
Møte nr. 4/21 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 

UTSIRA KONTROLLUTVALG 

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET 

Dato: fredag 12. november 2021 
Tid: kl. 12.30  
Sted: Allrommet, Siratunet 

Forfall meldes til: Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS tlf 52 75 73 50 eller 
mobiltlf. 95 98 69 79/77 /sms/ e-post: post@kontrollutvalgene.no 

Medlem som må melde forfall eller anser seg inhabil, må gi melding om dette så tidlig som råd er. 
Varamedlemmer vil bli innkalt særskilt. Saker merket Unntatt offentlighet i medhold av off.l., sendes 
bare internt.  
Sakskartet vil bli lagt ut på kommunens nettside og på www.kontrollutvalgene.no  

Saksliste: 

21/21 Godkjenning av protokoll fra møtet 10.09.21 

22/21 Orientering fra administrasjonen – barnehagestyrer  

23/21 Forvaltningsrevisjonsrapport «Prosjektstyring, leverandør- og kontraktsoppfølging» 

24/21 Møteplan for 2022 

25/21 Referat- og orienteringssaker 12.11.21 

Eventuelt 

Utsira/Aksdal, 03.11.21 

Lodvar Mathiassen (sign.)        Toril Hallsjø 
Kontrollutvalgsleder         utvalgssekretær 

Kopi: Ordfører (møte- og talerett  
Revisor  (møte- og talerett) 
Kommunedirektør (invitert/innkalt) 
Varamedlemmer (til orientering) 
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UTSIRA KOMMUNE Saksframlegg 
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SAKSGANG 
Utvalg Møtedato Saksnr 
Kontrollutvalget 12.11.21 21/21 

Saksansvarlig: Arkivkode: Arkivsak: 
Toril Hallsjø 033 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 10.09.21 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Protokollen fra møtet i Utsira kontrollutvalg den 10.09.21 godkjennes. 

Vedlegg: Protokoll fra møtet 10.09.21 

Saksorientering 
Vedlagt følger utkast til protokoll fra kontrollutvalgets møte den 10.09.21.  

Protokollen er gjennomlest og godkjent av leder i etterkant av møtet og oversendt 
administrasjonen og kommunestyret til orientering. Det er ikke framkommet merknader til 
vedlagt protokoll.  

Protokollen fra forrige møte godkjennes formelt i dette møtet, og utvalgsleder vil så signere 
protokollen. 

Aksdal, 04.11.21 

Toril Hallsjø (sign.) 
Daglig leder/utvalgssekretær 
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Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 1 

UTSIRA KONTROLLUTVALG 

PROTOKOLL 

Fredag 10. september 2021 ble det avholdt møte i Utsira kontrollutvalg under ledelse av 
utvalgsleder Lodvar Mathiassen.  

MØTESTED: Siratun, allrommet 

MØTESTART/MØTESLUTT: kl.12.40 – kl. 14.15 

MØTENDE MEDLEMMER: Lodvar Mathiassen (BL), Kai Børresen (FL), 
A Thi Kim (BL), Bjørg Skålnes (FL) og  
Rune Kvalvik (FL)  

FORFALL: Ingen 

FRA SEKRETARIATET MØTTE: Daglig leder/utvalgssekretær Toril Hallsjø, 
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS  

FRA ROGALAND REVISJON IKS 
MØTTE: 

Oppdragsansvarlig revisor Tore Kristensen og 
Revisor Edith Sætrevik 

FRA ADMINISTRASJONEN MØTTE: Kommunedirektør May Britt Jensen 
Næringsutvikler Tore Meinert i sak 14/21 og 15/21 

ANDRE SOM MØTTE: Ingen 

MERKNADER TIL INNKALLING Ingen. 

MERKNADER TIL SAKSLISTE: Ingen 

Utvalgsleder ønsket ny kommunedirektør, næringsutvikleren og de to fra revisjonen velkommen til 
første møtet i utvalget. De presenterte seg så for utvalget. 

FØLGENDE SAKER BLE BEHANDLET: 

SAK 13/21 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTET 07.05.21 

Sekretariatets innstilling: 
Protokollen fra møtet i Utsira kontrollutvalg den 07.05.21 godkjennes. 

Behandling i kontrollutvalget 10.09.21: 
Utvalget hadde ingen merknader til protokollen. 

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 10.09.21: 

Protokollen fra møtet i Utsira kontrollutvalg den 07.05.21 godkjennes. 
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SAK 14/21 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – NÆRINGSUTVIKLER 

Sekretariatets innstilling: 
Utsira kontrollutvalg tar næringsutvikler Tore Meinert sin gjennomgang om sitt arbeids- og 
ansvarsområde til orientering. 

Behandling i kontrollutvalget 10.09.21: 
Utvalgsleder innledet med å vise til at utvalget var bekymret for nedgang i innbyggertall og 
behovet for flere arbeidsplasser, og at dette var bakgrunnen for invitasjonen. Næringsutvikler 
Tore Meinert takket, og presenterte seg selv og de ulike rollene (forvalter-, tjenesteprodusent-, 
og entreprenørrollen) som lå til stillingen. Han hadde nå vært i sitt 2-årige engasjement i ett 
år. Han mente det var veldig viktig for en liten kommune å ta initiativ, ikke sitte å vente på 
innspill.  

Han hadde ca. 70 registrerte prosjekter, men han var veldig bevisst på at mange henvendelser 
ikke var «liv laga». Han viste budsjettall for 2021, og framhevet at mye var avhengig av støtte 
fra virkemiddelapparatet som fylkeskommunen, statsforvalteren, Innovasjon Norge, Envo AS 
(energiovervåking og automasjon), koronamidler osv. 
Næringsplanen 2020-2023 har visjonen «Utsira gir energi», og han henviste til satsnings-
områdene: turisme (Opplev Utsira), Matfatet, Smarte Utsira, Utsira Nord (flytende 
havvindpark), ren energi og maritime næringer. Han viste helt nye filmer, som var laget om 
satsningsområdene. Utsira hadde også fått ny profil og nye nettsider. 

Utvalget hadde spørsmål om sjansene for å lykkes nå, når det tidligere hadde vært så mange 
skuffelser. Han pekte på tre forutsetninger for å lykkes 1) kapital, 2) kompetanse og 3) 
gjennomføringsevne. Tidligere prosjekter hadde ofte manglet en eller to av dette. Nå er det 
store aktører involvert, som Equinor og Mowi (verdens største oppdrettsselskap). Haugaland 
Kraft AS har også investert 40 mill. kr på Utsira. I følge han måtte det i ny kommuneplan 
avsettes flere områder til næringsformål, både på land og i sjø. 

Kommunedirektøren var tydelig på at hun støttet næringsutviklerens strategi og vurderinger. 
Hun hadde tro på etablering av flere plassuavhengige arbeidsplasser for å øke innbyggertallet, 
og viste til at det nå er igangsatt et prosjekt, delfinansiert av fylkeskommunen om gjenbruk av 
gamleskolen som næringshage. Tanken her er bl.a. å legge til rette for fleksible arbeidsplasser. 
Hun forklarte også prosessen rundt kommuneplanarbeidet og mente jo mer debatt og 
involvering, jo bedre, da leder uttrykte bekymring for at øya skulle bli ødelagt. 

Utvalget mente det nå var veldig viktig å lykkes med å skape arbeidsplasser, ellers ville 
Utsirasamfunnet dø ut og kommunen bli nedlagt. Om fem år ville det bare være 12 elever ved 
skolen, om ikke det ble innflytting. Prosjektet om blåskjeldyrking ble kommentert av 
utvalgsleder som håpløst, da havet utenfor Utsira manglet plantonalger. Han mente oppstart 
av en folkehøyskole kunne være en bedre ide. 

Kommunedirektøren framhevet at de jobbet hver dag for å hindre dette, og mente det var 
viktig at administrasjonen hadde innbyggernes støtte og tro på deres arbeid. Hun uttrykte også 
at hun var veldig fornøyd med næringsutvikleren sitt arbeid. Utvalget og de andre var 
imponert over presentasjonen. Utvalgsleder takket for orienteringen. 
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Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 10.09.21: 

Utsira kontrollutvalg tar næringsutvikler Tore Meinert sin gjennomgang om sitt arbeids- og 

ansvarsområde til orientering. 

SAK 15/21 OPPFØLGING AV FORVALTNINGSREVISJON – RESERVEVANN 

Sekretariatets innstilling: 
Utsira kontrollutvalg tar kommunedirektørens tilbakemelding av 01.09.21 om oppfølging av 
forvaltningsrevisjon om reservevannsløsninger til orientering.  

Behandling i kontrollutvalget 10.09.21: 
Utvalgsleder innledet. Han mente at det i tilbakemeldingen ikke forelå noen løsning på 
problemet.  

Kommunedirektøren var klar på at i en beredskapsplan så var vann og strøm det som var 
viktigst. Pr i dag kan vannverket levere nok vann til enda flere husstander (ca. 30) enn til 
dagens abonnenter, men det vil ikke være nok til etablering av næringsvirksomhet på øya. 
Næringsutvikler forklarte at det er mulig å omdanne sjøvann til ferskvann gjennom omvendt 
osmose. Mobile renseanlegg er til salgs, men krever høydebasseng, og de er svært kostbare. 
For Utsira er det trolig lite aktuelt å investere uten i samarbeid med en næringsaktør. 

Kommunedirektøren mente dette var en viktig sak, men at administrasjonen trenger å skynde 
seg langsomt. Utvalgsleder mente en enkel måte var å plassere en 1000 liters dunk på sør og 
en på nord som midlertidig løsning. 

Utvalget var enig om at saken legges fram for kommunestyret til orientering. 

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 10.09.21 og innstilling til kommunestyret: 

Utsira kommunestyre tar kommunedirektørens tilbakemelding av 01.09.21 om oppfølging av 

forvaltningsrevisjon om reservevannsløsninger til orientering.  

SAK 16/21 ROGALAND REVISJON IKS OM REVISORS ROLLE OG ANSVAR - 
ENGASJEMENTSBREV 

Sekretariatets innstilling: 
Utsira kontrollutvalg tar informasjon fra Rogaland Revisjon IKS om revisors rolle og 
ansvarsområde i engasjementsbrevet av 07.07.21 til orientering. 

Behandling i kontrollutvalget 10.09.21: 
Oppdragsansvarlig revisor Tore Kristensen viste til utsendt engasjementsbrev og ønsket å ta 
en samlet orientering under sak 18. Utvalget sluttet seg til det. Utvalget hadde ingen spørsmål 
eller merknader.   

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 10.09.21: 

Utsira kontrollutvalg tar informasjon fra Rogaland Revisjon IKS om revisors rolle og 

ansvarsområde i engasjementsbrevet av 07.07.21 til orientering. 
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SAK 17/21  REVISORS UAVHENGIGHETSERKLÆRING FOR 2021 
 
Sekretariatets innstilling: 
Utsira kontrollutvalg tar den framlagte uavhengighetserklæringen, datert 07.07.21 fra 

oppdragsansvarlig revisor Tore Kristensen og Silje Nygård, Rogaland Revisjon IKS til 

orientering. 

 
Behandling i kontrollutvalget 10.09.21: 
Medlemmene hadde ingen merknader.  
 
Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 10.09.21: 
 

Utsira kontrollutvalg tar den framlagte uavhengighetserklæringen, datert 07.07.21 fra 

oppdragsansvarlig revisor Tore Kristensen og Silje Nygård, Rogaland Revisjon IKS til 

orientering. 

 
SAK 18/21 ORIENTERING OM REVISJONSSTRATEGI FOR REVISJONSÅRET 

2021 
 
Sekretariatets innstillinger: 
Utsira kontrollutvalg tar Rogaland Revisjons revisjonsstrategi for revisjonsåret 2021 og 
revisors gjennomgang om interimsrevisjonen så langt i 2021 til orientering.  
 
Behandling i kontrollutvalget 10.09.21: 
Oppdragsansvarlig revisor Tore Kristensen orienterte om selskapet Rogaland Revisjon IKS, 
nå er eid av 23 kommuner og fylkeskommunen. De er 17 ansatte innen regnskapsrevisjon og 
9 innen forvaltningsrevisjon. Han opplyste at Edith Sætrevik eller han ville møte i utvalget 
framover. Senere ville nyansatte Deanne Kvammen ta over. Han gikk gjennom regelverk, om 
hva som lå innenfor planlegging av revisjonsstrategi, om vesentlighetsgrenser, risiko-
vurderinger og planlagte angrepsvinkler og om forenklet etterlevelseskontroll. Han viste også 
noen nøkkeltall for Utsira kommune. Utvalgsleder takket for orienteringen og så fram til godt 
samarbeid i årene framover. 
 
Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 10.09.21: 
 
Utsira kontrollutvalg tar Rogaland Revisjons revisjonsstrategi for revisjonsåret 2021 og 

revisors gjennomgang om interimsrevisjonen så langt i 2021 til orientering.  

  

SAK 19/21 BUDSJETT FOR 2022 - KONTROLLARBEIDET I KOMMUNEN – 
KONTROLLUTVALGETS FORSLAG 

 
Sekretariatets innstilling: 
Utsira kontrollutvalg foreslår et samlet budsjett for kontrollarbeidet i Utsira kommune for 
budsjettåret 2022 med en totalramme på kr 440 000 eks. mva. fordelt følgende: 
 
Kontroll- og kvalitetsutvalgets utgifter  kr     40 000 
Sekretariatstjenester (HKS IKS)  kr   118 000 
Revisjonstjenester (RR IKS)   kr   282 000 
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Behandling i kontrollutvalget 10.09.21: 
 
Utvalgssekretær gjorde greie for oppsettet. Utvalget hadde merket seg den kraftige økningen, 
men sluttet seg til budsjettforslaget.  
 

Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 10.09.21 og innstilling til kommunestyret: 
 
Utsira kontrollutvalg foreslår et samlet budsjett for kontrollarbeidet i Utsira kommune for 

budsjettåret 2022 med en totalramme på kr 440 000 eks. mva. fordelt følgende: 

 

Kontroll- og kvalitetsutvalgets utgifter  kr     40 000 

Sekretariatstjenester (HKS IKS)  kr   118 000 

Revisjonstjenester (RR IKS)   kr   282 000 

 
SAK 20/21 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 10.09.21 
  
20. Statusoversikt pr. september 2021 
21. Deloitte – status om arbeidet med forvaltningsrevisjonsrapport  
22. Kommunestyrevedtak 17.06.21, sak 23/21– Rogaland Revisjon IKS 
23. Kommunestyrevedtak 17.06.21, sak 28/21 – Oppfølging av forvaltn. revisjon vann 
24. Kommunestyrevedtak 17.06.21, sak 30/21 – Årsmelding 2020 
25. Kommunestyrevedtak 17.06.21, sak 31/21 – Regnskap 2020 
26. Tilbakemelding vedr. kvikkleireforhold på Utsira  
27. FKT – medlemsinfo juni 2021 
28. Økonomirapport 30.06.21 til FSK 18.08.21, sak 44 
29. Generalforsamling 29.04.21 - Rutebåten Utsira AS  
 
Behandling i kontrollutvalget 10.09.21: 
Utvalgssekretær gjorde greie for referatsakene. Utvalget hadde ingen merknader. 
 
