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FORORD 
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne forvaltningsrevisjonen på oppdrag fra 

Vevelstad kommunes kontrollutvalg i perioden mai 2020 til september 2020.  

Kontrollutvalget skal påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, jf. lov om kommuner og 

fylkeskommuner (kommuneloven) § 23-2 punkt c). Forvaltningsrevisjon innebærer å gjøre 

systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra 

kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger1. 

Revisjonsteamet har bestått av prosjektleder/oppdragsansvarlig Unni Romstad, 

prosjektmedarbeider Line J. Wirum, og kvalitetssikrere Eirik G. Seim og Johannes Nestvold. 

Revisor har vurdert egen uavhengighet overfor Vevelstad kommune, jf. kommuneloven § 24-

4 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon kapittel 3.  

Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til NKRFs2 standard for forvaltningsrevisjon, 

RSK 001.  

Vi vil takke alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere 

gjennomførte prosjekter finnes på vår hjemmeside www.revisjonmidtnorge.no.  

 

Namsos, 7.okober 2020 

 

Unni Romstad         

Oppdragsansvarlig revisor                         

 

1 Kommuneloven § 23-3, 1.ledd 

2 Norges Kommunerevisorforbund, www.nkrf.no 
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SAMMENDRAG 
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført en forvaltningsrevisjon om kvalitet i 

saksbehandlingen til politisk nivå i Vevelstad kommune. 

Prosjektet har hatt følgende problemstillinger: 

1. Har Vevelstad kommune system som sikrer tilfredsstillende kvalitet i saksbehandlingen 

på politisk nivå? 

2. Følger Vevelstad kommune lovpålagte krav om forsvarlig saksutredning? 

Forvaltningsrevisjonen er basert på data fra oppstartsmøte, intervjuer, spørreundersøkelse og 

dokumentgjennomgang. For grundigere metodebeskrivelse og avgrensninger viser vi til 

rapportens avsnitt 1.3. 

Spørsmålet om Vevelstad kommune har system som sikrer tilfredsstillende kvalitet i 

saksbehandlingen på politisk nivå, besvares gjennom å vurdere om kommunen har etablerte 

kontrollaktiviteter når det gjelder organisering, reglement, retningslinjer og rutiner, 

kvalitetskontroll og kompetanse. 

Revisor konkluderer med at Vevelstad kommune har et system som sikrer tilfredsstillende 

kvalitet i saksbehandlingen på politisk nivå. Kommunen kvalitetssikrer saker som legges fram 

til politisk behandling og administrasjonen har realkompetanse knyttet til saksbehandling. 

Systemet har svakheter når det gjelder ansvars – og oppgavefordeling, implementering av 

rutiner og systematisk kompetanseheving og -vedlikehold. 

Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt Vevelstad kommune følger lovpålagte krav om 

forsvarlig saksutredning, besvares dette ved å vurdere om det er etablert et system for 

registrering og oppfølging av politiske saker, om konkrete faktorer knyttet til saksbehandlinger 

er i varetatt, og om vedtak fattes av kompetent organ. 

Revisor konkluderer med at Vevelstad kommune i tilfredsstillende grad følger lovpålagte krav 

om forsvarlig saksutredning.  

Konklusjonen bygger på at kommunen gjennom bruk av ePhorte har et system for registrering 

av politiske saker. Videre bygger konklusjonen på at Vevelstad i tilfredsstillende grad møter 

kravene om relevante fakta, presentasjon av vesentlige konsekvenser, alternative løsninger 

der dette er aktuelt, og sammenheng mellom saksframstilling og innstilling. Kommunen har 

også et system for oppfølging av om politiske saker og gjennomgåtte saker er vedtatt av 

kompetent organ. 
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Revisor anbefaler at Vevelstad kommune: 

• Påser at ansvars – og oppgavefordeling knyttet til saksbehandling til politisk nivå  blir 

gjort kjent i organisasjonen 

• Gjør nødvendige rutiner skriftlige og tilgjengelige i kommunens kvalitetssystem for alle 

ansatte 

• Systematiserer kompetanseheving og -vedlikehold 
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1 INNLEDNING 
I dette kapittelet gjennomgår vi bestilling, problemstillinger og bakgrunn for prosjektet.  

1.1 Bestilling 
Med bakgrunn i revisors risiko – og vesentlighetsvurdering (sak 01/2020), bestilte 

kontrollutvalget i Vevelstad kommune en forvaltningsrevisjon med tema kvalitet i 

saksbehandlingen. Kontrollutvalget vedtok 14.mai sak 06/2020 prosjektplan med følgende 

fokusområder/avgrensninger:  

▪ Prosjektet skal se på selve systemet rundt saksbehandlingen 

▪ Kvalitet i saksbehandlingen er i særlig grad interessant i forhold til saker som skal 

behandles og avgjøres av folkevalgte organer i kommunen 

▪ Prosjektet skal avgrenses mot generell saksbehandling i kommunen; slik at 

eksempelvis saksbehandling knyttet til plan – og byggesaker ikke er omfattet av 

prosjektet 

▪ Habilitet og hensiktsmessighet knyttet til politiske vedtak vil ikke bli behandlet 

1.2 Problemstillinger 

Følgende problemstillinger vil bli besvart i rapporten:  

1. Har Vevelstad kommune system som sikrer tilfredsstillende kvalitet i saksbehandlingen 

på politisk nivå? 

o Har kommunen etablert kontrollaktiviteter når det gjelder: 

▪ Organisering 

▪ Reglementer, retningslinjer og rutiner 

▪ Kvalitetskontroll 

▪ Kompetanse 

 

2. Følger Vevelstad kommune lovpålagte krav om forsvarlig saksutredning? 

o Har kommunen system for registrering av politiske saker? 

o Er saker forsvarlig utredet med tanke på: 

▪ At sakene inneholder relevante fakta og vurderinger? 

▪ At vesentlige sider av saken belyses? 

▪ At det er en logisk sammenheng mellom saksframstilling og innstilling 

o Har kommunen system for oppfølging av vedtak? 

o Er vedtak fattet av kompetent organ? 
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1.3 Metode 
Ulike dokumenter er lagt til grunn i forvaltningsrevisjonsprosjektet. Vi har sett på Rutiner for 

dokumentbehandling for Vevelstad kommune (ikke vedtatt), brukerveiledning for ePhorte3, 

Reglement for politiske organ i Vevelstad kommune samt kommunens delegasjonsreglement 

(vedtatt 11.09.2003). 

Dokumentgjennomgang 

Revisor har sett på utvalgte saker behandlet i formannskap og kommunestyret i perioden 

01.01.2018 til 15.06.2020. Utvalgsstørrelsen er satt med konfidensintervall på 90 % og en 

feilmargin på 15 %. Konfidensintervall sier noe om sannsynligheten for at utvalget reflekterer 

den generelle kvaliteten på saksbehandlingen, mens en feilmargin på 15 % viser intervallet 

der svarene fra undersøkelsen vil kunne avvike fra utvalget. Det er gjort et tilfeldig utvalg av 

saker. Revisor har til sammen sett på 27 saker behandlet i kommunestyret og 25 saker 

behandlet i formannskapet. Kommunestyret behandlet 209 saker i treårsperioden, mens 

formannskapet behandlet 201 saker i samme periode. 

Intervju 

Revisor har intervjuet ansatte i kommunen som har saksbehandling til politisk nivå som en del 

av sine arbeidsoppgaver. Oversikt over ansatte med slike oppgaver er utarbeidet av 

kommunen. Utvalget omfatter både ledere og saksbehandlere. I tillegg deltok 

kommunedirektør og ordfører i oppstartsmøtet. 

Det er gjennomført både gruppeintervju og en-til-en-intervjuer. Intervjuene er gjennomført etter 

en strukturert intervjuguide og intervjuobjektene fikk ikke tilsendt intervjuguiden på forhånd. 

Alle intervjuer er sendt ut til og godkjent av informantene, og revisor har utelukkende brukt 

intervjudata fra verifiserte referat. Som følge av pandemien er noen intervjuer gjennomført på 

Teams, mens andre er gjennomført i Vevelstad kommune sine lokaler. Begge deler har fungert 

greit både for revisor og for de som ble intervjuet. 

Enkelte av informantene har vært ansatt kort tid i kommunen, eller har saksbehandlet få saker 

til politisk nivå. Dette vil i noen grad kunne påvirke svarene deres, men vil sammen med svar 

fra mer erfarne ansatte og konkrete saker gi et godt bilde av situasjonen. 

Spørreundersøkelse 

Det er gjennomført spørreundersøkelse blant alle 27 representanter og vararepresentanter i 

Vevelstad kommunestyre. Det ble i forkant informert om at spørreundersøkelsen ville bli sendt 

 

3 ePhorte er kommunens saksbehandlingssystem 
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ut, og som en følge av ferietiden var undersøkelsen åpen i perioden 08.juli 2020 til 12.august 

2020. Undersøkelsen er sendt til respondentenes kjente epostadresse, og det er fulgt opp med 

påminnelser. Undersøkelsen har en svarprosent på 81 %, noe som tilsvarer at 22 av 27 spurte 

representanter har svar. Dette er en svært høy svarprosent, og det er 12 faste representanter 

og 10 vararepresentanter som har svart. 

I forbindelse med spørsmål om hvor viktig utvalgte faktorer er i forbindelse med en sak som 

skal behandles politisk, ser revisor at det er mulighet for at svarskalaen er mistolket av inntil 

tre respondenter. Det er lite sannsynlig at kommunestyrerepresentanter mener at det er svært 

lite viktig at alle fakta som vedrører saken presenteres. Dette fordi svarene i svært liten grad 

samsvarer med allmenn oppfatning av begrepet forsvarlig utredet. I vår analyse av dataene 

har vi valgt å legge denne forståelsen til grunn. 

