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FORORD 
 

Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2013–2016, vedtatt av 

kommunestyret i Kvalsund den 13. desember 2012 (sak 91/12). Det framgår av planen at det 

skal gjøres en forvaltningsrevisjon av kommunens nærings- og utviklingsarbeid.  

 

Prosjektgruppa har i første fase av undersøkelsen bestått av forvaltningsrevisor Tommy 

Sarilla som har vært prosjektleder, og fagansvarlig forvaltningsrevisor som har vært 

prosjektmedarbeider.  I siste fase av undersøkelsen har fagansvarlig forvaltningsrevisor Tom 

Øyvind Heitmann vært prosjektleder, og forvaltningsrevisor Kjerstin Johnsen har vært 

prosjektmedarbeider. Sistnevnte har også kvalitetssikret rapporten.  

 

Våre informanter i kommunen har vært næringssjef Truls Olufsen-Mehus, rådmann Gunnar 

Lillebo og leder for utviklingsutvalget Randi S. Pedersen. 

 

Vi takker alle for et positivt samarbeid. 

 

 

Alta, 21.09.2018 

 

 

 

Tom Øyvind Heitmann            Kjerstin Johnsen 

fagansvarlig forvaltningsrevisor/        forvaltningsrevisor/ 

prosjektleder               prosjektmedarbeider    
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0. SAMMENDRAG 

0.1 Formålet med prosjektet  

Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvorvidt Kvalsund kommunes tildeling av 

tilskudd fra det kommunale næringsfondet skjer i tråd med gjeldende retningslinjer. I dette 

ligger det å undersøke om tildelingen skjer i tråd med både statlige retningslinjer, kommunens 

egne retningslinjer og lovverk på området.   

 

0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner 

Er Kvalsund kommunes nærings- og utviklingsarbeid innrettet på en hensiktsmessig 

måte? 

 

Samlet sett vurderer revisjonen det slik at kommunens nærings- og utviklingsarbeid bare 

delvis er innrettet på en hensiktsmessig måte. Revisjonen registrerer blant annet at 

representanter for kommunen etterspør en fornying av kommunens eget plan- og regelverk på 

området. Videre registrerer revisjonen at det mangler rapportering fra utviklingsutvalget til 

kommunestyret samt manglende evaluering av næringsutviklingsarbeidet.  

 

Skjer tildelinger av tilskudd fra kommunens næringsfond i tråd med regelverk og 

vedtekter? 

 

Samlet sett vurderer revisjonen at tildelinger av tilskudd fra kommunens næringsfond i all 

hovedsak skjer i tråd med regelverk og vedtekter. Revisjonen vil imidlertid bemerke at det 

foreligger noen avvik, svakheter og mangler i tilknytning til saksbehandlingen av søknadene.  

 

Fører kommunen tilstrekkelig kontroll med at midlene brukes etter forutsetningene? 

 

Samlet sett vurderer revisjonen det slik at kommunen ikke i tilstrekkelig grad fører kontroll 

med at midlene brukes etter forutsetningene. 

 

0.3 Anbefalinger 

På bakgrunn av hovedfunnene i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale at Kvalsund 

kommune gjør følgende: 

 

• Rullerer planverk og styringsdokumenter som vedrører nærings- og utviklingsarbeidet. 

 

• Sikrer at saksbehandlingen skjer i tråd med krav i forvaltningslov og rammeverk for 

tilskuddsforvaltning. 

 

• Iverksetter tiltak for rapportering og evaluering av bruken av næringsfondet. Herunder 

utarbeide årsmelding for næringsfondet i samsvar med vedtektene. 

 

• Styrker kontrollen med at midlene fra næringsfondet brukes etter forutsetningene. 
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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 2013-2016 vedtatt av 

kommunestyret i Kvalsund den 13. desember 2012 (sak 91/12). Av planen framgår det at det 

skal utføres en forvaltningsrevisjon vedrørende kommunens nærings- og utviklingsarbeid. 

