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0. SAMMENDRAG
0.1 Formålet med prosjektet
Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvordan politiske vedtak blir fulgt opp av
administrasjonen. I tillegg har vi sett på rutiner rundt saksbehandling til kommunestyret.

0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner
Er administrasjonens saksbehandling til kommunestyret på et tilfredsstillende
nivå?

Revisjonen vurderer det slik at administrasjonens saksbehandling til kommunestyret er på
et tilfredsstillende nivå, sett i forhold til de lovkrav som stilles for dette. Det foreligger
imidlertid noe forbedringspotensial. Dette gjelder særlig kommunens praksis for
innkalling til og kunngjøring av møter.
Er administrasjonens rutiner for oppfølging av kommunestyrets vedtak på et
tilfredsstillende nivå?

Revisjonen vurderer det slik at administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak
er på et tilfredsstillende nivå, sett i forhold til de lovkrav som stilles for dette. Det
foreligger imidlertid noe forbedringspotensial. Dette gjelder særlig kommunens praksis
for publisering av protokoller fra kommunestyrets møter på kommunens hjemmeside.

0.3 Anbefalinger
På bakgrunn av de funn som er gjort i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale
følgende:
1. Kommunens nedskrevne rutiner for henholdsvis saksbehandling til folkevalgte
organer og iverksetting av politiske vedtak bør samles i ett dokument.
2. Innkallinger til møter i kommunestyret bør skje innenfor de frister som er fastsatt
av kommunestyret.
3. Det bør innføres rutiner som sikrer at innkallinger, sakslister og saksframlegg til
kommunestyret og andre folkevalgte organer blir publisert fortløpende på
kommunens hjemmeside.
4. Det bør innføres rutiner som sikrer at protokoller fra møter i kommunestyret og
andre folkevalgte organer blir publisert fortløpende på kommunens hjemmeside.
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1. INNLEDNING
1.1 Prosjektets bakgrunn og formål
1.1.1 Bakgrunn
Dette prosjektet har sin bakgrunn i Plan for forvaltningsrevisjon 2010-2012, vedtatt av
kommunestyret i Kautokeino 07.10.2010 (sak 34/10). Det framgår av planen at det skal
gjøres et forvaltningsrevisjonsprosjekt om forberedelse og iverksetting av politiske
vedtak.
I kommunens plan for forvaltningsrevisjon heter det som følger:
«I henhold til kommuneloven skal saker som legges fram for folkevalgte organ være
forsvarlig utredet, og vedtak som fattes av folkevalgte organ skal iverksettes (§ 23).
Kommunen har gjennomgående saksbehandling, og saker legges frem på vegne av
rådmannen og er underlagt rådmannens kontroll. Det foreligger ikke nedskrevne
rutiner for iverksetting av politiske vedtak, eller rutiner for rapportering til
kommunestyret om iverksetting av vedtak. Det rapporteres imidlertid i kommunens
årsmelding, og politikerne kan stille spørsmål til administrasjonen. Området er
vesentlig ut fra et politisk perspektiv. En eventuell forvaltningsrevisjon på området kan
gjennomføres når som helst i planperioden.»

1.1.2 Formål
Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvordan politiske vedtak blir fulgt opp av
administrasjonen. I tillegg har vi sett på rutiner knyttet til saksbehandlingen i forkant av
vedtak. På bakgrunn av dette vil kommunen få belyst ulike sider ved egen praksis, og bli
presentert hvor det eventuelt er muligheter for forbedringer.

1.2 Problemstillinger
Undersøkelsen er gjennomført med utgangspunkt i følgende to hovedproblemstillinger og
fem underproblemstillinger, vedtatt av kontrollutvalget 4. april 2013 (sak 3/2013).
1. Er administrasjonens saksbehandling til kommunestyret på et tilfredsstillende
nivå?
 Hvilke rutiner har administrasjonen for saksforberedelse til kommunestyret?
 Hvilke utfordringer møter administrasjonen i utredningsarbeidet?
2. Er administrasjonens rutiner for oppfølging av kommunestyrets vedtak på et
tilfredsstillende nivå?
 Hvilke retningslinjer har kommunen for oppfølging av politiske vedtak?
 Har administrasjonen retningslinjer for rapportering til kommunestyret?
 Hvordan er utvalgte kommunestyrevedtak fulgt opp?
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1.3 Avgrensning
Politiske vedtak er i denne undersøkelsen avgrenset til utvalgte kommunestyrevedtak fra
årene 2010-2012. Saksgangen kan variere i forhold til sakstype, og kartleggingen av
saksbehandlingen er derfor ikke ment å gi en uttømmende beskrivelse av prosedyrer,
rutiner og regelverk. Oppfølging er definert som det administrasjonen gjør for å følge opp
vedtakene fram til sakene er avsluttet.

1.4 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den
enkelte forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes
opp mot faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og
de konklusjoner som trekkes.
1.4.1 Kilder til kriterier
Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder:
 Lov om kommune og fylkeskommuner mv. (kommuneloven)
1.4.2 Utledning av revisjonskriterier
Den mest sentrale kilden til revisjonskriterier for denne undersøkelsen er kommunelovens
bestemmelser om rådmannens oppgaver og myndighet.
Saksbehandling til folkevalgte organer
I kommuneloven § 23 nr. 2 heter det følgende om administrasjonssjefens oppgaver og
myndighet:
«Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er
forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at
administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at
den er gjenstand for betryggende kontroll.»

Alle saker som legges fram for folkevalgte organ legges fram av administrasjonssjefen,
eller av andre på hans eller hennes vegne1. Administrasjonssjefen må selvfølgelig i
betydelig omfang overdra det praktiske ansvaret for saksforberedelser til underordnede.
Det betyr i praksis at mye av saksutredningene blir utført av saksbehandlere og
enhetsledere. Administrasjonssjefen må imidlertid godkjenne sakene og har plikt til å gi
uttrykk for det dersom han eller hun mener det er mangler eller feil med forslag til vedtak
eller saksfremlegg.2
Administrasjonssjefen skal i følge kommuneloven § 23 nr. 2 påse at saker som legges
fram for folkevalgte organ er «forsvarlig utredet». Det fremgår ikke av lovbestemmelsen,
forskrifter eller forarbeid hva som legges i forsvarlig utredet, men vi kan slutte at saker til
politisk behandling skal være utredet på en slik måte at politikerne har et kvalifisert
beslutningsgrunnlag. For at administrasjonen skal klare å produsere forsvarlige og gode
saksdokumenter kreves det blant annet at enheten har:
1

Bortsett fra saker fra kontrollutvalget, som innstiller direkte til kommunestyret
Jf. NOU-1990-13 Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner, kap. 4 og Ot.prp.nr.42 (19911992) Kommuner og fylkeskommuner.
2
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kapasitet
kompetanse
gode rutiner for kvalitetssikring og ferdigstillelse av dokumenter

