


















a) I hvilken grad har kommunen gjort analyser av tidsbruk i tjenestene?
b) I hvilken grad har kommunen et tiltaksapparat som sikrer at det er samsvar mellom
funksjonssvikt/evne hos brukerne og det tilbudet som brukerne mottar?

Forslag til vedtak: 
Kontrollutvalget godkjenner bestilling av forvaltningsrevisjon vedrørende Helse og omsorg -
institusjonsdrift slik det er beskrevet i prosjektplan datert 13.08.2020. 

Innenfor rammen av forvaltningsrevisjonens formål gir kontrollutvalget revisor fullmakt til å 
foreta justering av fastsatt problemstilling ved behov. 

Kontrollutvalget ber revisor fortløpende rapportere til kontrollutvalget om fremdriften og om 
det er gjort endringer i prosjektets problemstillinger. 

Inndyr,18.august2020 

- ��,ars n 

Sekretær for kontrollutvalget 















Utkast: Reglement for Bodø kontrollutvalg 

Kontrollutvalget 
Kontrollutvalget forestår på vegne av bystyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen. 

Utvalget påser at revisjonen fungerer på en betryggende måte. Kontrollutvalgets virksomhet 

reguleres av kommunelovens kapittel 23. 

Kontrollutvalget er direkte underordnet bystyret, og utøver kontroll og tilsyn på vegne av dette. 

Bystyret kan gi generelle eller spesielle instrukser for kontrollutvalgets virksomhet. 

Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge dette 

kan defineres som kontroll eller tilsyn. 

Det ligger ikke til kontrollutvalget å vurdere den politiske hensiktsmessigheten av de vedtak som er 

truffet av politiske organer eller administrasjonen, med hjemmel i delegert myndighet. 

Når det gjelder henvendelser fra andre enn bystyret eller revisjonen, må kontrollutvalget selv 

vurdere om saken hører under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken. 

 

1. Valg, sammensetning 
 

1.1. Kontrollutvalget skal ha minimum 5 medlemmer 

 

1.2. Bystyret velger selv medlemmer og varamedlemmer til utvalget, og blant medlemmene 

leder og nestleder.  

 

1.3. Kontrollutvalget skal velges etter formannskapet, men før andre utvalg og nemder 

 

1.4. Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlem og vara av formannskap, medlem og 

varamedlem av folkevalgt organ med beslutningsmyndighet, og ansatte i kommunen. 

Medlemmer og varamedlemmer av bystyret er likevel valgbare. Utelukket fra valg er også 

1.4.1. personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret 

eller bedriftsforsamlingen, i et selskap som kommunen har eierinteresser i. 

1.4.2.  personer som har en ledende stilling, eller som er medlem eller varamedlem av styret i 

et interkommunalt politisk råd eller et kommunalt oppgavefellesskap. 

 

2. Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 
 

2.1.  Kontrollutvalget skal i henhold til kommunelovens § 23-2 påse at: 

2.1.1. kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte 

2.1.2. det føres kontroll med at den økonomiske forvaltningen foregår i samsvar med 

gjeldende bestemmelser og vedtak 

2.1.3. det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet, og av selskaper kommunen 

har eierinteresser i.  



2.1.4. det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller eierinteresser i selskaper mv. 

(eierskapskontroll).  

2.1.5. Kontrollutvalget skal rapportere til bystyret om gjennomførte forvaltningsrevisjoner og 

eierskapskontroller og resultatet av dem, jfr forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 4. 

 

 

2.2. Utvalgets ansvar for forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger 

av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra bystyrets 

vedtak jfr kommunelovens § 23-3. 

 

2.3.  Utvalget skal påse at revisjonen iverksetter granskning der dette er vedtatt av bystyret. 

2.3.1. Utvalget skal også selv sørge for at det blir foretatt undersøkelser og granskning bl.a. i 

forbindelse med mistanke om uregelmessigheter og misligheter. 

 

2.4.  Kontrollutvalget avgir årlig melding til bystyret. I tillegg rapporterer kontrollutvalget til 

bystyret når det er viktig at det blir holdt orientert og gitt mulighet til å drøfte eventuelle 

tiltak. 

2.4.1. Kontrollutvalgets leder har tale- og møterett i bystyret i saker som utvalget selv har 

fremmet. 

 

2.5. Utvalget avgir uttalelse til bystyret om kommunens regnskaper med revisjonsberetning og 

andre tilhørende dokumenter. 

 

2.6. Utvalget påser at poster, disposisjoner, og ordninger som ikke får godkjenning, blir fulgt opp 

og brakt i orden. Utvalget avgir uttalelse i saker det får seg forelagt. 

 

3. Saksbehandlingen i kontrollutvalget 
 

3.1. Utvalget treffer sine vedtak i møte. Det skal føres møtebok over forhandlingene. Utskrift 

sendes utvalgets medlemmer, bystyret, ordfører og revisor. For øvrig gjelder reglene for 

føring av møtebok, lik bystyrets regler. 

 

3.2. Utvalgets møter holdes for åpne dører, men der hvor det foreligger lovpålagt taushetsplikt 

skal kontrollutvalget vedta å behandle en sak for lukkede dører. Kommuneloven gir hjemmel 

for at utvalget kan vedta å lukke et møte, dersom 1. hensynet til personvern krever lukking, 

eller 2. tungtveiende offentlige interesser tilsier lukking. Det er kontrollutvalget selv ved 

flertallsvedtak eller møtelederen alene som kan bestemme at debatten om å lukke dørene 

skal skje for lukkede dører. Selve vedtaket (voteringen) skal skje for åpne dører, jf 

kommunelovens § 11-5.  

 

3.3. Gjennom dette reglement beslutter bystyret at kontrollutvalget skal ha adgang til å holde 

møter som fjernmøte, jfr kommunelovens § 11-7. Større kontroll- og tilsynssaker, som bl.a 

behandling av rapporter fra forvaltningsrevisjon og eierskapskontroller, og behandling av 

kommuneregnskapet skal imidlertid gjennomføres som fysisk møte. Jfr kommunelovens § 

11-8 kan utvalgets leder beslutte å behandle en sak skriftlig eller i hastefjernmøte hvis det er 

påkrevd å få avgjort en sak før neste møte, og det enten ikke er tid til å holde et 



ekstraordinært møte, eller saken ikke er så viktig at et ekstraordinært møte anses som 

nødvendig 

 

3.4.  Møter holdes på de tidspunkter som er vedtatt av utvalget selv, eller bystyret og ellers når 

utvalgets leder finner det påkrevd eller minst 1/3 av medlemmene krever det. 

3.4.1.  Innkalling til møtet skal sendes ordfører, revisor og utvalgets medlemmer med normalt 

7 dagers varsel, og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles, samt 

saksdokumenter.  

3.4.2. Sakslisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal 

være tilgjengelig for allmennheten. 

3.4.3.  Utvalgets leder er møteleder. Ved forfall fungerer nestlederen. Har begge forfall, 

velges en særskilt møteleder ved flertallsvalg. 

 

3.5. Ordfører har møte - og talerett i utvalget, og kan la seg representere av annet medlem av 

bystyret. 