Avgrensing: 

For problemstilling 2 hva gjelder forsvarlig utredning av saker til politisk nivå, vil revisor ikke 

overprøve det politiske skjønnet, og vi vil heller ikke vurdere hensiktsmessigheten av politiske 

vedtak. Prosjektet vil kort omtale spørsmål om hvorvidt politiske saker er avgjort av kompetent 

organ. Habilitet vil ikke bli vurdert.  

Datagrunnlag 

Revisor vurderer at datatilfanget er tilstrekkelig til å gjøre vurderinger og konkludere på 

problemstillingene. 

 

1.4 Bakgrunn 

Systematisk jobbing og kvalitetskontroll er sentrale elementer for å sikre tilfredsstillende 

kvalitet i saksbehandlingen. I dette prosjektet ser vi på selve systemet rundt saksbehandlingen. 

Systemet omfatter organisering, rutiner, kvalitetskontroll og kompetanse. Videre ser vi på 

hvordan Vevelstad kommune ivaretar registrering, utredning og oppfølging av saker på politisk 

nivå. Kravet til forsvarlig saksbehandling er et grunnleggende forvaltningsrettslig prinsipp og 

formålet er at saker som tas opp til behandling skal få et mest mulig riktig utfall. For at 

kommunen skal kunne etterleve kravet til forsvarlig saksbehandling må de ansatte og 

folkevalgte ha kompetansen til å behandle sakene på riktig måte. Med kompetanse mener vi i 

hovedsak kompetanse knyttet til saksprosess og saksbehandlingssystemet, og i mindre grad 

faglig kompetanse. At det finnes god kompetanse og ressurser nok til at det gjennomføres 

tilstrekkelig saksbehandling er vesentlig for et fungerende lokaldemokrati. 
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1.5 Rapportens oppbygging 
I dette innledende kapitlet er det redegjort for bestillingen, problemstillinger og metode. Kapittel 

tre omhandler Vevelstad kommunes system for å sikre tilfredsstillende kvalitet i 

saksbehandlingen til politisk nivå og kapittel fire presenterer data og vurderinger knyttet til 

forsvarlig saksbehandling. I kapittel fire redegjøres det for høringsprosessen, mens kapittel 

fem er revisors konklusjoner og anbefalinger. 
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2 SYSTEM FOR Å SIKRE TILFREDSSTILLENDE KVALITET 
I dette kapittelet ser vi på sammenhengen mellom system og kvalitet.  

2.1 Problemstilling 
Det er utarbeidet følgende problemstilling for temaet:  

Har Vevelstad kommune system som sikrer tilfredsstillende kvalitet i saksbehandlingen på 

politisk nivå? 

o Har kommunen etablert kontrollaktiviteter når det gjelder: 

▪ Organisering 

▪ Reglementer, retningslinjer og rutiner 

▪ Kvalitetskontroll 

▪ Kompetanse 

2.2 Revisjonskriterier 
Følgende revisjonskriterier er utledet for denne problemstillingen: 

▪ Ansvars – og oppgavefordelingen for politisk saksbehandling skal være tydelig og gjort 

kjent i organisasjonen 

▪ Det skal være etablert rutiner og retningslinjer for saksbehandling til politisk nivå 

▪ Det skal være etablert rutiner for kvalitetskontroll 

▪ Ansatte skal ha tilstrekkelig kompetanse knyttet til saksbehandling og 

saksbehandlingssystem 

Utledningen av revisjonskriteriene finnes i vedlegg 1.  

 

 

 

 

 

 

 



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Kvalitet i saksbehandlingen- 13 

2.3 Etablerte kontrollaktiviteter 
I dette kapitlet presenteres data om organisering, reglementer og rutiner, kvalitetskontroll og 

kompetanse 

2.3.1 Organisering 

Vevelstad kommunes administrative organisering er vist i figur 1. 

 

Figur 1. Administrativ styringsstruktur – Vevelstad kommune 

Kilde: Vevelstad kommune 

 

Kommunen er organisert i fem enheter, og har fem enhetsledere. Hver leder har forholdsvis 

stort ansvarsområde, og enkelte enheter har saksbehandlere i tillegg til enhetsleder. Det er 

kommunedirektøren som delegerer fullmakter. Vevelstad kommunes delegasjonsreglement er 

vedtatt i kommunestyret 11.september 20034. Delegasjonsreglementets kapittel II omhandler 

forretningsorden. Her framgår det at kommunen skal organiseres etter komitemodellen, og 

reglementets kapittel II pkt. 2 slår fast at «rådmannen sørger for at saker til kommunestyret er 

 

4 Revisor har fått opplyst at nytt delegasjonsreglement er under utarbeidelse.  
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forberedt på en forsvarlig måte og i samsvar med de regler som lov, reglementer og andre 

bindende instrukser gir». I pkt. 3 heter det at ordfører har ansvar for å kalle inn til møte, sette 

opp sakliste og sende ut innkalling.  Videre har kapitlet bestemmelser om blant annet antall 

komiteer, forfall og vararepresentanter, møteledelse og gjennomføring av møter og 

håndtering/vurdering av habilitetsspørsmål. 

I intervju kommer det fram at hver enhet har ansvar for politisk saksbehandling knyttet til sitt 

ansvarsområde. Rene økonomisaker utarbeides av økonomiavdelingen, mens tekniske saker, 

plan – og byggesaker håndteres av enhet Plan og ressurs. Saker knyttet til kulturmidler har 

vært skrevet av ordfører, og skole – og barnehagesaker behandles av kommunedirektøren i 

samarbeid med rektor og barnehagestyrer. Hele og omsorgssaker behandles av enhet Helse. 

Ansvaret ligger hos enhetsleder, men saksbehandlingen er på enkelte enheter delegert til 

saksbehandlere. 

I følge «Internkontroll, rutiner for møteavvikling, saksbehandling, m.m». skal 

økonomiavdelingen inn i saksbehandlingen i saker som har økonomiske konsekvenser for å 

sikre at kostnaden belastes korrekt ansvarsområde i regnskapet. Denne rutinen blir i følge 

våre informanter ikke alltid fulgt opp i praksis. Enkelte enheter har etablert en grovfordeling av 

oppgaver og blir enige om fordeling ut over dette. 

Ansatte uttaler at de ikke har arbeidsinstruks og/eller oppgavebeskrivelse som definerer 

oppgaver i forbindelse med saksbehandling til politisk nivå.  

Flere ansatte sier at de i liten grad har blitt gjort kjent med sitt ansvar i forbindelse med 

saksbehandling til politisk nivå. Det kommer fram at kommunen ikke gir systematisk 

informasjon på området, selv om saksbehandling omtales i forbindelse med introduksjon i 

jobben.  

I intervju kommer det fram at Vevelstad kommune ikke formelt har etablert et system som 

sikrer gjennomføring av saksbehandling ved fravær. I praksis finner man ad-hoc-løsninger slik 

at saker blir behandlet og lagt fram til politiske behandling.  

I rapporten «Effektuering av politiske vedtak» fra 20155 blir det pekt på at ansvarsfordeling og 

roller når det gjelder saksbehandling kommer tilfredsstillende fram i delegasjonsreglementet, 

«Prosedyre for saksbehandling i ePhorte» og «Notat om internkontroll».   

På spørsmål om hvordan ansatte syns organiseringen fungerer, svarer de fleste at det 

fungerer, men at de ikke kan si noe om hvor tilfredsstillende eller godt organiseringen fungerer. 

 

5 Utarbeidet av KomRev Trøndelag IKS 
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Ingen peker på tydelige flaskehalser, men det pekes på at saksbehandling i noen tilfeller skjer 

den dagen dokumentene skal sendes ut, at det i noen tilfeller blir brukt veldig mye tid på en 

sak og at det kan være tidkrevende å få på plass alle saker på møteinnkallingen. Saker kan 

ikke settes opp på sakslisten før de er godkjent av riktig nivå.  

2.3.2 Reglementer, rutiner og retningslinjer 

Kommunens delegasjonsreglement er fra 2003, og er for tiden under oppdatering. Kommunen 

har ikke oppdatert økonomireglement, og gjeldende økonomireglement er en del av 

kommunens delegasjonsreglement (kapittel 6). Kommunedirektørens ansvar knyttet til 

saksbehandling til politisk nivå framgår av delegasjonsreglementet (se avsnitt 2.3.1).  I intervju 

kommer det fram at det finnes et saksbehandlingsreglement i tillegg til at det er utarbeidet 

rutiner for hvordan man bruker kommunens saksbehandlingssystem. Vevelstad kommune 

benytter ePhorte som saksbehandlingssystem. 

Revisor gjennomførte i 2015 et forvaltningsrevisjonsprosjekt i Vevelstad kommune med tema 

effektuering av politiske vedtak. I rapporten heter det at kommunens skriftlige rutiner på 

området i hovedsak er nedfelt i dokumentene «Prosedyre for saksbehandling i ePhorte» og 

«Notat om internkontroll». Prosedyrene beskriver rutiner og saksgang fra registrering av 

politisk sak til effektuering av politiske vedtak. Revisors vurdering i rapporten er at det er 

beskrevet og dokumentert rutiner for saksbehandling ved oppfølging av vedtak i ePhorte fram 

til i gangsettingstidspunktet. 

