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l

INNLEDNING

Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan og avgir årlig en samlet rapport om sin
virksomhet til kommunestyret, jfr. reglementets pkt. 2. Denne rapport behandles først i
kontrollutvalget og oversendes deretter kommunestyret.

2
2.1

KONTROLLUTVALGETS FORMÅL OG SAMMENSETNING
Formål og oppgaver

Etter kommuneloven har kommunestyret det øverste tilsyn med den kommu nale forvaltning, jf.
$ 22-1. For å ivareta tilsynsansvaret velger kommunestyret et kontrollutvalg som skal "forestå
det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne", jf. $ 23-1.
Kontrollutvalget skal som beskrevet i kommu ne lovens $ 23 påse at:
a)
b)
c)

d)
e)

komm unens eller f ylkeskomm unens re gnskaper blir revidert pd en betryg gende
ma te
det fores kontro ll me d at den okono mi ske forva ltning en foregär i sams var me d
g jeldende bestemmelser og vedtak
det ut fores forva lmning sre visjon av komm unens eller f ylkeskommun ens
virk somh et, og av selskaper komm unen eller fylk eskom unen har
eierinteresser i
det føres kontro ll me d forva ltning en av komm unens eller [y lkeskomm unens
eierinteresser i selskaper mv. (eiers kapsk ontro ll)
vedtak som kommunes fyret eller fylkestinget treffer ved behandlingen av
re visjons rap porte r, blir fulgt opp.

Kontrollutvalget skal videre:
Vedta planer for utvalgets virksomhet og planer for forvaltningsrevisjon og
eierskapskontroll.
Gjennomføre ri siko - og vesentlighetsvurdering som grunnlag for valg av mulige
forvaltningsrevisjonsprosje kter i perioden.
Avgi uttalelse til årsregnskapet.
Følge opp merknader fra revisor (i nummererte brev, eller i ä rsregnskapet).
Rapportere resultatene av sin virksomhet til kommunestyret.
Følge opp kommunestyrets vedtak i saker som er rapportert.
Utarbeide budsjett for kommunens tilsyn og kontrollarbeid.
Det skilles altså mellom oppgaver som kontrollutvalget skal gjøre og kan gjøre. Utover de
oppgaver som er hjemlet i lov og forskrift kan kontrollutvalget behandle «andre saker» som
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faller inn under kontr ol l og tilsynsfunk sjonen. Dette er ikke en vedta kskontroll, og utv alget tar
heller ikke stilling i enkeltsaker. Kontrollutvalgets rolle ligger he r i å avdekke mulige
kritikkverdige forhold som eventuelt kan meddeles særskilt til kommunestyret. Grunnlaget fo r
å iverksette undersøkelser i «andre saker» kan komme fra utvalget selv, media eller fra
henvendelser direkte og eksterne tips.
2.2

Valg - samm ensetning

For inneværende valgperiode (fra 16.10.2019) består kontrollutvalget av:
Leder: Hans Petter Kvaal (H)
Nestleder: Oddny Aleksandersen (AP)
Fast medlem: Gerd Bjørhovde (SV)
Fast medlem: Sigurd Larsen (SP)
Fast medlem: Tor Jo hansen (FRP)

- personl ig vara Martin Fagerholt
- personl ig vara Magnar Nilsen
- personlig vara Åshild Fa use
- personl ig vara Kåre Skallerud
- personl ig vara Kar i Work inn