 

I kommunens plan for forvaltningsrevisjon sies det følgende om dette fokusområdet: 

 

«Det er beskrevet en del utfordringer og fastsatt en del målsetninger for kommunens nærings- 

og utviklingsarbeid i ulike plandokumenter. De mest sentrale dokumentene er samfunnsdelen 

til Kvalsund kommunes kommuneplan (2003-2014), kommunens strategiske næringsplan 

(1999), statuttene for kommunens næringsfond (2008) og kommunens økonomiplan 2012-

2015.  I tillegg foreligger det per juli 2012 et utkast til kommunal planstrategi (2012-2015).1 

I den nevnte økonomiplanen (som revisjonen anser som mest aktuell) heter det at et viktig 

tiltak vil være å legge til rette for næringsutvikling innen privat sektor. Det heter videre at det 

vil være viktig å legge til rette for ny næringsvirksomhet innen olje og gass i regionen, og 

mineralforekomster i egen kommune.  

 

Kvalsund kommune har en rekke virkemidler i sitt næring- og utviklingsarbeid, det være seg 

organisatoriske, økonomiske og tekniske (eksempelvis infrastruktur). De økonomiske 

virkemidlene består blant annet av KAD-fond2 og kommunens næringsfond. Til dette fondet 

finnes det egne vedtekter (av desember 2008). De organisatoriske virkemidlene består av 

kommunens egen næringsavdeling, strategisk næringsplan (vedtatt i 1999), prosjektet Lokal 

samfunnsutvikling i kommunene (LUK)/ringvirkningsprosjektet (2012-2014), Kvalsund 

Næringspark AS (deleid med privat næringsaktør)3, Kvalsund Industripark AS (deleid med 

privat næringsaktør)4, samarbeid med andre kommuner på enkelte fagfelt, herunder 

ringvirkningsprosjektet (som en del av LUK-prosjektet), Vest-Finnmark regionråd, samt 

samarbeid med Hammerfest kommune i forhold til Grøtnes (industriområde og flyplass). 

Eksempel på tekniske virkemiddel er etablering av næringsareal, herunder reguleringen av 

Markoppneset til industriområde og kaianlegg. Kommunen tar også del i en rekke konkrete 

prosjekter knyttet til næringsutvikling, eksempelvis Skaidi 2020 (som er et 

stedsutviklingsprosjekt). 

 

Kommunens næringsavdeling er, og har vært, gjennom en del omorganiseringsprosesser (sist 

med virkning fra 1.juli 2012). I tillegg har en av stillingene ved avdelingen vært ubesatt over 

lengre tid (i om lag hele 2010). I løpet av 2011 ble det ansatt næringsleder og avdelingen 

 
1 Utkast til plan var sendt ut på høring med frist for å komme med merknader og høringsuttalelser den 15. august 

2012. Ifølge plan- og bygningsloven § 10-1 skal denne planen være behandlet av kommunestyret senest innen ett 

år etter kommunestyrets konstituering. 
2 Nå KMD: Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
3 Kommunen eier 51 % av aksjene i selskapet. 
4 Ifølge avtaleutkast og vedtak i kommunestyret (sak 36/12) skal Kvalsund kommune være hovedaksjonær i 

selskapet. Ifølge økonomiplan 2012-2015 har Kvalsund kommune foreløpig gjort innskudd på kr èn million i 

aksjekapital i selskapet, og det er videre planlagt å benytte NATO-kaia ved Folldal Verk som tingsinnskudd i 

selskapet. 
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består nå av to personer. Det har vært avsatt mye tid og ressurser til de store 

næringsprosjektene i Kvalsund, herunder arbeidet med Nussir ASA (bergverk) og vindkraft.  

Dette har resultert i at annen type saksbehandling innenfor næringsarbeidet har blitt 

nedprioritert (jf. saksframlegg/notat fra rådmannen). I kommunens årsmeldinger finnes det 

lite informasjon om den aktivitet som har skjedd på næringsavdelingen, herunder i forhold til 

resultater og måloppnåelse. Revisjonen er heller ikke kjent med at det rapporteres 

regelmessig til kommunestyret om resultater og måloppnåelse på annen måte. 