I kommentarutgave til kommuneloven står følgende om administrasjonssjefens rolle i
forhold til å sikre en forsvarlig utredning:
”Ansvaret for å påse at sakene er forsvarlig utredet, innebærer ikke noen form for utsettende
veto fra administrasjonssjefens side om han/hun mener det ikke har vært tid eller ressurser til
å gjennomføre en skikkelig saksutredning. Det er lederen av vedkommende folkevalgte organ
som setter opp dagsordenen til det enkelte møte(…). Administrasjonssjefen – eller den som
legger saken fram på hans eller hennes 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.” 3

Loven fastsetter ikke hvor lang tid før kommunestyremøtene representantene må få
sakspapirene, men i kommuneloven § 32 nr. 2 er det fastslått at innkalling skal sendes
organets medlemmer med «høvelig varsel». Det er ikke noe i loven som konkretiserer
hva som menes med høvelig varsel, og det er heller ikke noe krav om at det skal sendes ut
sakspapirer til alle saker som skal behandles. I lovforarbeidene er det imidlertid uttalt at
det vanligvis vil være tilstrekkelig at medlemmene får innkallingen 4-5 dager før møtet.
Kommunestyret kan likevel selv bestemme hva som er hensiktsmessig, både i forhold til
utsendelse av dokumenter og kvalitet på saksforberedelsene. Det er organet
(kommunestyret) selv som avgjør med alminnelig flertall hvorvidt det synes at
saksforberedelsen – herunder utsendelse av dokumenter – har vært tilstrekkelig god til at
man finner å kunne fatte realitetsvedtak.4 Det vil si at kommunestyret kan fatte vedtak om
å utsette behandlingen av en sak dersom de synes den er for dårlig utredet, eller at de
mottar sakspapirene for seint.
I kommuneloven § 32 nr. 3 heter det at saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke
er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten. Det heter videre at
møte som skal holdes for åpne dører, skal gjøres kjent på hensiktsmessig måte. Det er
overlatt til kommunen å bestemme hvorledes bekjentgjøringen skal skje. Hovedpoenget
er at det skjer på en slik måte at det er grunn til å tro at meldingen vil nå ut til
innbyggerne i lokalsamfunnet i rimelig tid før møtet – enten det skjer ved kunngjøring i
lokalpressen, melding til de enkelte husstander eller på annen måte. Kravet om
bekjentgjøring gjelder uavhengig av om møtet holdes etter den tradisjonelle møteformen
eller som fjernmøte.
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor har vi utledet følgende revisjonskriterier for
denne hovedproblemstillingen:
 Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte
organer er forsvarlig utredet.
 Innkalling skal sendes organets medlemmer med høvelig varsel.
 Møter som skal holdes for åpne dører skal gjøres kjent på hensiktsmessig måte.

3
4

Overå, O. og Bernt, J.F: Kommuneloven med kommentarer s.168
Overå, O. og Bernt, J.F: Kommuneloven med kommentarer, s. 253
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Iverksetting av politiske vedtak
I henhold til kommuneloven § 23 nr. 2 har administrasjonssjefen det formelle ansvaret for
at politiske vedtak blir gjennomført. Det kan være flere årsaker til at enkelte vedtak ikke
blir gjennomført, som for eksempel endrede økonomiske betingelser, uforutsette forhold,
uklare vedtak eller at vedtaket ikke er fundert i gjeldende lover og regler. Dersom vedtak
ikke lar seg utføre må administrasjonen gi beslutningstakerne tilbakemelding slik at
vedtaket kan oppheves eller endres.
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor har vi utledet følgende revisjonskriterium for
denne hovedproblemstillingen:
 Administrasjonssjefen skal påse at vedtak blir iverksatt.
1.4.3 Koblingsskjema
Tabell 1: Koblingsskjema

Problemstillinger

Underproblemstillinger

Kilder til revisjonskriterier

Revisjonskriterier

Er administrasjonens
saksbehandling til
kommunestyret på et
tilfredsstillende nivå?

Hvilke rutiner har
administrasjonen for
saksforberedelse til
kommunestyret?

Kommuneloven § 23 nr. 2

Administrasjonssjefen
skal påse at de saker
som legges fram for
folkevalgte organer,
er forsvarlig utredet.

Kommuneloven § 32 nr. 2

Innkalling skal sendes
organets medlemmer
med høvelig varsel.

Kommuneloven § 32 nr. 3

Møter som skal
holdes for åpne dører
skal gjøres kjent på
hensiktsmessig måte.

Kommuneloven § 23 nr. 2

Administrasjonssjefen
skal påse at vedtak
blir iverksatt.

Hvilke utfordringer møter
administrasjonen i
utredningsarbeidet?

Er administrasjonens rutiner
for oppfølging av
kommunestyrets vedtak på
et tilfredsstillende nivå?

Hvilke retningslinjer har
kommunen for oppfølging
av politiske vedtak?

Har administrasjonen
retningslinjer for
rapportering til
kommunestyret?

Hvordan er utvalgte
kommunestyrevedtak fulgt
opp?
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1.5 Metode
1.5.1 Datainnsamling
Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data
som kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåten i denne
undersøkelsen har vært dokumentanalyse og intervju.
For å kartlegge praksis og rutiner har vi gjennomført intervju med rådmannen, en
representant for politisk sekretariat og en enhetsleder. Vi har videre bedt rådmannen
redegjøre for status i utvalgte saker. Dette for å kartlegge om vedtak er iverksatt eller om
det har oppstått hindringer i gjennomføringsfasen. Vi har foretatt et skjønnsmessig utvalg
av saker som har vært til behandling i kommunestyret i årene 2010-2012, og sett nærmere
på 16 av i alt 187 saker. Vi har også sett nærmere på innkallingene til ni av
kommunestyremøtene i perioden 2010-2012, samt protokollene fra alle møtene i
kommunestyret i perioden 2010-2012.5
1.5.2 Dataenes gyldighet og pålitelighet
Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og
de data som er samlet inn. I denne undersøkelsen har formålet vært å vurdere
administrasjonens oppfølging av politiske vedtak, både ved å se på rutiner for
saksbehandling og gjennomføring av konkrete vedtak. Vi mener at intervju/spørsmål til
administrasjonen, samt gjennomgang av konkrete saker, til sammen gir grunnlag for å
kunne svare på undersøkelsens problemstillinger.
Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. Dette er
forsøkt ivaretatt ved at data er verifisert av de vi har intervjuet.