Medlemmer av kommunestyret som ikke blir tillagt andre politiske oppgave r er som hovedregel
valgbare til kontroll utvalget. Minst ett av medlemmene i kontrollutvalget skal være medlem av
kommunestyret. Kontrollutvalget har 5 medlemmer og 5 personlige varamedlemmer oppnevnt
av kommunestyret. Leder Hans-Petter Kvaa! er fast medlem av komm unes tyret.
For at utvalgsme dlemme ne skal sikres en uavhengig status i fo rhold til kommune n og
administrasjonen har lovgiver vedtatt klare valgbarhetsregler som innebærer at valgte verken
re presentanter i utøvende politiske organer så som formannskap eller andre kom munale organer
med beslutningsmyndighet eller ansatte i kommunen ikke kan inneha verv som
kontrollutvalgsmedlem.
I tillegg medfort e nye kommu neloven at ogsä «p erso ner som har en ledende stilling, eller som
er me dlem eller vara me dl em av st yre t eller bedri fisfors amli ng en, i et selskap som komm unen
eller f ylkeskomm unen har eieri ntere sser i» he ller ikke er valgbare. Det bety r f eks. at et
styremedlem i Remiks Husholdning AS ikke kan sitte i kontroll utvalget. En ytterligere
inn skjerp ing ble inn fort ved at «pers one r som ha r en ledende still ing, eller som er me dl em eller
va ra me dlem av styre t i et int erkommun alt politisk ra d eller et komm unalt oppga vefellesskap»
heller ikke er valgbar til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget kan etter ny lov fortsatt ikke tillegges andre oppgaver enn det som knytter seg
til kontroll- og tilsynsfunksjonen. Det vil si at kontrollutvalget ikke skal delta i den aktive
politiske beslutningsprosessen.
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3.1

SAKSBEHANDLINGEN I KONTROLLUTVALGET
Generelt

Utvalget har truffet sine vedtak i møter. Det er skrevet protokoll fra møtene. Utskrift a v
møteprotokollene er sendt utvalgets medlemmer og oppdragsansvarlige revisorer. N ytt av året
er at kontrollutvalgets møtedokument er tilgjengelig fra møtekalenderen på kommunens
hjemmeside.
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Tidspunkt for møtene er blitt fastsatt av utvalget selv, og møtene har blitt holdt for åpne dører.
Innkalling til møtene har vært send t me dlemmer / varamedlemme r,
ordforer,
kommunedirektøren og oppdragsansvarlige revisorer, og inneholdt en oversikt over de sakene
som skulle behandles samt saksdokumentene.
K-Sekretariatet IKS har også i 2020 hatt ansvar for saksforberedelse og faglig bistand til
kontrollutvalget.

KONTROLLUTVALGETS ARBEID I 2020
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4.1

Ut fordringer med møt eavvikling og Covid 19

Kontrollutvalget virksomhet har i 2020 ogsä blitt påvirket av den globale pandemien. Møter er
blitt avlyst eller gjennomf ort elektro nisk. Det ble gjenno mf ort ni mo ter som er ett mind re enn
normalt. Et planlagt besøk hos Tromsø Havn KF har blitt utsatt.
4.2

Fristoversitt elser i saker fr a kommunedirektøren

Kontrollutvalget og K-Sekretariatet har i 2020 brukt uforholdsmessig mye tid på å purre opp
svar i saker som er oversendt kommunedirektøren. Dette gjelder både oppfølgning av frister
som kommunestyret har satt og andre frister satt av kontrollutvalget. Over tid vil sene svar fra
kommunedirektøren svekke ar beidet med kontroll - og tilsyn, noe som i seg selv er alvorlig.
Verdien av gjennomfø rte fo rvaltnings revisjoner kan også bli skadelidende ved at
forbedringstiltak som kommunestyret har besluttet ikke iverksettes. Det vises til pkt. 4.6.4
nedenfor som gjelder sent svar og mangelfull oppfø lgning av tiltak etter forvaltningsrevisjon.
Kommunedirektøren har beklaget, og lovet forbedring. Kontrollutvalget vil holde
kommunestyret ori entert omu tvi klingen.
4.3

Antall saker mv.