Det er vedtatt administrative rutiner for hvordan saksbehandling skal utføres i ePhorte. Revisor 

har fått tilsendt deler av dokumentet «Internkontroll, rutiner for møteavvikling, saksbehandling, 

m.m». Rutiner er oppdatert 14.12.2012 og er lagret på kommunens server6. I dokumentet heter 

det følgende om saksbehandling /ePhorte: 

 

 

 

 

 

 

6 Lagret på felles (I :)/Rutinebeskrivelser/) 



Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge SA 

 - Kvalitet i saksbehandlingen - 16 

Figur 2. Utklipp fra rutine 

Kilde: Vevelstad kommune 

 

Det kommer fram i intervju at alle saksbehandlere har fått tilsendt rutinene, men at 

saksbehandlere i varierende grad er kjent med disse rutinene. Vevelstad kommune har tatt i 

bruk et kvalitetssystem (Compilo), men saksbehandlingsrutinene er ifølge våre informanter 

ikke lagt inn her. Det kommer også fram at ikke alle ansatte har tilgang til Compilo. For å sikre 

at alle ansatte har kjennskap til rutiner, reglementer og retningslinjer, skal alle ansatte kvittere 

for at disse er lest. I intervju heter det at dette systemet ikke fungerer. 

Revisor har fått tilsendt «Rutiner for dokumentbehandling for Vevelstad kommune» av 

20.03.2020. Det presiseres at dette dokumentet ikke er vedtatt og iverksatt i organisasjonen 

pr september 2020. I kapittel 4.3.5 «Skrive saksframlegg» heter det at saksframlegget skal 

være ferdig og sendt til godkjenning senest 13 dager før møtedato (samsvarer med rutiner i 
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figur 2) og at saksframlegget skal sendes nærmeste leder eller kommunedirektør for 

gjennomlesing/korrigering og godkjenning. Rutinene har ellers bestemmelser om 

journalføring, dokumentflyt, tilgangsbeskyttelse og skjerming, innsynsbegjæring, rutiner for 

ulike sakstyper og prosesser, lovverk, ord og begreper og skriveregler. 

Revisor har bedt saksbehandlere beskrive trinn for trinn hvordan en sak til politisk nivå 

utarbeides:  

Alle saker blir først registrert i ePhorte, enten av saksbehandler eller av ansatte ved 

sentralbordet. Noen saksbehandlere skriver saken i tekstprogrammet Word før de legger den 

over i ePhorte. Oppsummer peker saksbehandlerne på at følgende momenter er sentrale i 

saksbehandlingen: 

• å gi all tilgjengelig og relevant informasjon i saken 

• presentere fordeler og ulemper 

• påse at vedtak ikke er i strid med kommunalt planverk 

• relevante alternativer 

• å skrive kort og konsist 

Saksbehandlerne ble også spurt om de mener det er en felles arbeidsmåte for alle 

saksbehandlere i Vevelstad kommune. Det er enighet om at det ikke er ens arbeidsmetoder 

og ulikt hva som vektlegges. 

Vevelstad kommune har rutiner knyttet til tidsfrister for saksbehandlingen. 

Maler for hvordan sak til politisk nivå skal utformes ligger i Ephorte. Malen er bygd opp ved at 

kommunedirektørens innstilling presenteres først, deretter kommer saksopplysninger og 

vurderinger. Malen gir ikke instrukser om hvilken type opplysninger som skal presenteres eller 

sier noe om hvor lang saken bør være. Revisors dokumentgjennomgang (se avsnitt 3.3.2) 

viser at malen blir benyttet i alle saker som er gjennomgått. 

 

2.3.3 Kvalitetskontroll 

Dokumentet «Internkontroll, rutiner for møteavvikling, saksbehandling, m.m.». har 

henvisninger til lover som regulerer internkontroll uten at det oppstilles konkrete rutiner 

(planlagte og systematiske tiltak) for å oppfylle kravene i eller i medhold av lov. Det framgår av 

dokumentet at saker skal godkjennes. Også «Rutiner for dokumentbehandling for Vevelstad 

kommune» av 20.03.2020 har bestemmelser om dette.  
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I intervju blir praksis knyttet til kvalitetskontroll beskrevet som et trinnsystem. Dersom saken 

skrives av en saksbehandler, går saken videre til enhetsleder for kontroll og godkjenning, og 

deretter til kommunedirektøren for endelig godkjenning (tre trinn). Dersom enhetsleder skriver 

saken, blir den sendt til kommunedirektøren for godkjenning (to trinn). Det dokumenteres i 

ePhorte at leder har godkjent saken. Tidligere benyttet kommunen et kontrollskjema som fulgte 

med politiske saker, der alle som skulle være involverte måtte kvittere ut at de hadde utført sin 

oppgave. 

Våre informanter beskriver at det er naturlig å benytte sidemannskontroll og tilgjengelig 

kompetanse i og utenfor egen organisasjon dersom man trenger bistand i saker. Dette er ikke 

en nedskrevet rutine, men oppfattes som en etablert praksis. 

Kommunedirektøren peker på at kommunestyret ved ett tilfelle har behandlet saker som 

kommunedirektøren ikke var kjent med. 

2.3.4 Kompetanse 

Alle ansatte har fått opplæring i bruk av ePhorte. Det framgår av intervjuene at det arrangeres 

kurs (minst en gang pr år) og kommunen har en superbruker som til enhver tid er tilgjengelig 

for alle ansatte. 

Når det gjelder opplæring i lovverk knyttet til saksbehandling, eksempelvis offentleglova sine 

regler knyttet til habilitet, saksbehandlingskrav i kommuneloven (kravet om forsvarlig 

utredning) er det ikke gitt formell opplæring. Alle saksbehandlere har blitt invitert til å delta i 

folkevalgtopplæringen som gjennomføres hvert fjerde år. 

De fleste ansatte mener de har tilstrekkelig kompetanse innenfor saksbehandling til politisk 

nivå. Det er en felles oppfatning at praksis fra tidligere saker og samarbeid med kollegaer har 

fungert som opplæring. Saksbehandlere har ulik formell kompetanse, eksempelvis 

førskolelærer, ingeniør, sykepleier, og agronom. Saksbehandlingsmengden er varierende fra 

svært mye til svært lite, og det samme gjelder ansiennitet. 

Det er en felles oppfatning av at det legges til rette for at ansatte skal kunne gjennomføre 

opplæring, både med tanke på økonomiske ressurser og tidsressurs, men at det gjøres en 

streng vurdering av nødvendigheten. 

Vevelstad kommune jobber for tiden med en kompetansekartlegging for hele organisasjonen. 
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2.4 Vurdering 

2.4.1 Organisering 

▪ Ansvars – og oppgavefordelingen for politisk saksbehandling skal være tydelig og gjort 

kjent i organisasjonen 

Det er revisors vurdering at Vevelstad kommune har ansvars -og oppgavefordeling knyttet til 

politisk saksbehandling. Vi mener imidlertid at denne ikke i tilfredsstillende grad er gjort kjent i 

organisasjonen. Denne vurderingen underbygges eksempelvis av manglende arbeidsinstruks 

og/eller oppgavebeskrivelse og liten grad av skriftlighet omkring temaet.  Det er videre heller 

ikke etablert et tydelig ansvar knyttet til oppgaveroverføring i forbindelse med fravær. 

2.4.2 Reglement, rutiner og retningslinjer 

▪ Det skal være etablert rutiner og retningslinjer for saksbehandling til politisk nivå 

En rutine er etablert når den er utarbeidet og implementert. Revisor vurderer at Vevelstad 

kommune har utarbeidet rutiner og retningslinjer for saksbehandling til politisk nivå. Slik revisor 

oppfatter det, er det de samme rutinene som lå til grunn for arbeidet i 2015. Revisor mener det 

er grunn til å stille spørsmålstegn ved i hvor stor grad disse rutinene er implementert og kjent 

i organisasjonen7. Dette underbygges av ansattes oppfatning av at det ikke er ens 

arbeidsmetoder blant saksbehandlerne og at det er ulikt hva som trekkes fram som viktige 

faktorer.  

Revisor legger merke til at nye rutiner er under utarbeidelse. 

Vedtatte maler for saksframstilling blir benyttet i alle gjennomgåtte saker. 

2.4.3 Kvalitetskontroll 

▪ Det skal være etablert rutiner for kvalitetskontroll 

Det er revisors vurdering av det er etablert rutiner for kvalitetskontroll, og at beskrevet praksis 

viser at disse i tilfredsstillende grad etterleves.  

 

 

 

 

7 Her ser vi bort fra rutiner som er under arbeidet 
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2.4.4 Kompetanse 

▪ Ansatte skal ha tilstrekkelig kompetanse knyttet til saksbehandling og 

saksbehandlingssystem 

Det er revisors vurdering at ansatte har realkompetanse knyttet til saksbehandling. Det er også 

revisors oppfatning at ansatte har kompetanse knyttet til saksbehandlingssystemet. Det tilbys 

jevnlig påfyll av kompetanse når det gjelder saksbehandlingssystemet, men ikke når det 

gjelder saksbehandlingsprosess. Systematisk formell kompetanseheving eller vedlikehold av 

kompetanse også innenfor saksbehandling ville vært en styrke. 

Revisor vil peke på at ikke alle rutiner er fullt ut gjort kjent i organisasjonen. Dette vil også være 

en svakhet når vi snakker om kompetanse knyttet til saksbehandling og 

saksbehandlingssystem 

2.5 Konklusjon 
Vi svarer på delproblemstillingen om Vevelstad kommune har system som sikrer 

tilfredsstillende kvalitet i saksbehandlingen på politisk nivå gjennom å vurdere om kommunen 

har etablerte kontrollaktiviteter når det gjelder organisering, reglement, retningslinjer og rutiner, 

kvalitetskontroll og kompetanse. 

Revisor konkluderer med at Vevelstad kommune har et system som sikrer tilfredsstillende 

kvalitet i saksbehandlingen på politisk nivå. Kommunen kvalitetssikrer saker som legges fram 

til politisk behandling og administrasjonen har realkompetanse knyttet til saksbehandling. 