 

3.6. Revisjonen har møterett og rett til å uttale seg og kan forlange sine uttalelser protokollert.  

 

 

3.7. Utvalget kan bare treffe vedtak hvis minst halvparten av medlemmene har vært til stede 

under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak.  

3.7.1.  Vedtak treffes med alminnelig flertall av de stemmer som avgis. Ved stemmelikhet er 

møteleders stemme avgjørende.  

 

3.7.2.  Utvalget kan treffe vedtak i sak som ikke er oppført på sakslisten, hvis ikke møteleder 

eller 1/3 av møtende medlemmer motsetter seg dette. 

 

3.8. Om inhabilitet for utvalgets medlemmer og om fritak for å delta i behandlingen av en sak 

gjelder bestemmelsene i Kommuneloven § 11- 10 tilsvarende. 

 

4. Innhenting av opplysninger 
4.1. Kontrollutvalget kan kreve at kommunen legger fram enhver opplysning, redegjørelse eller 

dokument som utvalget finner nødvendig for å utføre sine oppgaver. Kontrollutvalget kan 

også foreta undersøkelser som det mener er nødvendige. Taushetsplikt er ikke til hinder for 

å gjennomføre kontrolltiltak etter dette leddet. 

5. Sakkyndig bistand 
5.1. Utvalget kan gjøre bruk av sakkyndig bistand når dette finnes nødvendig. 

6. Taushetsplikt - offentlighet 
6.1. Utvalgets medlemmer og andre møtedeltakere har plikt til å bevare taushet om de konkrete 

opplysninger i en sak som er taushetsbelagt i lov eller medhold av lov. 

6.2.  Utvalget må imidlertid sørge for at rapporter og opplysninger som gir nødvendig grunnlag 

for saksbehandlingen i andre organer, blir meddelt disse. 



7. Budsjett 
7.1. Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet herunder 

kontrollutvalgets egen aktivitet, kjøp av sekretariatstjenester og kjøp av revisjonstjenester i 

kommunen. 

7.2. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge 

formannskapets innstilling til bystyret. 

 

8. Sekretariat 
8.1. Kommunen er deltager i Salten kontrollutvalgservice, som sørger for saksutredning og 

sekretariatsbistand for kontrollutvalget. 

 

9. Reglement for gjennomføring av høringer 
 

9.1. Formål  

Formålet med reglementet er å sikre kontrollutvalgets informasjonsbehov, en god framdrift i 

høringen og trygge den enkelte deltakers rettsikkerhet.  

 

9.2. Åpne høringer, og når høringene kan lukkes  

Avgjørelse om høring blir tatt med alminnelig flertall i kontrollutvalget. Høringen skal i 

utgangspunktet være åpen, men kontrollutvalget kan med alminnelig flertall avgjøre at hele eller 

deler av høringen skal/kan være lukket i medhold av kommuneloven § 11-5. Kontrollutvalget kan 

bare få taushetsbelagte opplysninger i lukket høring. Under en åpen høring kan ikke kontrollutvalgets 

medlemmer gjengi eller vise til opplysninger som er taushetsbelagte.  

 

9.3. Forberedelse til høringen  

Før høringen skal kontrollutvalget ha ett eller flere saksforberedende møter i forkant av høringen. På 

dette møtet fastsetter utvalget hvilke problemstillinger utvalget ønsker belyst, fremdriftsplan for 

høringen, valg av hovedutspørrer(e), taletid for den enkelte som er innkalt eller invitert, rekkefølge 

og hovedspørsmål/tema.  

Kontrollutvalget avgjør selv hvem som skal inviteres til høringen utenfra og hvem som skal ha 

talerett. Kontrollutvalget kan innkalle ansatte i kommunen til høringen.  

 

9.4. Den inviterte og den innkaltes rettigheter  

Invitasjon/innkalling til høringen skal sendes i så god tid som mulig. Det skal opplyses om hvilken sak 

eller saksområde som er tema for høringen, at den er åpen og at det eventuelt blir skrevet referat. 

Overfor ansatte i kommunen som er innkalt, skal det vises til kommuneloven § 23-2 om 

kontrollutvalgets rett til innhenting av opplysninger.  

Kommunedirektøren har møte- og forklaringsplikt når denne blir innkalt til høringen. Det samme 

gjelder ansatte som kommunedirektøren peker ut for å møte og forklare seg på sine vegne.  



 

For andre enn kommunedirektøren eller den som møter på vegne av kommunedirektøren leder skal 

det informeres om anledningen til å reservere seg mot å møte og forklare seg, om anledning til å 

kreve å bli hørt i lukket møte av personvernhensyn , eller av hensyn til å unngå å komme i en 

situasjon som kan gi negative tjenstlige konsekvenser.  

Kopi av dette reglementet skal følge innkallingen. Den inviterte eller den innkalte skal ha tilgang til 

kontrollutvalgets dokumenter dersom disse ikke er unntatt offentlighet. Tilgang til dokumentene gis 

på forespørsel fra den enkelte.  

Den inviterte har anledning til å ha med seg en rådgiver/bisitter og har rett til å konferere med 

bisitter før svar avgis. Dersom møteleder gir adgang til dette, kan bisitteren supplere forklaringen.  

 

9.5. Gjennomføring av høringen  

Dersom andre enn lederen skal lede høringen (være hovedutspørrer), velger kontrollutvalget ut den 

som skal ha denne funksjonen, enten et annet medlem eller en person som kontrollutvalget kan 

engasjere. Avgjørelse om dette blir vedtatt med alminnelig flertall i det saksforberedende møte.  

Møteleder innleder høringen ved å orientere om temaet for høringen og de prosedyrene som 

gjelder. Før kontrollutvalget starter utspørringen skal den som er innkalt/invitert få anledning til å gi 

en framstilling av saken innenfor et begrenset tidsrom.  

Møteleder kan utvide den innkalte/invitertes taletid i den grad det anses nødvendig for sakens 

opplysning. Etter at hovedutspørrer er ferdig med sine spørsmål kan øvrige 

kontrollutvalgsmedlemmer stille oppfølgingsspørsmål.  

Meningsutveksling mellom kontrollutvalgets medlemmer skal ikke finne sted under høringen. 

Medlemmene skal heller ikke kommentere de svar som avgis, annet enn der dette inngår som en 

naturlig del av et oppfølgingsspørsmål. Upassende eller fornærmelig atferd eller spørsmål er ikke 

tillatt, dette skal påtales av møteleder.  

Et medlem kan kreve at høringen avbrytes, for at kontrollutvalget skal kunne drøfte videre framdrift, 

herunder om høringen skal avsluttes eller fortsette for lukkede dører.  

Det skal ikke voteres eller treffes vedtak/konklusjoner under høringen. Kontrollutvalget avgjør i møte 

hvordan opplysningene som framkom under høringen skal følges opp.  

Det skal føres protokoll fra høringen, som omhandler hvem som var til stede fra kontrollutvalget og 

innkalte/inviterte og hvem som uttalte seg/svarte på spørsmål. Kontrollutvalget avgjør utover dette 

om det skal føres referat fra høringer og om det skal filmes og gjøres lydopptak.  