Utvalget har behandlet 95 saker. Det ble fre mme t 6 saker til kommunestyret.
Utvalget er holdt underrettet om revisjonens virksomhet, og har ført tilsyn med at
revisjonsarbeidet har foregått i samsvar med gjeldende forskrift og andre bestemmelser.
Representanter fra Tromsø kommunes administrative ledelse har møtt i kontrollutvalget ved
flere anledninger for å gi orientering til utvalget.
Kontrollutvalget har vedtatt egen informasjonsstrategi for utvalgets virksomhet.
Kontrollutvalget skal være synlig, uavhengig og ha høy integritet. Informasjonsstrategien skal
styrke forståelsen for utvalgets oppgaver og bidra til at utvalget når sine mål.
Informasjonsstrategiens mål er som følger:
•
•
•

Kontro ll utva lget skal inf orme re oms itt arb eid, bade i fork ant og i etterka nt av mot ene.
Kontro ll utvalget skal ha en bevisst hold i ng til hvo rd an utva lget frems t r utad.
Kontro ll utvalget uttaler seg p@faglig gr unnlag, og gar ikke inn i polit iske disk usjoner.
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4.4

Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalgets har flere oppgaver knyttet til regnskapsrevisjonen. Den mest sentrale er det
såkalte «på-se» ansvaret overfor kommunens revisor. Det betyr at kontrollutvalget blant annet
skal påse at kommunes regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Det er kommunens
regnskapsrevisor Kom Rev NORD IKS som utfører revisjonen og gjennomfører andre
revisjonshandlinger, herunder utsteder revisjonsberetninger. Kontrollutvalgets «på-se» ansvar
ivaretas gjennom en rekke løpende orienteringer og tilbakemeklinger fra revisor gjennom å ret.

T
r o ms o komm unes re gnskap for 2019
Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens årsregnskap for 2019.
Tromsø Havn KFs re gnsk ap for 2019
Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til foretakets årsregnskap for 2019.
Tro ms obadet K Fs re gnsk ap for 2019
Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til foretakets årsregnskap for 2019.
Pasientregnskap
Kontrollutvalget har behandlet revisjonsberetningene for beboer- og pasientregnskap.
Rapport ering er fra re viso r
Revisjonen har orientert kontrollutvalget om revisjonsstrategien for års regnskapet til
foretakene og kommunens årsregnskap. I tillegg har revisor orientert om løpende
revisjonsarbeid i året samt rapportert om forenklet etterlevelseskontroll.
4.5

Nummererte revisjonsbrev

Et numme rt revisjonsbrev er en formell hendelse fra kommunens revisor til kontrollutvalget
hvor det meldes om et avvik som krever oppfølgning av kontrollutvalget. Slik rapportering skal
skje skriftlig i form av fortlopende numme rert e brev, med kopi til kommunedirektøren.
Kontrollutvalget har i henhold til kontrollutvalg- og revisjonsforskriftens § 3 plikt til å påse at
skriftlige påpekninger fra revisor blir fulgt opp.
4.5.1

Revisjonsbrev nr. 34 - r sregnskape t 2019

Revisjonsbrevet er nærmest likelydende med tilsvarende revisjonsbrev som er utstedt fra
revisor de tre siste år, og gjelder betydelig merforbruk innenfor ramme 1303 pleie og
omsorg. Grunnlaget for revisjonsbrevet er at revisor igjen påpeker at budsjettene som
utarbeides og vedtas ikke oppfyller kommunelovens krav til realistiske budsjett. Et budsjett
som ikke oppfyller realismekravet vil i liten grad være egnet som styringsverktøy.
Oppfølgning av revisjonsbrevet medførte slikt vedtak i kontrollutvalgets sak 80/20 i møte
l 0.12.2020:
Kontro ll utvalg et har plikt til @ gjore komm unest yret kjent me d admi nistra sjonens
oppfolgning av m umme re rt e re visjonsbr e v, og vil p@peke folgende forh old ove rfor
komm unestyre t.:
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a. Kontro ll utvalget viser til mumme rt re visjons bre v nr. 34 omr e visors p @pekning
om ma ngler ved kr@vet til «re alistisk b udsjett». Komm unens re viso r har over tid og i
tidligere rev fajo nsbrev påpekt tilnærmet samme forhold.
b. Kontro ll ut valget vil folge opp re visjonsbre w nr. 34 ved @ iverks ette en
for valtningsrevisjon som skal gjøre en vurdering 0 111 kvaliteten på kommunens
b uds j ettpro sess og om denne oppfyller kra v i lov og fors kri ft samt andre anerk jente
skr i filige standar d er.