Imidlertid er det svakheter knyttet til dette i systemet: 

• Ansvars – og oppgavefordeling knyttet til politisk saksbehandling er ikke gjort 

tilstrekkelig kjent i organisasjonen 

• Rutiner og retningslinjer er ikke skriftliggjort og tilgjengelig i tilstrekkelig grad 

• Kompetanseheving og -vedlikehold gjennomføres ikke fullt ut systematisk 
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3 FORSVARLIG SAKSBEHANDLING 
I dette kapittelet ser vi på kvalitet knyttet til formelle krav om forsvarlig saksutredning, herunder 

registrering og oppfølging av vedtak  

3.1 Problemstilling 
Det er utarbeidet følgende problemstilling for temaet:  

Følger Vevelstad kommune lovpålagte krav om forsvarlig saksutredning? 

o Har kommunen system for registrering av politiske saker? 

o Er saker forsvarlig utredet med tanke på: 

▪ At sakene inneholder relevante fakta og vurderinger? 

▪ At vesentlige sider av saken belyses? 

▪ At det er en logisk sammenheng mellom saksframstilling og innstilling 

o Har kommunen system for oppfølging av vedtak? 

o Er vedtak fattet av kompetent organ? 

 

3.2 Revisjonskriterier 
Følgende revisjonskriterier er utledet for denne problemstillingen: 

▪ Det skal være etablert et system for registrering av politiske saker 

▪ Saker som legges fram til politisk behandling skal inneholde relevante fakta 

▪ Det skal vurderes vesentlige konsekvenser av alle deler av saken 

▪ Det skal redegjøres for alternative løsninger i saker der dette er aktuelt 

▪ Det skal være sammenheng mellom saksframlegg og innstilling 

▪ Det skal være etablert et system for oppfølging av politiske saker 

▪ Vedtak skal fattes av kompetent organ 

Utledningen av revisjonskriteriene finnes i vedlegg 1.  
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3.3 Forsvarlig saksutredning 
I dette kapitlet presenteres data om saksbehandling i Vevelstad kommune 

3.3.1 Registrering av politiske saker 

Vevelstad kommune har etablert et system for registrering av politiske saker, og alle saker 

registreres i ePhorte.  

3.3.2 Forsvarlig utredet 

Om begrepet forsvarlig utredet 

Kommuneloven har ingen bestemmelser som forteller når og om en sak er forsvarlig utredet. 

Det vil likevel være definert en «beste praksis» på området, både gjennom teori og etablert 

praksis. Det at en utredning skal være forsvarlig, innebærer også at det er en forsvarlighet som 

står i forhold til det som er mulig8. Ressursmessige begrensninger vil kunne bety at 

saksbehandler må vurdere hvor omfattende og grundig hun/han kan være. Både sakens 

innhold og målgruppen man skriver for, vil stå sentralt i en slik vurdering. Saksbehandler kan 

ha en formening om at politikere har mer kunnskap om saken enn de faktisk har, selv om 

politikere i utgangspunktet ikke er informert om hva saken gjelder og hvilke forutsetninger som 

ligger til grunn for at den fremmes. Saksframlegget skal gi politikere mulighet til å sette seg inn 

i saken, og kommunedirektøren skal legge til rette for at de folkevalgte skal kunne fatte sine 

beslutninger på best mulig grunnlag. 

Informasjonen som presenteres i saksframlegget, må være tilstrekkelig utfyllende til at 

politikere mener å være tilstrekkelig opplyst. Hvilke fakta som skal tas med, er avhengig av 

sakens art og omfang. I enkelte saker vil det være tilstrekkelig med en kortfattet presentasjon 

av fakta, mens det i andre, mer omfattende sake er vesentlig med grundige vurderinger av 

flere forhold. 

Av det ovenstående følger det at det er god saksbehandlingspraksis at alternative løsninger 

vurderes, og at konsekvensene av foreslåtte vedtak må vurderes. Det innebærer at praktiske, 

faglige og kostnadsmessige konsekvenser av ulike alternativ må beskrives. I saker som har 

kostnadsmessige konsekvenser må det foreligge en vurdering av hvordan tiltakene skal 

finansieres for at sakene skal være forsvarlig utredet. I saker der en privat part har tatt initiativ, 

for eksempel ved søknad, bør også den private parten bidra til å opplyse saken. Videre bør 

beslutningsgrunnlaget inneholde opplysninger om nødvendig rettslig grunnlag og øvrige 

rammer for avgjørelsen, og det skal opplyses om eventuelle svakheter og ufullstendigheter i 

 

8 NOU 2016:4 
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et saksframlegg. Til slutt er det viktig at innstillingen er i samsvar med vurderingene i saken, 

og gir nødvendig informasjon som trengs for å iverksette vedtaket. 

Fra intervjuer: 

Ansatte i Vevelstad kommune ble i intervju spurt om hva de legger i begrepet «tilstrekkelig 

opplyst». Det ble pekt på følgende: 

• At alle aspekter av saken er med 

• At ingen opplysninger er utelatt 

• Alle fordeler og ulemper tas med 

• Alle økonomiske konsekvenser tas inn 

• Tydeligere vurderinger  

• Bygge på relevante fakta 

• Lovverket saken bygger på 

• Faglig vurdering 

Ansatte mener det er en felles oppfatning av hvordan saker skal utredes, uten at det finnes 

skriftlige rutiner. Samtidig pekes det på at uten felles opplæring eller veiledning om begrep 

som «tilstrekkelig utredet», «relevante fakta» og «vesentlige konsekvenser», blir de tolket av 

hver enkelt etter dennes erfaring, tolkning og kompetanse.   

Ansatte i Vevelstad sier at det i svært liten grad hender at saker kommer tilbake til 

administrasjonen fordi politikere mener saken er for dårlig belyst. Det er en felles oppfatning 

av at det er stor grad av samsvar mellom saksframstilling og innstilling til vedtak. 

Spesielle utfordringer knyttet til kvalitet i saksbehandlingen, eksempelvis habilitet, oppfattes 

som greit å håndtere. Kommunedirektøren peker i intervju på at habilitet er noe kommunen 

må være oppmerksomme på, både når det gjelder de enkelte sakene, og når det gjelder 

politikere og saksbehandlere. Mange sitter i ulike verv, i nemder osv., og det kan bli 

konflikter. 

Det er eksempler fra tidligere der ordfører har skrevet saker til kommunestyret.  

I intervju blir det fra administrasjonens side pekt på at kommunedirektøren ikke innstiller i alle 

saker. Saksutredningen inneholder fordeler og ulemper knyttet til saken, men det legges opp 

til en diskusjon i kommunestyret om ulike løsninger.  
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Fra spørreundersøkelse: 

Revisor har sendt ut en spørreundersøkelse til alle kommunestyrerepresentanter og 

vararepresentanter i Vevelstad kommune. Undersøkelsen har en svarprosent på 81 %. 

Vi har spurt politisk nivå om hvor viktig følgende faktorer er i forbindelse med en sak som skal 

behandles politisk: 

Figur 3. Faktorer i forbindelse med sak som skal behandles politisk N = 22 

Kilde: Revisjon Midt-Norge SA 

Det presiseres at ikke alle faktorer som er nevnt i figur 2 vil være relevante i alle saker. 

Eksempelvis er det ikke alltid relevant med alternative løsninger eller økonomiske fakta. Det 

vil avhenge av hva saken gjelder. Se også tabell 1 og tabell 2. 

Figur 2 viser at det er en stor overvekt av representanter som mener at det er svært viktig at 

alle fakta som vedrører saken presenteres og at alle økonomiske faktaopplysninger 

presenteres, i saker der dette er aktuelt. Det er også for disse to faktorene at de fleste har en 

oppfatning av at faktorene er «svært viktig». En stor overvekt av de som har svart, mener også 
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at det er svært viktig at det presenteres ulike alternativer i saker der dette er aktuelt. Samtidig 

er det flest som mener at det er «ganske viktig» at det presenteres vurderinger av alle 

alternativer; 1 representant (eller 9 %) mener at det er lite viktig at det presenteres vurderinger 

av alle alternativer. Figur 2 viser at det er et stort flertall som mener at det er svært viktig eller 

ganske viktig at det er tydelig sammenheng mellom fakta, vurderinger og kommunedirektørens 

innstilling. Det er videre et tydelig flertall som mener at det er svært viktig at 

kommunedirektørens innstilling er begrunnet. Flertallet av de som har svart mener at fast 

struktur er ganske viktig. Det er størst variasjon når det gjelder hvorvidt hovedmomenter i 

saken framstilles på maks 2-3 sider. 

Av andre viktige faktorer nevnes det at det er viktig at både kortsiktige og langsiktige 

konsekvenser av et vedtak trekkes fram, likebehandling og habilitetsvurderinger. 

Politisk nivå er også spurt hva de legger i begrepet «tilstrekkelig opplyst». Oppsummert nevnes 

følgende punker: 

• Tilstrekkelige fakta 

• Relevante fakta 

• Ikke for detaljert informasjon 

7 av 22 respondenter mener at saker som legges fram til politisk behandling i noen grad er 

tilstrekkelig opplyst. 6 respondenter mener at saker er i tilstrekkelig grad godt nok opplyst, og 

6 respondenter mener at saker i stor grad er tilstrekkelig opplyst. 1 representant mener at 

saker i liten grad er tilstrekkelig opplyst, og 1 representant mener at saker i svært stor grad er 

tilstrekkelig opplyst.  

Respondentene er delt når det gjelder spørsmålet om hvor ofte de opplever at saker som 

legges fram til politisk nivå ikke er tilstrekkelig opplyst. 36 % mener de opplever det nokså ofte, 

mens 64 % mener de opplever det nokså sjelden, sjelden eller svært sjelden. 

