av eget tiltak umiddelbart informere fylkeskommunen administrasjon om forhold 
som kan medføre at vilkårene for tildeling ikke lenger er oppfylt. Dette gjelder f.eks. endringer i 
bostedsforhold på hjemstedet eller i kjørelengde mellom hjemstedet og fylkeshuset. 

Den som har pendlerbolig dekket er pliktig til å informere fylkeskommunens administrasjon om forhold 
som kan ha betydning for den skattemessige behandlingen av pendlerboligen. Den enkelte er også selv 
ansvarlig for å innrapportere relevante skattemessige forhold til skattemyndighetene. 

6. Skattemessig håndtering 

Fylkeskommunen sin administrasjon har ansvar for å innrapportere og innberette til 
skattemyndighetene enkelte skattemessige forhold som knytter seg til dekning av bolig. Hvorvidt en 
tildelt pendlerbolig utgjør en skattepliktig fordel for representanten, vil avhenge av de til enhver tid 
gjeldende skattereglene for pendlere. Den enkelte representant har selv ansvaret for å være kjent med 
og overholde sin personlige skatteplikt. Spørsmål om personlige skatteforhold må rettes til Skatteetaten. 

7. Ikrafttredelse 

Reglementet trer i kraft umiddelbart etter vedtakelse av fylkestinget. Personer som i dag disponerer og 
får dekket fylkeskommunal pendlerbolig må søke om å få beholde bolig og må inngå avtale om bruk av 
pendlerbolig i Troms og Finnmark fylkeskommune. 

 

Fylkesrådene, fylkesordfører, fylkesvaraordfører og politisk rådgivere i TFFK som under sin funksjonstid
har behov for pendlerbolig i Tromsø og eller Vadsø for å kunne ivareta vervet i fylkeskommunen, kan
søke om fylkeskommunal pendlerbolig dekket av fylkeskommunen.

Følgende vilkår må være oppfylt for at fylkeskommunal pendlerbolig tildeles og dekkes av
fylkeskommunen:

• Representanten har over 50 km reiseavstand mellom hjemsted og fylkeshuset.
• Representanten må ha pendlerstatus i henhold ti l skattereglene, det vil si at de må bo utenfor

hjemmet av hensyn ti l arbeidet.
• Representanten må disponere bolig på hjemstedet som ikke i sin helhet leies ut.
• Representanten må bli påført ekstra kostnader(merkostnader) t i l losji ved å ikke kunne bo

hjemme.
2. Tildeling av pendlerbolig

Skjema for tildeling om pendlerbolig fylles ut og sendes fylkeskommunen sin administrasjon, som i
samsvar med delegert myndighet fra fylkestinget treffer avgjørelse om tildeling i tråd med disse
retningslinjene.

Avslag på tildeling kan ikke påklages, men er ikke ti l hinder for at ny søknad kan fremsettes ved endrede
forhold eller behov.

3. Avtale om tildeling

Den som får tildelt pendlerbolig må inngå «Avtale om bruk av pendlerbolig i Troms og Finnmark
fylkeskommune» som gjelder hele funksjonstiden.

Manglende overholdelse av avtalen kan medføre at dekning og pendlerbolig trekkes tilbake.

4. Opplysningsplikt om endrede forhold

Representanten skal av eget tiltak umiddelbart informere fylkeskommunen administrasjon om forhold
som kan medføre at vilkårene for tildeling ikke lenger er oppfylt. Dette gjelder f.eks. endringer i
bostedsforhold på hjemstedet eller i kjørelengde mellom hjemstedet og fylkeshuset.

Den som har pendlerbolig dekket er pliktig ti l å informere fylkeskommunens administrasjon om forhold
som kan ha betydning for den skattemessige behandlingen av pendlerboligen. Den enkelte er også selv
ansvarlig for å innrapportere relevante skattemessige forhold til skattemyndighetene.

6. Skattemessig håndtering

Fylkeskommunen sin administrasjon har ansvar for å innrapportere og innberette ti l
skattemyndighetene enkelte skattemessige forhold som knytter seg ti l dekning av bolig. Hvorvidt en
tildelt pendlerbolig utgjør en skattepliktig fordel for representanten, vil avhenge av de ti l enhver t id
gjeldende skattereglene for pendlere. Den enkelte representant har selv ansvaret for å være kjent med
og overholde sin personlige skatteplikt. Spørsmål om personlige skatteforhold må rettes ti l Skatteetaten.

7. Ikrafttredelse

Reglementet trer i kraft umiddelbart etter vedtakelse av fylkestinget. Personer som i dag disponerer og
får dekket fylkeskommunal pendlerbolig må søke om å få beholde bolig og må inngå avtale om bruk av
pendlerbolig i Troms og Finnmark fylkeskommune.
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Konferanser og seminar

 

Webinar Kommunikasjonsstrategi januar 2023

Sekretariatskonferansen 2023

Fagkonferansen 2023

Tidligere kurs og konferanser

Fagkonferansen 2023, 31. mai -1. juni

I 2023 arrangeres fagkonferansen på Scandic Lerkendal, Trondheim, 31.mai-1.juni

Målgruppe

Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, ordførere, kommunedirektører og ellers
alle med interesse for kontrollarbeid i kommunal sektor.

Program

Det er krig i Europa, dyrtid og klimakrisen er foruroligende nær. Hva bør kontrollutvalget være oppmerksom på
i denne sammenhengen?