Enstemmig vedtak i kontrollutvalget 10.09.21: 
 
Utsira kontrollutvalg tar referatsakene 20-29/21 til orientering.  

 

Eventuelt 
Ingen saker ble meldt eller tatt oppunder Eventuelt. 
 
Neste møte: fredag 12. november 2021  
 
Foreløpige saker: orientering fra barnehagestyrer, Deloittes forvaltningsrevisjonsrapport om 
prosjektstyring m.m og møteplan for 2022. 
 
Utsira, 10. september 2021 
 
 
 
Lodvar Mathiassen (sign.)     Toril Hallsjø (sign.) 
Leder                                          Utvalgssekretær 
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SAKSGANG 
Utvalg Møtedato Saksnr 
Kontrollutvalget 12.11.21 22/21 

Saksansvarlig: Arkivkode: Arkivsak: 
Toril Hallsjø 216 

ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN – BARNEHAGESTYRER 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Utsira kontrollutvalg tar barnehagestyrer Marlin Eriksens gjennomgang om sitt arbeids- og 
ansvarsområde  i Utsira barnehage til orientering. 

Saksorientering 
Kontrollutvalget vedtok i møtet 13.02.20, sak 3/20 å invitere kommunale ledere til å komme å 
orientere om sitt arbeids- og ansvarsområde etter en plan. Vedtaket var følgende: 

Utsira kontrollutvalg vedtar følgende plan for orienteringer fra administrasjonen i 
denne valgperioden: 

08.05.20 Rådmann og økonomisjef 
11.09.20 Rektor/oppvekstsjef  
13.11.20 Biblioteksjef  

2021 
Møte 1 Miljø- og jordbrukssjef 
Møte 2 Barnehagestyrer ( utsatt til møte nr 4, erstattet med helse-og omsorgssjef) 
Møte 3 Helse- og omsorgssjef  (erstattet med næringsutvikler)   
Møte 4 Assisterende rådmann (utsatt til senere og erstattet med barnehagestyrer) 
2022 
Møte 1 Drifts- og utviklingssjef ( ass. rådmann) 
Møte 2 Fysioterapeut 
Møte 3 Økonomisjef 

Tidsrammen settes til 30 min. inklusiv spørsmål.  

Sekretariatet gis fullmakt til å invitere i en annen rekkefølge enn slik listen over 
kommunale ledere er satt opp dersom den som inviteres ikke har anledning til å stille i 
det aktuelle møtet.  

Orienteringene er tenkt å gjøre utvalget bedre kjent med driften av kommunen og de 
utfordringer kommunen har. Planen/invitasjonen ble oversendt rådmannen 12.02.20. Det gikk 
fram i brevet at tidspunktene kunne endres/byttes for de invitere. 
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Kontrollutvalget vedtok i møtet 12.02.21, sak 2/21 bl.a. følgende: 

Utsira kontrollutvalg ønsker at helse- og omsorgssjefen tar sin gjennomgang om sitt 
arbeids- og ansvarsområde i neste møte 7. mai og at barnehagestyrer da tar sin 
orientering til høsten.  

Til dette møtet ønsker utvalget at barnehagestyrer Marlin Eriksen orienterer.  

Kommunedirektøren opplyser at styrer stiller med en kort presentasjn om barnehagen og 
svarer på spørsmål. Oppvekstsjef og rektor Joakim Lund vil også stille på møtet. 

Kommunedirektøren er av ordføreren bedt om å dekke et oppdrag på fastlandet, så hun vil til 
dette møtet stille med stedfortreder. 

Sekretariatet pleier å foreslå (kun veiledende) at det blir orientert om følgende:  

Tjenesteområdet og tjenestetilbd 
• Hvordan tenesteområdet er organisert
• Hvilke tjenester som ligger til tjenesteområdet

Budsjett og regnskap (økonomi) 
• Rammer
• Resultater

Tanker om framtiden 
• Utfordringer
• Planer

Utvalget kan komme med innspill på emne og spørsmål i forkant av møtet, men helst så tidlig 
som mulig, slik at den inviterte kan forberede seg på dette. 

Aksdal,  03.11.21 

Toril Hallsjø 
Daglig leder/utvalgssekretær 
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SAKSGANG 
Utvalg Møtedato Saksnr 
Kontrollutvalget 12.11.21 23/21 
Kommunestyret 16.12.21 

Saksansvarlig: Arkivkode: Arkivsak: 
Toril Hallsjø 216 

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTEN «PROSJEKTSTYRING, 
LEVERANDØR- OG KONTRAKTSOPPFØLGING» 

Sekretariatets forslag til vedtak og innstilling til kommunestyret: 

1. Utsira kommunestyre tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Prosjektstyring, leverandør –
og kontraktsoppfølging» fra Deloitte AS til orientering.

2. Rapporten oversendes kommunedirektøren for videre oppfølging av rapportens
anbefalinger.

3. Kommunedirektøren gir tilbakemelding til kommunestyret via kontrollutvalget om
oppfølging av rapporten innen 9 måneder etter kommunestyrets vedtak.

Vedlegg: Rapporten – «Prosjektstyring, leverandør – og kontraktsoppfølging» utarbeidet av 
Deloitte AS, oktober 2021 

Bakgrunn 
Kontrollutvalget vedtok i møtet 12.02.21, sak 3/21 at de ønsket å få lagt fram utkast til 
prosjektplan på et prosjekt om prosjektstyring, leverandør – og kontraktsoppfølging til møtet i 
mai. Temaet/ene er blant de som er på listen over aktuelle prosjekt i plan for 
forvaltningsrevisjon for årene 2020-2024. De aktuelle prosjektene var/er følgende: 

• kommunens informasjonskanaler
• spesialundervisningen
• skolefritidsordningen
• samarbeidet av tjenester for barn og unge med særlige behov,
• prosjektstyring
• kontrakts- og leverandøroppfølging

Kommunestyret vedtok planen i møtet 17.12.20, sak 56/20, men det ble også gitt fullmakt til å 
fravike planen. 
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Utvalget godkjente prosjektplanen i møtet 07.05.21, sak 10/21, hvor rammer og tidsplan for 
Deloitte AS ble fastlagt. Rammen ble satt til 65 timer. Timetallet inkluderer presentasjon av 
rapporten i utvalget, men ikke forberedelse og presentasjon av rapport i kommunestyret. 

 Bestillingen ble sendt fra sekretariatet i brev datert 18.05.21 til Deloitte med ønske om 
overlevering av rapport innen oktober.  

Mandatet 
Formålet med forvaltningsrevisjonen var/er å undersøke om Utsira kommune har etablert 
system og rutiner for organisering, planlegging, styring og gjennomføring av 
investeringsprosjekt, samt oppfølging av kontrakter og leverandører i investeringsprosjekt 

Forvaltningsrevisjonen skal være forbedringsorientert, og ha som formål å gi anbefalinger om 
tiltak dersom forvaltningsrevisjonen avdekker avvik eller mulige forbedringsområder.  

Problemstillinger 
Med bakgrunn i formålet, ble det formulert følgende problemstillinger: 

1. Har Utsira kommune etablert system som sikrer tydelige rolle- og ansvarsforhold og
rapportering ved planlegging, styring og gjennomføring av investeringsprosjekt?

a. Er det etablert retningslinjer og rutiner for å sikre tydelig rolle- og ansvarsdeling
og tydelige fullmakter i forbindelse med planlegging, styring og gjennomføring av
investeringsprosjekt?

b. I hvilken grad har kommunen tilstrekkelig kompetanse til å planlegge, styre og
gjennomføre investeringsprosjekt?

c. Er det etablert rutiner for å vurdere behov for eventuell ekstern kompetanse ved
planlegging, styring og gjennomføring av investeringsprosjekt?

d. Er det etablert tydelige krav og retningslinjer for rapportering ved gjennomføring
av investeringsprosjekt?

2. I hvilken grad har Utsira kommune etablert rutiner for kontrakts- og
leverandøroppfølging?

a. Retningslinjer/rutiner som sikrer tydelig plassering av ansvar for kontrakts-
oppfølging i investeringsprosjekt?

b. Rutiner for å stille krav til seriøsitet i kontrakter med leverandører?

c. Rutiner for å gjennomføre kontroll med at seriøsitetskrav blir etterlevd i prosjekt?
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Rapporten 

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i samsvar med kravene i RSK001 - Standard for 
forvaltningsrevisjon og kvalitetssikret i samsvar med kravene til kvalitetssikring i Deloitte 
Policy Manual. Metoder som har vært benyttet er dokumentanalyse og intervju. Det er 
gjennomført intervjuer med kommunesirektør og drifts- og utviklingssjefen. Data fra 
intervjuene er verifisert, dvs. at de har fått mulighet til å lese gjennom referatene og gjøre 
eventuelle korrigeringer. 

Til grunn for rapporten ligger også en gjennomgang og analyse av sentrale dokumenter opp 
mot revisjonskriteriene. Liste over sentrale dokument og litteratur er tatt inn i rapportens 
vedlegg 3. Revisjonskriteriene framgår i vedlegg 2 og høringsuttalelsen følger som vedlegg 1.  

Deloitte sitt team har bestått av oppdragsansvarlig revisor Birte Bjørkelo, prosjektleder Frode 
Løvlie og prosjektmedarbeider Kjersti Gjuvsland. 

Med dette som utgangspunkt har Deloitte gjennomført prosjektet. Rapporten er oversendt 
kommunedirektøren til uttalelse. Sekretariatet mottok endelig rapport med høringsuttalelse 
den 29.10.21.  

Vurderinger og anbefalinger 

Basert på funnene i forvaltningsrevisjonen, har Deloitte anbefalt at Utsira kommune setter i 
verk følgende tiltak: 

1. Skriftliggjøre etablert praksis for planlegging og gjennomføring av
investeringsprosjekt, og vurdere å skriftliggjøre praksisen som er etablert for bruk
av eksterne konsulenter til utførelse av bestemte oppgaver i gjennomføringen av
investeringsprosjekt (for eksempel anbudsprosesser).

2. Vurdere å utarbeide rutiner som spesifiserer i hvilke prosjektert det kan være behov
for å innhente ekstern kompetanse, samt hvilke vurderinger som bør gjøres for å
sikre at en knytter til seg den riktige kompetansen.

3. Sikre at det blir gjennomført risikovurderinger i forbindelse med planlegging av
investeringsprosjekt.

4. Vurdere å spesifisere hvordan rapportering i investeringsprosjekt skal innrettes,
under dette konkretisere hvilke forhold og hendelser i prosjektet det skal rapporteres
om, samt hvordan og når rapporteringen skal utføres.

5. Skriftliggjøre etablert praksis for plassering av ansvar for kontraktsoppfølging.

6. Etablere, og ta i bruk rutiner som

a. stille krav til seriøsitet i kontrakter med leverandører.
b. skildre hvordan kommunen vil gjennomføre kontroll av seriøsitetskrav i
investeringsprosjekt, både i prosjekt som kommunen selv gjennomfører, men også i
prosjekt der kommunen leier inn eksterne prosjektledere.
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Sekretariatet viser til rapportens sammendrag, som ligger fremst i rapporten og revisors 
vurderinger i rapportens kapitler 2 til 4. I kapittel 2 er tjenesteområdet nærmere omtalt, i 
kapittel 3 om rolle- og ansvarsforhold i investeringsprosjekt og i kapittel 4 om kontrakts- og 
leverandøroppfølging.. Ut i fra sine vurderinger har revisor i kommet fram til konklusjon og 
anbefalinger i kapittel 5. Disse er gjengitt samlet ovenfor. For mere detaljer vises det til selve 
rapporten. 
 
I følge forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 14 skal revisor sende utkast av rapporten til 
uttalelse til kommunedirektøren. Uttalelsen skal i sin helhet fremgå av rapporten. Noe av 
uttalelsen fra kommunesdirektøren er gjengitt nedenfor, og fullstendige kommentarer framgår  
i rapporten under vedlegg 1. 
 
Kommunedirektørens kommentarer 
Rapporten er verifisert og kommunesdirektørens tilbakemelding er tatt inn i rapporten. 
Kommunedirektøren skriver blant annet følgende (utdrag): 
 

Vi takker for god dialog og interessant rapport.  
 
……………….. 

 
Fordi me er ein liten organisasjon som har få og sjeldne stor byggeprosjekt, treng me å 
gjera dette så enkelt, lettfatteleg og varlig som råd. Eg har ambisjon om å utarbeide eit 
pedagogisk godt flytediagram som kan følgjast som ein nøkkel med ulike 
handlingsalternativ. Me vil leite etter gode døme på slike for andre mindre organisasjonar. 

 
 
Konklusjon 
Sekretariatet har gjort en vurdering av at rapporten er av god kvalitet ihht. standardkravene til 
forvaltningsrevisjonsrapporter (RSK001), og at den er i samsvar med kontrollutvalgets 
bestilling og vedtatt prosjektplan. Valg av revisjonskriterier er relevante sett opp mot 
problemstillingene. Revisors vurderinger og anbefalinger er videre basert på innsamlet 
materiale, revisjonskriteriene og de metodiske avgrensningene.  
 
Undersøkelsen/revisjonen viser at Utsira kommune har etablert retningslinjer knyttet til 
fullmakter og styring i investeringsprosjekt, og at det er etablert en tydelig politisk styring av 
investeringsprosjekt i kommunen. Undersøkelsen viser også at det er lav terskel for å leie inn 
ekstern kompetanse knyttet til gjennomføringen av investeringsprosjekt.  
 
Kommunen har få store investeringsprosjekter, og at det er tett oppfølging fra politisk nivå i 
de prosjektene som blir gjennomført. Undersøkelsen viser videre at arbeidet med 
prosjektstyring, leverandør- og kontraktsoppfølging i Utsira kommune på noen områder ikke 
er tilfredsstillende. Nærmere om dette er framgår under revisors anbefalinger. 
 
Resultatet etter forvaltningsrevisjonen viser at kommunen har forbedringspotensialet, i og 
med at undersøkelsen avdekker flere forbedringsområder. Sekretariatet vil på den bakgrunn 
anbefale at kontrollutvalget ber kommunestyret vedta at revisors anbefalinger blir fulgt opp. 
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Sekretariatet vil anbefale at det settes en frist for kommunedirektøren til når kommunestyret 
via kontrollutvalget får tilbakemelding om status for anbefalingene. 
 
En forvaltningsrevisjonsrapport skal systematisk følges opp for å sikre at forvaltningen setter i 
verk tiltak for å rette opp påviste avvik/svakheter og kontrollutvalget må sørge for at 
kommunestyrets vedtatte merknader til rapporter følges opp av kommunedirektøren. Det er 
anbefalt at slik oppfølging skjer fra 6 til 12 måneder etter at rapporten er vedtatt av 
kommunestyret.  
 
I denne saken kan det være naturlig å sette 9 måneder, da av forholdene vil det trenge noet tid 
å gjennomføre. Det er bedre å få tilbakemelding for hva som er gjort enn å få tilbakemelding 
om hvilke planer for tiltak som er tenkt å bli satt i verk. Tilbakemelding om iverksatte og 
gjennomførte tiltak vil da kunne bli lagt fram som sak om oppfølging for utvalg/ 
kommunestyret høsten 2022.  
 