Flertallet sier at dersom saken ikke er tilfredsstillende opplyst, blir saken utsatt og 

administrasjonen bedt om å utarbeide tilfredsstillende saksframlegg. 
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Fra dokumentgjennomgang: 

Revisor har gått gjennom et utvalg av saker behandlet i kommunestyret og formannskapet i 

perioden 01.01.2018 til 15.06.2020. Under følger er oversikt og en kort presentasjon av 

innholdet i sakene. For fullstendige saksframlegg med vedlegg viser til kommunens 

hjemmeside www.vevelstad.kommune.no 

Tabell 1. Formanskapssaker perioden 01.01.2018-15.06.2020 

Sak nr. Innhold 

PS 15/2018 Saken gjelder behandling av legatregnskap. Regnskapet er vedlagt, og det 

presenteres en kort kommentar knyttet til endringer i regnskapet 

PS 26/2018 Saken gjelder drøfting om vilkår og kriterier knyttet til brøyting. Det presenteres 

data om gjeldende brøytekontrakter, kommunale veger, ulike brøyteroder, 

gjeldende brøyteplan og vilkår for vintervedlikehold. Det henvises til lovhjemmel. 

Innstilling til vedtak er « formannskapet beslutter føringer for brøyting den neste 5-

årsperioden for Vevelstad kommune» 

PS 42/2018 Saken gjelder søknad om SMIL-midler. I saken henvises det til regelverk for 

tildeling, opplysninger om gjennomførte høringer og forankring i gjeldende 

planverk. Budsjettdekning framgår ikke av saken, ut over at det gjelder SMIL-

midler 

PS 44/2018 Saken gjelder spørsmål om hvilke veger som skal defineres som kommunale 

veger; i forbindelse med vintervedlikehold. Det presenteres data om dagens 

situasjon, uklarheter som foreligger og det henvises til lovhjemmel.  

PS 51/2018 Saken gjelder søknad om reduksjon av vann – og avgiftsgebyr. Det presenteres 

lovhjemmel, grunnlag for eventuell reduksjon og en situasjonsbeskrivelse 

PS 58/2018 Saken gjelder kjøp av nytt skoleadministrativt system. I saken beskrives mulig 

bruk av systemet, at eksisterende system er gammelt og utdatert og at det nye 

programmet er et system som benyttes av øvrige kommuner i området. Det er 

opplyst om kostnader til investering og årlig drift og det framgår hvordan 

investeringen skal finansieres. Det er ikke presentert alternative 

skoleadministrative programmer 

PS 63/2018 Saken gjelder en orientering om behov for økonomisk omstilling i kommunen. I 

saken presenteres ulike tiltak og konsekvenser av disse tiltakene. Saken legges 

fram uten innstilling. 

PS 68/2018 Saken gjelder lønn til ordfører, og regelverket som fastslår hvordan ordførerlønn 

skal fastsettes presenteres. Saken legges fram uten innstilling 

PS 75/2018 Saken gjelder innkalling til møte med KS-konsulent knyttet til gjennomgang av 

pleie – og omsorgssektoren i Vevelstad kommune. 

  

PS 2/2019 Saken gjelder endring av selskapsavtale i SHMIL IKS. Det går fram av saken 

hvilke endringer som foreslås. Avtaleutkast er vedlagt. 

PS 11/2019 Saken er en videreføring av sak 44/18 og gjelder hvilke veger som skal defineres 

som kommunale veger. I saken presenteres forutsetninger og vurderinger fra den 

nedsatte arbeidsgruppa, samt forslag til kriterier som skal legges til grunn for å 

definere vegen som kommunal veg 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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PS 19/2019 Saken gjelder renovering av skolekjøkken. Bakgrunnen for renoveringen 

presenteres i saksframlegget, sammen med omfang av renoveringen. Det gjøres 

vurderinger av storkjøkken kontra skolekjøkken. Kostnader til prosjektet og 

finansiering framgår. 

PS 29/2019 Saken gjelder alternativer for plassering av gjenvinningsstasjon. Ulike plasseringer 

nevnes, bilder og dokumentasjon er vedlagt. I innstilling til vedtak ber rådmannen 

om at politikerne gir signal om plassering etter gjennomført befaring. 

PS 40/2019 Saken gjelder søknad om støtte til leie av container på arrangement ved 

Stokkasjøen. Tema for arrangementet er forsøpling. Arrangementet beskrives 

ikke, det framkommer ikke hvordan en eventuell støtte skal finansieres og det er 

ingen innstilling i saken. 

PS 50/2019 Saken gjelder klage på vedtak. Det gis opplysninger om klagen, en beskrivelse av 

situasjonen og det henvises til lovhjemmel 

PS 59/2019 Saken gjelder rekrutteringstiltak i Vevelstad kommune. I saken presenteres forslag 

til tiltak vedtatt av administrasjonsutvalget og vedtak om å nedsette en ad-hoc-

arbeidsgruppe som skal jobbe med forslagene til tiltak. Det kommer fram i saken 

at kommunestyret ba om at prosessen og arbeidet i ad-hoc-gruppa ble stoppet 

inntil formannskapet hadde diskutert saken. Innstiling til vedtak er at 

«formannskapet diskuterer saken»  

PS 62/2019 Saken gjelder spørsmål om å inngå faseavtale med entreprenør i forbindelse med 

bygging av nytt sykehjem. De ulike fasene i avtalen beskrives. Kostnader 

beskrives, men finansiering framgår ikke. Alternativ presenteres. Saken legges 

fram med alternative innstillinger 

PS 68/2019 Saken gjelder utskiftning av nettbrett til politikerne. Det går fram av saken at nye 

nettbrett må kjøpes inn og at rådmannen ber om midler til slikt innkjøp. Det 

presenteres ingen kostnadsoverslag eller beskrivelse av alternative modeller. 

Saken legges fram uten innstilling 

  

PS 7/2020 Saken gjelder politisk diskusjon vedr fylkeskommunens og fergeselskapenes valg 

av billettsystem og informasjon som ikke framkommer på billetten. 

PS 14/2020 Saken gjelder kartlegging av driveplikt i jordbruket. Det henvises til lovhjemmel og 

det presenteres en beskrivelse av arbeidet i prosjektet «No hivæ vi oss rundt» 

PS 23/2020 Saken gjelder prosessen rundt Helgelandsykehuset 2025 og et fellesprosjekt som 

skal ivareta interessene til 12 kommuner i konseptfasen. Kommunens kostander 

og andeler i prosjektet presenteres sammen med budsjettdekning i Vevelstad 

kommune. 

PS 31/2020 Saken gjelder vedtak av karantenebestemmelser. Forslag til forskrift ligger som 

vedlegg til saken 

PS 37/2020 Saken gjelder oppstart av budsjettprosess og plan for arbeidet med budsjett. 

Prosessen beskrives; videre beskrives bruk av KOSTRA-tall, utfordringer, interne 

og eksterne rammebetingelser, arbeidsmåter og framdriftsplan. 

PS 43/2020 Saken gjelder tildeling av kulturmidler. I saken presenteres vedtatt økonomisk 

ramme og innkomne søknader. Det henvises til vilkår for tildeling og hva som skal 

vektlegges. Finansiering framgår. 
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Tabell 2. Kommunestyresaker perioden 01.01.2018-15.06.2020 

Sak nr. Innhold 

PS 3/2018 Saken gjelder finansiering av utgifter for fjerning av biologisk avfall ved Vevelstad 

eiendomsselskap. I saken presenteres status og finansiering. Det framgår ikke 

hvem som eier Vevelstad eiendomsselskap. 

PS 12/2018 Saken gjelder videre drift av treningssenter. I saken presenteres status, det 

redegjøres for usikkerhet og kostnader, uten at alle kostander tallfestes. Saken 

legges fram uten innstilling. 

PS 28/2018 Saken gjelder etablering av aktivitetssted for ungdom i Vevelstad. I saken 

presenteres status, men det framgår ikke økonomiske opplysninger om prosjektet. 

Da formannskapet behandlet saken ble kommunens finansiering presentert, men 

dette framkommer ikke i kommunestyrets vedtak 

PS 35/2018 Saken gjelder oppgradering av datalisenser. I saken presenteres dagens 

situasjon, det gjøres rede for uavklarte forhold, vesentlige konsekvenser og 

kommunes finansiering av investeringskostnader 

PS 38/2018 Saken gjelder skisseprosjekt Vevelstad bo – og helsetun. I saken presenteres 

fakta, som underbygges med vedlegg. Det redegjøres for økonomiske 

konsekvenser. Rådmannen legger fram to innstillinger i saken. 

PS 40/2018 Saken gjelder deltakelse i Helgeland Viltforvaltningsråd. Det presenteres 

situasjonsbeskrivelse og økonomiske konsekvenser 

PS 43/2018 Saken gjelder salg av Hesstun skole. Det gjøres rede for status i saken og det 

redegjøres for kostnader knyttet til saken. Kommunens budsjettdekning 

framkommer ikke 

PS 52/2018  Saken gjelder organisering av NAV-tilbud. I saken gjøres det rede for dagens 

situasjon, ulike alternativer og økonomiske konsekvenser. Kommunens 

finansiering presenteres, men uten konkrete beløp. 

PS 61/2018 Saken gjelder matpenger i barnehagene og SFO. I saken framgår kommunens 

hjemmel for å kreve matpenger og en vurdering av kostnader og satser. 

  

PS 6/2019 Saken gjelder sentrumsplan for Vevelstad kommune. Saken er godt dokumentert 

med vedlegg, og det gjøres rede for uavklarte forhold. Innspill fra høring 

presenteres. I innstillingen legges det opp til at kommunestyret selv skal prioritere 

de ulike tiltakene, og at denne prioriteringen skal legges til grunn for en 

framdriftsplan 

PS 16/2019 Saken gjelder støtte til oppussing av Visthus ungdomshus. Det gjøres rede for 

søknaden, kostnadsoverslag og kommunens retningslinjer for støtte. Finansiering 

av tilskuddet framgår av saken 

PS 23/2019 Saken gjelder godkjenning av vedtekter for barnehagen. Det redegjøres for 

dagens situasjon og nye vedtekter er i sin helhet presentert i saken 

PS 29/2019 Saken gjelder lærlinger i Vevelstad kommune. Det gjøres rede for dagens 

situasjon. Beregning av lærlingelønn presenteres, men kostanden er ikke 

tallfestet. Finansiering av tiltaket framgår 

PS 33/2019 Saken gjelder utskiftning av vannledning i Vevelstadsundet. I saken opplyses det 

om dagens situasjon, alternative løsninger og kostander knyttet til prosjektet. 