Hvilke trusler står kommunene overfor?
Er beredskapen i kommunen god nok?
Er kommunen beskyttet mot korrupsjon og økonomisk kriminalitet?
Det er kommunestyre- og fylkestingsvalg til høsten. Derfor er det aktuelt å spørre om vi er sikre på om vi
kan gjennomføre valg på en trygg måte uten påvirkning?
Hva med personvernet? Er kommunen beskyttet mot hacking og cyberangrep?

Samtidig er det krav til kommunene om  godt ytringsklima og åpenhet.

Hvordan står det egentlig til med åpenheten i norske kommuner?
Ytringsfrihetskommisjonen mener at kommuner som sliter med åpenheten må lage en tiltaksplan som
skal sikre at offentlighetsloven og arkivloven etterleves.

Personvern  -
Vilkår

https://www.fkt.no/konferanser-og-seminar/
https://www.fkt.no/
https://www.fkt.no/konferanser-og-seminar/webinar-kommunikasjonsstrategi-januar-2023/
https://www.fkt.no/konferanser-og-seminar/sekretariatskonferanse_2023/
https://www.fkt.no/konferanser-og-seminar/fagkonferansen_2023/
https://www.fkt.no/konferanser-og-seminar/tidligere-kurs-og-konferanser/
https://www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-lerkendal
https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/
https://www.google.com/intl/no/policies/terms/


Fagkonferansen 2023, 31. mai -1. juni - Forum for kontroll og tilsyn

file:///C/...gan/Desktop/Fagkonferansen%202023,%2031.%20mai%20-1.%20juni%20-%20Forum%20for%20kontroll%20og%20tilsyn.htm[16.01.2023 15:02:09]

Dag 1, 31. mai

09:00 Registrering med mat

10:00 Velkommen | Tage Pettersen, styreleder FKT

10:05 Kommunenes ansvar for egen beredskap | Øystein Johannessen, Assisterende Statsforvalter,
Trøndelag

10:45 Kort pause

10:50 Geoteknikk i Overhalla kommune, Forvaltningsrevisjonsrapport som tar for seg faren for kvikkleirekred |
Margrete Haugum, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Midt-Norge Revisjon SA

11:35 Pause

11:50 Personvernkommisjonens rapport, utfordringer for kommunene | Helge Veum, medlem av
Personvernkommisjonen, leder for teknologi og innovasjon, Ålesund kommune

12:30 Kort pause

12:35 Spørsmål og refleksjon

13:00 Lunsj

14:00 Korrupsjon og økonomisk kriminalitet med blikk på offentlig sektor | Mari Sognnæs Andresen, Økokrim

14:45 Pause

15:00 Hvordan kan vi beskytte norske valg mot uønsket informasjonspåvirkning? | Ine Marie Eriksen Søreide,
stortingsrepresentant (H)

Dag 2, 1. juni

09:00 Rapport fra Ytringsfrihetskommisjonen | Anki Gerhardsen, frilansjournalist, og medlem av kommisjonen

09:45 Pause

10:00 Hvordan står det til med åpenheten i kommune-Norge? | Tor Dølvik, spesialrådgiver, TI Norge

10:45 Pause

11:00 Åpenhetsloven og kommunenes rett til å kreve informasjon fra leverandører | Gro Valen Simonsen,
Forbrukertilsynet

11:30 Lunsj

12:30 Refleksjoner etter endt valgperiode og erfaringsoverføring til nytt utvalg. Paneldebatt med flere KU-
ledere og spørsmål fra salen. | Tage Pettersen, FKT, moderator

13:30 Pause

13:45 Skråblikket: Tvil deg god | Henrik Syse



Fagkonferansen 2023, 31. mai -1. juni - Forum for kontroll og tilsyn

file:///C/...gan/Desktop/Fagkonferansen%202023,%2031.%20mai%20-1.%20juni%20-%20Forum%20for%20kontroll%20og%20tilsyn.htm[16.01.2023 15:02:09]

14:50 Avslutning | Tage Pettersen, FKT

 

Deltakeravgift kr. 7 500, ikke medlemmer kr. 7 950

Påmeldingsfrist: 21. april

Påmelding

Deltaker

 Er medlem i FKT
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Ønsket deltakelse *

—Please choose an option—

Forum for kontroll og tilsyn (FKT) 
Postboks 41 Sentrum, 0101 Oslo

Kristian Augustgt. 14, 2.etg. 

414 71 166 
fkt@fkt.no

Følg oss

          Selskapene saksøker staten, samt Oslo, Bergen, Malvik og
Drammen kommune. De ber om at tilskuddene for private barn…

https://t.co/8y06jNyu54

Hvert år får norsk        
staten. Me       

mailto:fkt@fkt.no
https://twitter.com/FKT_no
https://twitter.com/FKT_no
https://www.fkt.no/konferanser-og-seminar/fagkonferansen_2023/fagkonferansen-2023/
https://www.fkt.no/konferanser-og-seminar/fagkonferansen_2023/fagkonferansen-2023/
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Utvalg: Saksnummer: Møtedato: Saksbehandler: 

Kontrollutvalget i Troms og 

Finnmark fylkeskommune 

06/2023 25.01.2023  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 16. januar 2023 

 
Audun Haugan  

seniorrådgiver  
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