Kontrollutvalget avgjør på hvilken måte høringen skal følges opp. Dersom kontrollutvalget vedtar at 

det skal utarbeides en rapport om resultatet av høringen, skal kommunedirektøren få anledning til å 

komme med sin uttalelse til rapporten jf. kommunelovens bestemmelser. Uttalelsen skal vedlegges 

rapporten.  

Kontrollutvalget kan beslutte å legge frem rapporten til bystyret.  

 

 



9.6. Kunngjøring  

Åpne høringer skal kunngjøres som for møte. 
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UTREDNING: 

1. OMDANNING TIL KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP 
2. OPPTAK AV RØDØY KOMMUNE SOM NY DELTAGER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Utkast utredning Salten kontrollutvalgservice KO 18.05. 2020 Side 2  

 

 

0.0 HOVEDPUNKTER  
• Det gjennomføres en omdanning av Salten kontrollutvalgservice 

fra et § 27-samarbeid til Kommunalt oppgavefelleskap (ny 
kommunelov kap 19) 

• Utredningen skjer på bakgrunn av overgangsreglene i 
kommunelovens § 31-2, og det utredes dermed ikke alternative 
organisasjonsformer, som IKS, Samvirkeforetak etc 

• Gjeldende organisering og styring av samarbeidet har over tid 
vært hensiktsmessig og effektiv.  

• Hovedtrekkene i gjeldende vedtekter videreføres derfor. Foreslåtte 
endringer er særskilt begrunnet. 

• Rødøy kommune tas opp som deltager i Salten 
kontrollutvalgservice KO 

• Styret sender utredningen på høring til kontrollutvalgene som i 
dag får levert tjenester fra samarbeidet. En oppsummering av 
høringsuttalelsene tas med i utredningen. 

 
 

1.0  OMDANNING TIL KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP 
 

Bakgrunn: 
1. Salten kontrollutvalgservice er et interkommunalt samarbeid opprettet i samsvar med 

kommunelovens (1992) § 27 for å ivareta funksjon som sekretariat for kontrollutvalgene i 
kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Hamarøy, Meløy, Saltdal, Steigen og 
Sørfold. Samarbeidet ble etablert 1. januar 2005. 

2. Ny kommunelov (2018) innebærer at 1. organisasjonsformen § 27-samarbeid ikke 
videreføres, 2. kommunene som er deltagere i § 27-samarbeid må innen utgangen av 
inneværende valgperiode omdanne samarbeidet til Kommunalt oppgavefelleskap, jfr ny 
kommunelov kap 19.   

3. Samarbeidet er et eget rettssubjekt, og har siden opprettelsen i 2005 levert tjenester til 
deltagernes kontrollutvalg. Samarbeidets øverste organ er styret. Hver deltager har en 
representant i styret, etter vedtektene valgt blant deltagerkommunenes medlemmer av eget 
kontrollutvalg. Gjeldende organisering og styreform har vist seg hensiktsmessig og effektiv 
den tid samarbeidet har vært i funksjon. 

4. Styret fikk i 2019 en henvendelse fra Nordland fylkeskommune om å bli deltager i 
samarbeidet. Samarbeidets vedtekter § 2 åpner for at fylkeskommunen kan slutte seg til 
samarbeidet. Utredningen av dette spørsmålet ble lagt til side høsten 2019 ettersom 
fylkeskommunen besluttet å bli deltager i et annet sekretariatsselskap. 

5. Utredningen gjelder utelukkende en omdanning fra interkommunalt samarbeid til kommunalt 
oppgavefellesskap. Sekretariatsordning berøres ikke av utredningen i og med at både § 27-
samarbeidet og Kommunalt oppgavefelleskap er innenfor samme ordning: interkommunalt 
samarbeid. Alternative organisasjonsformer innenfor gjeldende sekretariatsordning 
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(Interkommunalt selskap etter Lov om interkommunale selskaper, eller Samvirkeforetak 
etter Lov om samvirkeforetak, eller Aksjeselskap) utredes ikke.  

 

 

 

Kommunalt Oppgavefelleskap (KO) 
Gjeldende kommunelov (1992) inneholder i § 27 en enkel regulering av hvordan kommuner kan 
samarbeide om å løse felles oppgaver. Samarbeidsformen er lite regulert i loven, og all 
reguleringen er samlet i én paragraf: To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan opprette et 
eget styre til løsning av felles oppgaver. Bestemmelsen videreføres ikke i ny kommunelov (2018), men 
departementet uttrykker i sin proposisjon at «det er behov for en enkel samarbeidsform for kommuner 
som ønsker å løse oppgaver i fellesskap». Ny lov kapittel 19 inneholder derfor rammer og regulering 
for en slik enkel samarbeidsform for kommuner (kapitelet tas med i sin helhet): 
 

§ 19-1.Kommunalt oppgavefellesskap 

To eller flere kommuner eller fylkeskommuner kan sammen opprette et kommunalt 
oppgavefellesskap for å løse felles oppgaver. Kommunestyrene og fylkestingene vedtar selv å 
opprette et oppgavefellesskap. 

Et oppgavefellesskap kan ikke gis myndighet til å treffe enkeltvedtak. Oppgavefellesskapet 
kan likevel gis myndighet til å treffe denne typen vedtak om interne forhold i samarbeidet og til 
å forvalte tilskuddsordninger. 

Oppgavefellesskapets navn skal inneholde ordene kommunalt oppgavefellesskap. 

De øvrige kapitlene i denne loven gjelder på tilsvarende måte så langt de passer for 
oppgavefellesskap. 

 

§ 19-2.Deltakeransvar 

Den enkelte deltakeren i et kommunalt oppgavefellesskap har ubegrenset økonomisk ansvar 
for sin andel av oppgavefellesskapets forpliktelser. Til sammen skal andelene utgjøre 
oppgavefellesskapets samlete forpliktelser. 

Oppgavefellesskapets kreditorer må først gjøre sitt krav gjeldende mot oppgavefellesskapet. 
Hvis kreditor ikke får dekket kravet sitt innen 14 dager regnet fra påkrav, kan kreditor kreve 
den enkelte deltakeren for dennes andel av forpliktelsen. En deltaker som helt eller delvis har 
dekket sin andel av en fordring på oppgavefellesskapet, kan straks kreve tilbake utlegget sitt 
fra oppgavefellesskapet. 

En deltaker som trer ut av oppgavefellesskapet, fortsetter å ha økonomisk ansvar for sin andel 
av de forpliktelsene oppgavefellesskapet har på det tidspunktet deltakeren trer ut. Det samme 
gjelder hvis oppgavefellesskapet oppløses. 

 

§ 19-3.Representantskap 

Representantskapet er det øverste organet i et kommunalt oppgavefellesskap. Samtlige 
deltakere skal være representert med minst ett medlem i representantskapet. Hvert 
kommunestyre eller fylkesting velger selv sine medlemmer og minst like mange 
varamedlemmer. Hvis ikke noe annet er fastsatt i samarbeidsavtalen, velger 
representantskapet selv sin leder og nestleder. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at 
vervene som leder og nestleder skal gå på omgang mellom deltakerne. 

I kommuner og fylkeskommuner med parlamentarisk styreform kan kommunestyret eller 
fylkestinget selv fastsette at rådet skal velge kommunens eller fylkeskommunens medlemmer. 
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Rådet kan videredelegere denne myndigheten til enkeltmedlemmer av rådet hvis ikke 
kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet. 