 

Kvalsund kommunes strategiske næringsplan er fra 1999. I utkast til kommunal planstrategi 

2012-2015 sies det derfor at det bør drøftes om Kvalsund bør få en fornyet strategisk 

næringsplan som tar opp i seg de nye utfordringene som kommunen står overfor. Det kan 

også være grunn til å nevne at kommuneplanens samfunnsdel ble vedtatt i desember 2003. 

I nevnte utkast til planstrategi sies det at denne kommuneplanen i begrenset grad har fungert 

som et overordnet styringsinstrument. I tillegg har planen hatt relativt lite politisk og 

administrativ forankring.  Disse forholdene tyder på at Kvalsund kommunes nærings- og 

utviklingsarbeid er lite koblet til planer og strategier, noe som øker risikoen for liten eller 

redusert måleffektivitet. Dette svekker også mulighetene for en effektiv evaluering av 

resultatene i næringsarbeidet. Mangel på aktiv bruk av planer øker også risikoen for at 

næringsarbeidet blir fragmentert og lite helhetlig, og i verste fall at ulike tiltak og prosjekter 

jobber mot hverandre eller ikke lykkes isolert sett. 

 

Forvaltningen av kommunens ulike næringspolitiske virkemidler gjøres av en rekke instanser, 

det være seg kommunens næringsavdeling, ulike (fristilte) utviklingsselskaper, samt ulike 

folkevalgte organer. Det er kommunens næringsavdeling og utviklingsutvalg som i all 

hovedsak behandler de konkrete søknader om tilskudd fra kommunens næringsfond. Større og 

mer prinsipielle saker blir også behandlet av personal- og økonomiutvalget (formannskapet) 

og kommunestyret.   

 

Næringsfondet skal brukes til å fremme de næringspolitiske målsettinger og strategier i blant 

annet Kvalsund kommunes strategiske næringsplan, med siktemål å styrke sysselsettingen i 

kommunen. Det er utarbeidet retningslinjer for bruk og forvaltning av næringsfondet (2008), 

men dårlig forarbeid/saksbehandling kan føre til at tilskudd ikke gis i tråd med 

retningslinjene. Forvaltning av kommunens ulike næringspolitiske virkemidler er også 

underlagt kravene til forsvarlig saksbehandling (herunder forvaltningsloven) og 

retningslinjer og instrukser fastsatt av de bevilgende myndigheter (herunder Kommunal- og 

regionaldepartementet og Fylkesmannen i Finnmark).»  

 

1.1.2 Formål 

Formålet med prosjektet har vært å undersøke hvorvidt Kvalsund kommunes tildeling av 

tilskudd fra det kommunale næringsfondet skjer i tråd med gjeldende retningslinjer. I dette 

ligger det å undersøke om tildelingen skjer i tråd med både statlige retningslinjer, kommunens 

egne retningslinjer og lovverk på området.   

 

1.2 Problemstillinger 

Undersøkelsen har blitt gjennomført med utgangspunkt i tre hovedproblemstillinger vedtatt av 

kontrollutvalget i Kvalsund kommune 18. oktober 2016 (sak 16/2016). I tillegg har revisjonen 
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utarbeidet underproblemstillinger knyttet til hovedproblemstillingene. Problemstillingene er 

som følger: 
 

1. Er Kvalsund kommunes nærings- og utviklingsarbeid innrettet på en hensiktsmessig 

måte? 

a. Er nærings- og utviklingsarbeidet organisert på en formålstjenlig måte? 

b. Har kommunen tilfredsstillende rutiner for rapportering og evaluering? 

 

2. Skjer tildeling av tilskudd fra kommunens næringsfond i tråd med regelverk og 

vedtekter? 

a. Stiller kommunen krav til søknadenes form og innhold før de blir behandlet? 

b. Skjer saksbehandlingen i tråd med regelverket? 

c. Blir søknadene vurdert i forhold til tillatte formål og støtteformer? 

 

3. Fører kommunen tilstrekkelig kontroll med at midlene brukes etter forutsetningene? 

a. Krever kommunen den nødvendige dokumentasjon før utbetaling skjer? 

b. Har kommunen rutiner for krav om eventuell tilbakebetaling av tilskudd? 