Finansiering av tiltaket presenteres 
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PS 45/2109 Saken gjelder trafikksikkerhetsplan 2020-2024 Vevelstad kommune. I saken 

presenteres bakgrunn for planen og innspill som har kommet. Fakta underbygges 

med vedlegg 

PS 50/2019 Saken gjelder valg av ordfører 2019-2023 og i saksopplysningene framkommer 

hjemmel for valg av ordfører. Saken legges fram uten innstilling, siden det er 

kommunestyret selv som velger ordfører 

PS 55/2019 Saken gjelder bredbåndsutbygging. I saken redegjøres det for avtale med Telenor 

og tilskuddsordninger i Nkom og vilkår for disse. Kostnader er utredet med det 

framgår ikke hvordan kommunen skal finansiere sitt bidrag. 

PS 62/2019 Saken gjelder datamaskiner til skolene i Vevelstad. Det redegjøres for dagens 

situasjon og uavklarte forhold knyttet til EVRY sin leveranse. Det presenteres en 

omtrentlig totalkostnad for prosjektet, og det foreslås at det enten dekkes over 

driftsbudsjettet eller over investeringsbudsjettet. Det fram går ikke beregninger 

som viser endelige kostnader for disse alternativene. I innstillingen legges det 

fram to alternativer 

PS 84/2019  Saken gjelder bruk av hasteparagraf på vegne av kommunestyret. I saken gjøres 

det rede for rettslig grunnlag for slik bruk 

  

PS 4/2020 Saken gjelder prioritering av investerings – og bestillingsprosjekt. I saken 

presenteres dagens situasjon og det pekes på at flere prosjekter bør 

gjennomføres parallelt. Formannskapets prioriteringer presenteres. Saken legges 

fram uten innstilling til kommunestyret 

PS 14/2020 Saken gjelder søknad om bevilling for salg av alkoholholdige drikker. I saken 

redegjøres det for søknaden og hjemmel for tildeling av bevilling 

PS 23/2020 Saken gjelder søknad om permisjon fra politiske verv. I saken presenteres 

hjemmel og vilkår for å frita folkevalgte fra sine verv 

PS 29/2020 Saken gjelder innspill til rekrutteringstiltak innen pleie og omsorg. I saken 

presenteres ulike tiltak og anslag på kostnader knyttet til dette. Innstilling i saken 

er at «innspillene til rekrutteringstiltak diskuteres og prioriteres for videre 

beslutning i kommunestyret» 

PS 27/2020 Saken gjelder støtte til Majavasstragedien og Frigjøringsdagens 75 -årsmarkering. 

I saken redegjøres det for søknaden og saksprotokoll fra formannskapet framgår. I 

formannskapets vedtak framgår finansiering av støtte. Rådmannens innstilling til i 

sak til kommunestyret er at «søknaden behandles politisk med spørsmål om støtte 

til tiltaket» 

PS 41/2020 Saken gjelder tertialrapport 30.april 2020. Saken presenterer regnskap pr ansvar 

og balanse. Enkelte prosjekter er kommentert og det er knyttet kommentarer til det 

enkelte ansvar i regnskapet 

PS 52/2020 Saken gjelder finansiering av merarbeid Andalsvågen næringsområde. I saken 

framgår det bakgrunn for merkostnad og en presentasjon av kostnadene. 

Finansiering framgår. 
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Grafisk presentasjon av gjennomgangen viser følgende: 

Figur 4. Krav om relevante fakta 

 

N=50 

Figur 3 viser at i 46 gjennomgåtte saker er det presentert tilfredsstillende relevante fakta, mens 

kravet om at alle relevante fakta skal presenteres, hvor dette burde vært presentert, ikke er 

oppfylt i 4 saker. 
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Figur 5. Vesentlige konsekvenser 

 

N=50 

Figur 4 viser at i 32 saker er det redegjort for vesentlige konsekvenser; herunder økonomiske 

konsekvenser. I 3 saker er det ikke redegjort for vesentlige konsekvenser, selv om saken er 

av en slik karakter at dette burde vært gjort. I 15 saker er det ikke nødvendig å redegjøre for 

(vesentlige) konsekvenser fordi sakens innhold ikke naturlig krever dette. 

Figur 6. Alternative løsninger 

 

N=50 

Figur 5 viser at det i 17 saker er redegjort for alternative løsninger, mens det i 31 saker ikke er 

nødvendig å redegjøre for alternative løsninger. Dette fordi sakens innhold ikke naturlig krever 
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dette. I 2 saker er det ikke redegjort for alternative løsninger, selv om dette naturlig følger av 

saken. 

Figur 7. Sammenheng saksframlegg - innstiling 

 

N=50 

Figur 6 viser at det i 37 av 50 saker er sammenheng mellom saksframlegg og innstilling. I 13 

saker er det ikke sammenheng, slik det burde være. Når saken legges fram uten innstilling, er 

det vurdert som at det ikke er sammenheng mellom saksframlegg og innstilling. 

Figur 8. Vurdering finansiering 
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Figur 7 viser at det i 17 saker er finansiering vurdert/foreslått i innstillingen. 24 saker er av en 

slik karakter at det ikke er nødvendig å foreslå finansiering. I 9 av 50 saker er finansiering ikke 

foreslått, selv om sakens innhold naturlig krever dette. 

 

3.3.3 Oppfølging av vedtak 

Dokumentet «Internkontroll, rutiner for møteavvikling, saksbehandling mm» henviser til 

kommunelovens bestemmelser om administrasjonssjefens oppgaver og myndighet. 

Det er kommunedirektøren som er ansvarlig for iverksetting av vedtak, men oppgaven kan 

delegeres til saksbehandler. På flere enheter er det praksis at saksbehandler følger opp 

vedtaket. Saksbehandler får beskjed om vedtaket gjennom møteprotokollen. Denne er 

tilgjengelig for alle.  

I vår forvaltningsrevisjonsrapport om effektuering av politiske vedtak fra 2015 heter det at 

rapportering mellom enhetsledere og daværende rådmann foregår uformelt og gjennom faglig 

kontakt. Videre heter det at det ikke er etablert faste rutiner som beskriver hvordan fortløpende 

rapportering til politisk nivå på iverksetting av vedtak skal foregå. I rapporten konkluderer 

revisor med at det rapporteres administrativt, men at rapporteringen er sårbar og til dels er 

preget av tilfeldigheter. Når det gjelder rapportering til politisk nivå skjer dette gjennom 

årsmeldingen og revisor mener kommunen bør vurdere å opprette en fast rutine for hvordan 

rapportering skal gjennomføres.  

Det er under utarbeidelse et nytt system for rapportering tilbake til politisk nivå om status på 

vedtak 

3.3.4 Kompetent organ 

Reglement for formannskapet (vedtatt 26.november 1999) presenteres i gjeldende 

delegasjonsreglement kapittel II. Her heter det at formannskapet avgjør de saker som 

kommunestyret har gitt fullmakt til å avgjøre, og gir innstilling i saker vedrørende 

kommuneplan, sektorplaner, økonomiplan, årsbudsjett, skattevedtak og tilsetting av rådmann 

(administrasjonssjef) og dennes stedfortreder. Delegasjon følger av reglementets kapittel IV. 

Her defineres formannskapets myndighetsområde, og i kapittel IV punkt 3 heter det at 

myndighet er delegert til formannskapet etter kommuneloven, særlover og til formannskapet 

som det faste utvalg for plansaker. Formannskapet er delegert følgende myndighet: 

▪ Å gi uttalelse i saker som ikke er av prinsipiell betydning og i saker hvor det på grunn 

av frister ikke er tid til å legge saken fram for kommunestyret til uttalelse 

▪ Å treffe beslutning i saker som ikke er av prinsipiell betydning 
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▪ Å bevilge midler av de poster som ved budsjettvedtak er stilt til disposisjon for 

formannskapet 

▪ Å avgi stemme ved uravstemning over forslag til avtale ved forhandlinger mellom 

Kommunenes sentralforbund (KS) og arbeidstakerorganisasjonene 

▪ Å godkjenne sentralt inngåtte avtaler mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene 

I saker som ligger til grunn for denne undersøkelsen, er alle saker som behandles i 

formannskapet, sendt videre til behandling i kommunestyret. Kommunestyret som øverste 

organ vil alltid være kompetent til å behandle alle saker.  

I de saker som er gjennomgått, har organet vært vedtaksført; det vil si at et tilstrekkelig antall 

medlemmer har vært til stede. 

3.4 Vurdering 

3.4.1 Registrering av politiske saker 

▪ Det skal være etablert et system for registrering av politiske saker 

Fordi ePhorte som saksbehandlingssystem benyttes både for administrativ og politisk 

saksbehandling, er revisors vurdering at det er etablert et system for registrering av politiske 

saker. 

3.4.2 Forsvarlig utredet 

▪ Saker som legges fram til politisk behandling skal inneholde relevante fakta 

▪ Det skal vurderes vesentlige konsekvenser av alle deler av saken 

▪ Det skal redegjøres for alternative løsninger i saker der dette er aktuelt 

▪ Det skal være sammenheng mellom saksframlegg og innstilling 

Det er revisors vurdering at saker som legges fram til politisk behandling inneholder relevante 

fakta. Vurderingen bygger på at det bare i 4 av 50 saker mangler presentasjon av relevante 

fakta (der slike burde vært presentert). Oppfatningen underbygges videre av at ansatte er kjent 

med hva som legges i begrepet «tilstrekkelig opplyst» og utarbeider saker i henhold til dette.  