Daglig leder i oppgavefellesskapet kan ikke være medlem av representantskapet. 

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer velges for fire år hvis ikke noe annet er 
fastsatt i samarbeidsavtalen. Den enkelte deltakeren kan selv når som helst ved nyvalg skifte 
ut de medlemmene og varamedlemmene som deltakeren selv har valgt. Nye medlemmer og 
varamedlemmer velges for resten av valgperioden. 

Representantskapet kan selv opprette andre organer til styring av oppgavefellesskapet. 
Representantskapet velger selv en leder, en nestleder og øvrige medlemmer og 
varamedlemmer til slike organer. 

 

 

 

§ 19-4.Samarbeidsavtale 

Når det opprettes et oppgavefellesskap, skal det inngås en skriftlig samarbeidsavtale mellom 
alle deltakerne i oppgavefellesskapet. 

De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv vedta 
samarbeidsavtalen og avtaleendringer som gjelder noen av momentene nevnt i fjerde ledd. 

Representantskapet i oppgavefellesskapet vedtar selv endringer i de delene av 
samarbeidsavtalen som gjelder andre forhold enn de som er nevnt i fjerde ledd. Slike 
endringer vedtas med tilslutning av minst 2/3 av de avgitte stemmene hvis ikke noe annet er 
fastsatt i samarbeidsavtalen. Det kan fastsettes i samarbeidsavtalen at slike endringer skal 
vedtas av kommunestyret eller fylkestinget selv i samtlige deltakerkommuner. 

Samarbeidsavtalen skal fastsette 

a) oppgavefellesskapets navn 

b) om oppgavefellesskapet er et eget rettssubjekt 

c) hvor mange medlemmer den enkelte deltakeren skal ha i representantskapet 

d) hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt til oppgavefellesskapet 

e) deltakernes innskuddsplikt og plikt til å yte andre bidrag til oppgavefellesskapet 

f) den enkelte deltakerens eierandel i oppgavefellesskapet og ansvarsandel for 
fellesskapets forpliktelser hvis ansvarsandelen avviker fra eierandelen 

g) om oppgavefellesskapet skal ha myndighet til å ta opp lån 

h) hva oppgavefellesskapet skal rapportere til deltakerne om 

i) hvordan deltakerne kan tre ut av oppgavefellesskapet 

j) hvordan oppgavefellesskapet skal oppløses, blant annet hvem som skal ha ansvaret 
for at oppgavefellesskapets arkiver blir oppbevart etter at oppgavefellesskapet er 
oppløst. 

 

 

Kommuneloven (2018) fastsetter i tillegg bestemmelser om Budsjett, regnskap og årsberetning for 
interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap: 
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§ 14-8.Budsjett, regnskap og årsberetning for interkommunalt politisk råd og kommunalt 
oppgavefellesskap 

Interkommunalt politisk råd etter kapittel 18 og kommunalt oppgavefellesskap etter kapittel 19 
skal utarbeide et eget årsbudsjett innenfor de rammene som er vedtatt av kommunestyret eller 
fylkestinget i deltakerkommunene. Det skal også utarbeides et eget årsregnskap og en egen 
årsberetning. Vedtak om årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning skal treffes av 
representantskapet i rådet eller oppgavefellesskapet. 

Regnskapet til interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap som ikke er eget 
rettssubjekt skal innarbeides i kontorkommunens samlete årsregnskap etter § 14-6 første ledd 
bokstav d. 

Departementet kan gi forskrift om årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen for 
interkommunalt politisk råd og kommunalt oppgavefellesskap, og om unntak fra 
bestemmelsene om årsbudsjettet, årsregnskapet og årsberetningen. 

 

 

 

Ny kommunelov inneholder i tillegg egne overgangsregler for interkommunale styrer etter § 27: 

§ 31-2.Overgangsregler for interkommunale styrer etter § 27 i kommuneloven av 1992 

Interkommunalt samarbeid som er organisert som et interkommunalt styre etter § 27 i lov 25. 
september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, må være omdannet til et 
interkommunalt politisk råd etter § 18-1 eller et kommunalt oppgavefellesskap etter § 19-1 
senest fire år etter at henholdsvis kapittel 18 og 19 i loven her trer i kraft. 

De enkelte kommunestyrene og fylkestingene i alle deltakerkommunene skal selv treffe vedtak 
om omdanning etter første ledd og vedta samarbeidsavtalen. 

Når et interkommunalt styre blir omdannet etter paragrafen her, blir styrets eiendeler, 
rettigheter og forpliktelser overført til det nye samarbeidet. Hvis det nye samarbeidet ikke er et 
eget rettssubjekt, overføres eiendelene, rettighetene og forpliktelsene til én eller flere av 
deltakerkommunene. Fordringshavere og andre rettighetshavere kan ikke motsette seg 
overføringen. Overføringen vil i seg selv ikke være grunn til at rettsforholdet opphører. 

Når et interkommunalt styre blir omdannet etter paragrafen her, skal omregistrering i grunnbok 
og andre offentlige registre skje ved at styrets navn endres i registrene. 

 

Kommunalt Oppgavefelleskap (KO): Endringer og videreføringer sett i forhold til § 27: 

Som for § 27-samarbeid skal samtlige deltakerkommuner være representert i det øverste eierorganet i 
et oppgavefellesskap. Det øverste organet er imidlertid representantskapet, og ikke styret. I et KO er 
det kommunestyrene selv som oppnevner medlemmer og varamedlemmer til representantskapet. I et 
§ 27-samarbeid er det anledning for at andre enn kommunestyret kan gis anledning til å peke ut 
styremedlemmer. For Salten kontrollutvalgservice sin del er det imidlertid gjennom vedtektene bestemt 
at det er kommunestyret som peker ut styrets medlemmer og dette har vært praktisert siden 
opprettelsen i 2005. 

Det er krav til å ha en skriftlig samarbeidsavtale mellom deltakerne i oppgavefellesskapet med 
minimum innhold som nevnt i § 19-4 punktene a) – j) over. Samarbeidsavtalen skal vedtas av 
kommunestyret i deltagerkommunene. 

Representantskapet i et KO kan selv opprette andre organer til styring av oppgavefellesskapet, for 
eksempel og mest praktisk et eget styre. Bestemmelsen inneholder ingen plikt til å opprette et eget 
styre. I så tilfelle vil representantskapet selv være det styrende organet. Salten kontrollutvalgservice 
har i tillegg til styret også bestemmelser om opprettelse av et arbeidsutvalg. Arbeidsutvalget har 3 
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medlemmer, og skal bl.a på vegne av styret påse at virksomheten drives i tråd med sine vedtekter og 
med styrets vedtak. I tiårsperioden 2010-2019 ble det gjennomført 2 møter i arbeidsutvalget.  

Deltakerne i KO vil hefte ubegrenset for oppgavefelleskapets forpliktelser. Dette tilsvarer gjeldende rett 
for § 27-selskap. 