I følge rundskriv H-02/06 skal kontrollutvalget innstille direkte til kommunestyret i 
forbindelse med behandling av forvaltningsrevisjonsrapport. 
 
 
Aksdal, 03.11.21 
 
 
Toril Hallsjø (sign.) 
Daglig leder/utvalgssekretær 
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3 

Samandrag 

I samsvar med bestilling frå kontrollutvalet i sak PS 10/21, 7. mai 2021, har Deloitte gjennomført ein forvaltningsrevisjon 
av prosjektstyring, leverandør- og kontraktsoppfølging i Utsira kommune. Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore 
å undersøkje om Utsira kommune har etablert system og rutinar for organisering, planlegging, styring og gjennomføring 
av investeringsprosjekt, samt oppfølging av kontraktar og leverandørar i investeringsprosjekt. I samband med 
undersøkinga har Deloitte gjennomgått relevant dokumentasjon frå kommunen og gjennomført to intervju.  

Undersøkinga viser at Utsira kommune har etablert retningslinjer knytt til fullmakter og styring i investeringsprosjekt, og 
at det er etablert ei tydeleg politisk styring av investeringsprosjekt i kommunen. Undersøkinga viser også at det er lav 
terskel for å leige inn ekstern kompetanse knytt til gjennomføringa av investeringsprosjekt. Det blir understreka at 
kommunen har få store investeringsprosjekt, og at det er tett oppfølging frå politisk nivå i dei prosjekta som blir 
gjennomført.   

Undersøkinga viser vidare at arbeidet med prosjektstyring, leverandør- og kontraktsoppfølging i Utsira kommune på 
nokre områder ikkje er tilfredsstillande.  

• Kommunen har i liten grad utarbeidd rutinar og retningslinjer for å sikre eit tilfredsstillande arbeid med
planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekt, og det er i liten grad tydeleggjort kva aktivitetar og
oppgåver som skal gjennomførast i dei ulike fasane av investeringsprosjekta. Vidare er det ikkje etablert rutinar
som omtalar korleis vurderingar av behov for eventuell ekstern kompetanse i samband med planlegging og
gjennomføring av investeringsprosjekt skal gjerast, samt kva omsyn som skal takast i dei høva der kommunen
vurderer å hente inn ekstern kompetanse. Samla gir dette risiko for at det førekjem svikt, feil eller manglar i 
gjennomføringa av investeringsprosjekt i kommunen.

• Utsira kommune har ikkje utarbeidd retningsliner eller rutinar som plasserer ansvar for kontraktsoppfølging i
investeringsprosjekt eller for å gjennomføre kontroll med at seriøsitetskrav blir etterlevd i investeringsprosjekt.
Når det gjeld kommunen si plikt til å stille krav til seriøsitet i kontraktar med leverandørar, går det fram av
undersøkinga at det verken er rutinar eller praksis som sikrar at dette blir gjennomført. Dette er ikkje i samsvar
med krav om at kommunen som offentleg oppdragsgjevar er forplikta til å stille kontraktmessige krav om
seriøsitet i leverandørkontraktar (jf. forskrift om løns- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar).

Deloitte sin konklusjon og tilrådingar går fram av kapittel 5 i rapporten. 
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1 Innleiing 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har gjennomført ein forvaltningsrevisjon av prosjektstyring, leverandør- og kontraktsoppfølging i Utsira 
kommune. Prosjektet blei bestilt av kontrollutvalet i Utsira kommune i sak PS 10/21, 7. mai 2021. 

Temaa prosjektstyring, leverandør- og kontraktsoppfølging inngjekk i plan for forvaltningsrevisjon vedteke av 
kommunestyret i møte den 17. desember 2020, sak 56/20. Prosjektplanen blei bestilt etter drøftingar i 
kontrollutvalsmøtet den 12. februar 2021, sak PS 3/21. 

1.2 Føremål og problemstillingar 

Føremålet med forvaltningsrevisjonen har vore å undersøkje om Utsira kommune har etablert system og rutinar 
for organisering, planlegging, styring og gjennomføring av investeringsprosjekt, samt oppfølging av kontraktar og 
leverandørar i investeringsprosjekt. 

Med bakgrunn i føremålet, er følgjande problemstillingar undersøkt: 

1. Har Utsira kommune etablert system som sikrar tydelege rolle- og ansvarsforhold og rapportering i samband 
med planlegging, styring og gjennomføring av investeringsprosjekt? 

a. Er det etablert retningsliner og rutinar for å sikre tydeleg rolle- og ansvarsdeling og tydelege 
fullmakter i samband med planlegging, styring og gjennomføring av investeringsprosjekt? 

b. Er det etablert tilstrekkeleg rutinar for planlegging, styring og gjennomføring av 
investeringsprosjekt?1 

c. I kva grad har kommunen tilstrekkeleg kompetanse til å planlegge, styre og gjennomføre 
investeringsprosjekt? 

d. Er det etablert rutinar for å vurdere behov for eventuell ekstern kompetanse i samband med 
planlegging, styring og gjennomføring av investeringsprosjekt? 

e. Er det etablert tydelege krav og retningsliner for rapportering i samband med gjennomføring av 
investeringsprosjekt? 

2. I kva grad har Utsira kommune etablert rutinar for kontrakts- og leverandøroppfølging? Under dette: 

a. Retningsliner/rutinar som sikrar tydeleg plassering av ansvar for kontraktsoppfølging i 
investeringsprosjekt? 

b. Rutinar for å stille krav til seriøsitet2 i kontraktar med leverandørar? 

c. Rutinar for å gjennomføre kontroll med at seriøsitetskrav blir etterlevd i prosjekt? 

1.3 Avgrensing 

Undersøkinga er avgrensa til å sjå på system og rutinar knytt til prosjektstyring og kontrakts- og leverandør-
oppfølging. 

1.4 Metode 

Oppdraget er utført i samsvar med gjeldande standard for forvaltningsrevisjon (RSK 001) og kvalitetssikra i samsvar 
med krava til kvalitetssikring i Deloitte Policy Manual (DPM). 

Oppdraget er gjennomført i tidsrommet mai 2021 til oktober 2021. 

 
1 Denne underproblemstillinga blei lagt til under prosjektgjennomføringa for å betre svare ut føremålet med prosjektet. 
2 Krav som er meint å motverke sosial dumping og arbeidslivkriminalitet, til dømes krav til lønns- og arbeidsvilkår, bruk av faglærde 
handverkarar og lærlingar, HMS-dokumentasjon og avgrensing av bruk av underleverandørar.  
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1.4.1 Dokumentanalyse 

Rettsreglar har blitt gjennomgått og nytta som revisjonskriterium. Vidare har informasjon om Utsira kommune og 
dokumentasjon på etterleving av interne rutinar, regelverk m.m. blitt samla inn og analysert. Innsamla 
dokumentasjon har blitt vurdert opp mot revisjonskriteria. 

1.4.2 Intervju 

For å få supplerande informasjon til skriftlege kjelder har Deloitte intervjua kommunedirektøren og drifts- og 
utviklingssjefen i Utsira kommune.  

1.4.3 Verifiseringsprosessar 

Oppsummering av intervju er sendt til dei som er intervjua for verifisering og det er informasjon frå dei verifiserte 
intervjureferata som er nytta i rapporten. 

Datadelen av rapporten er sendt til kommunedirektøren for verifisering, og faktafeil er retta opp i den endelege 
versjonen. Høyringsutkast av rapporten er sendt til kommunedirektøren for uttale, og kommunedirektøren sin 
høyringsuttale ligg i vedlegg 1 i rapporten. 

1.5 Revisjonskriterier 

Revisjonskriteria er dei krav og forventningar som forvaltningsrevisjonsobjektet skal bli vurdert opp mot. Kriteria 
er utleia frå autoritative kjelder i samsvar med krava i gjeldande standard for forvaltningsrevisjon. I dette 
prosjektet er revisjonskriteria i hovudsak henta frå kommunelova, forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlege 
kontraktar, forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett, samt relevante ISO-standardar. Kriteria er 
nærare presentert innleiingsvis under kvart tema, og i vedlegg 2 vedlegg til rapporten. 

 

. 
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2 Om tenesteområdet 

2.1 Organisering 

Kommunestyret i Utsira kommune vedtar fireårig handlingsplan med økonomiplan og årsbudsjett. Formannskapet 
er delegert mynde til å handsame saker av prinsipiell karakter, mellom anna saker knytt til større anskaffingar i 
kommunen.  

Kommunedirektøren har det overordna ansvaret for investeringsprosjekt i Utsira kommune. Drifts- og 
utviklingssjefen er gjennom budsjettansvar delegert ansvar for gjennomføring av større investeringsprosjekt. 
Kommunen er del av innkjøpssamarbeidet på Haugalandet. Det er drifts- og utviklingssjefen som har rolla som 
innkjøpsansvarleg og dermed er kommunen sitt kontaktpunkt inn mot innkjøpssamarbeid. Figur 1 viser 
organiseringa av Utsira kommune: 

Figur 1: Organisasjonskart Utsira kommune3 

 

 

2.2 Investeringar i Utsira kommune 

Utsira kommune har i 2019 og 2020 hatt investeringsutgifter for om lag mellom NOK 2,45 millionar og 
NOK 11 millionar. Kommunen nytta i 2019 over NOK 2 millionar på hamner, om lag NOK 3 millionar på 
omsorgsbustadar og om lag NOK 3 millionar på kommunale bustadar 4.  Det er i gjeldande økonomiplan lagt opp 
til å bruke om lag NOK 1,9 millionar i investeringsprosjekt i 2021.  

Tabell 1: Investeringsutgifter i Utsira kommune 2019 og 20205 

 2019 20206 

Investeringar i varige driftsmidlar 11 184 724 2 450 000 

Investeringar i aksjar og andelar i selskap 96 198 115 000 

Avdrag på lån 286 936 0 

Sum investeringsutgifter 11 567 858 2 565 000 

 

 
3 Kjelde: www.utsira.kommune.no/utsira-kommune 
4 Budsjettgjennomgang. Budsjettkontroll pr. 30.09.2019. Utsira kommune. Sak 05/19 i kommunestyremøte 20.11.2019. 
5 Kjelde: Økonomiplan 2021-2024. Utsira kommune 
6 Budjsetterte investeringar. Årsrekneskap for 2020 går ikkje fram av økonomiplan 2021 – 2024 eller årsrapport for 2021.  

Kommunedirektør

Helse- og 
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utviklingssjef
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Kontorfullmektig

Næringsutviklar

Økonomisjef

Miljø- og jordbrukssjef
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I budsjett for 2021 går det fram at investeringsprosjekta som er planlagd gjennomført i løpet av året er utredning 
av kyrkjemur og behov for renovering av kyrkje, asfalteringsprosjekt, ungdomsbustader og oppfølging av pålegg 
ved daminspeksjon.  
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3 Rolle- og ansvarsforhold i 
investeringsprosjekt 

3.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgjande hovudproblemstilling med underproblemstillingar: 

Har Utsira kommune etablert system som sikrar tydelege rolle- og ansvarsforhold og rapportering i samband med 
planlegging, styring og gjennomføring av investeringsprosjekt? 

Under dette: 

• Er det etablert retningsliner og rutinar for å sikre tydeleg rolle- og ansvarsdeling og tydelege fullmakter i 

samband med planlegging, styring og gjennomføring av investeringsprosjekt? 

• I kva grad har kommunen tilstrekkeleg kompetanse til å planlegge, styre og gjennomføre 

investeringsprosjekt? 

• Er det etablert rutinar for å vurdere behov for eventuell ekstern kompetanse i samband med planlegging, 

styring og gjennomføring av investeringsprosjekt? 

• Er det etablert tydelege krav og retningsliner for rapportering i samband med gjennomføring av 

investeringsprosjekt? 

 
3.2 Revisjonskriterier 

I kommunelova § 13-1, 3. og 4. ledd kjem det fram at kommunedirektøren skal sjå til at saker som blir lagt fram 
for folkevalde organ er forsvarleg greia ut og at vedtak som blir fatta av folkevalde organ blir iverksett utan ugrunna 
opphald.  

Kommunelova kapittel 25 inneheld føresegner knytt til kommunen sin internkontroll. Kommunar skal ha 
internkontroll med administrasjonen si verksemd for å sikre at lover og forskrifter blir etterlevd. Ved internkontroll 
etter denne paragrafen skal kommunedirektøren:  

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering 

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer 

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik 

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig 

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll. 

I ISO-standardane «Retningslinjer for kvalitetsledelse i prosjekter» (NS-ISO 10006) og «Ledelsessystemer for 
kvalitetsstyring» (ISO 9001), blir det framheva at eit godt prosjektstyringssystem er viktig for ei profesjonell og 
standardisert prosjektstyring.  Styringssystemet bør innehalde retningslinjer for oppfølging i dei ulike fasane i 
prosjekt (prosjektinitiering, planlegging, gjennomføring og avslutning), samt prosedyrar/rutinar og sjekklister for å 
sikre at aktivitetar blir gjennomført som føresett. 

Ifølge NS-ISO 10006-standarden bør ein i samband med ressursplanlegging vidare fastsette og dokumentere kva 
ressursar som er naudsynte for prosjektet på ulike tidspunkt i gjennomføringa. Kva slags formell kompetanse og 
personlege eigenskapar som er naudsynte bør bli definert. Vidare bør det utarbeidast arbeidsskildringar som 
inkluderer ansvar og mynde. Det bør ifølge standardane også bli identifisert eventuelle gap mellom tilgjengeleg og 
naudsynt kompetanse for prosjektgjennomføring, og ev. avvik som blir avdekt bør handterast. 

Av NS-ISO 10006-standarden går det fram at ein i den innleiande fasen av eit prosjekt bør vedta ei 
prosjektorganisering med klare ansvarsforhold og rapporteringsliner. Det bør også vere gjort avklaringar om 
framdriftsplan og vesentlege kontrakts- og avtaleforhold. Det bør videre vere etablert rutinar for rapportering frå 
prosjektleiinga til leiinga i kommunen og til politiske organ.  

Sjå vedlegg 2 for utfyllande revisjonskriterium. 
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3.3 Retningslinjer og rutinar for å sikre tydeleg rolle- og ansvarsdeling  

3.3.1 Initiering og styring av prosjekt 

Krav og føringar for initiering og styring av investeringsprosjekt i Utsira kommune er nedfelt i to dokument. I Utsira 
kommune sitt delegeringsreglementet går det fram at det er kommunestyret som mellom anna vedtar 
handlingsplan med økonomiplan og årsbudsjett, samt prosjektrekneskap og -rapport for kommunen sine 
investeringsprosjekt. Delegeringsreglementet slår videre fast at formannskapet kan endre drifts- og 
investeringsbudsjettet når ei auke av bevilling for eit investeringsprosjekt gjeld eit prosjekt i fastsett budsjett og 
dekninga skjer ved ein tilsvarande reduksjon i bevilling til eit anna prosjekt eller utgiftspost. Formannskapet skal 
vidare handsame anskaffingar av prinsipiell karakter. Delegeringsreglementet viser vidare til at kommunedirektør 
har fullmakt til å ta avgjersler i alle kurante saker7, har mynde til å utgreie og innstille i alle saker8, og har ansvar 
for å sikre heilskapleg og forsvarleg sakshandsaming. Kommunedirektøren er vidare gitt fullmakt til å forvalte 
kommunen sin økonomi innanfor dei rammene som er sett i økonomireglementet og budsjett- og økonomiplanar. 
Kommunedirektøren kan delegere sitt mynde til andre innan administrasjonen. Det går fram av stillingsskildringar 
for leiarar i administrasjonen at dei mellom anna har delegert ansvar for budsjett innan sine ansvarsområde (helse 
og omsorg, oppvekst og drift og utvikling).  