Saken er oversendt kommunestyret.
4.5.2

Oppfølging revisjonsbrev nr . 35 - Beboerr egnskap for 2019

Revisjonsbrevet er datert 17.9.2020 gjaldt diverse spørsmål knyttet til rundt beboerregnskap.
Svar på revisjonsbrevet ble først mottatt 18.12.2020 som var nesten l måned etter svarfristen
satt i kontrollutvalgets vedtak i sak 74/20.
Saken følges opp på første møte i 2021.
4.6

Forvalt ningsrevisjon

I valgperioden skal kontrollutvalget sørge for at det blir gjennomført forvaltningsrevisjon av
utvalgte deler av kommunens eller fylkeskommunens virksomhet, og av utvalgte selskaper
kommunen eller fylkeskommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon er systematiske
vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets
vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon utføres av Kom Rev NORD IKS etter bestilling
fra kontrollutvalget. Hvilke saker som skal blir gjenstand for en forvaltningsrevisjon
bestemmes av kommunestyret eller av kontrollutvalget selv etter særskilt delegasjonsfullmakt.
4.6.1

Overo rdnet plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontrol l 2020-2024

Kontrollutvalgets forslag til plan ble behandling av kommunestyret i møte 25.11.2020 i sak
162/20, og det ble truffet slikt vedtak:
Kommunestyret vedtar følgende plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2020 i l
2024:
a. Kvalitet og ressursbruk i pleie- og oms org st jenest er
b. Op pfølging av politiske vedtak og kvaliteten på saksutredninger til de folkevalgte
organer
c. Kommunens dr[ft av Helsehuset i forhold til vedtak og gjeldende retningslinjer
Saksb ehandling og tils yn i byg g- og plans aker (herund er disp ens asjonspra ksis )
e. E valuering av Tromsø kommunes håndtering av situasjonen knyi/et til Covid-19pandemien
f. Kvalitet i grunnskoleoppl eri ngen - heru nder eventuelt også unders okelse r kny ttet til
a. elevenes psykososiale mi ljo i skolen (forebygging og bekjempelse av
mo bbing ),
b. tilbudet om tilpasset opplæring og tildeling av spesialundervisning
g. Varsling

d.
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h. Kvalitet i Naw/so sial tjenest er
i. Kvalitet (og eventuelt ressursbruk) i barnehagene
2. Kommunestyret vedtar følgende plan for eiers kapskontro ll for perioden 2020 til
2024:
a. Aurora Kino ! KS
b. Tromsø Parkering AS
c. Tromsa Veg A S
d. Tro ms o kommun ale pensjonsk asse
3. Kommun estr e t delegere r til kontrollutvalget å .foreta endringer i planperioder ved
endringer i risiko- og vese ntlighetsbildet, herund er initiere andre prosjekter.
4. Komm unestyre t ber kontro ll utva lget gjennomfore en forvalmning sre visjon av BPAordningen i Tromsø kommune, i tråd med komm unestyrets vedtak i sak 209/19.