5

13 protokoller.
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2. BAKGRUNNSOPPLYSNINGER
2.1 Administrativ organisering
Administrasjonen i Kautokeino kommune er organisert etter tonivå-modellen. I den
perioden som denne undersøkelsen gjelder (2010-2012) besto administrasjonen i
kommunen av rådmannen og hans stab (herunder servicetorget), samt elleve
underliggende enheter med hver sine enhetsledere. Ved servicetorget er det to ansatte
som har det daglige ansvaret for gjennomføring av møter i kommunestyre og
formannskap (politisk sekretariat).
Figur 1: Administrativ organisering i Kautokeino kommune

Kommunen er i gang med store omorganiseringer, hvor de elleve enhetene skal reduseres
til fire. De to enhetene for henholdsvis tekniske tjenester og bygningsdrift ble slått
sammen til en enhet med virkning fra 1. mars 2013, og de tre enhetene for henholdsvis
helse, hjemmetjenester og sykehjem ble slått sammen til en enhet med virkning fra 1.
februar 2013.6

6

Kautokeino kommune, Årsrapport 2012, på side 3 og 24.
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2.2 Politisk organisering
Kommunestyret i Kautokeino (2011-2015) består av 19 representanter fordelt på seks
lister/parti. Ved kommunestyrevalget i 2011 kom det inn ni kvinner i kommunestyret, det
vil si en kvinneandel på 47 %.
Kommunestyret er kommunens øverste organ og treffer vedtak på vegne av kommunen
så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.7 Kommunestyret avholdt fire
møter i 2010 (50 saker), fire møter i 2011 (62 saker) og fem møter i 2012 (75 saker).
Formannskapet har fem medlemmer og gjenspeiler kommunestyrets partipolitiske
sammensetning.
For øvrig har Kautokeino kommune følgende råd og utvalg:8














Personalstyret
Arbeidsmiljøutvalget
Språkutvalget
Økonomiutvalget
Ungdomsutvalget
Planutvalget
Utmarksnemnda
Landbruksnemnda
Valgstyret
Rådet for funksjonshemmede
Eldrerådet
Klagenemnda
Kontrollutvalget

Kommunestyret i Kautokeino har vedtatt reglement for henholdsvis kommunestyret,9
formannskapet10 og et felles reglement for formannskap og hovedutvalg.11

7

Jf. kommuneloven § 6.
Se Kautokeino kommune, Årsrapport 2012, på side 22.
9
Vedtatt av kommunestyret 19.06.1996 (sak 37/96). Endret 10.03.1998 (sak 5/98).
10
Vedtatt av kommunestyret 10.03.1998 (sak 4/98).
11
Vedtatt av kommunestyret 10.03.1998 (sak 6/98).
8
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3. ER ADMINISTRASJONENS SAKSBEHANDLING
TIL KOMMUNESTYRET PÅ ET
TILFREDSSTILLENDE NIVÅ?
3.1 Revisjonskriterier
Til denne problemstillingen har vi utarbeidet følgende revisjonskriterier:


Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte
organer er forsvarlig utredet.



Innkalling skal sendes organets medlemmer med høvelig varsel.



Møter som skal holdes for åpne dører skal gjøres kjent på hensiktsmessig måte.

3.2 Data
3.2.1 Hvilke rutiner har administrasjonen for saksforberedelser til
kommunestyret?
Reglement for politiske utvalg
Kommunestyret i Kautokeino har vedtatt eget reglement for sitt arbeid. I reglementets § 3
er det fastsatt bestemmelser som regulerer administrasjonens forberedelser av saker til
kommunestyret. Vi gjengir denne i sin helhet nedenfor:
§ 3 FORBEREDELSE AV SAKER FOR KOMMUNESTYRET
a) Kommunestyret skal som hovedregel fatte sine vedtak på bakgrunn av saksutredning fra
administrasjonen. Administrasjonen, ved rådmannen, har ansvaret for at sakene er
forsvarlig forberedt for de legges fram for kommunestyret. (K1.§ 23 nr 2. Fvl. §§ 17 og 37)
b) Rådmannen skal ha nødvendig tid til saksutredning.
c) Administrasjonen, ved rådmannen, har ansvar for å legge fram drøftingssaker og
orienteringssaker til kommunestyret, på eget initiativ og på anmodning fra kommunestyret.
d) Rådmannen formulerer forslag til vedtak, og formannskapet innstiller i saker som skal
behandles av kommunestyret. For at forslaget skal kunne tas til votering må en av organets
medlemmer fremme det. Det bør også formuleres alternative forslag.
e) Når en sak sendes fra et hovedutvalg til kommunestyret, skal den tas til behandling innen 3
måneder. Når kommunestyret har oversendt sak til formannskapet skal den være tatt til
behandling innen 3 måneder. Formannskapet oversender deretter saken til
kommunestyret til behandling eller som referatsak.

I reglementets § 4 er det fastsatt bestemmelser som regulerer hvordan innkalling til møter
og utsending av saksdokumenter skal finne sted. De bestemmelsene som også legger
føringer på administrasjonens arbeide med dette finnes i § 4 c) til g). Vi gjengir disse i sin
helhet nedenfor:
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§ 4 INNKALLING TIL MØTE. UTSENDING AV SAKSDOKUMENTER.

c) Innkallingen skal inneholde opplysninger om tid og sted for møtet, spesifisert oversikt over
de saker som skal behandles og opplysninger om hvor saksdokumentene er tilgjengelig for
publikum. Dersom møtet skal overføres i radio, skal det stå i innkallingen. (K1 § 32 nr 3)
d) Innkallingen skal sendes kommunestyrets medlemmer og 1. varamedlemmer senest tre uker
for møtet. Saksdokumentene sendes kommunestyrets medlemmer og 1. varamedlemmer
senest 14 dager for kommunestyrets møte, når ikke lov påbyr annen frist. (K1.§ 32 nr 2)
e) Kopi av innkallingen sendes også til alle husstander i kommunen, kommunale etater/kontor,
revisjonen, kontrollutvalgets medlemmer og aviser og kringkasting til orientering.
f) Saksframlegget og eventuelt forslag til vedtak i kommunestyresakene skal foreligge både på
samisk og norsk. Sakspapirene skal, så langt det er praktisk mulig, sendes
ut til medlemmene på begge språk samtidig, innen fastsatt frist.

Kommunestyret har også vedtatt et reglement for formannskap og hovedutvalg. I
reglementets punkt 1 heter det at «administrasjonen, ved rådmannen, er ansvarlig for at
de saker som legges fram for politiske utvalg er forberedt på en forsvarlig måte, og
fremmer forslag til vedtak i samsvar med de regler som lov og andre bindende
bestemmelser gir». Det heter videre at «administrasjonen skal ha nødvendig tid til
saksutredning».
Kommunestyret har også vedtatt et eget reglement for formannskapet. I reglementets
punkt 6 heter det at «rådmannen besørger sekretariatsfunksjonen for formannskapet».
Det heter videre at sekretariatet (v/ rådmannen) «har ansvaret for formannskapets
sakspapirer, kunngjøring av møter, møteprotokoll, utskrifter m.v». Det sies også at
sekretariatet «utferdiger nødvendige rutiner for sin virksomhet».
Administrative rutiner
Det er utarbeidet flere administrative rutinebeskrivelser for forberedelse av saker til
politiske utvalg i Kautokeino kommune. Disse er:





Instruks for administrativ saksbehandling (til folkevalgte organer)
Frister i forbindelse med møter i kommunestyre og formannskap
Arbeid i forbindelse med kommunestyremøter
Arbeid i forbindelse med formannskapsmøter