Ved ny kommunelov er det bestemt at det i samarbeidsavtalen om oppgavefellesskapet skal 
fremkomme om det er et selvstendig rettssubjekt. Utredningen av Salten kontrollutvalgservice i 2004 
la til grunn at samarbeidet ikke skulle være et eget rettssubjekt, men vedtektenes innhold innebærer at 
samarbeidet er å regne som eget rettssubjekt. Dette legges til grunn i forslag til samarbeidsavtale. 

 

Videre skal det i samarbeidsavtalen fremkomme hvilke oppgaver og myndighet oppgavefellesskapet 
skal ha, den enkelte deltakers eierandel og ansvarsandel, innskuddsplikt og regler for uttreden og 
oppløsning av oppgavefellesskapet. Salten kontrollutvalgservice sine vedtekter inneholder 
bestemmelser om de nevnte forholdene. Innholdet videreføres i samarbeidsavtalen 

 

Overgangsbestemmelsen 

Overgangsreglene inneholder praktiske regler som grunnlag for en enkel omdanning til KO. Reglene 
innebærer at § 27-samarbeid må omdannes til KO innen 4 år etter at loven trer i kraft. Loven trer i kraft 
ved konstituering i kommunestyrene etter kommunevalget 2019. Omdanning krever at kommunestyret 
selv treffer vedtak om omdanning, og samarbeidsavtale. I og med at Salten kontrollutvalgservice er et 
eget rettssubjekt vil samarbeidets eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til det nye 
samarbeidet.  

I utredningen av omdanning fra § 27 til KO legges det til grunn at det skal foregå en omdanning hvor 
eksisterende drift og organisering tilpasses ny organisasjonsform, i motsetning til en omorganisering til 
annen mulig organisasjonsform. Med mindre det er åpenbare grunner til endringer, f.eks lovkrav, 
videreføres innholdet i gjeldende vedtekter. 

 

Økonomi: 

Vedtektene fordeler utgiftene de 9 deltagerne imellom på følgende vis: 

1. Hver kommune dekker en fast sum som tilsvarer 1/9 av 1/3 av totalutgiftene.  
2. Videre dekker hver kommune en sum som tilsvarer sin prosentvise andel av innbyggertallet i 

de 9 samarbeidskommunene av 1/3 av totalutgiftene 
3. I tillegg betaler hver kommune sin relative andel av antall møter som er avholdt i samtlige 9 

kommuner av 1/3 av totalutgiftene.  
4. I budsjettet for det enkelte år vil en ta utgangspunkt i folketallet pr 1/1 det år budsjettet vedtas 

samt et estimat for antall møter i den enkelte kommune. 
5. Fordelingen av de virkelige utgiftene (regnskapet) foretas med grunnlag i folketallet pr 1/1 i 

regnskapsåret og virkelig avholdte møter. 

Fordelingen er delvis aktivitetsbasert, og prosentvis har utgiftene hatt følgende gjennomsnittlige 
fordeling deltagerne imellom de siste 3 årene: 

Beiarn kommune: 6,3% 

Bodø kommune: 30,8% 

Fauske kommune: 12,6%  

Gildeskål kommune: 8,2% 

Hamarøy kommune: 7,2% 

Meløy kommune: 10,3% 

Saltdal kommune: 8,7% 
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Steigen kommune: 7,5% 

Sørfold kommune: 8,4% 

(Fra og med 1.1.2018 leverer Salten kontrollutvalgservice tjenester til Rødøy kommune v/ 
kontrollutvalget. Dette faktureres utenom fordeling av utgifter deltagerkommunene imellom.) 

 

Styret behandler årlig budsjett og økonomiplan for virksomheten, senest i styremøte 11. juni 2019 med 
følgende vedtak: 

Styret i Salten kontrollutvalgservice vedtar med dette følgende budsjett for 2020. 

Totale utgifter for 2020 budsjetteres til kr 1 535 000 og totale inntekter til kr 1 535 

000. De totale utgiftene finansieres gjennom tilskudd fra de deltakende kommuner. 

Det er i budsjettet lagt til grunn en personalressurs på 1 stilling.  

 

Styret vedtar videre en økonomiplan for perioden 2020-2023 med følgende totale 

utgifter og inntekter:  

 

 

Hovedtyngden av utgifter er direkte tilknyttet sekretariatets virksomhet: lønn, sosiale utgifter, lisenser, 
kurs, styrehonorar, tjenestekjøp og andre driftsutgifter. Innenfor budsjettet gjennomføres det i tillegg 
kurs / fagsamlinger for folkevalgte med særskilte tema knyttet til tilsyn og kontroll. Fagsamlingene 
gjennomføres de først 3 årene i den enkelte valgperiode. 

 

Vertskommunen Gildeskål fører regnskap for § 27-samarbeidet. Det føres ikke eget regnskap, men 
samarbeidets regnskap utgjør et eget ansvar i vertskommunens regnskap. Gjennom en 
tjenesteytingsavtale kompenseres Gildeskål kommune for dette arbeidet. Omdanning til KO vil føre til 
noen endringer vedrørende økonomi: 

For det første: I forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og 
fylkeskommuner § 8-3, er det gitt bestemmelser som fra 1.1.2020 medfører at kommunale 
oppgavefellesskap (og § 27-samarbeid etter gammel kommunelov) må ha eget regnskap. 

For det andre må det av denne grunn påregnes utgifter til uavhengig revisjon av det kommunale 
oppgavefelleskapets regnskap. I og med at § 27-samarbeidet så langt ikke har hatt eget regnskap, har 
det heller ikke hatt en egen revisjon. Revisjon av vertskommunens regnskap har inkludert 
samarbeidets regnskap. Utgifter til revisjon må antas å bli av et begrenset omfang. 

En omdanning i seg selv har ikke store økonomiske konsekvenser, men trenden for 
kontrollutvalgsekretariat er at mengden oppgaver har vært økende over tid. Dette gjelder også for 
Salten kontrollutvalgservice. 

 

Egenkapital: 

Deltagerkommunene må dekke eventuelle forpliktelser dersom samarbeidet / oppgavefellesskapet 
selv ikke er i stand til å dekke disse. Samarbeidet har så langt ikke hatt noen egenkapital, men bør ha 
en egenkapital som er tilstrekkelig til å gi rimelig sikkerhet for at virksomheten selv skal kunne dekke 
sine forpliktelser, og at deltakerne dermed ikke skal få senere tilleggskrav til å skyte inn midler. 
Virksomheten kan ikke sies å være særlig risikofylt. Kostnadene er forutsigbare og preges av 
oppgaver som er stabile over tid. Inntektene består for det aller meste av honorarer fra deltakerne som 
fastsettes gjennom en vedtektsfestet fordelingsnøkkel. De største risikofaktorene er endringer i 

  Tekst 2020 2021 2022 2023 

Totalutgift 1 535 000 1 596 000 1 660 000 1 726 000 

Totalinntekt 1 535 000 1 596 000 1 660 000 1 726 000 

Deflator 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 
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pensjonsforpliktelser og eventuelt uttreden av deltakere. Ut fra dette synes det hensiktsmessig at 
virksomheten kan ha en kapital tilsvarende 3 måneders drift. Med dagens driftsnivå tilsvarer dette en 
samlet innskuddskapital på kr 350 000, i tillegg til avsetning til pensjonsforpliktelser. Per januar 2020 
har samarbeidet avsatt kr 140 000 til et bundet fond i vertskommunen. 