Spørreundersøkelsen viser at politisk nivå er opptatt av at alle relevante fakta er tatt med i 

saksframlegget. 

På bakgrunn av dokumentgjennomgangen mener revisor at det blir gjort vurderinger av 

vesentlige konsekvenser, herunder økonomiske konsekvenser, i saker der dette er naturlig ut 

fra sakens innhold. Dette er også en faktor politisk nivå legger vekt på, og ansatte peker på 

som definisjon av «tilstrekkelig opplyst». 
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I saker der det er naturlig å redegjøre for alternative løsninger, er det revisors vurdering at det 

presenteres slike alternativer. Spørreundersøkelsen viser at det er færre politikere som mener 

at dette er svært viktig, sammenlignet med faktorer som relevante fakta og vurdering av 

vesentlige konsekvenser. Administrasjonen mener imidlertid at «tilstrekkelig opplyst» kan 

defineres som at ingen opplysninger er utelatt. Revisor understreker at det i de fleste saker 

som er gjennomgått, ikke er nødvendig å presentere alternative løsninger 

Det er revisors vurdering at det i vesentlig grad er sammenheng mellom saksframlegg og 

innstilling til vedtak. Dokumentgjennomgangen viser dette, og det underbygges av 

administrasjonens oppfatning. Også her er det færre politikere som oppfatter at tydelig 

sammenheng mellom fakta, vurdering og kommunedirektørens innstilling, er svært viktig, 

mens det er flere som mener det er svært viktig at kommunedirektørens innstilling er 

begrunnet.  

I avsnitt 2.3.2 og 2.4.2 behandles data og vurderinger om reglementer, rutiner og retningslinjer. 

Gjennom ePhorte har alle saker som legges fram til politisk nivå en fast struktur, og denne 

strukturen etterleves. De fleste politikere mener at dette er ganske viktig, og 

dokumentgjennomgangen viser at malen brukes i alle saker som legges fram til politisk nivå. 

Det er varierende hvor viktig lengden på saksframlegget er for politikerne, og det er også ulik 

oppfatning i administrasjonen. Ofte vil sakens lengde i stor grad henge sammen med 

kompleksitet og tema. 

Samlet sett vurderer revisor at Vevelstad i tilfredsstillende grad møter kravene om relevante 

fakta, presentasjon av vesentlige konsekvenser, alternative løsninger der dette er aktuelt, og 

sammenheng mellom saksframstilling og innstilling.  

3.4.3 Oppfølging av vedtak 

▪ Det skal være etablert et system for oppfølging av politiske saker 

På bakgrunn av ansattes beskrivelser, vurderer revisor at det er etablert et system for 

oppfølging av saker. Revisor kan ikke ut fra tilgjengelig data si noe om dette systemet er 

skriftliggjort eller følger av innarbeidet praksis.   

3.4.4 Kompetent organ 

▪ Vedtak skal fattes av kompetent organ 

Alle gjennomgåtte saker er vedtatt av kommunestyret i siste instans. Dette tilsier at vedtak 

fattes av kompetent organ, siden kommunestyret som øverste kommunale organ alltid vil være 

kompetent til å fatte vedtak i en sak.. Samtidig vil revisor peke på at datautvalget ikke gir 
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grunnlag for å slå fast at formannskapet er kompetent organ i de saker hvor de fatter endelig 

vedtak. 

3.5 Konklusjon 
Vi svarer på delproblemstillingen om hvorvidt Vevelstad kommune følger lovpålagte krav om 

forsvarlig saksutredning gjennom å vurdere om: 

▪ Det er etablert et system for registrering av politiske saker 

▪ Saker som legges fram til politisk behandling inneholder relevante fakta 

▪ Politiske saker inneholder vurderinger av vesentlige konsekvenser av alle deler av 

saken 

▪ Det i politiske saker er redegjort for alternative løsninger i saker der dette er aktuelt 

▪ Det er sammenheng mellom saksframlegg og innstilling 

▪ Det er et system for oppfølging av politiske saker 

▪ Vedtak er fattet av kompetent organ 

Revisor konkluderer med at Vevelstad kommune i tilfredsstillende grad følger lovpålagte krav 

om forsvarlig saksutredning. Konklusjonen bygger på at kommunen gjennom bruk av ePhorte 

og praksis har et system for registrering og oppfølging av politiske saker.  

Videre bygger konklusjonen på at Vevelstad i tilfredsstillende grad møter kravene om relevante 

fakta, presentasjon av vesentlige konsekvenser, alternative løsninger der dette er aktuelt, og 

sammenheng mellom saksframstilling og innstilling.  

Kommunen har også et system for oppfølging av om politiske saker og gjennomgåtte saker er 

vedtatt av kompetent organ. 
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4 HØRING 
En foreløpig rapport ble sendt på høring til kommunedirektøren i Vevelstad kommune 

30.09.2020.  

Det ble gjennomført høringsmøte på Teams 06.10.2020. Til stede på høringsmøtet var 

kommunedirektør Kirsti Tømmervold og prosjektleder/oppdragsansvarlig Unni Romstad. Det 

ble skrevet referat fra høringsmøtet, og referatet er verifisert. 

Kommunedirektøren har følgende høringssvar:  

«Vevelstad kommune har utfordringer knyttet til ePhorte, Compilo og retningslinjer/planverk 

på ulike nivå. Tilsyn vedrørende arkiv viser at det fortsatt er åpne avvik som må lukkes. 

Kommunedirektøren ønsker at revisor presenterer rapporten i kommunestyret.» 

Det er ikke gjort endringer i rapporten på bakgrunn av høringssvaret.  
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5 KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER 

5.1 Konklusjon 
Det er utarbeidet følgende problemstillinger for forvaltningsrevisjonen: 

1. Har Vevelstad kommune system som sikrer tilfredsstillende kvalitet i saksbehandlingen 

på politisk nivå? 

o Har kommunen etablert kontrollaktiviteter når det gjelder: 

▪ Organisering 

▪ Reglementer, retningslinjer og rutiner 

▪ Kvalitetskontroll 

▪ Kompetanse 

 

2. Følger Vevelstad kommune lovpålagte krav om forsvarlig saksutredning? 

o Har kommunen system for registrering av politiske saker? 

o Er saker forsvarlig utredet med tanke på: 

▪ At sakene inneholder relevante fakta og vurderinger? 

▪ At vesentlige sider av saken belyses? 

▪ At det er en logisk sammenheng mellom saksframstilling og innstilling 

o Har kommunen system for oppfølging av vedtak? 

o Er vedtak fattet av kompetent organ? 

Revisor konkluderer med at Vevelstad kommune har et system som sikrer tilfredsstillende 

kvalitet i saksbehandlingen på politisk nivå, men at det er knyttet svakheter til systemet (se 

avsnitt 2.5). 

Revisor konkluderer videre med at Vevelstad kommune i tilfredsstillende grad følger lovpålagte 

krav om forsvarlig saksutredning (se avsnitt 3.5). 

5.2 Anbefalinger 
Revisor anbefaler at kommunen:  

• Påser at ansvars- og oppgavefordeling knyttet til saksbehandling til politisk nivå  blir 

gjort kjent i organisasjonen 

• Gjør nødvendige rutiner skriftlige og tilgjengelige i kommunens kvalitetssystem for alle 

ansatte 

• Systematiserer kompetanseheving og vedlikehold 
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KILDER 
 

▪ Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) LOV-2018-06-22-83 

▪ NOU 2016:4 Ny kommunelov 

▪ Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) LOV-1967-02-10 

▪ KS: Folkevalgte 2011-2015 

▪ KS: Rådmannens internkontroll: Orden i eget hus (2012-2013) 

▪ Bernt/Overå: Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.sept 1992 nr 107 med 

kommentarer: Oslo 1993 4.utgave 2006 

▪ Jensen/Sande: Saksbehandling 2 (1993) 

▪ PwC: Internkontroll i kommunene (2009) 

▪ Vevelstad kommune: Styringsregler og delegasjonsreglement 11.9.2003 

▪ Internkontroll, rutiner for møteavvikling, saksbehandling, m.m. Oppdatert 14.12.2012 

▪ Rutiner for dokumentbehandling for Vevelstad kommune. 20.03.2020. Det presiseres 

at dette dokumentet ikke er vedtatt 

▪ Forvaltningsrevisjonsrapport: Effektuering av politiske vedtak. KomRev Trøndelag IKS 

2015 
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VEDLEGG 1 – UTLEDNING AV REVISJONSKRITERIER 
Ifølge forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 15 skal revisor etablere revisjonskriterier for 

gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Revisjonskriterier er de krav og forventninger som 

forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Disse kriteriene skal være 

begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Slike autoritative 

kilder kan være lov, forskrift, forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak (mål og føringer), 

administrative retningslinjer, samt statlige føringer og praksis. I denne forvaltningsrevisjonen 

har vi benyttet oss av følgende kilder til revisjonskriterier: 

▪ Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) LOV-2018-06-22-83 

▪ NOU 2016:4 Ny kommunelov 

▪ Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) LOV-1967-02-10 

▪ KS: Folkevalgte 2011-2015 

▪ KS: Rådmannens internkontroll: Orden i eget hus (2012-2013) 

▪ Bernt/Overå: Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.sept 1992 nr 107 med 

kommentarer: Oslo 1993 4.utgave 2006 

▪ Jensen/Sande: Saksbehandling 2 (1993) 

▪ PwC: Internkontroll i kommunene (2009) 

 

Har Vevelstad kommune system som sikrer tilfredsstillende kvalitet i saksbehandlingen til 

politisk nivå? 

Kommunedirektøren skal i hht kommuneloven § 13-1, 3.avsnitt påse at saker som legges fram 

for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet. Som en følge av dette, må kommunedirektøren 

ha et system for saksbehandling og forsikre seg om at sakene har tilfredsstillende kvalitet. 