Reglement for investeringsprosjekt inngår som del av kommunen sitt økonomireglement. 9 Her går det mellom 
anna fram at det for alle investeringsprosjekt skal føreligge eit avgjerslegrunnlag som er tilstrekkeleg kvalitetssikra 
før det kan fattast vedtak i eit prosjekt, og at det er kommunedirektør som har ansvar for kvalitetssikringa. I 
reglementet for investeringsprosjekt går det også fram ei generell prosesskildring for større investeringsprosjekt. 
Her blir det mellom anna peikt på at det skal utarbeidast ein behovsanalyse og at formannskapet er gitt fullmakt 
til å definere krav til dokumentasjon, avgjerslegrunnlag og kvalitetssikring. Når det er gitt bevilling til eit prosjekt 
er det sett krav til at det blir sikra at detaljplanlegginga er kvalitetsmessig tilfredsstillande før prosjektet blir sett i 
gang. Det går ikkje fram av reglement eller anna dokumentasjon kva krav som er sett til dokumentasjon eller kva 
kriterium som skal oppfyllast for at til dømes detaljplanlegginga er kvalitetsmessig tilfredsstillande.  

I kommunen sitt investeringsreglement går det vidare fram at kommunen bør bestemme kva stillingar eller 
funksjonar som har kva mynde i tilknyting til innkjøp og godkjenning av utgifter. Kommunen har utarbeidd ei 
innkjøpsrutine10 der det går fram at verksemds- og seksjonsleiarar mellom anna har ansvar for å: 

• Påse at alle kjøp utføres i hht relevante gjeldende lover, forskrifter og Norske Standarder innenfor aktuelt 

fag, bransje eller sektor og gjeldende HMS-regelverk. 

• Påse at alt anskaffelsesarbeid utføres innenfor kommunens etiske retningslinjer og innkjøpsreglementet. 

Utsira kommune har utanom dette ikkje utarbeidd retningslinjer eller rutinar som skildrar rolle- og ansvarsdeling 
i samband med planlegging, styring og gjennomføring av investeringsprosjekt. 

3.3.2 Praksis for rolle- og ansvarsdeling i planlegging av investeringsprosjekt 

Kommunen har ikkje formalisert rolle- og ansvarsdeling for planlegging av investeringsprosjekt, men som nemnt i 
avsnittet over går det fram av delegeringsreglementet og investeringsreglementet at det er kommunedirektøren 
som har formelt ansvar for å sikre heilskapleg og forsvarleg sakshandsaming. 

Kommunen opplyser at behovet for investeringsprosjekt blir fanga opp politisk eller av kommunedirektøren, og at 
behovet deretter som oftast blir formidla i samband med økonomiplanarbeidet i kommunen. Det blir vist til at det 
i denne delen av prosessen blir utarbeidd førebelse kostnadskalkylar.  

I neste omgang blir det gjennomført detaljprosjektering av investeringsprosjektet. Det blir peikt på at kommunen 
pleier å nedsette ei administrativ arbeidsgruppe i planlegginga av større investeringsprosjekt. Det blir mellom anna 
vist til at både tidlegare rådmann og drifts- og utviklingssjefen var del av ei arbeidsgruppe i samband med ENØK-
prosjekt i Sirahallen, der dei utarbeidde grunnlag for anbodsutlysinga og sikra at dei fekk det dei hadde behov for 
i prosjektet. Også i samband med den planlagde ombygginga av sjukeheimen (Siratun) er det nedsett ei 
arbeidsgruppe som skal planlegge prosjektet.  

 
7 Det blir utdjupa at «en sak skal anses som kurant når det foreligger klare retningslinjer for hvordan den skal behandles eller man har klar 
praksis fra behandling av tilsvarende saker». 
8 med unntak av saker der innstillingsrett er avgrensa av lov 
9 Økonomireglement for Utsira kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 23/2020, 18.06.2020. Gjeldande frå 01.07.2020.  
10 Innkjøpsrutine. Rutine for innkjøp av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider til Utsira kommune. Godkjent 01.02.2019. 
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Kommunedirektøren viser til at dei i kommunen er merksame på at det kan vere utfordrande å treffe på 
budsjettplanlegging i samband med investeringsprosjekt. Ho peiker på at kommunen ofte tar kontakt med andre 
kommunar for å forhøyre seg om pris og budsjett i gjennomførte prosjekt.  

Neste steg er at kommunedirektør fremmer saka for formannskapet. Det går fram at kommunedirektør i 
saksframlegget greier ut om mandat og budsjett for prosjektet. I tillegg blir eventuelt behov for konsulenthjelp og 
byggekomité vurdert. Kommunedirektør opplyser at dersom budsjett for prosjektet ikkje er i samsvar med 
økonomiplan må saka også handsamast i kommunestyret.11 Kommunen opplyser at kommunedirektøren som 
oftast får bistand frå drifts- og utviklingssjef, økonomisjef eller assisterande rådmann i denne utgreiingsfasen. Til 
dømes utarbeider ofte drifts- og utviklingssjefen eit notat med informasjon om gjeldande investeringsprosjekt og 
deretter skriv kommunedirektør dette ut i saksframlegget. 

Det blir i intervju peikt på at kommunen sjeldan gjennomfører større investeringsprosjekt og at det dermed ikkje 
ligg faste føringar for kva som særskilt skal vurderast i planlegginga av desse sakene. Det blir vist til at kommunen 
hentar fram aktuelt rettleiingsmateriell, oppdaterte krav mv. frå sak til sak.  

Kommunen gjennomfører ikkje risikovurderingar eller liknande for å vurdere til dømes kostnadar, framdrift eller 
tidsbruk i investeringsprosjekt. Drifts- og utviklingssjef viser til at det er innleigd konsulent som eventuelt har 
ansvar for dette, og at alt som omhandlar pris er avtalt i kontrakt.  

Kommunedirektør viser til at alle investeringsprosjekt i kommunen er gjennomtenkte og godt drøfta. Kommunen 
har god økonomi, men alle investeringsprosjekt vil påverke kommuneøkonomien og krev difor grundig drøfting. 
Det blir i denne samanheng peikt på at formannskapet har stor reell påverknad i prosjektplanlegginga i kommunen. 
Som døme blir det vist til at kommunen samarbeidde med ein aktør i eit prosjekt om asfaltering av vegar i 
kommunen. Då dette prosjektet var oppe til handsaming i formannskapet før det blei sett i gang, blei 
prioriteringane i prosjektet endra etter drøftingar i formannskapsmøtet. 

I samband med verifiseringa av rapporten understrekar kommunedirektør at kommunen har svært få, og sjeldan 
større byggeprosjekt, og at kommunen difor må skreddarsy opplegget kvar gong dei skal i gang med større 
investeringsprosjekt. Kommunedirektør påpeikar vidare at kommunen har hatt gode erfaringar med større 
byggeprosjekt, og at dei har tillit til at sterk politisk oppfølging og skreddarsaum for kvart prosjekt også vil gi 
kommunen gode resultat i byggeprosjekt i framtida. Kommunedirektør understrekar også at det politiske systemet 
med formannskap, kommunestyre og kontrollutval med stor interesse for alle bygge- og utbetringsprosjekt, sikrar 
ei tett og god oppfølging av prosjekta og minskar risiko for feil. Ho viser til at Utsira som ein liten kommune har 
fordelar når det gjeld god dialog mellom politisk og administrativt nivå, oversikt, innsyn og detaljkontroll, og at 
dette gir kommunen eit fortrinn samanlikna med større organisasjonar som har eit vidare kontrollspenn. 

3.3.3 Praksis for rolle- ansvarsdeling i styring og gjennomføring av investeringsprosjekt 

Kommunedirektøren viser til at budsjettering, planlegging av prosjekt og økonomiplan med tiltak saman dannar 
utgangspunktet for styring av investeringsprosjekt i kommunen.  

Som tidlegare nemnt har ikkje kommunen skriftleggjorte rutinar, prosedyreskildringar eller liknande som skildrar 
kva rollar som har ansvar for ulike aktivitetar og oppgåver i gjennomføringa av investeringsprosjekt. Som nemnt i 
avsnitt 3.3.1 har leiarar i administrasjonen delegert budsjettansvar innan sine ansvarsområde og «påse-ansvar» 
knytt til at innkjøp blir gjennomført i samsvar med regelverket og at anskaffingsarbeid blir utført i samsvar med 
etiske retningslinjer og innkjøpsreglementet.  

Kommunedirektør og drifts- og utviklingssjef har ansvar for gjennomføringa av dei store investeringsprosjekta i 
kommunen. Drifts- og utviklingssjefen har budsjettansvar innan sitt område og med dette ansvar for å 
gjennomføre og følgje opp dei fleste investeringsprosjekt som blir gjennomført i kommunen.  

Tidlegare rådmann styrte sjølv mange av investeringsprosjekta i kommunen. Noverande kommunedirektør viser 
til at hennar rolle i investeringsprosjektet har vore å følgje opp drifts- og utviklingssjef, og sikre at han får rom til å 
utføre arbeidet han er leiar for. Ho viser til at drifts- og utviklingssjef har lang erfaring med å gjennomføre 
investeringsprosjekt, og at hennar rolle meir handlar om å halde seg orientert om status i prosjektet. 
Kommunedirektør peiker på at dersom det hadde vore utfordringar knytt til investeringsprosjekt, så ville ho ha 
vore tettare på styringa av prosjektet. 

Vidare blir både oppvekstsjef og helse- og omsorgssjef tidvis involvert i gjennomføring av investeringsprosjekt 
innan deira sektorar, medan økonomisjef blir naturleg involvert som støttefunksjon i dei fleste 

 
11 E-post 23.09.2021 
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investeringsprosjekta. Assisterande rådmann er kommunedirektøren sin avløysar og blir involvert eller delegert 
fullt ansvar for mindre investeringsprosjekt. Desse er alle med i kommunedirektøren si leiargruppe. Leiargruppa 
har møte kvar veke, og sit nær kvarandre i kontorfellesskap. Informasjon om framdrifta eller utfordringar i 
investeringsprosjekt blir difor enkelt utveksla mellom dei involverte aktørane i kommunen.  

I utgangspunktet er det formannskapet som fungerer som byggekomité. Det er kommunestyret som skal avgjere 
om det eventuelt er behov for ei anna samansetning av byggekomiteen enn medlemmane i formannskapet. I 
byggekomiteen deltar alltid kommunedirektør og som oftast også assisterande rådmann. Relevante fagleiarar 
inngår i byggekomitear dersom dette blir oppretta. Til dømes var oppvekstsjef byggeleiar ved bygging av skulen 
(Sirakompasset) og også med i byggekomiteen.12  

Det har ikkje vore spesielt store overskridingar av budsjettrammer i investeringsprosjekt som har blitt gjennomført 
i kommunen dei siste åra, men kommunedirektør viser til at det har vore ein del budsjettreguleringar undervegs. 
Kommunedirektøren peiker på at politikarane er svært nøye på at prosjekt ikkje skal overskride den økonomiske 
ramma som er vedtatt. Ho viser til at det er strengare krav og forventningar knytt til budsjettering av prosjekt i 
Utsira enn det som har vore tilfelle i andre kommunar der ho tidlegare har vore tilsett. 

I intervju blir det vist til at rolledelinga i investeringsprosjekt fungerer greitt. Kommunen er ein liten og oversiktleg 
organisasjon, og dei handterer desse prosjekta på ein grei måte. 

I det pågåande prosjektet med renovering av taket på skulebygget har det vore drifts- og utviklingssjefen som 
kontinuerleg har følgt opp gjennomføringa av prosjektet. Drifts- og utviklingssjefen viser til at dette er naturleg 
gitt den geografiske plasseringa av prosjektet, og peiker på at dette fungerte godt og at han i gjennomføringa også 
avdekka forhold som kravde oppfølging. Drifts- og utviklingssjef peiker på at han om lag dagleg har gjennomført 
tilsyn med leverandørane som utfører arbeidet med å byte taket på skulen. I evalueringa av sluttproduktet vil 
ekstern konsulent bli nytta for å gjennomgå jobben som er utført. Dersom det skulle dukke opp tvilstilfelle eller 
utfordringar undervegs i eit prosjekt vil formannskapet bli nytta som byggekomité. Han understrekar at det er ei 
felles interesse hos partane at prosjekta blir gjennomført på ein god måte og innan fristar som er sett. 

3.3.4 Vurdering 

Kommunen har gjennom delegerings- og økonomireglement etablert kven som har overordna fullmakter knytt til 
initiering og styring av investeringsprosjekt. Basert på funna i undersøkinga har ikkje Deloitte indikasjonar på at 
denne delegeringa ikkje er føremålstenleg.  

Utsira kommune har ikkje etablert retningslinjer og rutinar for å sikre tydeleg rolle- og ansvarsdeling i samband 
med planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekt, men det er etablert ein praksis for dette. Basert på 
undersøkinga som er gjennomført har ikkje Deloitte indikasjonar på at den praktiske organiseringa ikkje er 
føremålstenleg. Deloitte meiner likevel at kommunen bør skriftleggjere praksis for planlegging og gjennomføring 
av investeringsprosjekt. Dette kan bidra til at kommunen i større grad tydeleggjer kva  aktivitetar og oppgåver som 
skal gjennomførast i dei ulike fasane av kommunen sine investeringsprosjekt, og på denne måten sikre at dette er 
tydeleg og tilgjengeleg også ved eventuell fråvær eller skifte av sentrale medarbeidarar.  

Kommunen gjennomfører ikkje sjølv risikovurderingar i samband med planlegging av investeringsprosjekt, men 
slike vurderingar blir nokre gonger gjennomført av innleigde konsulentar. Deloitte vil peike på at planlegging av 
byggeprosjekt skal innehalde ei risikovurdering, og det bør vidare vere etablert system eller rutinar for å overvaka 
risikoen i heile prosjektperioden (jf. NS-ISO 1006:2017). Deloitte meiner at kommunen må sikre at dette blir 
gjennomført anten av kommunen sjølv eller av innleigd konsulent. På denne måten kan kommunen i større grad 
sikre at det ikkje dukkar opp uønskte hendingar i gjennomføring av prosjekt, ikkje berre knytt til kostnadar og 
produkt, men også til dømes knytt til produktkvalitet og helse, miljø og tryggleik.  

 

3.4 Kompetanse 

3.4.1 Intern kompetanse i kommunen 

Fleire av dei tilsette i leiinga i kommunen har mange år med erfaring innan kommunal leiing og drift, men det blir 
vist til at kommunen per i dag ikkje har faste tilsette med ingeniørkompetanse i administrasjonen. I intervju blir 
det vist til at tilsette i kommunen med relevant utdanning eller bakgrunn blir spurt dersom det er avklaringar eller 
tema dei kan hjelpe til med i samband med planlegging av investeringsprosjekt. Kommunedirektøren peiker på at 
dei i kommunen er opne og medvitne på kva område dei har behov for ekstern kompetanse, og at gjennomføring 

 
12 E-post 23.09.2021 
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av investeringsprosjekt er eit område der dei ikkje har tilstrekkeleg kompetanse internt i administrasjonen. Ved 
gjennomføring av investeringsprosjekt hentar kommunen som hovudregel inn ekstern konsulent.  