 

Eierinnflytelse 

Dagens organisering gir hver deltager 1 stemme i det øverste organet (styret) tilsvarende 1/9 av det 
samlede stemmetallet. Vedtektene (2010 § 5) omtaler eierandel slik at hver deltager blir eier av en 
forholdsvis andel av verdier anskaffet, basert på vedtektenes fordelingsnøkkel for utgifter.   

Basert på en videreføring og tilpasning av gjeldende vedtekter, vil dette innebærer samme 
stemmevekt ved omdanning til Kommunalt oppgavefelleskap: 

Beiarn kommune: 1/9 

Bodø kommune: 1/9 

Fauske kommune: 1/9  

Gildeskål kommune: 1/9 

Hamarøy kommune: 1/9 

Meløy kommune: 1/9 

Saltdal kommune: 1/9 

Steigen kommune: 1/9 

Sørfold kommune: 1/9 

Dersom Rødøy kommune tas opp som medlem, vil hver kommune ha 1/10 stemmevekt i det øverste 
organet. 

 

Uavhengighet: 

Ny kommunelov § 23-7 Sekretariatet, gir bestemmelser om kontrollutvalgssekretariatets uavhengighet: 
«Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon og av den 
eller dem som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen». Bestemmelsen tilsvarer krav i 
Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner etter kommuneloven (1992). I ny 
kommunelov kap 7 Valg til folkevalgte organer, gjøres reglene for valg gjeldende for valg til 
representantskap og andre styringsorganer for et kommunalt oppgavefellesskap (§ 7-2 1. ledd g)). I 
lovens § 7-3 gis følgende bestemmelse om hvem som er utelukket fra valg:  

Utelukket fra valg til organer nevnt i § 7-2 er 

a) fylkesmannen og assisterende fylkesmann 

b) kommunedirektøren i kommunen eller fylkeskommunen og hans eller hennes 
stedfortreder 

c) kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå 

d) sekretærer for kommunestyret eller fylkestinget 

e) den som har ansvaret for regnskapsfunksjonen i kommunen eller fylkeskommunen 

f) de som foretar revisjon av kommunen eller fylkeskommunen 

g) ansatte i sekretariatet som utfører tjenester for kontrollutvalget i kommunen eller 
fylkeskommunen 
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h) ansatte i sekretariatet til kommunerådet eller fylkesrådet som har fått delegert 
myndighet fra rådet. 

Første ledd bokstav b og c gjelder ikke ved valg til underordnete styringsorganer i kommunale 
oppgavefellesskap. 

Medlemmer og varamedlemmer av kontrollutvalget kan ikke velges som 

a) ordfører eller varaordfører 

b) medlem eller varamedlem av formannskap eller fylkesutvalg 

c) medlem eller varamedlem av kommunalt eller fylkeskommunalt folkevalgt organ med 
beslutningsmyndighet 

d) medlem av kommuneråd eller fylkesråd 

e) medlem eller varamedlem av kommunestyrekomité eller fylkestingskomité. 

Ved valg til kommunedelsutvalg kan kommunestyret selv vedta at bare de som er innført i 
folkeregisteret som bosatt i kommunedelen, er valgbare. 

Den som er ansvarlig for regnskapet i et kommunalt eller fylkeskommunalt foretak, er ikke 
valgbar til styret i foretaket. Den som er ansvarlig for regnskapet eller foretar revisjon av 
interkommunalt politisk råd eller kommunalt oppgavefellesskap, er ikke valgbar til 
representantskapet eller andre styringsorganer for virksomheten. 

 

Bestemmelsene i § 7-3 alene vil ikke sikre sekretariatet den uavhengighet fra kommunens eller 
fylkeskommunens administrasjon som fastsettes i kommuneloven § 23-7 (2018). Dette fordi 
bestemmelsens andre ledd innebærer at kommunedirektøren og dennes stedfortreder, samt 
kommunalsjefer, etatssjefer og ledere på tilsvarende nivå kan velges til «underordnete styringsorganer 
i kommunale oppgavefellesskap», altså f.eks et styre. Et styre i et kontrollutvalgssekretariat besatt 
med kommunedirektør (rådmenn) etatssjefer el.l vil ikke gi et sekretariat «uavhengig av kommunens 
eller fylkeskommunens administrasjon» slik loven krever.  

I dagens § 27-samarbeid ivaretas uavhengighet fra kommunenes administrasjoner ved at styret i 
samarbeidet, herunder styrets arbeidsutvalg, er besatt med medlemmer fra deltagernes kontrollutvalg. 
I forslag til samarbeidsavtale for KO foreslås videreføring av dette prinsippet ved at den / de som 
velges til representantskapet i Salten kontrollutvalgservice skal være medlem av sin kommunes 
kontrollutvalg. 

 

Opptak av nye medlemmer i Kommunalt oppgavefelleskap: 

Gjeldende vedtekter § 2 Deltagere har følgende innhold 

Beiarn kommune, Saltdal kommune, Fauske kommune, Sørfold kommune, Steigen kommune, 
Hamarøy kommune, Meløy kommune, Gildeskål kommune og Bodø kommune er deltakere i 
samarbeidet.   

Nordland fylkeskommune kan slutte seg til ordningen hvis og når de ønsker det. 

Med samtykke fra alle deltakere kan andre kommuner opptas i Salten kontrollutvalgservice. 

Samarbeidet skal ha det formål å sikre en robust virksomhet og et større faglig miljø.   

Med bakgrunn i at fylkeskommunen nylig har valgt å slutte seg til annet sekretariat, synes det ikke 
aktuelt å videreføre formuleringen om at fylkeskommunen kan slutte seg til Salten 
kontrollutvalgservice. Vedtektene åpner imidlertid for at andre kommuner kan tas opp som medlemmer 
med samtykke fra de øvrige deltagerne. Det foreslås videreført i samarbeidsavtalen at andre 
kommuner kan tas opp som medlemmer. 
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Dagens vedtekter lister opp dagens deltakerkommuner, og krever samtykke fra alle deltakere for at 
andre kommuner skal kunne tas opp i samarbeidet. Dette videreføres i Samarbeidsavtale for 
Kommunalt oppgavefelleskap.  

 

 

 

2.0  OPPTAK AV RØDØY KOMMUNE SOM NY DELTAGER 
 

Bakgrunn: 
1. Rødøy kommune har 19.12.2019 sendt følgende henvendelse til Salten 

kontrollutvalgservice: 
Kommunestyret i Rødøy har gjort et retningsvalg gjennom å skifte fra Helgeland til 
Salten regionråd. Til dette ligger også flere regionale samarbeid. Salten-kommunene 
er deltagere i Salten kontrollutvalgservice som er et samarbeid etter tidligere 
kommunelov § 27. Vi er kjent med at det skal startes en prosess med omdanning til 
kommunalt oppgavefellesskap etter ny kommunelov. Det vil være naturlig at vi 
utreder deltagelse i dette oppgavefellesskapet parallelt, slik vi unngår at alle 
kommunene må behandle en ekstra sak om å ta inn Rødøy som ny kommune dersom 
det skulle bli aktuelt. 
 