Revisjonen har blitt opplyst om at disse rutinene er tilgjengelig på kommunens
dataserver.
Instruks for administrativ saksbehandling
Den mest sentrale rutinebeskrivelsen er instruksen for administrativ saksbehandling.
Nedenfor redegjør vi kort for innholdet i denne.
Arbeidsdeling:
I instruksen heter det at sakene som hovedregel skal utredes og ferdigstilles på lavest
mulig nivå i kommuneorganisasjonen. Det er imidlertid den respektive enhetsleder som
er ansvarlig for utredningen. Av instruksen framgår det videre hva som er henholdsvis
saksbehandlers ansvar, enhetsleders ansvar og rådmannens ansvar for å sikre en korrekt
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framstilling av saken. I tvilstilfeller er det rådmannen som avgjør hvilken
enhet/faginstans som skal være saksbehandler. Ved uenighet mellom saksbehandler og
enhetsleder er det enhetslederens vurdering og tilrådning som skal legges til grunn. Ved
uenighet mellom enhetsleder og rådmann er det rådmannens vurdering og tilrådning som
skal legges til grunn. Ved uenighet skal enhetslederens synspunkter imidlertid framgå av
saken. Det framgår videre av instruksen at det er rådmannen som fremmer forslag til
vedtak i alle saker som legges fram for folkevalgte organer.
Språk:
Alle saksframlegg og forslag til vedtak til kommunestyre, formannskap og utvalg skal
foreligge både på samisk og norsk. Det heter videre at en sak ikke er ferdig til behandling
før den foreligger på begge språk. Kravene til språk er også omtalt i kommunens
retningslinjer for arbeid med kommunestyremøter og formannskapsmøter.
Saksutredningene:
I instruksen heter det at en sak skal framstilles kort, presist, oversiktlig og uttømmende,
uten unødige detaljer. Det heter videre at språket skal være klart og presist, uten unødig
bruk av fremmedord. Det sies videre at saken normalt ikke skal være over to sider, samt
at vedlegg til saken skal innarbeides i saken så fremt det er mulig og naturlig. Det blir
også gitt en beskrivelse av hvordan saksframlegg skal være utformet.
Rutiner for arbeid i forbindelse med kommunestyremøter
Andre relevante rutinebeskrivelser er administrasjonens rutiner for arbeid i forbindelse
med kommunestyremøter, samt frister i forbindelse med møter i kommunestyre og
formannskap. Det er kommunens politiske sekretariat som har utarbeidet disse. Nedenfor
redegjør vi kort for innholdet i disse.
I rutinebeskrivelsen for frister heter det at «det er viktig at fristene holdes slik at sakene
blir sendt ut til riktig tid og politikerne får tid til å sette seg inn i sakene». Med
saksbehandlingsfrist menes det at saksframlegget foreligger på begge språk hos
kommunens politiske sekretariat til fastsatt tid. I denne rutinebeskrivelsen er det fastsatt
konkrete frister og oppgaver som gjelder for de ulike ledd i forberedelsen av sakene til
kommunestyret og formannskapet.
Saksbehandlingssystem
Kautokeino kommune bruker det elektroniske saks- og arkivsystemet ePhorte.
Dette er et system som er godkjent etter NOARK 5 standarden. Systemet har blant annet
en egen modul for møte- og utvalgsbehandling. Modulen er tilrettelagt for gjennomføring
av papirløse møter. I intervju har rådmannen gitt uttrykk for at dette systemet fungerer
veldig bra. Blant annet kan saksbehandlerne og andre som er involvert i en saksutredning
kommunisere via dette systemet. I ePhorte finnes det oversikt over saker som har vært
behandlet. Systemet gjør det også lett å følge med på hva som er gjort i forhold til de
vedtakene som er fattet. Det er videre slik at rådmannen godkjenner sakene i ePhorte.
Rådmannen nevnte imidlertid at de har hatt og fortsatt har problemer med den samiske
delen av programmet.
Det praktiske arbeidet med saksforberedelse
Rådmannen fordeler sakene etter saksfelt. Det er normalt saksbehandlerne som utreder
sakene, men i større saker behandles de av enhetslederne. Underveis i saksbehandlingen
blir sakene blant annet drøftet via e-post og på møter mellom saksbehandler, enhetsleder
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og rådmannen. Før saken sendes til formannskapet/kommunestyret gjennomgår
rådmannen saken og gir den sin tilslutning (eller ikke). I intervju har revisjonen blitt
informert om at det ikke forekommer særlig mye uenighet om sakene på administrativt
nivå. I den grad det forekommer uenighet er det av faglig karakter. Revisjonen har blitt
opplyst om at det er lav terskel for å kunne drøfte sakene med rådmannen. Ved uenighet
har rådmannen siste ord.
Det er kommunens politiske sekretariat som har ansvaret for utsending av innkallinger og
sakspapirer. For at fristene skal etterleves sender politisk sekretariatet melding til
enhetslederne med informasjon om hvilke frister som gjelder for hvert møte. Når politisk
sekretariatet mottar saker fra enhetslederne oppretter de politiske saker i ePhorte. I
intervju har revisjonen blitt opplyst om at politisk sekretariatet ikke kontrollerer om
rådmannen har godkjent sakene. Dette forutsetter politisk sekretariatet at enhetslederne
har gjort i forkant. Som hovedregel sender politisk sekretariatet ut sakspapirene når
fristen for utsending går ut. I noen tilfeller blir sakspapirer også sendt ut etter at fristen
har gått ut. Det hender også at sakspirer deles ut på møtene.
Utsendelsen av innkallinger og sakspapirer skjer både som e-post og per post.
Hovedregelen i Kautokeino kommune er at innkallinger sendes ut tre uker før møtedato,
mens saksdokumentene sendes ut to uker før møtedato. Sakspapirene sendes både på
norsk og samisk til samtlige medlemmer. Store vedlegg blir imidlertid ikke oversatt. I
intervju har rådmannen opplyst revisjonen om at det sjelden forekommer feil i
sakspapirene etter at de har blitt sendt ut til formannskap og kommunestyre. De feil som
har blitt oppdaget er av typen småfeil, som for eksempel skrivefeil, etc. Rådmannen har
videre opplyst revisjonen om at han ikke kan erindre at det har skjedd at saker (ved en
forglemmelse) har blitt sendt fra administrasjonen til politisk behandling uten
rådmannens godkjenning.
Vi har undersøkt innkallingene til ni møter i kommunestyret i årene 2010-2012.
Av tabellen nedenfor framgår tida fra innkalling skjer til møte skal avholdes, samt tida for
utsendelse av tilleggssakslister.
Tabell 2: Tida fra innkalling skjer til møter i kommunestyret avholdes

Møte

Innkallingstid
Innkalling
Tilleggssaksliste 1

25.03.2010
16.06.2010
16.12.2010
30.03.2011
21.12.2011
21.03.2012
06.06.2012
03.10.2012
10.12.2010