 

1.3 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. 

 

1.3.1 Kilder til kriterier 

Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder: 

 

• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. september 1992 

nr. 107 

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 

2008 nr. 71 

• Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10. februar 

1967 

• Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler av 11. desember 2013 

• Finansdepartementet (2015) Reglement/bestemmelser om økonomistyring i staten 

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2014) Retningslinjer for distrikts- 

og regionalpolitiske virkemidler 

• Direktoratet for økonomistyring (2012), Sjekkliste for utvalgte prosesser i 

tilskuddsforvaltningen 

• Kvalsund kommune (1999) Strategisk næringsplan 

• Kvalsund kommune (2013) Delegeringsreglement 

• Vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond (2013) 
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1.3.2 Utledning av kriterier 

I vedlegg 2 er det beskrevet hvilke revisjonskriterier vi har kommet fram til og hvordan disse 

er utledet. 

 

1.4 Metode 

1.4.1 Datainnsamling 

Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som 

kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse.  

 

Datainnsamlingen har blitt gjort ved hjelp av intervju og dokumentanalyse. Etter dette har 

resultatene av undersøkelsen (rapporten) blitt sendt på verifisering til revidert enhet. 

 

En nærmere redegjørelse for metode, framgangsmåte og kvalitetssikring framgår av 

rapportens vedlegg 3. 

 

1.4.2 Avgrensing 

Av både praktiske og ressursmessige grunner har det vært nødvendig å foreta en avgrensning 

av undersøkelsen. Tidsmessig har undersøkelsen i all hovedsak vært avgrenset til de siste to 

årene (2016/2017). Vi har på enkelte områder gått noe lengre tilbake i tid. Vi har ikke 

gjennomgått alle tildelingene som er foretatt i perioden, men foretatt et utvalg. 

 

Rammene for prosjektet har ikke gitt rom for å gå inn på effekter (for bedrifter, næringsliv) av 

midlene fra det kommunale næringsfondet. Revisjonen har ikke vurdert gyldigheten av 

vedtakene. 

 

1.4.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet  

Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de 

data som er samlet inn. Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og 

nøyaktige. 

 

For å sikre at data som har blitt samlet inn er gyldige og pålitelige har de blitt kvalitetssikret. 

Til intervjuene som ble gjennomført ble det benyttet likelydende intervjuguider. Fakta i 

rapporten har blitt verifisert av informantene, og rapporten har blitt forelagt rådmannen til 

gjennomlesing og uttalelse. Videre har revisjonens interne rutiner bidratt til kvalitetssikring 

ved å sikre at data som har blitt samlet inn er gyldige og pålitelige. 
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2. ER KVALSUND KOMMUNES NÆRINGS- OG 
UTVIKLINGSARBEID INNRETTET PÅ EN 
HENSIKTSMESSIG MÅTE? 

2.1 Er nærings- og utviklingsarbeidet organisert på en 

formålstjenlig måte? 

2.1.1 Revisjonskriterier 

• Kommunen bør ha fastsatt mål og strategier for sitt nærings- og utviklingsarbeid. 

• Kommunen bør ha etablert rutiner for samarbeid med andre aktører. 

• Kommunens arbeid med næringsutvikling bør være organisert på en formålstjenlig 

måte, som bidrar til en effektiv tilskuddsforvaltning. 

• Kommunen (v/ utviklingsutvalget) bør ikke behandle søknader der søknadsbeløpet 

overstiger kr 200.000,-. 

• Utviklingsutvalget bør ikke behandle saker om støtte under kr 25.000,-. 

• Rådmannen skal ikke avgjøre saker om støtte over kr 25.000,-. 

• Rådmannen bør avgjøre saker om støtte under kr 25.000,-. 

 

2.1.2 Data  

Mål og strategier 

I samfunnsdelen i kommuneplanen står det innledningsvis at planen er kommunens 

overordnede styringsdokument. Den tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier 

for lokalsamfunnet som helhet, og kommunen som organisasjon. Den danner grunnlag for 

sektorenes handlingsplaner og budsjettet. 