Vi ber om at det settes i gang en saksutredning for å vurdere hvordan Rødøy 
kommune skal organisere sekretariat for kontrollutvalget for fremtiden. Dersom 
kommunestyret velger å gå inn i Salten kontrollutvalgservice bør det kunne skje i 
forbindelse med omdanningen. Dersom kommunen velger å kjøpe tjenester, kan en 
anbudsprosess komme på et senere tidspunkt. 

 

2. Rødøy kommune har de siste årene vedtatt tilslutning til en rekke samarbeid med de øvrige 
9 kommunene i Salten: 

Dette gjelder: 

- Salten regionråd (fra 1.1.2018) 
- Salten kultursamarbeid (fra 1.1.2018) 
- Felles ansvar i Salten (fra 1.1.2018) 
- Salten friluftsråd (fra 1.1.2019) 

Rødøy har i tillegg vedtatt å slutte seg til Trainee Salten, og Digital infrastruktur og 
smartere Salten. Kommunen har igangsatt en utredning av deltagelse i Iris Salten IKS, 
og har vedtatt å slutte seg til RKK Salten KO.  

Rødøy kommune er godt integrert i store og små interkommunale samarbeid med de øvrige 
Saltenkommunene. Det legges derfor til grunn at tilslutning til Salten kontrollutvalgservice er 
kurant for de øvrige 9 deltagerkommunene.  

Rødøy kommune har etter anbud og siden 1.1.2018 hatt Salten kontrollutvalgservice som 
leverandør av tjenester til sitt kontrollutvalg. En omlegging til deltagelse i interkommunalt 
samarbeid forutsetter at Rødøy gjør vedtak om å delta i interkommunal ordning for sekretariat. 
Arbeidet med utredning av dette spørsmålet er igangsatt, med et settesekretariat. 

3. Økonomi: Rødøy kommune betaler i dag en pris for leverte tjenester med bakgrunn i 
avtalen som er inngått. For Salten kontrollutvalgservice sin del vil endring fra pris for leverte 
tjenester til at Rødøy inngår i den ordinære utgiftsfordelingen gi lite utslag. 
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Vedlegg 1: Utkast samarbeidsavtale   

 

 
KOMMUNALT OPPGAVEFELLESKAP: 

SAMARBEIDSAVTALE  
(vedtatt dato)  

 

(utkast – uten Rødøy) 
 

 

§ 1 Navn – organisering 
Salten kontrollutvalgservice Kommunalt oppgavefelleskap er et kommunalt oppgavefelleskap som er 
opprettet med hjemmel i lov av 18. juni 2018 nr 83 om kommuner og fylkeskommuner kap 19. 
Selskapet er et eget rettssubjekt. 

 

 

§ 2  Eierandel og deltageransvar 

Deltagerkommunenes eierandel i oppgavefellesskapet er fastsatt som følger: 

Beiarn kommune: 1/9 

Bodø kommune: 1/9 

Fauske kommune: 1/9  

Gildeskål kommune: 1/9 

Hamarøy kommune: 1/9 

Meløy kommune: 1/9 

Saltdal kommune: 1/9 

Steigen kommune: 1/9 

Sørfold kommune: 1/9 
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Deltagerkommunenes ansvarsandel i oppgavefellesskapet er fastsatt som følger: 

En forholdsmessig andel av ansvaret basert på tidsrom for medlemskap, og basert på utgiftsfordeling i 
§ 8. 

 

§ 3  Representantskapet 
Det øverste organ for oppgavefellesskapet er representantskapet. Representantskapet består av en 
representant valgt fra hver kommune, med personlig vararepresentant.  Disse velges av det respektive 
kommunestyre og blant kontrollutvalgets medlemmer. 

Representantskapet skal selv behandle: 

• Årsmelding og årsregnskap. I årsmeldingen skal det rapporteres følgende 
o Representantskapets, eventuelt styrets sammensetning, aktivitet, og godtgjørelser 
o Antall ansatte, daglig leders navn og avlønning 
o Redegjørelse om de forhold som er nevnt i krav til årsberetning etter kommunelovens 

§ 14-7 
• Overordnet plan og budsjettramme for virksomheten de påfølgende 4 år.  Det forutsettes at 

kommunene innarbeider dette i påfølgende årsbudsjett og økonomiplan. 
• Budsjettforslag for neste år.  Forslaget skal ikke gå utover budsjettrammene som ligger i den 

fireårige rammeplanen, med mindre samtlige eierkommuner samtykker. 
• Valg av representantskapets leder og nestleder 
• Valg av styre, styreleder og styrets nestleder, dersom det oppnevnes et styre. 

 

§ 4  Styret 
Styret velges av representantskapet. Representantskapet fastsetter antall medlemmer med personlige 
varamedlemmer til styret. Representanter for de ansatte i selskapet har tilsvarende møterett som etter 
kommunelovens § 13-4. 

Styret skal på vegne av representantskapet påse at virksomheten drives i tråd med sine vedtekter og 
med representantskapets vedtak.  

Styret fører tilsyn med sekretariatsleder og har instruksjonsmyndighet overfor denne. På vegne av 
representantskapet utøves løpende arbeidsgiverfunksjon i forhold til sekretariatsleder.  

Styret oppretter og nedlegger stillinger innenfor gitt budsjettramme. Styret tilsetter sekretariatsleder og 
øvrige faste stillinger ved Salten kontrollutvalgservice, og har ansvar for lokale lønnsforhandlinger, og 
ser til at gjeldende tariff- og avtaleverk blir fulgt.  

Styret kan utarbeide retningslinjer og instruksjoner til sekretariatsleder. 

Dersom representantskapet ikke velger styre, skal oppgavene i § 4 ivaretas av representantskapet 
selv. 

 

§ 5 Kontorsted 
Salten kontrollutvalgservice sitt kontorsted skal være lokalisert i en av de 9 kommunene nevnt i § 2. 
Representantskapet fastsetter kontorsted. 

 

§ 6 Formål og ansvarsområde 
Salten kontrollutvalgservice skal utføre sekretariatsfunksjonen for deltakernes kontrollutvalg, jfr. 
kommunelovens § 23-7 og forskrift om kontrollutvalg og revisjon. Oppgavefellesskapet skal gi 
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deltagernes kontrollutvalg effektiv og kompetent bistand og skal arbeide for å bli en foretrukket 
leverandør av tjenester til andre kontrollutvalg i fylket. 

 

 

§ 7 Innskuddsplikt 
(Avklares etter opprettelse av eget regnskap for Salten kontrollutvalgservice) 

 

§ 8. Økonomi - fordeling av utgifter. 
1. Hver kommune dekker en fast sum som tilsvarer 1/9 av 1/3 av totalutgiftene.  
2. Videre dekker hver kommune en sum som tilsvarer sin prosentvise andel av innbyggertallet i 

de 9 samarbeidskommunene av 1/3 av totalutgiftene 
3. I tillegg betaler hver kommune sin relative andel av antall møter som er avholdt i samtlige 9 

kommuner av 1/3 av totalutgiftene.  
4. I budsjettet for det enkelte år vil en ta utgangspunkt i folketallet pr 1/1 det år budsjettet vedtas 

samt et estimat for antall møter i den enkelte kommune. 
5. Fordelingen av de virkelige utgiftene (regnskapet) foretas med grunnlag i folketallet pr 1/1 i 

regnskapsåret og virkelig avholdte møter.  