17
22
20
19
21
19
15
19
20

Gjennomsnitt

19

Tilleggssaksliste 2

18
16
16
15
13

18
6

7
7
13
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Av tabellen ovenfor ser vi at innkallingene skjer et sted mellom 15 og 22 dager før møte
skal avholdes. I gjennomsnitt er innkallingstiden på 19 dager. For tilleggssakslister er den
gjennomsnittlige tiden for utsendelse på 12 til 13 dager.
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Vi har videre undersøkt administrasjonens saksframlegg til 16 saker som har blitt
behandlet av kommunestyret i årene 2010-2012. Vår undersøkelse viser at det forelå
saksframlegg til alle disse sakene. Undersøkelsen viser videre at lengden på
saksframleggene varierte mellom ½ side til 2,5 sider. I gjennomsnitt var saksframleggene
på i overkant av en side (1,3 sider). Alle saksframleggene inneholdt administrasjonens
forslag til vedtak.
Vår undersøkelse viser videre at kommunen ikke publiserer innkallinger til møtene i
kommunestyret på kommunens hjemmeside.12 Kommunen har imidlertid praksis for å
kunngjøre møtene i lokalpressen13 og på kommunens servicetorg i Kautokeino og Maze.
Vår gjennomgang av protokollene fra kommunestyremøtene i 2010-2012 viser at
kommunestyret godkjente innkallingene og sakslistene for alle de 13 møtene som ble
avholdt i denne perioden. Vår gjennomgang viser videre at kommunestyret utsatte
behandlingen av fire (av i alt 187) saker i denne perioden. Den ene saken ble utsatt på
grunn av ungdomsutvalgets uttalelse.14 Den andre saken ble utsatt på grunn av at det var
avgitt innstilling til kommunestyret fra feil organ.15 Den tredje saken ble utsatt da
lensmannens uttalelse i saken ikke var vedlagt saken.16 Den fjerde saken ble utsatt da
kommunen fortsatt avventet en uttalelse fra Miljøverndepartementet.17 Av protokollene
framgår det videre at det ble fremmet utsettelsesforslag i fire andre saker, men at disse
forslagene ble nedstemt.18 På et av møtene ble det fremmet forslag om å utsette hele
møtet (og behandlingen av alle sakene) da kommunestyremedlemmene ikke hadde fått
tilsendt alle sakspapirene.19 Dette forslaget ble nedstemt. I en av protokollene framgår
det merknad fra enkeltrepresentant knyttet til innkallingen.20 Merknaden gjaldt antall
forsendelser med sakspapirer til kommunestyremedlemmene. Representanten uttrykte at
det sendes for mange forsendelser med sakspapirer, og spurte i den sammenheng om ikke
sakspapirene kan sendes i èn forsendelse. Til dette svarte ordføreren at noen saker blir
ferdig tidlig og noen saker blir ferdig etter første forsendelse.
3.2.2 Hvilke utfordringer møter administrasjonen i utredningsarbeidet?
I intervju har revisjonen blitt opplyst om at administrasjonen i all hovedsak ikke opplever
større utfordringer for administrasjonen i forbindelse med saksbehandlingen til
kommunestyret.
Enkelte utfordringer ble imidlertid nevnt. Rådmannen uttrykte blant annet at de gjerne
kunne vært flere saksbehandlere, men at de klarer seg med den kapasiteten de har.
Rådmannen trakk også fram at det er noen utfordringer knyttet til tidsbruken. Det ble
blant annet nevnt at de burde få på plass rutiner som bidrar til at ikke kveldene må brukes
til å utarbeide og lese sakspapirer. Det ble videre nevnt at de burde bli flinkere til å sende
ut sakspapirene på et tidligere tidspunkt, spesielt til formannskapet. Dette blant annet for
sikre at alternative forslag til vedtak fra representanter og parti/lister blir tenkt gjennom
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og fremmet allerede i formannskapet. Ofte forekommer det at det ikke fremmes
alternative forslag til vedtak før i kommunestyret, noe som gjør at administrasjonen ikke
får anledning til å vurdere de faglige sidene ved forslagene. Rådmannen nevnte også
utfordringer knyttet til oversettelse av sakspapirer. Dette gjelder spesielt utfordringer i
forbindelse med å kvalitetssikre sakspapirene som er oversatt til samisk.
Revisjonen har videre blitt opplyst om at det forekommer at politisk sekretariatet må
purre på saksbehandlere for at sakene skal være klare for utsending til rett tid. Det ble
blant annet trukket fram at politisk sekretariatet ofte må vente med å sende ut sakspapirer
på grunn av at saksframlegg ikke er klare innen fristen for utsending.

3.3 Vurderinger
Vår undersøkelse viser at administrasjonens saksbehandling til kommunestyret er i tråd
med kommunelovens krav til forsvarlige saksutredninger. Undersøkelsen viser videre at
innkallingene sendes til kommunestyrets medlemmer med høvelig varsel, slik
kommuneloven krever. Revisjonen finner imidlertid grunn til å bemerke at innkallingene
til kommunestyremøtene ikke alltid skjer i tråd med de tidsfristene som kommunestyret
har fastsatt. Kommunens praksis med å kunngjøre møtene i lokalpressen er innenfor
kommunelovens krav til å gjøre møtene kjent for allmennheten. Revisjonen vurderer det
imidlertid som en svakhet at innkallinger og saksframlegg ikke publiseres på kommunens
hjemmeside. Dette svekker allmennhetens muligheter til å gjøre seg kjent med innholdet i
de saker som skal behandles av kommunestyret. Selv om kunngjøring på kommunens
hjemmeside ikke er et lovkrav, er det i økende grad en forventing i samfunnet om at
møter og saker i folkevalgte organer også gjøres kjent på denne måten.

3.4 Konklusjon
Revisjonen vurderer det slik at administrasjonens saksbehandling til kommunestyret er på
et tilfredsstillende nivå, sett i forhold til de lovkrav som stilles for dette. Det foreligger
imidlertid noe forbedringspotensial. Dette gjelder særlig kommunens praksis for
innkalling til og kunngjøring av møter.
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4. ER ADMINISTRASJONENS OPPFØLGING AV
KOMMUNESTYRETS VEDTAK PÅ ET
TILFREDSSTILLENDE NIVÅ?
4.1 Revisjonskriterier
Til denne problemstillingen har vi utarbeidet følgende revisjonskriterium:
 Administrasjonssjefen skal påse at vedtak blir iverksatt.