Kommunen viser til at det i mindre investeringsprosjekt er tilstrekkeleg med god lokal kunnskap og alminneleg 
kompetanse. Det blir peikt på at innkjøps- og økonomireglementet er førande i desse mindre prosjekta. 

Drifts- og utviklingssjefen peiker på at det er utfordrande å vere ein liten kommune når det gjeld gjennomføring 

av investeringsprosjekt. Han har sjølv ikkje ingeniørkompetanse, men han har 10 år erfaring som leiar i kommunen. 

Han understrekar at det ikkje vil vere føremålstenleg økonomisk for kommunen å tilsette all kompetanse som er 

påkravd for dei ulike oppgåvene dei er sett til å utføre. Kommunen har få investeringsprosjekt, og han viser til at 

det derfor lønar seg å leige inn ekspertise når kommunen sin eigen kompetanse ikkje er tilstrekkeleg. Drifts- og 

utviklingssjef peiker på at det er tryggande for kommunen å leige inn ekstern kompetanse i investeringsprosjekt. 

Gjennomføringa av større prosjekt har fleire potensielle risikoar, og kommunen vil unngå å hamne i ein situasjon 

der til dømes vurderingar dei har gjort i val av leverandør gjer at dei blir klaga inn til KOFA. 

3.4.2 Rutinar for å vurdere behov for ekstern kompetanse 

Utsira kommune har ikkje etablert rutinar for å vurdere behov for ekstern kompetanse i samband med planlegging, 
styring og gjennomføring av investeringsprosjekt.  

Kommunen peiker som nemnt på at terskelen for innleige er lav, men at det samtidig er eit økonomisk spørsmål 
om ein har høve til å leige inn eksterne konsulentar. Vurderingar knytt til behov for ekstern kompetanse i samband 
med planlegging, styring og gjennomføring av investeringsprosjekt blir gjort av kommunedirektøren og/eller 
formannskapet i kvart enkelt tilfelle. Det blir vidare vist til at med avgrensa kompetanse i organisasjonen er 
totalentreprisar og innleige av konsulent for oppfølging ofte den løysinga som blir valt for større prosjekt.  

Når det gjeld utlysing av anskaffingar på Doffin13 eller TED14, går det fram at kommunen ikkje gjennomfører slike 
større anbodsprosessar sjølve. I desse tilfella leiger kommunen inn eksterne konsulentar. Det blir som døme vist 
til at kommunestyret gjennom vedtak godkjente at ekstern konsulent bidrog med anbodsutlysing i prosjektet med 
skifte av tak på skulebygget, men at kommunen tok del i innstilling og val av leverandør. I prosessen med utlysing 
av prosjekt på Doffin blir innleigd konsulentselskap sine malar og skjema nytta. Kommunen har ikkje eigne rutinar 
eller retningslinjer knytt til anbod og kravspesifikasjonar. 

Drifts- og utviklingssjef fortel at tidlegare investeringsprosjekt knytt til ombygging av ventilasjonsanlegg blei utført 
på same vis som skuletak-prosjektet ved at rådgjevande firma i Haugesund gjennomførte anbodsutlysinga på 
Doffin. Han viser til at det er naturleg for kommunen å også nytte konsulentfirma vidare i prosessen med 
gjennomføring av prosjekt.  

Kommunedirektøren viser til at ho vil arbeide tett på drifts- og utviklingssjefen i styring og gjennomføring av 
investeringsprosjekt og samtidig sikre at kommunen har god supplerande kompetanse frå konsulentmiljø. 
Kommunedirektøren peiker på at ho har eit godt nettverk i konsulentbransjen og har oversikt over 
konsulentselskap i området. Ho peiker mellom anna på at det er eit veksande konsulentmiljø i Haugesund, og at 
ho ønskjer å bygge stabile forhold mellom kommunen og selskapa. Det blir vist til at kommunen ved behov for 
ekstern konsulenthjelp, sender ut førespurnad til to til tre aktuelle konsulentselskap. Kommunen har ikkje 
rammeavtale for kjøp av konsulenttenester.  

3.4.3 Vurdering 

Utsira kommune nyttar som hovudregel ekstern kompetanse for gjennomføring av større investeringsprosjekt. 
Det er etablert praksis at det er kommunedirektøren og/eller formannskapet som gjer vurderinga av behov for 
ekstern kompetanse i kvart enkelt tilfelle. Kommunen har ikkje etablert rutinar som omtalar korleis vurderingar av 
behov for eventuell ekstern kompetanse i samband med planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekt 
skal gjerast, eller kva omsyn som skal takast i dei høva der kommunen vurderer å hente inn ekstern kompetanse.  

Ofte vil det gi seg naturleg i kva situasjonar kommunen vil ha behov for å innhente ekstern kompetanse i 
investeringsprosjekt. Deloitte meiner likevel at Utsira kommune bør vurdere å utarbeide rutinar som spesifiserer 
i kva prosjekt det typisk kan vere behov for å innhente ekstern kompetanse, samt kva vurderingar som bør gjerast 
for å sikre at ein knyter til seg den riktige kompetansen. Deloitte meiner også kommunen bør vurdere å 
skriftleggjere praksisen som er etablert for bruk av eksterne konsulentar til utføring av bestemte oppgåver. 

 
13 Doffin står for Database for offentlige innkjøp. Doffin er den norske nettbaserte databasen for kunngjøringer av offentlige anskaffelser og 
anskaffelser i forsyningssektoren (vann- og energiforsyning, transport og telekommunikasjon) som er underlagt EØS-forskriftene. 
14 TED står for Tenders Electronic Daily Dersom anskaffelser overstiger EØS-terskel skal det kunngjøres i TED.  
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Skriftlege rutinar, samt skriftleggjering av kommunen sin etablerte praksis for bruk av ekstern kompetanse, vil 
etter Deloitte si vurdering styrke internkontrollen på området, og bidra til å redusere risikoen for svikt, feil og 
manglar i ressursplanleggingsprosessane. 

 

3.5 Rapportering 

3.5.1 Datagrunnlag 

Krav til rapportering i investeringsprosjekt som blir gjennomført i Utsira kommune er omtalt i både 
delegeringsreglementet og økonomireglementet. I delegeringsreglement går det fram at administrative vedtak 
om driftsmessige og økonomiske forhold skal rapporterast gjennom budsjettrapporter og/eller munnleg 
orientering til aktuelt politisk utval. I økonomireglementet står det at kommunedirektøren i løpet av første halvår 
skal distribuere konsekvensjustert økonomiplan til formannskapet og kommunestyret og at det skal leggast fram 
oversikt over planlagde investeringsprosjekt med finansiering og driftsverknad i denne rapporteringa. 
Administrasjonen rapporterer vidare gjennom terminrapportar til kommunestyret i juni, september og januar.   

I reglement for investeringsprosjekt15  går det vidare fram at det ved gjennomføring av investeringsprosjekt må 
sikrast tilfredsstillande rutinar for å ha løypande oversikt over utvikling i kostnadar og framdrift, samt rutinar for 
rapportering til kommunestyret. 

Kommunen viser til at i praksis blir det avlagd rapportar gjennom økonomirapporteringa og i referatsaker i 
formannskapsmøte. Som nemnt i avsnitt 3.3 fungerer formannskapet som byggekomité i større 
investeringsprosjekt, og det er også formannskapet som fattar eventuelle vedtak om endringar og finansiering 
innanfor vedtatt budsjettramme. Det er kommunedirektøren som er ansvarleg for å sikre at informasjon om 
eventuelle endringar i prosjekta blir lagt fram i formannskapsmøta. Det blir peikt på at det er kommunedirektør 
som deltar på vegner av administrasjonen i formannskapsmøta, og at det er god dialog og openheit i møta.   

Kommunen viser til at mindre prosjekt med ei ramme på mellom NOK 100.000,- og NOK 300.000 er å rekne som 
drift og at det i desse tilfella oftast er drifts- og utviklingssjefen som rapporterer om framdrift til 
kommunedirektøren. I desse tilfella blir formannskapet involvert i dei periodiske økonomirapporteringane eller i 
eigne saker dersom det til dømes dukkar opp upårekna hendingar eller det er utfordringar knytt til finansiering.  

Kommunedirektøren peiker på at kommunen har god oversikt over prosjekt som blir gjennomført, mellom anna 
fordi dei må rapporterer på eventuelle tilskot og midlar dei mottar i samband med prosjekt. Kommunedirektør 
viser til at kommunen søker stønad og tilskot frå til dømes fylkeskommunen, Statsforvaltaren, Riksantikvaren og 
Miljødirektoratet, og peiker som døme på at kommunen fekk fleire millionar i midlar frå kommunal- og 
moderniseringsdepartementet då kommunen bygde skulen. Dette krev grundig forarbeid, samt rapportering i 
etterkant av prosjektgjennomføringa.   

3.5.2 Vurdering 

Utsira kommune har etablert retningsliner og rutinar for rapportering i samband med gjennomføring av  
investeringsprosjekt. Basert på undersøkinga som er gjennomført har ikkje Deloitte indikasjonar på at dette ikkje 
fungerer føremålstenleg. Likevel vurderer Deloitte at dei etablerte rapporteringsrutinane ikkje i tilstrekkeleg grad 
set tydelege krav til kva forhold det skal rapporterast på i det enkelte prosjekt. Dette kan etter Deloitte si vurdering 
medføre risiko for at rapporteringa frå investeringsprosjekt som er under gjennomføring ikkje alltid inneheld den 
informasjonen/dei opplysningane som det er viktig at administrativ leiing og/eller politikarane mottar.  

 

 
15 Reglement for investeringsprosjekt i Økonomireglement for Utsira kommune. Vedtatt av kommunestyret i sak 23/2020, 18.06.2020. 
Gjeldande frå 01.07.2020.  
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4 Kontrakts- og 
leverandøroppfølging 

4.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgjande hovudproblemstilling med underproblemstillingar: 

I kva grad har Utsira kommune etablert rutinar for kontrakts- og leverandøroppfølging? 

Under dette: 

• Retningslinjer/rutinar som sikrar tydeleg plassering av ansvar for kontraktsoppfølging i investeringsprosjekt? 

• Rutinar for å stille krav til seriøsitet16  i kontraktar med leverandørar? 

• Rutinar for å gjennomføre kontroll med at seriøsitetskrav blir etterlevd i prosjekt? 

 
4.2 Revisjonskriterier 

Jf. forskrift om løns- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar skal Utsira kommune som offentlege oppdragsgjevar 
stille kontraktmessige krav om at tilsette hos leverandørar og eventuelle underleverandørar som direkte 
medverkar til å oppfylle kontraktar, har løns- og arbeidstilhøve i samsvar med allmenngjort tariffavtale, eller ein 
landsomfattande tariffavtale for områder utan slik allmenngjort tariffavtale (jf. § 5). Som oppdragsgjevar skal 
Utsira kommune også gjennomføre nødvendige kontrollar av om krava til løns- og arbeidsvilkår blir overhaldt (jf. 
forskrifta § 7). 

Sjå vedlegg 2 for utfyllande revisjonskriterium. 

4.3 Kontraktsoppfølging 

4.3.1 Datagrunnlag 

Utsira kommune har ikkje utarbeidd skriftlege retningslinjer eller rutinar som omtalar plassering av ansvar for 
kontraktsoppfølging i investeringsprosjekt.  

Kommunen opplyser at ansvar for kontraktsoppfølging ligg til kommunedirektøren, men at dette ansvaret ofte blir 
vidaredelegert til budsjettansvarleg for det aktuelle området som gjennomfører prosjekt. Som tidlegare nemnt i 
rapporten er det som oftast drifts- og utviklingssjefen som får dette ansvaret delegert. Kommunen peiker vidare 
på at det ikkje er etablert rutinar for administrativ delegering og vidaredelegering i kommunen, og at dette mest 
truleg har med å gjere at det er få tilsette og god oversikt i administrasjonen. 

Kommunedirektøren viser til at det i hovudsak er drifts- og utviklingssjefen som per i dag innehar ansvar for 
kontrakts- og leverandøroppfølging i investeringsprosjekt, men det må tilpassast kvart enkelt prosjekt. Ho viser til 
at det til dømes vil vere eit anna oppsett for dei små prosjekta enn prosjekta som er meir omfattande.  

 

4.3.2 Vurdering 

Utsira kommune har ikkje utarbeidd retningsliner eller rutinar som plasserer ansvar for kontraktsoppfølging i 
investeringsprosjekt. Kommunen har likevel ein fast praksis der kontraktsoppfølging inngår i prosjektleiar sitt 
ansvar, og det er i forvaltningsrevisjonen ikkje identifisert opplysningar, utfordringar eller problem som knyter seg 
til mangelfull avklaring av ansvar for oppfølging av kontraktar. 

Deloitte meiner likevel at kommunen med fordel kan skriftleggjere den praksisen som er etablert i kommunen for 
plassering av ansvar for kontraktsoppfølging. Dette vil etter vår vurdering bidra til å tydeleggjere for alle involverte 
kven som har dette ansvaret. Skriftleggjering av roller og ansvar i investeringsprosjekt vil også vere i samsvar med 
praksis for god internkontroll og tilrådingar i relevante ISO-standardar. 

 

 
16 Krav som er meint å motverke sosial dumping og arbeidslivkriminalitet, til dømes krav til lønns- og arbeidsvilkår, bruk av faglærde 
handverkarar og lærlingar, HMS-dokumentasjon og avgrensing av bruk av underleverandørar. 
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4.4 Seriøsitetskrav 

4.4.1 Datagrunnlag 

Forskrift om løns- og arbeidsvilkår i offentleg sektor set krav til at oppdragsgjevar skal stille kontraktsmessige krav 
til seriøsitet hos leverandør i form av mellom anna løns- og arbeidsvilkår i samsvar med allmenngjorde tariffavtalar. 

I Utsira kommune si innkjøpsrutine17 går det som nemnt i kapittel 3 fram at verksemdsleiarar og seksjonsleiarar 
har ansvar for å «påse at alle kjøp utføres i hht. relevante gjeldende lover, forskrifter, Norske Standarder innenfor 
aktuelt fag, bransje eller sektor og gjeldende HMS regelverk».  

Utanom dei generelle krava i innkjøpsrutinen om at kontraktar skal vere utforma lovleg, er det ikkje etablert 
retningslinjer eller rutinar for å sikre at det blir stilt krav om seriøsitet i kommunen sine kontraktar med 
leverandørar. Kommunen peiker på at dei er del av innkjøpssamarbeidet på Haugalandet, og at dei gjennom dette 
samarbeidet sikrar at det blir stilt seriøsitetskrav i kontraktar som er inngått i fellesskap i innkjøpssamarbeidet.   