 

I følge planen skal dokumentet være retningsgivende for plan- og tiltaksarbeid. Planen ble 

vedtatt av kommunestyret 12. desember 2013 (sak 68/13). Følgende visjon er knyttet til 

planen og arbeidet: 

 

«Kvalsund kommune skal utvikles til en positiv kommune der befolkningen trives uavhengig 

av bosted, og der sosiale forskjeller skal utjevnes. Kvalsund skal være en kommune som 

legger til rette for en positiv befolkningsutvikling og et balansert, bærekraftig og lønnsomt 

næringsliv.» 

 

Som hovedmål i samfunnsdelen av kommuneplanen står det at Kvalsund kommune skal være 

et attraktivt etableringssted for næringsliv i nord. I tillegg er det et mål å snu 

befolkningsnedgang til oppgang, og nå et innbyggertall på 1200. 
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Planen har lagt vekt på fire innsatsområder, der «næringsliv og kompetanse» er ett av disse. 

Kapittel 3 Næringsliv og kompetanse omtaler i all hovedsak at det anses som viktig å 

tilrettelegge for lokal kompetansebygging i tråd med endring i ressursutnyttelse i næringslivet 

i kommunen. Det står også beskrevet at det er stor pågang for etablering av virksomhet i 

kommunen. 

 

For å lykkes med tilflytting og stedsutvikling står det i planen at det er viktig å legge til rette 

for de mest grunnleggende forutsetninger for bosetting, boliger, jobber og barnehageplasser. 

 

I henhold til planprogrammet, som er et forarbeid til samfunnsdelen av kommuneplanen, står 

det at «i Kvalsund kommune har nærings-, plan-, og utviklingsavdelingen et medvirkende og 

til dels overordnet fagansvar for å utvikle og ivareta en positiv næringsutvikling.». 

 

I planprogrammet beskrives anslag på prosjekter som kan føre til investeringer i kommunen 

på 25-30 milliarder kroner fra ytre aktører, anleggsarbeid for 1500 personer og på sikt til 

varige arbeidsplasser for 200 mennesker. I tillegg understrekes at det er viktig å ta vare på det 

næringslivet som allerede finnes i plan og utviklingsarbeidet, og legge forholdene til rette for 

at det også i fremtiden etableres småskala næringsliv i kommunen. Store deler av kommunens 

areal er ifølge planen knyttet opp mot reinbeite og tradisjonelle næringer som landbruk og 

fiske. 

 

Kommunestyret har vedtatt en strategisk næringsplan. Den ble vedtatt 23. februar 1999 (sak 

3/99), og er det gjeldende styringsdokumentet i tillegg til kommuneplanene som er relatert til 

og omtaler mål og prioriteringer i næringsarbeidet.  

 

Strategisk næringsplan omtaler i kapittel 6.0 strategi for å nå delmål og mål innenfor 

satsingsområdene. Kommunen skal ifølge planen legge forholdene til rette for næringsliv og 

befolkning der de selv ser utviklingsmuligheter. Fokuset i arbeidet skal ifølge planen være 

folks egenaktivitet og engasjement. Ut over dette «skal kommunen ta ansvar for nødvendige 

prioriteringer som bidrar til oppnåelse av målsettingene i næringsplanen.»  

 

I kapittel 7.0 av strategisk næringsplan framkommer det en handlingsplan for hvert av 

områdene som er prioriterte satsingsområder. Prioriterte tiltak innen satsingsområdet fiske, 

oppdrett og landbruk er eksempelvis å utarbeide en kystsoneplan, bygge servicebygg for 

fiskere i Klubben, finansiere og fullføre plan for Kvalsund havn, og andre mindre tiltak 

relatert til marine og maritime aktiviteter. 