4.2 Data
4.2.1 Hvilke retningslinjer har kommunen for oppfølging av politiske
vedtak?
Administrative rutiner
Administrasjonen i Kautokeino kommune har utarbeidet «Rutinebeskrivelse for
iverksetting av vedtak» (datert 21. september 2010). I tillegg inneholder en annen
rutinebeskrivelse, kalt «Arbeid i forbindelse med kommunestyremøte», en sjekkliste med
arbeid som må gjøres etter kommunestyremøtene. Revisjonen har blitt opplyst om at
disse rutinene er tilgjengelig på kommunens dataserver.
Rutinebeskrivelse for iverksetting av vedtak
Denne rutinebeskrivelsen er utarbeidet av daværende rådmann i kommunen. Ansvaret for
at denne brukes er tillagt rådmannsnivået og enhetslederne. Formålet med denne er å
«sikre iverksettingen av politiske vedtak». Rutinebeskrivelsen inneholder en oversikt
over arbeidsdelingen, det vi si hvem som har ansvaret for å følge opp vedtak fra de ulike
folkevalgte organer i kommunen. Videre inneholder den en oversikt over når og hvordan
vedtakene skal følges opp. Iverksetting av vedtak i formannskap og kommunestyre er
tillagt rådmannen og de respektive enhetslederne som saken faglig eller organisatorisk
tilligger. Tidspunktet for iverksetting av vedtak fra disse to organene er satt til å være
uten ugrunnet opphold, og «snarest ved kartlagt finansieringsløsning og øvrige
sakspremisser». Det framgår videre at det er rådmannen som har det overordnede
ansvaret for å påse at vedtak iverksettes, at enhetslederne iverksetter vedtakene innenfor
sine respektive budsjett og ansvarsområder, samt at enhetslederne kan delegere
iverksetting av vedtak, under forutsetning av at dette følges opp med kontroll om at
vedtakene gjennomføres.
Rutinebeskrivelse for arbeid i forbindelse med kommunestyremøter
Denne rutinebeskrivelsen inneholder en rekke punkter for de praktiske gjøremål som
administrasjonen skal utføre henholdsvis i forkant av, under avvikling av og etter møtene
i kommunestyret. Rutinebeskrivelsen inneholder blant annet følgende punkter:
 Skrive møteprotokollen på norsk og levere den til godkjenning hos rådmannen
 Når møteprotokollen er skrevet skal protokollunderskriverne kontaktes for å
underskrive protokollen
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 Når møteprotokollen er godkjent skal den leveres til oversetting
 Når møteprotokollen er underskrevet av alle skal den sendes ut i henhold til
mottakerliste
 Oversende dokumentet «Melding om vedtak» og utarbeide dokumentet «Samlet
saksframstilling» til de respektive saksbehandlere.
Det praktiske arbeidet med iverksetting av politiske vedtak
Det praktiske arbeidet med å føre protokoll fra møtene i kommunestyret er tillagt politisk
sekretariat ved kommunens servicetorg. Når det er fattet vedtak i sakene blir det sendt
melding om dette fra rådmannen til de enhetslederne det gjelder. Revisjonen har blitt
opplyst om at enhetsledere deretter informerer om vedtakene i sine respektive
ledergrupper. Ansvaret for å iverksette vedtakene tilligger rådmannen, enhetslederne og
de respektive saksbehandlerne. Revisjonen har blitt opplyst om at
saksbehandlingssystemet ePhorte fungerer som et godt verktøy for å holde oversikt over
hva som er gjort i etterkant av at vedtakene er fattet i kommunestyret.
Vår undersøkelse viser at kommunen ikke har publisert protokoller fra
kommunestyremøter på kommunens hjemmeside siden 2010.21 Det samme gjelder for
protokoller fra møter i formannskapet.
4.2.2 Har administrasjonen retningslinjer for rapportering til
kommunestyret?
Rådmannen rapporterer til kommunestyret gjennom kvartal- og tertialrapporter, noe som
utgjør syv rapporteringer per år. I tillegg rapporteres det gjennom kommunens årsrapport.
I intervju har rådmannen opplyst revisjonen om at han anser dette for å være noe for mye.
På den annen side har rådmannen opplyst revisjonen om det ikke finnes noen rutine for
rapportering om hva som skjer i enkeltsaker på hvert kommunestyremøte, men at dette er
noe han har som mål å innføre. Dersom vedtak av en eller annen grunn ikke lar seg
gjennomføre eller må endres på, har rådmannen uttrykt at han har som rutine å informere
kommunestyret fortløpende om dette.
4.2.3 Hvordan er utvalgte kommunestyrevedtak fulgt opp?
I årene 2010 til 2012 har kommunestyret behandlet 187 saker. Fordelingen av sakstyper
framgår av tabellen nedenfor.
Tabell 3: Oversikt over behandlede saker i kommunestyret i 2010-2012

Sakstyper

Antall 2010-2012

Godkjenning av plandokumenter

10

Budsjett/regnskap

17

Årsrapporter, etc.

9

Søknader om tilskudd, lånegarantier, etc.:

3

Valg av representanter til ulike utvalg/styrer etc.

44

21
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Investeringsprosjekt

4

Reguleringssaker

9

Organisering, ansettelse og permisjoner

12

Gebyrer

9

Reglementer og forskrifter

15

Høringsuttalelser

5

Avhending/salg av eiendom

5

Annet

45

Sum

187

Vi har foretatt et skjønnsmessig utvalg når vi i undersøkelsen har sett nærmere på 16 av
de i alt 187 sakene som ble behandlet i kommunestyret i perioden 2010-2012. Formålet
med gjennomgangen er å si noe om hvordan administrasjonen følger opp politiske
vedtak.
Vi ba kommuneadministrasjonen om å redegjøre for status i de utvalgte sakene. I tabellen
nedenfor framgår det at 13 av vedtakene er gjennomført, to av vedtakene er delvis
gjennomført, og at ett av vedtakene er ikke gjennomført.
Vedtaket som ikke er gjennomført gjelder Kautokeino Boligselskap AS sine planer om å
bygge nye boliger. Vedtaket ble ikke gjennomført da byggingen ble uaktuell på grunn av
at Husbanken endret sine tilskuddordninger. Det ene vedtaket som (kun) er delvis
gjennomført gjelder manglende iverksettelse av tiltak i vedtatt ruspolitisk handlingsplan
for Kautokeino kommune. Administrasjonen forklarer at tiltakene ikke er iverksatt på
grunn av ressursmangel og pengemangel. Det andre vedtaket som (kun) er delvis
gjennomført skylds mangel på svar fra Sametinget på kommunens søknad om
prosjektmidler. En nærmere forklaring av administrasjonens arbeid med de undersøkte
vedtakene finnes i vedlegg 2 i denne rapporten.

18

Tabell 4: Oversikt over utvalgte kommunestyrevedtak i undersøkelsen

Saksnr.

Saken gjelder

Status

PS 3/10

Kautokeino Boligselskap AS –
Bygging av nye boliger –
Lånegaranti

Ikke gjennomført.

PS 6/10

Kautokeino Motorklubb –
Søknad om kommunal garanti

Gjennomført.

PS 14/10

Retningslinjer for tildeling av tilskudd til
barne- og ungdomsarbeid i Kautokeino
kommune

Gjennomført.

PS 25/10

Kautokeino IL – Søknad om kommunal
garanti

Gjennomført.

PS 49/10

Finansiering av gang- og sykkelveg langs
Bredbuktnesveien

Gjennomført.

PS 4/11

Forhøyelse av aksjekapital –
Kautokeino Boligselskap AS

Gjennomført.

PS 6/11

Opptak av startlån i Husbanken

Gjennomført.