I intervju går det fram at krav til leverandørar og eventuelt underleverandørar gjeldande løns- og arbeidsvilkår 
ikkje har blitt drøfta av kommunen når det gjeld styring og gjennomføring av investeringsprosjekt. Drifts- og 
utviklingssjefen er usikker på om slike krav inngår i kontraktar med leverandørar, og viser til at kommunen nyttar 
eksterne konsulentar i arbeidet med utforming av kontrakt. Det blir vist til at det blir inngått kontrakt med 
leverandør, men at kommunen i hovudsak har vore opptatt av budsjett og kostnad og at sluttproduktet blir bra.  

Deloitte har fått tilsendt inngått kontrakt i samband med renovering av taket på skulebygget, og det er i denne 
kontrakten ikkje lagt inn krav knytt til seriøsitet i form av t.d. krav til lønns- og arbeidsvilkår eller HMS-
dokumentasjon.18  

Drifts- og utviklingssjef peiker på at kommunen ikkje har utarbeidd eigne kontraktsmalar eller standardavtalar som 

kommunen bruker ved innleige av eksterne konsulentar i investeringsprosjekt. Han viser vidare til at kommunen 

ikkje har etablert tydelege krav til eksterne konsulentar når det gjeld kva det er venta at dei skal følgje opp i 

investeringsprosjekt og eventuelt i kva omfang dei skal følgje opp leverandør, verken gjennom avtale/kontrakt 

med ekstern konsulent eller på anna måte. Drifts- og utviklingssjefen vedgår at kommunen gjerne burde utarbeide 

slike krav til eksterne konsulentar, men peiker samtidig på at dei nyttar anerkjende leverandørar til å gjennomføre 

prosjekt i kommunen. 

 

4.4.2 Vurdering 

Utsira kommune har ikkje etablert rutinar for å stille krav til seriøsitet i kontraktar med leverandørar (under dette 
krav om tilfredsstillande løns- og arbeidsvilkår). Undersøkinga viser at kommunen ikkje heller har praksis for å sikre 
at dette blir utført. Deloitte vil påpeike at kommunen som offentleg oppdragsgjevar er forplikta til å stille 
kontraktmessige krav om seriøsitet i leverandørkontraktar (jf. §5 i forskrift om arbeidsvilkår i off. kontraktar). 
Arbeidet mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping forutset at offentlege innkjøparar stiller krav til mellom 
anna løns- og arbeidsvilkår i relevante kontraktar. 

Deloitte vil understreke at i tilfella der kommunen leiger inn eksterne konsulentar for gjennomføring av 
investeringsprosjekt er det framleis kommunen som er ansvarleg oppdragsgjevar og som dermed skal sikre at det 
blir stilt krav til seriøsitet i kontraktar som blir inngått med leverandørar.   

 

4.5 Kontroll av at seriøsitetskrav blir etterlevd 

4.5.1 Datagrunnlag 

Utsira kommune har ikkje etablert rutinar for å gjennomføre kontroll med at seriøsitetskrav blir etterlevd i 
investeringsprosjekt. 

Det blir vist til at det er den enkelte leiar sin kompetanse og skjønn, samt formelle krav i innkjøpsrutinen og 
økonomireglementet som styrer korleis kommunen følger opp at seriøsitetskrav blir etterlevd. 

 
17 Utsira kommune. Innkjøpsrutine. Rutine for innkjøp av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider til Utsira kommune. Godkjent 
01.02.2019.  
18 Det blir i kontrakten vist til at Norsk bygge- og anleggskontrakt (NS 8405 2. utgåve) er gjeldande for avtalen. Av direktorat for forvalting og 
økonomistyring sine fagsider om offentlege anskaffingar går det fram at krav til lønns- og arbeidsvilkår må leggast til som eige bilag dersom 
ein brukar ein norsk standardkontrakt: www.anskaffelser.no/verktoy/veiledere/veileder-om-lonns-og-arbeidsvilkar-i-offentlige-kontrakter-
bokmal  
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Kommunen opplyser at i større investeringsprosjekt blir ansvaret for å følgje opp leverandørar i praksis lagt til 
innleigd konsulentselskap, men at kommunen ikkje har rutinar for å følgje opp at konsulentar fører kontroll med 
at seriøsitetskrav blir etterlevd i prosjekt. I intervju blir det vist til at kommunen heller ikkje gjennomfører slike 
kontrollar sjølv. 

4.5.2 Vurdering 

Utsira kommune har ikkje etablert rutinar for å gjennomføre kontroll med at seriøsitetskrav blir etterlevd i 
investeringsprosjekt. Kommunen har heller ikkje rutinar for å stille krav til at innleigde konsulentselskap 
gjennomfører denne typen kontrollar på vegner av kommunen i investeringsprosjekt.  

Deloitte meiner at kommunen bør etablere rutinar som skildrar korleis kommunen vil gjennomføre kontroll av 
seriøsitetskrav i investeringsprosjekt, både i prosjekt som kommunen sjølv gjennomfører, men også i prosjekt der 
kommunen leiger inn eksterne prosjektleiarar. Det er vidare viktig at kommunen sikrar at rutinane blir tatt i bruk 
og etterlevd i dei investeringsprosjekta som blir gjennomført. Dette vil kunna bidra til å sikra ein tilfredsstillande 
kontroll av at seriøsitetskrav blir etterlevd. 
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5 Konklusjon og tilrådingar 

I denne forvaltningsrevisjonen har Deloitte undersøkt om Utsira kommune har etablert system og rutinar for 
organisering, planlegging, styring og gjennomføring av investeringsprosjekt, samt oppfølging av kontraktar og 
leverandørar i investeringsprosjekt. 

Utsira kommune har etablert retningslinjer knytt til fullmakter og styring i investeringsprosjekt. Det går vidare fram 
av undersøkinga at det er etablert tydeleg politisk styring av investeringsprosjekt i kommunen. Undersøkinga viser 
vidare at det er lav terskel for å leige inn ekstern kompetanse knytt til gjennomføringa av investeringsprosjekt. Det 
blir understreka at kommunen har få store investeringsprosjekt, og at det er tett oppfølging frå politisk nivå i dei 
prosjekta som blir gjennomført.   

Undersøkinga viser at arbeidet med prosjektstyring, leverandør- og kontraktsoppfølging i Utsira kommune på 
nokre områder ikkje er tilfredsstillande.  

• Kommunen har i liten grad utarbeidd rutinar og retningslinjer for å sikre eit tilfredsstillande arbeid med 
planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekt. Kommunen bør skriftleggjere praksis for planlegging 
og gjennomføring av investeringsprosjekt for å bidra til at kommunen i større grad tydeleggjer kva  aktivitetar 
og oppgåver som skal gjennomførast i dei ulike fasane av kommunen sine investeringsprosjekt. På denne 
måten kan kommunen sikre at ansvar, oppgåver og aktivitetar i samband med investeringsprosjekt er tydelege 
og tilgjengelege også ved eventuell fråvær eller skifte av sentrale medarbeidarar. 

• Kommunen gjennomfører i liten grad risikovurderingar i samband med planlegging av investeringsprosjekt. 
Det går fram av etablerte standardar på området at planlegging av byggeprosjekt skal innehalde ei 
risikovurdering, og at det bør vere etablert system og rutinar for å overvaka risikoen i heile prosjektperioden. 
Kommunen må sikre at risikovurderingar blir gjennomført anten av kommunen sjølv eller av innleigd 
konsulent. På denne måten kan kommunen i større grad sikre at det ikkje dukkar opp uønskte hendingar i 
gjennomføring av prosjekt, ikkje berre knytt til kostnadar og produkt, men også til dømes produktkvalitet, 
helse, miljø og tryggleik. 

• Utsira kommune nyttar som hovudregel ekstern kompetanse for gjennomføring av større 
investeringsprosjekt. Det er etablert praksis at det er kommunedirektøren og/eller formannskapet som gjer 
vurderinga av behov for ekstern kompetanse i kvart enkelt tilfelle. Kommunen har ikkje etablert rutinar som 
omtalar korleis vurderingar av behov for eventuell ekstern kompetanse i samband med planlegging og 
gjennomføring av investeringsprosjekt skal gjerast, samt kva omsyn som skal takast i dei høva der kommunen 
vurderer å hente inn ekstern kompetanse. Kommunen bør vurdere å utarbeide rutinar som spesifiserer i kva 
prosjekt det typisk kan vere behov for å innhente ekstern kompetanse, samt kva vurderingar som bør gjerast 
for å sikre at ein knyter til seg den riktige kompetansen. Kommunen bør vidare vurdere å skriftleggjere 
praksisen som er etablert for bruk av eksterne konsulentar til utføring av bestemte oppgåver. Skriftlege 
rutinar, samt skriftleggjering av kommunen sin etablerte praksis for bruk av ekstern kompetanse, vil vere i 
samsvar med krav til god internkontroll og kunne bidra til å redusere risikoen for svikt, feil og manglar i 
ressursplanleggingsprosessane. 

• Utsira kommune har etablert retningsliner og rutinar for rapportering i samband med gjennomføring av  
investeringsprosjekt. Samtidig set ikkje dei etablerte rapporteringsrutinane i tilstrekkeleg grad tydelege krav 
til kva forhold det skal rapporterast på i det enkelte prosjekt. Dette kan medføre risiko for at rapporteringa 
frå investeringsprosjekt som er under gjennomføring ikkje alltid inneheld den informasjonen/dei 
opplysningane som det er viktig at administrativ leiing og/eller politikarane mottar.  

• Kommunen har ikkje utarbeidd retningsliner eller rutinar som plasserer ansvar for kontraktsoppfølging i 
investeringsprosjekt. Kommunen har likevel ein fast praksis der kontraktsoppfølging inngår i prosjektleiar sitt 
ansvar, og det er i forvaltningsrevisjonen ikkje identifisert opplysningar, utfordringar eller problem som knyter 
seg til mangelfull avklaring av ansvar for oppfølging av kontraktar. Kommunen kan med fordel skriftleggjere 
den praksisen som er etablert i kommunen for plassering av ansvar for kontraktsoppfølging, då dette kan 
bidra til å tydeleggjere for alle involverte personar kven som har dette ansvaret.  

• Utsira kommune har ikkje etablert rutinar for å stille krav til seriøsitet i kontraktar med leverandørar, og har 
heller ikkje etablert  praksis for å sikre at dette blir utført. Dette er ikkje i samsvar med regelverket sine krav 
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til kommunen som offentleg oppdragsgjevar. Kommunen har heller ikkje etablert rutinar for å gjennomføre 
kontroll med at seriøsitetskrav blir etterlevd i investeringsprosjekt, eller rutinar for å stille krav til at innleigde 
konsulentselskap gjennomfører denne typen kontrollar på vegner av kommunen i investeringsprosjekt. 
Kommunen bør etablere og ta i bruk rutinar som skildrar korleis kommunen vil gjennomføre kontroll av 
seriøsitetskrav i investeringsprosjekt, både i prosjekt som kommunen sjølv gjennomfører, men også i prosjekt 
der kommunen leiger inn eksterne prosjektleiarar. Dette vil kunna bidra til å sikra ein tilfredsstillande kontroll 
av at seriøsitetskrav blir etterlevd. 

Basert på funna i forvaltningsrevisjonen, tilrår Deloitte at Utsira kommune sett i verk følgande tiltak: 
1. Skriftleggjer etablert praksis for planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekt, og vurderer å

skriftleggjere praksisen som er etablert for bruk av eksterne konsulentar til utføring av bestemte
oppgåver i gjennomføringa av investeringsprosjekt (til dømes anbodsprosessar).

2. Vurderer å utarbeide rutinar som spesifiserer i kva prosjekt det kan vere behov for å innhente ekstern
kompetanse, samt kva vurderingar som bør gjerast for å sikre at ein knyter til seg den riktige
kompetansen.

3. Sikrar at det blir gjennomført risikovurderingar i samband med planlegging av investeringsprosjekt.

4. Vurderer å spesifisere korleis rapportering i investeringsprosjekt skal innrettast, under dette
konkretisere kva forhold og hendingar i prosjektet det skal rapporterast om, samt korleis og når
rapporteringa skal utførast.

5. Skriftleggjer etablert praksis for plassering av ansvar for kontraktsoppfølging.

6. Etablerer, og tar i bruk rutinar som

a. stiller krav til seriøsitet i kontraktar med leverandørar.

b. skildrar korleis kommunen vil gjennomføre kontroll av seriøsitetskrav i investeringsprosjekt,
både i prosjekt som kommunen sjølv gjennomfører, men også i prosjekt der kommunen leiger
inn eksterne prosjektleiarar.
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: Revisjonskriterier 

Krav i lov og forskrift 

Internkontroll 

I kommunelova § 13-1, 3. og 4. ledd, går følgjande krav til kommunedirektøren fram: 

«Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Utredningen 

skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. 

Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Hvis 

kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av 

vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte.» 

Kommunelova kapittel 25, som tredde i kraft 1.1.2021, inneheld nye og skjerpa føresegn knytt til kommunen sin 
internkontroll: 

«Kommuner og fylkeskommuner skal ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover og 

forskrifter følges. Kommunedirektøren i kommunen og fylkeskommunen er ansvarlig for internkontrollen. 

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter og risikoforhold. 

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren 

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll.»

Det er fleire anerkjente rammeverk som skildrar grunnprinsipp for god internkontroll. Eit av dei mest brukte 
rammeverka for internkontroll er COSO-modellen.19 Hovudelementa i COSO-modellen er felles for fleire av dei 
ulike rammeverka for internkontroll. Dei viktigaste elementa er:  

• kontrollmiljø

• risikovurdering

• kontrollaktivitetar

• kommunikasjon og informasjon

• oppfølging frå leiinga

Løns- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar 

Alle anskaffingar i offentleg regi er plikta til å leggje til grunn ein klausul i kontrakten som skal sikre at 
arbeidstakarane sine løns- og arbeidsvilkår ikkje vil pressast i ein konkurranseutsett marknad. Bakgrunnen kjem av 
ratifiseringa av ILO-konvensjon nr. 94 av 1949. I 2005 vart det innført eit krav om at teneste- og bygg- og 
anleggskontraktar inngått av statlege myndigheiter skulle innehalde krav om løns- og arbeidsvilkår for 
oppdragstakars tilsette. Som ein del av den dåverande regjeringa sin handlingsplan mot sosial dumping, blei 
konvensjonen gjort gjeldande for kommunar, fylkeskommunar og offentlegrettsleg organ frå 2008 gjennom 
forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlege kontraktar. Denne slår fast at oppdragsgjevar skal stille 
kontraktmessige krav om at tilsette hos leverandørar og eventuelle underleverandørar som direkte medverkar til 
å oppfylle kontraktar, har løns- og arbeidsvilkår i samsvar med allmenngjort tariffavtale, eller en landsomfattande 
tariffavtale for den aktuelle bransje (jf. § 5). Oppdragsgjevar skal også gjennomføre nødvendige kontrollar av om 
krava til løns- og arbeidsvilkår blir overhaldt (jf. § 7). 

Informasjons- og påseplikt og innsynsrett 

Forskrifta gjeld der det blir utført arbeid innafor verkeområda til ein allmenngjeringsforskrift, jf. allmenn-
gjøringslova § 3, som til dømes Forskrift om delvis allmenngjøring av tariffavtale for byggeplasser i Norge. 

