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Innkalling til møte i kontrollutvalget 21. november 2022 
 

Sted Rådhuset 

Dato 21. november 2022 

Tid: 10 - 13 

Møterom Kommunestyresalen 

Sekretær Lene Harila 

Sak nr Sak 

24/22 Godkjenning av innkalling og saksliste 

25/22 Godkjenning av protokoll fra møte 24. juni 2022 

26/22 Orienteringer: 
1. Orientering fra ordfører vedrørende varslingssak på kommunedirektør 
2. Protokoll fra møte i representantskapet i Kontrollutvalgan KO 
3. Anmodning om forvaltningsrevisjon tilsendt fra publikum 
4. Oppsummering årsregnskap 2021 fra KomRev NORD IKS 
 
Tidligere vedtak fra kontrollutvalget som er ekspedert: 
5. Vedtak i sak 19/22 Overordnet prosjektskisse «Behandling og oppfølging...» 
6. Vedtak i sak 20/22 Kontrollutvalgets uttalelse til Tana kommunes årsregnskap og konsolidert 

årsregnskap 20217 
7. Vedtak i sak 21/22 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning for TKE KF 
8. Vedtak i sak 22/22 Revisjonsbrev nr 7 Årsregnskap 

 

27/22 Budsjett 2023 for kontroll og tilsyn Tana kommune 

28/22 Forenklet etterlevelseskontroll av selvkost 2021 

29/22 Revisjonsbrev nr 8 – forenklet etterlevelseskontroll 2021 selvkost 

30/22 Svar på revisjonsbrev nr 7 fra kommunedirektør m/revisjonens vurdering 

31/22 Revisjonsstrategi for 2022 

32/22 Risiko- og  vesentlighetsvurdering for forenklet etterlevelseskontroll 2022 

33/22 Uavhengighetsvurdering for forvaltningsrevisor fra KomRev NORD IKS 

34/22 Uavhengighetsvurdering for regnskapsrevisor fra KomRev NORD IKS 

35/22 Igangsettelse av forvaltningsrevisjon – organisasjonskultur, holdninger og ledelse 

36/22 Eventuelt 
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Varamedlemmer møter kun på særskilt innkalling. 
 
Hilsen 
 
Alf Steinar Børresen 
Leder 
Kontrollutvalget 
 
 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift 
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SAK 35/22 IGANGSETTELSE AV FORVALTNINGSREVISJON - ORGANISASJONSKULTUR, 
HOLDNINGER OG LEDELSE 

 
Bakgrunn 
I møte 18. januar fattet kontrollutvalget vedtak i sak 6/22 på bakgrunn av kommunestyrets 
bestilling i sak PS 92/2020: 
 

«Kontrollutvalget tar vedtak PS 92/2020 «Sak om økonomisk utroskap – videre 
håndtering» fra kommunestyret til etterretning og gjennomfører sine undersøkelser 
som bestilt i vedtakets punkt 2: 

 
Kommunestyret bestiller en forvaltningsrevisjon av organisasjonskultur, holdninger 
og ledelse i Tana kommune som iverksettes etter at politiets etterforskning er 
ferdigstilt. Kommunestyret ber revisjonen legge fram en prosjektplan for 
kontrollutvalget.  

 
Kontrollutvalget ber revisjonen lage en prosjektplan for en forvaltningsrevisjon basert 
på ovenstående for behandling i utvalget. 

 
Kontrollutvalget rapportere til kommunestyret om sine funn når disse foreligger.»  

 
Videre fattet kontrollutvalget i møte 16. mars følgende vedtak i sak 15/22: 
 

«Kontrollutvalget i Tana kommune vedtar problemstillinger som skissert i overordnet 
prosjektskisse fra KomRev NORD IKS: 

 
1. Hvordan opplever ansatte i Tana kommune arbeidsmiljøet? 
2. Overholder Tana kommune sentrale krav i arbeidsmiljøloven om å drive 

systematisk 
helse- miljø- og sikkerhetsarbeid? 

 
Kontrollutvalget utsetter prosjektet til tidligst høsten 2022, på bakgrunn pågående 
personalsaker i kommunen. Kontrollutvalget ber om at forvaltningsrevisjonen 
kommer til behandling i utvalget før prosjektet starter opp. 
Sekretariatet bes ha en dialog med revisjonen i forbindelse med dette.» 
 

Vurdering 
I sin prosjektbeskrivelse som ble lagt fram for kontrollutvalget 16. mars så KomRev NORD for 
seg følgende problemstillinger undersøkelsen skulle omhandle: 
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- Hvilke formelle rammer som foreligger/er definert, som vil si om det 
er definert hvem som har ansvar, roller og oppgaver, og om dette er 
gjort kjent for de ansatte. Kjennskap til etiske retningslinjer og 
varslingsinstituttet. 
 

- Om HMS-arbeid utføres i tråd med regelverk, herunder om det 
gjennomføres vernerunder og medarbeidersamtaler. 
 

-  Ansattes motivasjon og holdninger. Ansattes kompetanse og 
kunnskap herunder om det foreligger kompetanseplaner og 
muligheter for kompetanseheving 

 
- Samarbeid mellom leder og medarbeider, mellomlederrollen, 

lederstøtte, arbeidsoppgavene til ledere. 
 
Kontrollutvalget har tidligere ønsket at undersøkelsen skulle være bredere enn bare å se på 
sentraladministrasjonen.  
 
I samme møte den 16. mars var kommunedirektør tilstede og redegjorde for et igangsatt 
organisasjonsutviklingsarbeid i kommunen. Med bakgrunn i denne orienteringen valgte 
kontrollutvalget å utsette igangsettelse av forvaltningsrevisjonen til høsten 2022, og ba 
revisjonen komme tilbake til kontrollutvalget før de gikk i gang med utredningen.  
 
I møte 21. november vil kommunedirektør være tilstede og redegjøre for status i 
organisasjonen, og dermed gi grunnlag for kontrollutvalget til å avgjøre om revisjonen skal 
igangsette undersøkelse, eller om det er naturlig å utsette dette litt til. Det vil også være 
tilstede revisor i møtet.  
 
Sekretariatet legger fram saken uten forslag til vedtak. Men sekretariatet ber 
kontrollutvalget vurdere om de skal utsette forvaltningsrevisjonen ytterligere basert på hva 
kommunedirektør legger fram, eller om den skal starte opp nå, basert på bestilling i sak 
15/22.  
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