 

For å prioritere de rette tiltakene som skal støttes omtaler kapittel 8.0 kriterier for hva som bør 

legges mest vekt på. Prioriteringskriteriene består av fem punkter og er som følger: 

 

1. Tiltaket må være lønnsomt. 

2. Tiltaket bør ha samfunnsøkonomisk betydning. 

3. Nødvendig kompetanse for etablering og drift er tilstede. 

4. Tiltaket må være realiserbart i tid. 

5. Tiltaket må være innenfor de målsettinger som er beskrevet i strategisk næringsplan. 

 

Det er etablert et fond i kommunen for tilskudd til næringsutvikling. Fondets størrelse var 

ifølge næringssjefen på 2.2 mill. kr per januar 2017. Kommunen fikk kr 500.000 i påfyll fra 

Finnmark fylkeskommune for 2017. På undersøkelsestidspunktet (våren 2017) var det ca. 1 

mill. kr igjen i fondet. 
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I følge vedtektene til næringsfondet5 er formålet at fondet skal være et kommunalt støtte- og 

stimuleringstiltak til fremme av nye eller eksisterende virksomheter. Målet er å bidra til å øke 

eller opprettholde sysselsettingen. Midlene skal brukes i henhold til kommunens strategier for 

næringsutvikling, samt de regionale og nasjonale strategier og retningslinjer. Midlene kan 

ifølge vedtektene benyttes innen fire inndelte virkeområder: 

 

- Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid, som regionalt samarbeid, etablereropplæring, 

skole og næringsliv og analyser og utredninger.  

 

- Fysisk infrastruktur for næringsutvikling. Herunder planlegging og tilrettelegging av 

kommunale næringsarealer, reiselivsrelatert infrastruktur og senteropprustning. 

 

- Bedriftsutvikling, som etablererstipend, opplæring, produktutvikling, markedsføring, 

markedsundersøkelser og planlegging. 

 

- Investeringer i bedrifter, som utstyr og maskiner ved oppstart, eller utvidelse av 

mindre bedrifter. Unntaket er investering i egenkapital. 

 

I følge revisjonens informanter er den gjeldende næringsplanens aktualitet foreldet. Planen 

har ikke blitt rullert etter vedtaket i kommunestyret i 1999. I følge næringssjefen var det få 

styringsdokumenter som veiledet han i arbeidet. Han oppga samfunnsdelen i kommuneplanen 

som en av kildene han brukte for å vurdere prioriteringer i hans arbeid. I tillegg oppga 

næringssjefen at han også i større grad tok utgangspunkt i planprogrammet for kommune- og 

samfunnsdelen. 

 

Planprogrammet er likevel ifølge han for utydelig til å gi en god retning i næringsarbeidet. Fra 

kommuneplanen påpekte han visjonen med hensyn til befolkningsutvikling og et balansert, 

bærekraftig og lønnsomt næringsliv som en veileder. I arbeidet har han tatt utgangspunkt i 

nevnte visjon og generelle mål for befolknings- og næringsvekst, som omtalt i 

samfunnsplanen. Områder som med størst sannsynlighet resulterer i vekst, har dermed blitt 

prioritert. Hans arbeid har blitt prioritert ut i fra at positiv befolkningsutvikling var et resultat 

og et mål. Næringssjefen har varslet rådmannen om at det føles som sårbart at hans 

oppfatninger alene til tider kan ligge til grunn for hva som er næringsutvikling innenfor dette 

området. 

 

Kvalsund kommune er ifølge næringssjefen en primærressurskommune, med begrenset privat 

initiativ, og med lite tilgjengelig investeringskapital. Han oppgir at aktører som tar gode 

initiativ har stor sjanse for å motta støtte fra næringsfondet. Søkere får også hjelp til å utforme 

og forbedre ideen i henhold til kriterier. Personlig egnethet ble oppgitt som et viktig grunnlag 

for vurdering om ideen og tiltaket skal motta tilskudd. 

 

I følge næringssjefen har det som en følge av dette blitt satset på fiskeri. En del investeringer 

har blitt tatt i havna, med tilgjengeliggjøring av lokaler og tilhørende service. Det er i tillegg 

regulert et industriområde ved Markoppneset. De vesentligste tilskudd har ifølge 

næringssjefen vært relatert til fiskeri og tilhørende industri.  