Det kan argumenteres for at å sikre kvalitet i saksbehandlingen til politisk nivå i stor grad 

handler om internkontroll. I heftet «Rådmannens internkontroll Orden i eget hus» defineres 

internkontroll som «prosesser, systemer og rutiner som utformes og gjennomføres». Det 

framgår videre at et av de tre viktigste rådene til kommuner som vil forbedre sin internkontroll, 

er at det er nødvendig med mer formalisering av internkontrollen. 

I rapporten «Internkontroll i kommunene» (2009) argumenteres det for at COSO9-rammeverket 

er et godt utgangspunkt for styrking av kommunenes internkontroll. COSO baserer seg på tre 

målsettinger for internkontroll: Målrettet og kostnadseffektiv drift, pålitelig 

 

9 COSO: Comittee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision) 
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regnskapsrapportering og overholdelse av lover og regler. COSO-rammeverket er et anerkjent 

rammeverk for vurdering og utvikling av internkontrollen. Rammeverket omfatter fem 

komponenter: 

1. Kontrollmiljøet setter standarden for en organisasjon når det gjelder å påvirke de 

ansattes holdninger til kontroll og styring. Elementer som inngår er integritet og etiske 

verdier, måten ledelsen fordeler ansvar og myndighet på, kompetanse hos 

medarbeidere, og hvordan ledelsen organiserer og utvikler de menneskelige 

ressursene. 

2. Risikovurdering 

3. Kontrollaktiviteter er handlingsplaner, og rutiner som sikrer gjennomføring av ledelsens 

direktiver 

4. Informasjon og kommunikasjon 

5. Ledelsens oppføring av interne kontrollsystemer 

Ny kommunelov har egne bestemmelser knyttet til internkontroll, og NOU 2016:4 omtaler også 

sammenhengen mellom internkontroll og COSO-modellen. COSO-rammeverkets definisjon av 

internkontroll reflekterer noen grunnleggende konsepter: 

▪ Internkontroll er rettet mot oppnåelse av målsettinger 

▪ Er en prosess som består av løpende oppgaver og aktiviteter (et middel for å nå et mål, 

og ikke et mål i seg selv) 

▪ Igangsettes og gjennomføres av mennesker 

▪ Kan gi rimelig sikkerhet til ledelsen 

▪ Kan tilpasses virksomhetens struktur. 

 

NOU 2016: 4 diskuterer skillet mellom folkevalgte organer og administrative organer i 

kommunen. Utvalget er tydelig på at det bør være to hovedtyper av organer: de folkevalgte og 

de administrative. I avsnitt 8.6.2.1 heter det at en sterk og god administrasjon vil kunne bidra 

til å løfte det folkevalgte nivået i kommunen, og videre at «avgjørende for at samspillet mellom 

de folkevalgte og administrasjonen fungerer bra, er i hovedsak forhold kommuneloven ikke 

kan regulere. Et godt samspill er blant annet avhengig av hvordan arbeids – og 

myndighetsfordeling gjennomføres i praksis (…) og gode rutiner». I avsnitt 8.6.2.3 pekes det 

på at de administrative organene settes sammen av kommunedirektøren, og at 

kommunedirektøren står fritt til å organisere sin stab slik hun/han vil. 
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På bakgrunn av det ovenstående kan vi utlede at for å kunne nå målet om kvalitet i 

saksbehandlingen må kommunen ha en internkontroll på plass. Denne internkontrollen 

omfatter organisering av arbeidet, rutiner og kompetanse. 

Vi har utledet følgende revisjonskriterier:  

▪ Ansvars- og oppgavefordelingen for politisk saksbehandling skal være tydelig og gjort 

kjent i organisasjonen 

▪ Det skal være etablert rutiner og retningslinjer for saksbehandling til politisk nivå 

▪ Det skal være etablert rutiner for kvalitetskontroll 

▪ Ansatte skal ha tilstrekkelig kompetanse knyttet til saksbehandling og 

saksbehandlingssystem 

 

Følger Vevelstad kommune lovpålagte krav om forsvarlig saksutredning? 

Kommuneloven § 13-1 omhandler kommunedirektørens myndighet og oppgaver og har også 

bestemmelser mhp saksbehandlingskrav til saker som legges fram for politisk nivå. I 

3.avsnitt heter det at «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». 

I NOU 2016:4 omtaler utvalget forsvarlig utredning og lovlighet. Utvalget sier blant annet (s 

90) at kommunens administrative leder har et selvstendig ansvar for å framlegge 

utredningens faktiske og rettslige grunnlag uavhengig av om dette er i strid med politikerens 

virkelighetsoppfatning eller mening. Videre at kommunedirektøren vil være forpliktet til å 

sørge for at sakene er forsvarlig utredet med en beskrivelse av hvordan hun/han oppfatter 

faktum i saken. Det skal gis en objektiv og korrekt framstilling av den faktiske situasjonen 

uavhengig av de folkevalgtes synspunkter på saken. 

NOU 2016:4 omtaler også at det at utredningen skal være forsvarlig også innebærer at det 

er en forsvarlighet som står i forhold til det som er mulig. I dette ligger at dersom 

kommunestyret setter korte frister for spørsmål som skal utredes, må utredningen bli så 

forsvarlig som det er mulig innenfor denne tidsrammen. Kommunedirektøren skal legge til 

rette for at de folkevalgte skal kunne fatte sine beslutninger på best mulig grunnlag. 

Kommunelovens § 11-3, 4.ledd slår fast at «et folkevalgt organ kan med alminnelig flertall 

vedta å utsette realitetsbehandlingen av en sak som er oppført på den utsendte saklisten» 

Av dette følger det at kommunestyret/formannskapet kan sende saken i retur til 
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administrasjonen for en ny saksutredning dersom de finner mangler ved en sak som legges 

fram. 

Kommuneloven har ingen bestemmelser som forteller når og om en sak er forsvarlig utredet. 

Det vil likevel være definert en «beste praksis» på området, både gjennom teori og etablert 

praksis. 

Bernt og Overå knytter kommentarer til ansvaret for forsvarlig saksutredning i boka Lov om 

kommuner og fylkeskommuner av 25.september 1992 nr 107 med kommentarer. «Ansvaret 

for å påse at sakene er forsvarlig utredet, innebærer ikke noen form for utsettende veto fra 

administrasjonssjefens side om hun/han mener det ikke har vært tid eller ressurser til å 

gjennomføre en skikkelig saksutredning. Administrasjonssjefen -eller den som legger saken 

fram på hennes eller hans vegne- vil imidlertid ha plikt til å gjøre oppmerksom på eventuelle 

svakheter og ufullstendigheter i saksforelegget, slik at de folkevalgte kan ta hensyn til dette».  

Kommunedirektørens selvstendige ansvar er presisert i gjeldende kommunelov. 

Jensen/Sande gir i boka «Saksbehandling 2» en detaljert beskrivelse av praktisk 

saksbehandling i offentlig forvaltning. Her heter det følgende: «det er vesentlig at 

opplysningene og vurderingene i sakene er relevante og tilstrekkelige til å gi kommunestyret 

god nok innsikt i ulike sider av saken og som grunnlag for å fatte gode vedtak». I dette ligger 

det også at alternative løsninger skal vurderes. I krav om at en sak skal være forsvarlig 

utredet ligger det også at konsekvensene av foreslåtte vedtak må vurderes. Det innebærer at 

praktiske, faglige og kostnadsmessige konsekvenser av ulike alternativ må beskrives. I saker 

som har kostnadsmessige konsekvenser må det foreligge en vurdering av hvordan tiltakene 

skal finansieres for at sakene skal være forsvarlig utredet. Til slutt er det viktig at innstillingen 

er i samsvar med vurderingene i saken, og gir nødvendig informasjon som trengs for å 

iverksette vedtaket og tidspunktet for gjennomføring av vedtaket. 

Kommuneloven § 13-1 slår fast at det er kommunedirektørens ansvar å påse at vedtak truffet 

av folkevalgte organer blir iverksatt uten ugrunnet opphold.  Bernt/Overå uttaler at 

administrasjonssjefen vil være avhengig av å fordele oppgavene på etatsjefer og andre 

tjenestemenn, men administrasjonssjefens instruksjonsmyndighet gjelder fullt ut. For å sikre 

at vedtak blir fulgt opp bør det eksistere en form for rutine(r) for hvordan ansvaret blir fulgt 

opp.  

Kommunelovens § 5-3 slår fast at kommunestyret er øverste organ i kommunen, og treffer 

vedtak på vegne av kommunen dersom ikke annet følger av lov. Videre heter det at 

kommunestyret kan deleger myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, 

ordføreren eller kommunedirektøren innenfor rammene av kommuneloven eller annen lov. 
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Av dette følger det at dersom andre enn kommunestyret skal fatte vedtak på vegne av 

kommunen, skal dette være delegert. Det er anledning til å delegere myndighet i saker som 

gjelder lovpålagte oppgaver så langt lovgivningen åpner for det, og for andre saker dersom 

saken ikke har prinsipiell betydning.  

På bakgrunn av ovenstående, har revisor utledet følgende revisjonskriterier:  

▪ Det skal være etablert et system for registrering av politiske saker 

▪ Saker som legges fram til politisk behandling skal inneholde relevante fakta 

▪ Det skal vurderes vesentlige konsekvenser av alle deler av saken 

▪ Det skal redegjøres for alternative løsninger i saker der dette er aktuelt 

▪ Det skal være sammenheng mellom saksframlegg og innstilling 

▪ Det skal være etablert et system for oppfølging av politiske saker 

▪ Vedtak skal fattes av kompetent organ 
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VEDLEGG 2 – HØRINGSSVAR 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedkontor: Brugata 2, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 
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