19 COSO: Internal Control – Integrated Framework (2013). 
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Forskrifta om informasjons- og påseplikt og innsynsrett § 5 pålegg bestiller av oppdrag frå entreprenørar og 
leverandørar ei informasjonsplikt ovanfor sine kontraktspartar. Det går fram av § 5 at «bestiller skal i kontrakter 
med entreprenører eller leverandører informere om at virksomhetenes arbeidstakere minst skal ha de lønns- og 
arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskrifter. Den samme informasjonsplikten gjelder for entreprenører 
eller leverandører når disse inngår avtaler med underleverandører.» 

Vidare går det fram av forskrifta § 6 at hovudleverandør skal «påse at lønns- og arbeidsvilkår hos virksomhetens 
underleverandører er i overensstemmelse med gjeldende allmenngjøringsforskrifter». Denne påseplikta 
innebærer at «det skal iverksettes systemer og rutiner for å undersøke og om nødvendig følge opp at 
allmenngjøringsforskrifter etterleves. Påseplikten kan oppfylles for eksempel ved at det tas inn kontraktsklausuler 
om at arbeidstakere minst skal ha de lønns- og arbeidsvilkår som følger av allmenngjøringsforskrifter, og at dette 
følges opp gjennom innhenting av dokumentasjon på arbeidstakeres lønns- og arbeidsvilkår». 

Prinsipp for prosjektstyring 

I ISO-standardane «Retningslinjer for kvalitetsledelse i prosjekter»20 og «Ledelsessystemer for kvalitetsstyring»21, 
blir det framheva at eit godt prosjektstyringssystem er viktig for ei profesjonell og standardisert prosjektstyring.  
Av standardane går det fram at eit tilfredsstillande prosjektstyringssystem må forutsettast å innehalde mellom 
anna følgjande element: 

• Planleggingen og koordineringen må omfatte hele prosjektet.  

• Veldefinerte og omforente styringsprinsipper må benyttes gjennom hele prosjektet. 

• Problemer i prosjektgjennomføringen må kunne identifiseres så tidlig som mulig. 

• Prosjektstyringssystemet må være slik utformet at det gir grunnlag for god kommunikasjon på alle nivåer i 

prosjektorganisasjonen.  

• Informasjonsmengden prosjektet produserer må være i tråd med det behov som eksisterer på ulike nivåer på 

informasjonsmottakersiden.   

• Rapportering av forbruk av ressurser må skje med den frekvens som er nødvendig etter hvert som prosjektet går 

fremover.  

• Avviksrapporteringen må være slik at den lett kan bidra til konkrete handlinger.22 

Nedanfor er det konkretisert korleis krava i teori og standardar for prosjektstyring inngår i hovudfasane i 
prosjektgjennomføringa. 

Prosjektstyringssystem 

Styring av investeringsprosjekt omfattar aktivitetar og prosessar både i den kommunale organisasjonen og i ein 
funksjon eller grupper spesielt oppretta for prosjektet. Styringssystemet bør innehalde retningsliner for oppfølging 
i dei ulike fasane i prosjekt (prosjektinitiering, planlegging, gjennomføring og avslutning), samt prosedyrar/rutinar 
og sjekklister for å sikre at aktivitetar blir gjennomført som forutsett. Vidare er det viktig at kommunen legg til 
rette for at tilsette får opplæring i bruk av prosjektstyringssystemet, og sørger for at systemet gjennomgåande blir 
nytta ved gjennomføring av prosjekt. 

I følge NS-ISO 10006 skal det ved start av enkeltprosjekt utarbeidast ein kvalitetsplan for prosjektet som beskriver 
aktivitetar og ressursar som er naudsynte for å nå prosjektet sine mål. Det bør vere ein periodisk gjennomgang av 
framdriftsplanen for prosjekt, og eventuelle avvik frå framdriftsplanen bør bli identifisert og vurdert.23 

Initiering/planlegging 

Av NS-ISO 10006-standarden går det vidare fram at det i forprosjektfasen er viktig å klargjere målet med 
prosjektet. I byggeprosjekt vil den overordna målsettinga vere å realisere byggeprosjektet. Meir spesifikke mål for 
eit prosjekt kan vere knytt til kvalitet, teknikkar for utføring, tidsfrist, økonomisk ramme mv. Økonomiske rammer 
må bygge på kostnadsoverslag som er realistiske, der det er teke omsyn til alle kostnadar og gjort påslag for 
usikkerheit knytt til prosjektføresetnader o.l. 

Planlegginga av prosjekt skal innehalde ei risikovurdering, og det bør vere etablert system eller rutiner for å 
overvake risikoen i heile prosjektperioden. Av ISO-standarden går det fram at:  

«Identifisering av risiko bør ikke bare ta i betraktning risiko ved kostnader, tid og produkt, men også risiko på områder som 
produktkvalitet, trygghet, pålitelighet, profesjonelt ansvar, informasjonsteknologi, sikkerhet, helse og miljø. [...] All identifisert risiko 

 
20 NS-ISO 10006:2017 «Retningslinjer for kvalitetsledelse i prosjekter». 
21 NS-ISO 9001:2015 «Ledelsessystemer for kvalitetsstyring – krav». 
22 Westhagen (2003), gjengitt i Jessen (2005):301 
23 NS-ISO 10006:2017, avsnitt 7.4.5 
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bør vurderes. Ved denne vurderingen bør det tas hensyn til erfaringer og historiske data fra tidligere prosjekter. [...] Resultatene fra 
alle analyser og vurderinger bør registreres og kommuniseres til relevant personell.»24 

Ifølge Norsk Standard si rettleiing i prosjektleiing, NS-ISO 21500:2012, bør ein planlegge innkjøp før ein går i gang 
med innkjøpsprosessen, med det formål å sikre og dokumentere strategi og generell prosess for innkjøpa før 
igangsetting. Når ein kontrakt er inngått startar kontraktstyringa. 

På DFØ sine fagsider om offentlege innkjøp, anskaffelser.no, er det utarbeidd ein rettleiar for 
kontraktsoppfølging25. Der går det frem at det er forskjell på kontraktsoppfølging avhengig av om det dreier seg 
om enkle leveransar, rammeavtalar eller større investeringsprosjekt:  

Ved enkle leveranser, kan kontraktsforpliktelsene være oppfylt ganske raskt, varen eller tjenesten mottas til 

avtalt tid, sted og kvalitet og kontrakten er oppfylt. 

Ved rammeavtaler kan leveransene bli oppfylt suksessivt gjennom hele avtaleperioden og her må 

enkeltleveransene sees i sammenheng opp mot kontraktsmessig ytelse. Dette krever andre rutiner enn ved 

enkle leveranser. 

Ved større investeringsprosjekter (…) vil kontraktsoppfølgingen kreve intensiv oppfølgning for å sikre at ytelsen 

blir levert. Inngåelse av avtalen er startskuddet på igangsettelse av et stort prosjekt. Selve ferdigstillelsen av 

slike ytelser kan ta flere år og også kreve interne leveranser. Her kreves tett oppfølgning, fremdriftsplaner, 

grensesnitt mot internleveranser, eskaleringsrutiner mm. 

Auka byggherrekontroll vil i praksis seie ein kontroll på staden der leveransen har skjedd om at masser, kvalitet og 
utføring er i samsvar med bestilling. I samband med byggearbeid er det kommunen sin byggeleiar som 
gjennomfører slik kontroll. Dei færraste kommunar har i dag tilsett eigne byggeleiarar. Kommunane engasjerer 
derfor normalt byggeleiarar for å ivareta kommunen sine byggherreinteresser på byggeplassen. Direktoratet for 
Byggkvalitet (DiBK) utarbeidde i 2008 ein rettleiar26 som gir råd om korleis ein planlegg eit byggeleiaroppdrag, kva 
krav kommunane bør stille og korleis ein følgjer opp kontrakten. Mellom anna inneber det å arrangere 
oppstartsmøte med kontraherte entreprenørar, kontrollere materialar og utføringa på byggeplassen undervegs, 
og avhalde faste byggemøte. Kommunar blir oppmoda om å ha ei strukturert evaluering av entreprenøroppdrag.  

Gjennomføring 

Ifølge NS-ISO 10006-standarden bør ein i samband med ressursplanlegging vidare fastsette og dokumentere kva 
ressursar som er naudsynte for prosjektet på ulike tidspunkt i gjennomføringa. Kva slags formell kompetanse og 
personlege eigenskapar som er naudsynte bør bli definert. Vidare bør det utarbeidast arbeidsskildringar som 
inkluderer ansvar og mynde. Det bør ifølge standardane også bli identifisert eventuelle gap mellom tilgjengeleg og 
naudsynt kompetanse for prosjektgjennomføring, og ev. avvik som blir avdekt bør handterast. 

Av NS-ISO 10006-standarden går det fram at ein i den innleiande fasen av eit prosjekt bør vedta ei 
prosjektorganisering med klare ansvarsforhold og rapporteringsliner. Det bør også vere gjort naudsynte 
avklaringar om framdriftsplan og vesentlege kontrakts- og avtaleforhold. Av NS-ISO 10006:2017, pkt. 5.2.6 går det 
også fram at «prosjektorganisasjonen bør forvisse seg om at passende kommunikasjonsprosesser fastsettes, og at 
informasjonen utveksles mellom prosjektets prosesser og mellom prosjektet, andre aktuelle prosjekter og 
initiativtakerorganisasjonen.». Det bør i tillegg vere etablert rutinar for rapportering frå prosjektleiinga til leiinga i 
kommunen og til politiske organ. 

I samsvar med byggherreforskrifta har prosjektleiinga ansvar for regelmessig oppfølging av prosjektet, under dette 
leverandørar og kontraktar. Av NS-ISO 10006:2017, går det fram at det bør settast i verk eit system for 
kontraktsstyring som sikrar at kontraktsforholda blir oppfylt, og der leverandøren si utføring blir overvaka for å 
sikre at alle forhold som er kontraktsmessig relevante blir oppfylt. 

Prosjektleiinga må ha oversikt over rekneskapen for prosjektet og overvake framdrift og kvalitet. Som eit ledd i 
oppfølginga bør prosjektleiinga ha fokus på avvik og årsaker til avvik. Hensikta med eit avviksrapporteringssystem 
er å kunne sette i verk tiltak på eit så tidleg tidspunkt som mogleg for å kunne gjere naudsynte justeringar i 
prosjektet og ta høgde for konsekvensane av avvik.27  

24 NS-ISO 10006:2017, avsnitt 7.7.2 og 7.7.3 
25 Henta frå: https://www.anskaffelser.no/prosess/gjore-anskaffelser/anskaffelsesprosessen/kontraktsoppfolging 
26 Henta frå: https://dibk.no/globalassets/eksisterende-bygg/verktoy/byggledelse-oppdrag-og-kvalitetssystemveileder.pdf 
27 NS-ISO 10006:2017, avsnitt 7.5.4 
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: Sentrale dokument og 
litteratur 

Lov og forskrift 

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). 
LOV-2021-06-18-127 

• Arbeids- og sosialdepartementet. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. FOR-2020-02-
12-128 

• Arbeids- og sosialdepartementet. Forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett. FOR-2008-02-22-
166 

Førearbeider, rundskriv, rettleiarar mv. 

• NS-ISO 10006:2017. Kvalitetsledelse. Retningslinjer for kvalitetsledelse i prosjekter. Norsk Standard. 

• NS-ISO 9001:2015. Ledelsessystemer for kvalitet. Krav. Norsk Standard. 

• NS-ISO 21500:2012. Veiledning i prosjektledelse. Norsk Standard. 

Dokument frå kommunen 

• Utsira kommune. Politisk delegeringsreglement for 2021-2024 – Utsira kommune. Vedtatt i kommunestyret 
17.06.2021 i sak 25/21. 

• Økonomireglement for Utsira kommune. Vedtatt 18.06.2020 i sak 23/2020. Gjeldande frå 01.07.2020 

• Utsira kommune. Innkjøpsrutine. Rutine for innkjøp av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider til Utsira 
kommune. Godkjent dato: 01.02.2019. 

• Utsira kommune. Budsjett 2021. Detaljert budsjett-arbeidsredskap for avdelingene.  
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UTSIRA KOMMUNE Saksframlegg 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS Side 1 av1 

SAKSGANG 
Utvalg Møtedato Saksnr 
Kontrollutvalget 12.11.21 24/21 

Saksansvarlig: Arkivkode: Arkivsak: 
Toril Hallsjø 033 

MØTEPLAN FOR 2022 - KONTROLLUTVALGET 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Utsira kontrollutvalg godkjenner følgende møteplan for 2022: 

fredag 18. februar, fredag 13. mai, fredag 9. september og fredag 11. november 
kl. 12.30. 

Sekretær, kan i samråd med utvalgsleder, endre eller kansellere møtedato ved behov. 

Vedlegg: Oversiktskalender for 2022  

Saksorientering: 
Sekretariatet har, med utgangspunkt i tidligere års møter, laget et forslag til møteplan for 
2022. Det er satt opp fire møtedatoer som tidligere år. Tidligere år, men ikke i 2020 og 2021, 
har det bare vært avholdt tre møter pr år, da utvalgsleder i samråd med sekretær har valgt å 
avlyse møtet på nyåret, hvis det bare har vært årsmelding til behandling. Utvalgets årsmelding 
har da blitt lagt fram i regnskapsmøtet i mai.  

Da det er vedtatt en plan for orienteringer vil møtet på nyåret også trolig bli avholdt neste år. 
Møtene har vært på fredager fra kl. 12.30 til kl. 14.30. Det har bare hendt et par ganger at det 
har vært en litt knapp tidsramme.  

Møtedag er videreført som tidligere pga rutetabellen til båten. Torsdag er det ingen retur kl. 
14.45 og onsdager har både Bokn og Karmøy sine møtedager. Sveio har sine møtedager 
mandag og Tysvær tirsdag.   

Møtene er åpne for publikum og presse og datoene skal gjøres kjent for innbyggerne på 
kommunens nettsider. Det er viktig at møteplanen blir holdt når den er vedtatt. Medlemmene 
må merke seg datoene, og bør ikke legge ferier og andre oppdrag til disse fire dagene i året.  

Første møte i kontrollutvalget vil utvalgets årsmelding bli satt på sakslisten. I maimøtet vil 
kontrollutvalget behandle kommunens årsregnskap. Administrasjonen har hatt praksis for at 
regnskapet har vært lagt fram for kommunestyret i junimøtet.   
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UTSIRA KOMMUNE Saksframlegg 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS Side 2 av1 

For 2022 er møteplanen  for formannskap og kommunestyret foreløpig ikke kjent, men 
sekretariatet regner med at det holdes formannskapsmøte i begynnelsen av juni og 
kommunestyremøte i midten av juni, som tidligere år. 

Formannskapet kan nemlig ikke gjøre vedtak før årsregnskapet har vært behandlet i 
kontrollutvalget, dvs. at innstillingen/uttalelsen skal følge saken. Kontrollutvalgsmøtet blir 
foreslått til 13. mai, som skulle gå fungere greit, når uttalelsen skal sendes ut med 
sakspapirene til formannskapets møte i begynnelsen av juni og kommunestyret medio juni.  

Møtedato i mai som kan diskuteres i møtet skal legges til 13. mai eller 20. mai. 