 

§ 9 Representantskapets møter 
Møtene ledes av representantskapets leder. Representantskapet er vedtaksført når minst halvparten 
av representantene er til stede, og fatter vedtak med simpelt flertall. Ved votering i representantskapet 
skal hver stemme telle likt. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt. 

Representantskapets leder sørger for at det blir ført protokoll fra møtene. 

Den enkelte kommune dekker utgifter til egen representant i representantskapet. Dersom det ikke 
oppnevnes eget styre, dekker Salten kontrollutvalgservice utgifter til representantskapet som styre i 
forbindelse med møter. 

 

§ 10 Sekretariatsleder 
Sekretariatet skal ha en daglig leder, benevnes sekretariatsleder, som skal forestå den daglige 
ledelsen av sekretariatet og skal følge de retningslinjer og pålegg som styret gir.   

Sekretariatsleder administrerer virksomheten og har ansvaret for at enhver arbeidsoppgave utføres i 
overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter, bestemmelser og de i henhold til de vedtak som er 
fattet av representantskap og styre. 

Sekretariatsleder er styrets sekretær og saksbehandler, og rapporterer til styret. 

Sekretariatsleder har tale- og forslagsrett i styrets møter, dersom ikke styret i enkeltsaker vedtar at 
sekretariatsleder ikke skal møte. 

Sekretariatsleder er de øvrige ansattes nærmeste overordnede, og utøver det daglige 
arbeidsgiveransvar innenfor delegerte fullmakter.  Sekretariatsleder gis anvisningsmyndighet.   

Regninger som gjelder sekretariatsleder skal anvises av styreleder. 

 

§ 11 Regnskap og revisjon 
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Regnskapet for Salten kontrollutvalgservice føres av kompetent regnskapsfører. Representantskapet 
velger revisor. 

 

§ 12 Endringer i samarbeidsavtalen og oppsigelse av deltagelse i 
oppgavefelleskapet 
Samarbeidsavtalen kan endres dersom samtlige kommuner gjør likelydende vedtak etter forslag fra 
representantskapet eller en av kommunene.  Dersom det ikke er enighet mellom deltagerne om 
endringer, skal det umiddelbart startes forhandlinger om ny samarbeidsavtale som først kan 
iverksettes når det er enighet. 

En kommune kan si opp samarbeidsavtalen ved å sende skriftlig oppsigelse til styret med 1 års 
oppsigelsestid, regnet fra 31.12 det året avtalen sies opp.  Dersom samtlige kommuner er enige, kan 
det eventuelt avtales kortere oppsigelsestid. 

Eiendeler og heftelser for økonomiske forpliktelser skal fordeles mellom kommunene ut fra 
bestemmelsene om generell utgiftsfordeling i § 6. 

 

§ 13 Arkiv 
Salten kontrollutvalgservice skal holde arkiv i samsvar med lov og forskrift på området. Det 
skal føres egen arkivdel for hvert kontrollutvalg. Ved enkeltstående kommunes uttreden av 
oppgavefellesskapet skal avsluttet arkiv for hvert kontrollutvalg sendes til den respektive 
kommune. Det samme gjelder ved oppløsning av oppgavefelleskapet. Ved oppløsning skal 
arkiv for selve selskapet / oppgavefelleskapets sendes til Interkommunalt Arkiv i Nordland.  

 

 

§ 14 Iverksettelse 
Salten kontrollutvalgservice KO er etablert og samarbeidet satt i verk fra og med 1. januar 
2020. Endringer i samarbeidsavtalen iverksettes fra det tidspunkt eierkommunene 
bestemmer, eventuelt på det tidspunkt alle kommunene har vedtatt endringen. 

 

Vedtektene er gyldig fra og med dato.måned.2020, etter følgende vedtak i deltagende kommuner: 

Meløy kommunestyre sak xx/20,  vedtatt dd. måned 2020. 

Bodø bystyre sak PS 20/xx,   vedtatt dd. måned 2020.  

Steigen kommunestyre sak xx/20,  vedtatt dd. måned 2020.  

Saltdal kommunestyre sak xx/20,  vedtatt dd. måned 2020.  

Fauske kommunestyre sak xx/20,  vedtatt dd. måned 2020.  

Gildeskål kommunestyre sak xx/20,  vedtatt dd. måned 2020.  

Sørfold kommunestyre sak xx/2020,  vedtatt dd. måned 2020.  

Beiarn kommunestyre sak xx/20,  vedtatt dd. måned 2020. 

Hamarøy kommunestyre sak xx/20,  vedtatt dd. måned 2020.  

 





I forhold til den etter hvert vedvarende situasjonen med forsinkelser i leveranse fra revisor, 
har sekretariatet søkt råd hos Forum for kontroll og tilsyn (FKT). Basert på erfaringer fra 
ander kontrollutvalg med samme problemstilling, peker FKT på at eierne 

«bør kreve at revisjonen inngå avtaler med kommunene vlkontrollutvalgene om 
levering av timer til FR og eierskapskontroll (og for så vidt også RR), hvis ikke slike 
avtaler finnes fra før. Det finnes noe statistikk på hvor mange timer det er vanlig å 
regne medgår til en rapport/prosjekt (selvfølgelig avhengig av metode og antall 
problemstillier osv., men ca. 300 timer på et gjennomsnittsprosjekt+/-). Avtalene bør 
inneholde bestemmelser om at timer som ikke leveres, skal faktureres tilbake til 
kommunen. Det innebærer at avtalen også må innebære at revisjonen skal rapportere 
til kontrollutvalget hvor mange timer som er medgått pr. prosjekt([. eks når rapport 
leveres eller oppsamlet en gang i året). 

Denne fremgangsmåten kan sette press på revisjonen til å levere. Timer som 
revisjonen ikke leverer, kan kommunen får frigjort til evt. å kjøpe FR-kompetanse på 
markedet. Det er flere sekretariat/kontrollutvalg som har fått til slike avtaler. 

Vurdering: 

To problemstillinger peker seg ut i denne saken. Den ene er om det bør inngås en mer 
formalisert avtale mellom revisor og kontrollutvalg om omfanget av leveransen, særlig innen 
forvaltningsrevisjon. Gjeldende ordning stipulerer kun et timetall per kommune knyttet til 
forvaltningsrevisjon, uten å avklare nærmere om innhold, plikter, avgrensninger, etc. Det bør 
derfor vurderes å inngå en konkret avtale mellom to parter, revisjon og kontrollutvalg, om 
leveranse av forvaltningsrevisjon/ eierskapskontroll. 

Den andre problemstillingen gjelder i forhold til hvordan manglende leveranse skal håndteres. 
Som nevnt over kan timer som ikke leveres avtales tilbakefakturert til kommunen, og at det på 
denne måten kan frigjøres midler til mulig kjøp av forvaltningsrevisjon eksternt. Gitt at Salten 
kommunerevisjon IKS er valgt som kommunens revisor, forutsetter dette at revisor må være 
villig til å inngå slik avtale. 

Forslag til vedtak: 

Saken legges frem for drøfting. 

Lars aus 
Sekretær for kontrollutvalget 
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