PS 7/11

Ruspolitisk handlingsplan for Kautokeino
kommune

Delvis gjennomført.

PS 45/11

Kjøp av tomt til pumpestasjon

Gjennomført.

PS 7/12

Kautokeino kommunes deltakelse i
prosjektet «Vannområdet…»

Gjennomført/Igangsatt.

PS 27/12

Salg av boligeiendom i Allaeanan

Gjennomført.

PS 29/12

Salg av bortfestet næringseiendom

Gjennomført.

PS 49/12

Framtidsutsikter for Lahpoluoppal skole

Delvis gjennomført.

PS 52/12

Salg av kommunal bolig «Dalstua» i Maze

Gjennomført.

PS 53/12

Kjøp av grunn til trykkøkningsanlegg ved
Statoil

Gjennomført.

PS 72/12

Salg av kommunal eiendom

Gjennomført.
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4.3 Vurderinger
Vår undersøkelse viser at kommunens administrasjon har nedskrevne rutiner for oppfølging
av politiske vedtak som er på et tilfredsstillende nivå. Disse synes også å bli fulgt i praksis.
Revisjonen merker seg imidlertid at rutinene for iverksetting av vedtak er nedfelt i ulike
dokumenter, noe som kan framstå noe uoversiktlig. Revisjonen merker seg også at protokoller
fra kommunestyret ikke har blitt publisert på kommunens hjemmeside siden 2010. Vår
undersøkelse viser videre at det foreligger fastsatte rutiner for rapportering til kommunestyret
som er på et tilfredsstillende nivå. Vår undersøkelse viser også at administrasjonen, med noen
få unntak, har iverksatt de utvalgte kommunestyrevedtakene som vi har sett nærmere på.

4.4 Konklusjon
Revisjonen vurderer det slik at administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak er på
et tilfredsstillende nivå, sett i forhold til de lovkrav som stilles for dette. Det foreligger
imidlertid noe forbedringspotensial. Dette gjelder særlig kommunens praksis for publisering
av protokoller fra kommunestyrets møter på kommunens hjemmeside.
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5. KONKLUSJONER
Er administrasjonens saksbehandling til kommunestyret på et tilfredsstillende
nivå?
Revisjonen vurderer det slik at administrasjonens saksbehandling til kommunestyret er på et
tilfredsstillende nivå, sett i forhold til de lovkrav som stilles for dette. Det foreligger
imidlertid noe forbedringspotensial. Dette gjelder særlig kommunens praksis for innkalling til
og kunngjøring av møter.

Er administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak på et
tilfredsstillende nivå?
Revisjonen vurderer det slik at administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak er på
et tilfredsstillende nivå, sett i forhold til de lovkrav som stilles for dette. Det foreligger
imidlertid noe forbedringspotensial. Dette gjelder særlig kommunens praksis for publisering
av protokoller fra kommunestyrets møter på kommunens hjemmeside.
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6. ANBEFALINGER
På bakgrunn av de funn som er gjort i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale følgende:
1. Kommunens nedskrevne rutiner for henholdsvis saksbehandling til folkevalgte
organer og iverksetting av politiske vedtak bør samles i ett dokument.
2. Innkallinger til møter i kommunestyret bør skje innenfor de frister som er fastsatt av
kommunestyret.
3. Det bør innføres rutiner som sikrer at innkallinger, sakslister og saksframlegg til
kommunestyret og andre folkevalgte organer blir publisert fortløpende på kommunens
hjemmeside.
4. Det bør innføres rutiner som sikrer at protokoller fra møter i kommunestyret og andre
folkevalgte organer blir publisert fortløpende på kommunens hjemmeside.
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER
Revisjonen sendte rapporten på høring til rådmannen 26. september 2013. Revisjonen mottok
høringssvar samme dag. Rådmannens uttalelse gjengis i sin helhet nedenfor:

Fra: Mikkel Ailo Gaup [mailto:mikkel.ailo.gaup@kautokeino.kommune.no]
Sendt: 26. september 2013 13:28
Til: Tom Øyvind Heitmann
Emne: VS: Forvaltningsrevisjon_Rapport til gjennomlesing

Har ikke noe å tilføye til rapporten. Det som er tatt opp og påpekt er vi i gang med å forbedre.
Oppfølging av vedtak fattet av kommunestyre er fulgt opp og gjennomført. De saker som ikke
er fullført har sin naturlige forklaring, med eksterne aktører som premissleverandører for
utfallet av sakene.
Mvh
Mikkel Ailo Gaup
Rådmann

24

VEDLEGG 2: UTVALGTE SAKER MED SVAR FRA KOMMUNEN
Vedtak

Sektor/
Svar fra kommunen
Saksbehandler

Sak 3/10 Kautokeino Boligselskap AS – Bygging av nye boliger Lånegaranti

Anne-Marie Gaino

Denne saken ble aldri aktuell. Snakket med leder for Kautokeino
Boligselskap AS som sa at Husbanken endret sine tilskuddsordninger, som
gjorde at bygging ikke lenger var aktuelt for boligselskapet slik det
opprinnelig var planlagt.

Anne-Marie Gaino

Garanti er gitt til Kautokeino Motorklubb i hht vedtak.

Reidar Erke

Kautokeino kommunestyret godkjente 18.06.2010 «Retningslinjer for
tildeling av tilskudd til barne- og ungdomsarbeid i Kautokeino kommune»,
sak 14/10. Kommunestyret foretok ikke noen endringer av forslaget.
Retningslinjer er tatt i bruk og legges til grunn ved behandling av
tilskuddssøknader til barne- og ungdomsarbeid.

Vedtak:
1. Med forbehold om Fylkesmannens godkjenning garanterer
Kautokeino kommune for et lån på kr 4 500 000 til bygging av
omsorgsboliger i regi av Kautokeino Boligselskap AS.
2. Garantien har en varighet på 30 år og kan ikke strekke seg utover 2 år
fra hovedforpliktelsen er forfalt med hoveddebitor.
3. Garantien gis som simpel kausjon.
4. Kautokeino kommune garanterer for tomgangsleie – mot at
kommunen står for tildeling av boligene.
Sak 6/10 Kautokeino Motorklubb – Søknad om kommunal bankgaranti
Vedtak:
Kautokeino kommune garanterer for lån oppad til kr 500.000 for
Kautokeino Motorklubb som sikkerhet for opptak av lån til renovering av
klubbhuset.
Sak 14/10 Retningslinjer for tildeling av tilskudd til barne- og
ungdomsarbeid i Kautokeino kommune
Vedtak:
Forslag pr 17.02.10 «Retningslinjer for tildeling av tilskudd til barne- og
ungdomsarbeid i Kautokeino kommune» godkjennes.
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Sak 25/10 Kautokeino IL – Søknad om kommunal garanti

Garanti er gitt til Kautokeino IL i hht vedtak.
Anne-Marie Gaino

Vedtak:
1. Kautokeino kommune garanterer for lån oppad til kr 500.000 for
Kautokeino IL som sikkerhet for opptak av lån til grunnarbeid til ny
kunstgressbane.
2. Garantien har en varighet på 10 år og kan strekke seg utover 2 år fra
hovedforpliktelsen er forfalt mot hoveddebitor.
3. Garantien gis som simpel kausjon.
Sak 49/10 Finansiering av gang- og sykkelveg langs Bredbuktnesveien

Odd Keskitalo

Kautokeino kommune har tatt opp lån til å utbedre Bredbuktnesveien med
gang og sykkelvei. Prosjektet ble ferdigstilt 2013.