I september blir budsjettet for kontrollutvalget behandlet og i november møteplanen. 
Vinterferie og høstferie er planlagt lagt til uke 9 og uke 41, og det har vært tradisjon for ikke å 
legge møter i disse ukene.  

Hvis septembermøtet flyttes til 16. september vil  utvalgssekretær måtte be kollega stille som 
sekretær.  I november er det mulig å flytte møtedato, dersom 11. november for noen av 
medlemmene ikke skulle passe.  

Det er hadde vært greit dersom kommunedirektør også sjekker om det allerede nå er kjent om 
det blir mulige forfall fra henne på foreslåtte datoer. 

Dersom det blir endringer vil det i så fall bli gitt melding om dette så snart dette er kjent. 
Videre er det også mulig å ha ekstramøte/er dersom det skulle være behov for det.  

Aksdal 03.11.21 

Toril Hallsjø (sign.) 
Daglig leder/utvalgssekretær 
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UTSIRA KOMMUNE Saksframlegg 

Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS 

SAKSGANG 
Utvalg Møtedato Saksnr 
Kontrollutvalget 12.11.21 25/21 

Saksansvarlig: Arkivkode: Arkivsak: 
Toril Hallsjø 216 

REFERATSAKER  12.11.21 

Sekretariatets forslag til vedtak: 

Utsira kontrollutvalg tar referatsakene 30—35/21 blir tatt til orientering  

Vedlegg: 

30. Statusoversikt pr. november 2021
31. KST-sak 04.11.21, sak 46/21–Presentasjon av budsjett og budsjettdokumenter 2022-25
32. FKT- medlemsinformasjon september 2021
33. Haugaland Brann og redning IKS – innkalling til representantskapsmøte 12.11.21
34. Invitasjon – Konferanse for kontrollutvalgene i Rogaland 02.12.21 i Sandnes
35. Invitasjon – NKRFs Kontrollutvalgskonferanse  02-03.02.22 på Gardermoen

Saksorientering: 

Vedlagt følger de ovenfor opplistede tema, brev og meldinger til kontrollutvalgets 
orientering. 

Aksdal, 03.11.21 

Toril Hallsjø 
Daglig leder/utvalgssekretær 
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Haugaland kontrollutvalgssekretariat IKS Side 1 

Saker fra bestilling til behandling i kontrollutvalget 

Tema Valgt KU Status Ferdig Merknader 
Forvaltningsrevisjon 
Prosjektstyring m.m. 

12.02.21, 
sak 3/21 

07.05.21. 
sak 10/21 

Ferdig 
rapport 

 Høsten 
2021 

 Deloitte AS 
v/Løvlie 
65 t 

Barnehagestyrer 13.02.20, 
sak 3/20 

12.11.21, 
sak ? 

Invitert 
12.11.21 

Orientering 
Marlin Eriksen 

Ass. rådmann 13.02.20, 
sak 3/20 

1. møte
2022

Saker under politisk behandling eller til oppfølging i kontrollutvalget 

Tema Bestilt 
Behandling 
i KU 

Behandling 
i KST 

Planlagt 
oppfølging Merknader 

Forvaltningsrevisjon 
Prosjektstyring m.m 

07.05.21. 
sak 10/21 

 12.11.21, 
sak 23/21 

Desember 
2021 

Avsluttede prosjekt/orienteringer  

Tema Bestilt 
Behandlet 

i KU 
Behandlet 
i KST Oppfølging Merknader 

Næringsutvikler 
 August 
2021 

10.09.21, 
sak 14/21 

Orientering 
Tore Meinert 

Oppfølging av forvaltn. 
– revisjon vann

18.06.20, 
sak 5/20 

 07.05.21, 
sak 11/21 

17.06.21, 
sak 28/21 

KU 10.09.21 
KST 04.10 

Helse- og omsorgssjef 
13.02.20, 
sak 3/20 

07.05.21, 
sak 7/21 

- Orientering 
Bente Pettersen 

Miljø- og jordbrukssjef 
13.02.20, 
sak 3/20 

12.02.21, 
sak 2/21 

- Orientering 
Atle Grimsby 

Biblioteksjef 
13.02.20 13.11.20 

Sak 19/20 
- - Orientering 

Hildegunn Eek 

Oppvekstsjef 
13.02.20 11.09.20, 

sak 12/20 
- Orientering 

Arna Leidland 
Evaluering av 
skolematordningen 

09.09.20, 
sak 13/20 

13.11.20, 
sak 20/20 

17.12.20, 
sak 55/20 

- 

Vannkvaliteten på 
Utsira og vannverket 

22.11.19, 
sak19/19 

12.02.20, 
sak 2/20 

18.06.20, 
sak 21/20 

17.06.21, 
Sak 28/21 

Skriftlig svar 
fra adm. 

Befolkningsutvikling 24.05.19 20.09.19, 
sak 9/19 

02.11.19, 
sak 5/19 

Skriftlig svar 
fra adm. 

Plan for forvaltnings-
revisjon 2020-2024 

22.11.19 13.11.20 17.12.20, 
sak 56  

Plan for eierskap-
skontroll 2020-2024 

22.11.19 13.11.20 17.12.20, 
sak 57/20 
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Sekretariat:  
FKT  
Postboks 41 Sentrum 
0101 Oslo   
fkt@fkt.no     

Telefon 
414 71 166 

www.fkt.no 
Twitter: @FKT_no 
Bank: 0539 43 90447 
Org. nr. 989 545 159  

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale 
kontrollutvalg og deres sekretariat. 

Medlemsinformasjon september 2021 

Høsten er her enten vi liker det eller ikke. Det fine med høsten er at vi får mer innetid som 

kan brukes på litt faglig oppdatering: 

Kurs og konferanser 

Kontrollutvalgslederskolen 2021, 18.-19. oktober (fysisk og digital) 

For å få gjennomført det faglige opplegget på en best mulig pedagogisk måte, har vi satt et 

tak på antall deltakere på ca. 50 personer for det fysiske arrangementet. 

Kontrollutvalgsmedlemmer kan melde seg på, men lederne vil bli prioritert. Vi holder av 

noen plasser til sekretariat. Det er ennå noen plasser igjen. Ta en titt på programmet. Her 

er det mye bra. Fristen for påmelding til fysisk samling er 24. september. Fristen for 

påmelding digitalt er 17. oktober. 

Vi er i gang med å planlegge kurs om hvordan kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og 

årsberetning kan gjøres mer informativ og spennende. Det blir et digitalt arrangement på 

Teams, ca. midten av januar. Det kommer mer informasjon om i løpet av høsten. 

For de av dere som er tidlig ute med å legge møteplaner, kan det være verdt å merke seg 

datoen for konferansene våren 2022: Sekretariatskonferansen 2022, Scandic Lillestrøm, 

16.-17. mars og Fagkonferanse og årsmøte 2022, Lily Contry Club 8.-9. juni 2022 

Veileder for sekretariatets håndtering av personopplysninger 

Sekretariatene har visse plikter etter personvernregelverket når personopplysninger samles 

inn og brukes. FKT har derfor utarbeidet en mal som kan være til hjelp slik at 

sekretariatene kan få bedre oversikt over behandling av personopplysninger. Formålet er å 

sikre at personopplysninger behandles på en forsvarlig måte.  Vi hadde digitalt høringsmøte 

13. september. Det var bra oppslutning. Frist for å sende skriftlig høringssvar er 1. oktober.

Kontrollutvalgsboken 

Mange av dere har spurt om når departementet vil komme med en ny utgave av 

Kontrollutvalgsboken. Da er det hyggelig å kunne melde at nå er arbeidet endelig i gang. 

Departementet legger ikke opp til en stor revisjon. Boken vil stort sett bli seende ut som 

2015-utgaven.  FKT er invitert til å komme med innspill til endringer og evt. nye tema som 

bør være med. I den sammenhengen har vi utfordret sekretariatene til å sende inn forslag 

(frist 6. oktober). Departementet håper å bli ferdig med arbeidet rundt årsskiftet, men tar 

forbehold om at det kan skje uforutsette endringer i planene i forbindelse med 

regjeringsskiftet. 
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https://www.fkt.no/konferanser-og-kurs/ku-lederskolen-host-2021/


Annet faglig påfyll 

«Høy tillit til institusjonene og best i klassen, men ikke fri for korrupsjon»  

Ny korrupsjonsrapport fra TI-Norge: Det er grunn til å være på vakt når nesten halvparten 

av de spurte i Norge frykter gjengjeldelser ved å rapportere om tilfeller av korrupsjon. 

Da er det betimelig å spørre: Er det trygt å varsle til kontrollutvalget?  

Varsler har et tydeligere vern når det varsles eksternt. Er det ekstern varsling når en 

kommuneansatt varsler til kontrollutvalget? spør generalsekretæren i et debattinnlegg i 

Kommunal Rapport. 

Handlingsrom og bredere virkemiddelbruk viktig for nyttige tilsyn 

På oppdrag fra KS har Deloitte gjennomført en undersøkelse om statsforvalternes tilsyn 

med kommunene. Undersøkelsen viser at det er relativt store forskjeller både mellom 

sektorer og mellom embeter når det gjelder erfaring fra konkret samordning med 

forvaltningsrevisjoner. Framover bør det arbeides enda mer med erfaringsdeling både ved 

bruk av nasjonal tilsynskalender og hvordan tilsyn og forvaltningsrevisjoner på en god måte 

kan ses i sammenheng. 

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet FKT i 2019 et 

utkast til en veileder for samordning mellom statlig tilsyn og kommunal egenkontroll. På 

grunn av pandemien er ferdigstillelsen av prosjektet utsatt. Rapporten fra KS tyder på at 

det fortsatt er behov for veiledning på hvordan man kan få til god samordning. 

Styret  

Styret hadde møte 16. august i Grimstad i forbindelse med Arendalsuka. Du finner 

protokollen på medlemssiden (krever pålogging). Styret har sitt neste styremøte 18. 

oktober i forbindelse med Kontrollutvalgslederskolen.  

Nye medlemmer 

Vi ønsker kontrollutvalgene i Rennebu og Ørland kommuner velkommen som nye 

medlemmer i FKT. Nå har vi 207 medlemmer (186 kontrollutvalg og 21 sekretariat). 

Tre andre kommuner i Trøndelag har meldt om at de ønsker å bli medlem fra 2022. 

De av dere som ønsker tilgang til medlemssidene kan sende en e-post til fkt@fkt.no for å få 

tildelt passord. Dette gjelder alle utvalgsmedlemmer.  

FKT ønsker dere fine høstdager! 

Vennlig hilsen  

Anne-Karin Femanger Pettersen,  

Generalsekretær 
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Haugaland brann  

og redning iks 
 

 

Møteinnkalling 
 for  

representantskapet for Haugaland brann og redning iks 

 
 

Møtested: Diktervegen 8, Haugesund 

Møtedato: 12.11.2021 

Tid: 0900-1200 
   
 
Ved forfall skal varamedlem møte. Hvis ikke medlem eller varamedlemmet kan møte skal dette meldes 
brannsjef.   
 
 
SAKSLISTE 
 

Sak nr Tittel Saksbehandling 

21/014 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak 

21/015 Godkjenning av protokoll 23.04.2021 Vedtak 

21/016 Godkjenning av protokoll 24.08.2021 Vedtak 

21/017 Budsjett 2022 med økonomi- og handlingsplan 2022-2025  Vedtak 

21/018 Klageorgan i HBR iks Vedtak 

21/019 

Orienteringssaker 
- status handlingsplan etter bekymringsmeldinger 
- status beredskapsanalyse 

status brannstasjoner 

Orientering 

21/020 Eventuelt - 

 
 
 
 
 
Sted: Haugesund 
Dato: 18.10.2021 
 
 
 
 

Gerd Helen Bø   
representantskapsleder   

  Dag Botnen 
  brannsjef 
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Forum for kontrollutvalg i Rogaland inviterer til konferanse 

Konferanse for kontrollutvalgene 
Quality Hotel Residence, Sandnes - 2 desember 2021 

PROGRAM  

09:00 – 10:00 Registrering og mingling 

10:00   Velkommen  

10:05 – 11.15 Koronapandemien 
Foredrag ved Geir Sverre Braut, seniorrådgiver, professor (HVL), SUS. 

11:15   Pause – 15 minutter 

11:30 – 12.15 Kommuneøkonomi 
Økonomidirektør Sandnes kommune Torunn S Nilsen 

12:15 – 13.00 Lunsj 

13.00 – 13.15 Kulturelt innslag ved Sandnes kulturskole 

13:15 – 14.00 Skråblikk på erfaringer fra kontrollutvalgets arbeid  
Utvalgsledere bidrar med sine refleksjoner rundt kontrollutvalgs-
lederrollen. Hva så de for seg når de tok på seg denne rollen og ble det 
som forventet? 

14:00  Pause – 15 minutter 

14:15 – 15.15 Konsekvensen av korona-pandemien for kommunene 
Rogaland revisjon IKS 

15:15 Pause – 10 minutter 

15:25 Årsmøte – Forum for kontrollutvalg i Rogaland 

Pris kr 950,- pr deltaker 

Påmelding til mette.jensen.moen@rogfk.no senest innen utgangen av mandag 15. 
November 2021. Påmelding må inneholde: navn, verv/funksjon, kommune/firma, 
mailadresse.  

Kontrollutvalgsmedlemmer som oppgir mailadresse, vil få årsmøtesakene tilsendt via e-post 
før konferansen. 
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NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2022 

Tilbake til kursoversikten 

Nøkkelinfo 

Fra/til 2.2—3.2 
Påmeldingsfrist 16.12 

Pris Annonseres senere 
Sted The Qube - Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, 

Gardermoen 

Varighet 2.2.: 10.00 - 17.00 3.2.: 09.00 - 13.00 

Vi har gleden av å invitere til NKRFs årlige Kontrollutvalgskonferanse 2. - 3. 
februar 2022, igjen på Gardermoen. Vi benytter The Qube, som ligger i 
tilknytning til hotellene Clarion Hotel & Congress Oslo Airport og Comfort 
Hotel RunWay. 

Fra den første konferansen i 2005 med ca. 300 deltakere har dette årlige 
arrangementet vokst betydelig og etablert seg som det viktigste og største 
treffpunktet for kontrollutvalgene i kommunal sektor. I 2021 samlet 
konferansen rundt 400 deltakere digitalt. Deltakerrekorden er fra 2020 med 
ca. 800 deltakere. 

Målgruppe 

Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, 
revisorer, ordførere, kommunedirektører og ellers alle med interesse for 
kontroll, revisjon og tilsyn i kommunal sektor. 

Programmet blir annonsert til høsten. Hvis du har forslag til temaer og/eller 
innledere kan du sende en e-post til post@nkrf.no. Sett av datoene allerede 
nå. Mer informasjon kommer senere. 

Etterutdanning: 

• 11 timer iht. NKRFs krav til etterutdanning
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https://www.nkrf.no/kurs
https://www.nordicchoicehotels.no/konferanser-moter/norge/oslo-airport/clarion-hotel-congress-oslo-airport/
https://www.nordicchoicehotels.no/konferanser-moter/norge/oslo-airport/clarion-hotel-congress-oslo-airport/
https://www.nkrf.no/kurs/%7Basset%3A1041354%3Aurl%7D
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