Kontrollutvalget har fulgt opp dette ved at første prosjekt på planen ble satt i bestilling på
kontrollutvalgets møte i 10.12.2020. Kontrollutvalget vil i første halvdel av 2021 iverksette
ytterligere prosjekter som nevnt i planen.
4.6.2

Oppfølging rapport om «Økonomistyring og intern kontroll i Brann og redning»

Rapporten ble fulgt opp av kontrollutvalget i sak 5/20 og saken oversendt komm unestyret som
i møte 26.2.2020 traff slikt vedtak:
l . Komm unestyre t vis er til Tromsø kommunes tilbakemelding av 18.12.2019, hvor det er
skissert hvilke tiltak som er iverksatt og planlagt i verksa ftfor å imo tekomme anbe faling ene
gill i forvaltningsrevisjonsrapporten «Økonomistyring og okonomi sk intern kontro ll i Brann
og redning» som besluttet i komm unestyre ts sak 117118 samt tilt ak for@ sikre at alle rutiner
for okonomi sk intern kontro ll etterleves i Brann og redning.

2. Komm unestyre t finner at komm unedire ktore ns planlagte og gjennomf orte tiltak er egnet
til å imøtekomme revisjonens anbefalinger i rapporten og kommunestyrets vedtak i sak
203/ 19.

Enheten Brann og redning ble for øvrig i samme møte vedtatt skilt ut i et eget kommunalt
foretak, Tromsø Brann og redning KF.
4.6.3

Oppfølgning rapport om «Trom sb adet » - beslutningsgrunnlaget

Kommunestyret behandlet rapporten i møte 11.12.2019 og traff slikt vedtak:
l . Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjon samt anbefalinger i
forva ltning sre vis jonsra pport en «Besl utning sgrunnlaget for T
r o ms obadet». Rapporte ns
hovedkonklusjon er at besl utning sgrunnl aget komm unestyret ble forelagt for vedtak om
in vesteri ngspro sjektet Tro ms obadet, var mangelf ullt og kan samlet sell ikke anses
forsvarlig.

2. Komm unestyre t ber administrasjonssjefen gjennomgå gjeldende regler og rutiner samt
anbe f alinger omg jenn omfori ng av inv esteri ng spro sjekter for @ vurdere om
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• Komm une n har tilstrekkelige re mning sl inj er f or hvil ke utredning er og analy ser som bor
g jøres i tidlig fasen av et investeringsprosjekt
• Kommunen bør ha retningslinjer for hvilke opplysninger kommunestyret skal
fore legges i tidligf asen av et investeringsprosjekt
3. Admi nistra sjons sjefen bes gi en skri filig re degjore lse over p lanl agte og gienn omforte

tiltak for å imøtekomme revisjonens anbefalinger ; rapporten inn en I. februar 2020.

Kontrollutvalget har purret på svar fra kommunedirektøren en rekke ganger, og fristen som
kom
m u ne styret satt er ikke fulgt opp.
4.6.4

Oppfølgning av rapport «Offentlige anskaff elser - konsulentt jenester»

Kommunestyret behandlet rapporten i møte 11.12.2019 og traff slikt vedtak:

l. Kommunestyret viser til oppsummering og konklusjon samt anbefalinger i
forvaltningsrevisjonsrapporten «Offentlige anskaf felser»

2. Kommunestyret ber kom11111n
edirektøren på bakgru nn av revisors funn, vurderinger og
konklus joner ase hen til forva ltning sre vis jons ra pport en i det videre arb eidet me d
rutiner og pra ksis for ans ka ffelsesprosesser.
3. Komm unedirektøren bes gi en skriftlig redegjørelse til kontroll utvalget over planlagte
og gjennomførte tiltak som er egnet til @forb edr e komm unens arbeid ved offentlige
anskaffelser samt imo tekomme re visjonens anbe f li n ger i ra pport en.
4.

Frist for redegjørelse til kontr oll utvalget settes til 15. januar 2020.

Svar fra kommunedirektøren ble mottatt 21.10.2020 som utgjør en betydelig fristoversittelse.
Kontrollutvalget behandlet svaret fra kommunedirektøren i møte l 0.12.2020 hvor det i sak
88/20 ble truffet slikt vedtak:
Kontrollutvalget rår kommunestyret å tref fe slikt vedtak:
l . Kontrollllfvalget.flnner ko111111u
nedirektorens svar av 21.10.2020 som ma ng elf ull
oppfølgning av kommunestyrets vedtak i sak 208/19.