Mikkel Anders
Kemi

Aksjekapitalen i Kautokeino Boligselskap AS er økt i mai 2011 med kr.
350.000,-.

Torgeir Olsen

Kautokeino kommune har tatt startlån fra Husbanken på kr. 4.000.000,for 2011.

Berit Helene Gaino

Ruspolitisk handlingsplan er godkjent med de tiltak som er foreslått, men
pga. ressursmangel og pengemangel har ikke tiltakene blitt satt i gang.

Vedtak:
Kautokeino kommune ser det som trafikksikkerhetsmessig påkrevd å
utbedre Bredbuktnesveien med G/S-vei og forskutterer Finnmark
fylkeskommunes andel av utbedring av veien. Det opptas lån på ytterligere
3 mill kr for fullfinansiering av veiprosjektet. Dette innarbeides i budsjettet
for 2011.
Sak 4/11 Forhøyelse av aksjekapital – Kautokeino Boligselskap AS
Vedtak:
Kautokeino kommune øker aksjekapitalen i Kautokeino boligselskap AS
med kr. 350.00, som dekkes inn ved bruk av ubundne fond.
Sak 6/11 Opptak av startlån i Husbanken
Vedtak:
Kautokeino kommune tar opp kr. 4 millioner i Startlån i år.
Sak 7/11 Ruspolitisk handlingsplan for Kautokeino kommune
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner vedlagte Ruspolitiske handlingsplan.
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Sak 45/11 Kjøp av tomt til pumpestasjon

Pål Norvoll

Kjøpet er gjennomført. Eiendommen er fradelt. Den fradelte eiendommen
er tinglyst på Kautokeino kommune og kjøpesummen er betalt.

Marit Inger Bongo

Finansiering av prosjektet oppnådd. Prosjektleder sitter i Alta, og Alta har
arbeidsgiveransvar for prosjektleder. Rådmannen har utpekt Marit Inger
Bongo, som kommunen representant i styringsgruppa for prosjektet.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar å kjøpe grunn til pumpestasjon for
hovedvannforsyningen i Kautokeino fra gnr. 6 bnr. 80, i tråd med tilbud gitt
av Kautokeino kommune i brev 28.10.2011. Kjøpesum er 22 kroner per m2.

Sak 7/12 Kautokeino kommunes deltakelse i prosjektet «Vannområdet
Altavassdraget med Loppa og Stjernøya»
Vedtak:
Kautokeino kommune vil inngå samarbeid med Finnmark fylkeskommune
om utarbeiding av utkast til forvaltningsplan for vannområdet
Altavassdraget/Loppa/Stjernøya og vil i den sammenheng bidra med
prosjektmidler på kr 20 000 pr. år fra 2013 til 2015 under forutsetning av at
foreslåtte finansiering oppnås.
Prosjektleder blir satt til Kautokeino.
Kautokeino kommune ber om at prosjektnavnet endres til:
«Vannområdet Kautokeino – og Altavassdraget med Loppa og Stjernøya».
Kautokeino oppfordrer at lag og organisasjoner fra Kautokeino kommune
gis mulighet til å delta i Vannområdeutvalget.
Sak 27/12 salg av del av boligeiendom i Allaeanan

Pål Norvoll

Salget er gjennomført. Eiendommen er tinglyst på Finnmarkeiendommen,
og kjøper har betalt kjøpesummen.

Vedtak:
Kommunestyret vedtar å selge kommunens andel av grunneiendommen gnr.
3 bnr. 675 til Finnmarkseiendommen for en pris av kroner 22 pr m2.
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Sak 29/12 Salg av bortfestet næringseiendom, gnr. 3, bnr. 174, fnr. 39
og 83

Pål Norvoll

Eiendommen er fakturert, kjøperne har betalt kjøpesummen. Tinglysing av
eiendommene gjenstår (pågår).

Vedtak:
Kautokeino kommune vedtar å selge kommunal festegrunn gnr. 3, bnr. 174,
fnr. 39 og 83 til Marit Ellen Merethe Hætta og Ali Begic, for en pris av
kroner 12 pr. m2.
Sak 49/12 Fremtidsutsikter for Lahpoluppal skole

Anne Marie Gaino

Vedtak:
1. Ordinær undervisning ved Lahpoluppal skole opphører fom skoleåret
2012/2013 i sin nåværende form. Elever på strektningen SuosjavriStornes-Guhkesluokta overføres permanent til Kautokeino
skolekrets.
2. Det søkes om prosjektmidler fra Sametinget til pilotprosjekt –
kompetansesenter for samisk naturbruk i Lahpoluppal.
3. Kommunestyret bør snarest få seg saken fremlagt, for å grundig
vurdere de faglige sider av saken.
Sak 52/12 Salg av kommunal bolig «Dalstua»

1. Undervisning er opphørt. Kommunestyret har gjort vedtak om at
elevene hører til Màze skolekrets.
2. Søknad datert 15.06.2012 til Sametinget, om pilotprosjektmidler.
3. Ikke gjennomført fordi svar ikke mottatt fra Sametinget.

Nikken Turi

Budrunde er gjennomført, og høyeste bud var på kroner 370.001,-, noe
som var over taksten på kroner 360.000,-. Fakturaen er sendt, men forfall
har ennå ikke vært.

Pål Norvoll

Kjøpet er gjennomført. Deling av eiendommen er gjennomført og den
fradelte eiendommen er tinglyst på Kautokeino kommune. Kjøpesummen
er betalt.

Vedtak:
Kautokeino kommune selger «Dalstua», gnr./bnr. 12-1-64, følgende
prioriterte rekkefølge:
1. tilbys til leietaker til takspris
2. selges til høyestbydende over takst
3. rådmannen delegeres myndighet til å vurdere og avgjøre tilbud som
kommer inn.
Sak 53/12 Kjøp av grunn til trykkøkningsanlegg ved Statoil
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner et kjøp av 100 m2 grunn fra eiendom gnr. 3
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bnr. 230 til trykkøkninganlegg, til en pris av 22 kroner pr. m2.

Sak 72/12 Salg av kommunal eiendom gnr 3 bnr 472
Vedtak:
Kommunestyret vedtar å selge grunneiendommen gnr. 3 bnr. 472 til AnneChristine Mortensen Hansen for en pris av kroner 12 pr. m2.

Pål Norvoll

Salget er gjennomført, det er sendt faktura for salg av eiendommen.
Faktura er ennå ikke forfalt.
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