2. Komm unedi r ektore n gi s ny fr ist for oppfølgning som beskrevet i sak 208/19 innen
1.2.2021.

3. Kommunestyret gir komm unedire ktore n kritikk for betydelig fri stovers itte lse og
ma ng el f ull opp folgning overfor kontro ll utvalget og forv enter at kommunestyrets
fri ster ove rh oldes fremo ver.

Saken er oversendt kommunestyret og kontrollutvalget vil følge opp saken i 2021.
4.6.5

Forvaltningsrevisjonsrapport Internkont roll og ressursbruk i barn evernstjenesten
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Rapporten ble behandlet av kontrollutvalget i møte 21.4.2020 i sak 25/20 hvor det ble truffet
slikt vedtak:

Kontrollutvalget rår komm unestyre t treffesl ikt vedtak:
l . Kommunes/yret viser f ;/ oppsummering og konklusjon samt anbefalinger i
forvallningsrevisjonsrapporten «Internkontro/I og ressursbruk i barnevernstjenesten».

2. Komm unedire ktoren bes gi en skri filig re degjore lse til kontro ll utvalget over planlagte
og gjenno mfort e tiltak for @:
•
•
•

Styrke internkontrollen med henblikk på å sikre at ansatte har tilstrekkelig kunnskap
og ferdigheter inne,?for fägområdet.
Systematisere sitt arbeid med å gjøre bruk av tilbakeme lding er fra barn og fore ldr e
med henblikk på forbedring av tjenesten.
Vurdere en større grad av skri ftligg joring me d hensyn til sys tema tisk overva kning og
g jennomgang av intern kont ro llen.

3. Frist for redegjørelse til kontrollutvalget settes til l. oktober 2020.
Kommunestyret behandlet saken i møte 27.5.2020 i samsvar med innstillingen fra
kontrollutvalget. Svar i saken ble mottatt 15.12.2020 etter anmodning om fristforlengelse fra
kommunedirektøren. Saken følges opp i 2021.
4.6.6

Forvaltningsrevisjonsrapport Investeringsprosjekt Otium bo- og velferdssenter

Rapporten ble behandling i kontrollutvalget møte 11.6.2020. Kommunestyret behandlet
rapporten i møte 26.8.2020 i sak 128/20 hvor det ble truffet slikt vedtak:

I. Komm unest yret viser til f unn og konkl usjoner i forva ltning sre vis jonsrapport en
«Sl uttra pport -- Inve steri ng sprosjektet O ium bo og velferdssenter».
2. Kommunestyret ber kommunedirektøren iverkselte li/takf or å sikre at kommunens egne
rutiner etterl eves i gjennomføringen av investering spro sjekter.
Herunder etterl evelse av rutiner knyt tet til:
• Ark ivering av pro sjektdok ume ntasjon
• Rapporteringer
• Kontro ll av faktura opp mot kontrakt
Vi dere ber komm unest re t komm unedire ktore n vurd ere om rutinene for g jen o mforing
av investering spros jekter er god nok/ tils trekkelige.
3. Kommunestyret ber komm unedi re ktore n gi kontrollutvalgel en skriftlig redegjørelse for
planlagte og g jenn omfort e tiltak for a forb edre etterl eve lsen av rutiner som nevnt
ovenfor i pkt. 2. Sva rfrist settes til 30. oklober 2020.
Svar fra kommunedirektøren foreligger ikke, og kontrollutvalget vil følge opp saken i 2021.
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4.6.7

Forvaltningsrevisjon srappor t Dreis

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte 22.10.2020. Saken oversendt kommunestyret
som i sak 173/20 i møte 25.11.2020 traff slikt vedtak:
l . Kommunestyret vi ser til f unn og konkl usjoner i forva ltning sre visjonsra pport en
«DREIS»

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren iverksette tiltak.for å imøtekom me revisjonens
anbefalinger om å:
a. Gjennomgå og vurdere om komm unens re gleme nter/r utiner/in strukser tydelig angir
hvilke besl utning er den enkelte leder i org anisa s jonen kan g jore
b. Gjøre tiltak.for å sikre at beslutninger om oppstart av nye tjenestetilbud, eller
endring er i eksisterende tilbud, er basert på fifstrekkelige utredninger og vurderinger
av økonomiske og rettslige konsekvenser
c.

Gjøre ti flak for å styrke egen internkontroll, hernnder med hensyn til å sikre
etterlevelse av rutiner, re tning slinj er og reglementer
• at f ullma kter ove rh oldes
• al virksomheten er i tråd med gjeldende vedtak og foring er
• at politisk organ.får tilbakemelding om vedtak som ikke iverksettes

d. G jore tiltak for ä sikre at gjeldende kra v om å dokumentere tjenestetilbud innen helse
og omsorg overholdes.
e. Gjøre tiltak innen økonomistyring for å:
• Sikre at budsjettet for den enkelte avdeling og enhet er basert på realistiske anslag
a v de inn tekter og utgifter som kan forve ntes i b udsjettär e t
• Sørge for at det iverksettes tiltak når rapporteringer og/eller årsregnskap viser
betydelige avvik fra b uds jett
• Sorge for at det er budsjettme ssig dekning for aktiv iteter som igangsettes

f.

Gjøre tiltak imen f or avt al e forv altn ing for å:
• Skrifli g gjore avtaler om kjøp og salg av tjenester mellom kommunale enheter
• Sørge for at avtaler med eksterne leverandører dokumenteres og arkiveres
Herunder etterlevelse a v rutiner knyttet til:
• Ark ive ri ng av pro sjektdok ume nt asjon
•

Rapporteringer

•

Kontroll av jäkt ura opp mot kontrakt

3. Komm unestyre t ber kommunedirektøren gi kontrollutvalget en skri ftlig re degjore lse for

pla nlagte og gje nnomfort e tiltak som nevnt ovenf or i pkt. 2. Sva rfrist settes til l 5. ma rs
2021.

ll

Kontrollutvalget vil følge opp saken i 202 1.

Selskapskont ro ll

4.7
4.7.1

Eierskapskont ro ller

Kontrollutvalget skal også påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller
fylkeskommunens eierinteresser i selskaper mv. (eierskapskontroll).
Første prosjekt i henhold til plan som nevnt ovenfor i pkt. 4.6.1 vil bli iverksatt i 2021.
4.7.2

Kont ro llut valget s observatørro lle i kom m unens selskaper

I forbindelse med selskapskontrollen har kontrollutvalget iht. kom munelovens bestemmelse
benyttet retten til å være til stede på representantskapsmøter, generalforsamlinger og
bedriftsforsamling i interkommunale selskaper og aksjeselskaper der Tromsø kommune alene
eller sammen med andre kommuner eller fylkeskommuner eier alle aksjene, og heleide
datterselskap til slike selskaper.
Det er viktig å understreke at det er tale om en observatørrolle, og kontrollutvalgets medlemmer
møter ikke som eier-representanter i selskapsorganer. Kontrollutvalget har vedtatt retningslinjer
for utøvelsen av o bservatøroppgaven.

4.8

Andre saker

A v andre saker nevnes:
Spørsmål knyttet til ordførerens ha bilitet.
Kommunedirektørens innkjøp av tjenester fra KPMG.
Justeringer i regelverket for kontrollutvalget.
Spørsmål knyttet til drift av Helsehuset.
Frifondsmidler.
Samordnet tilsyn mellom kontrollorganer i stat og kommune
Sakene er behandlet og avsluttet i 2020. Ovennevnte sa ker er tilgjengelig via kommunens
websider.
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Tromsø, den 13. januar 2021
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