 

I følge revisjonens undersøkelser er arbeidet med en ny næringsplan påbegynt. Planen er i 

utkastet satt til å gjelde fra 2017 til 2030. Planen utgjør kommunens mål, tiltak og planer for 

 
5 Vedtatt av Kvalsund kommunestyre 31.10.2013 
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næringsutvikling i denne perioden. Utkastet har som forslag til hovedstrategi å gi «økt 

samhandling mellom næringslivet og Kvalsund kommune», med mål om å gjøre kommunen til 

«en attraktiv næringskommune som aktivt tilrettelegger for næringsetablering og 

næringsutvikling». 

 

Næringssjefen oppgir han har kjent på at kommunens arbeid og planer har vært på hold i 

vente av avklaring rundt flere større prosjekter som har blitt lagt til grunn i planprogrammet. 

Dersom en vesentlig industriaktør besluttet oppstart i de forespeilede omfangene som 

planprogrammet omtaler, ville det ha en vesentlig betydning for næringsarbeidet og 

kommunen som helhet, både innenfor sysselsetting og tjenesteomfang. Som et resultat av 

dette har det vært lav aktivitet etter 2012 i vente av ytterligere avklaringer. Næringssjefen gir 

uttrykk for at det sjeldent er lurt å vente på noe stort i tilfelle det aldri kommer, men de større 

prosjektene har likevel skapt en optimisme, tross manglende oppstart. Han oppgir at disse har 

påvirket den generelle holdningen rundt det å ta initiativ. Det har beveget seg fra «det nytter 

ikke» til «kanskje vi skal prøve».  

 

Næringssjefen oppgir at han har oppfordret til at vedtektene for næringsfondet skal spisses 

mer, slik at man enklere kan avvise søknader med en begrunnelse i at de ikke er i henhold til 

mål, plan og strategi. Det jobbes med et utkast på slike endringer. 

 

Det vil ifølge næringssjefen være behov for at kommunens eget bidrag til fondet ligger på 1 

mill. kr i året. Tidligere var den årlige tilføringen til fondet høyere enn dette. Nå har den blitt 

redusert som følge av blant annet ubrukte fondsmidler.  

 

 

Samarbeid med andre 

Strategisk næringsplan omtaler i kapittel 6.0 strategi for å nå delmål og mål innenfor 

satsingsområdene. Kommunen skal ifølge planen søke samarbeid med næringsutøvere og 

offentlige instanser i næringsutviklingsarbeidet.  

 

I følge næringssjefen har det blitt arrangert en næringslivsdag i Kvalsund. Den ble holdt 

24/11-16. Det kom 70 interessenter fra Hammerfest og Kvalsund. I kjølvannet kom det inn 

flere søknader til fondet fra bedrifter fra Hammerfest og Kvalsund.  

 

I anledning en påbegynt prosess rundt ny næringsplan, har det blitt avholdt en workshop for 

strategisk næringsplan på Skaidi av eksterne konsulenter. Næringssjefen oppgir også at 

kommunen er involvert og deltar i Olje- og gassforum i regi av Hammerfest næringsforening 

sammen med private aktører fra leverandørindustrien. De har også et samarbeid med 

næringsforeningen i Hammerfest, og er i tett dialog med Hammerfest kommune i vente av en 

vedtatt sammenslåing av kommunene. 
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Organisering av nærings- og utviklingsarbeidet  

I følge direktoratet for økonomistyring sin utformede sjekkliste for tilskuddsforvaltning må 

forvaltningen av tilskuddsordningen ivareta kravet til effektiv ressursbruk. Ressursene som 

går med til tilskuddsforvaltningen skal ikke være større enn strengt tatt nødvendig, for å nå 

målene med forvaltningen av ordningen. 

 

Kommunestyret i Kvalsund har delegert vedtaksrett på ansvarsområder til mindre politiske 

utvalg. Det er i tillegg til formannskapet opprettet et utviklingsutvalg og et omsorgs- og 

oppvekstutvalg. I tillegg finnes det ifølge kommunens nettsider et naturforvaltningsutvalg, 

samt andre spesifikke utvalg. Ifølge delegeringsreglementet6 har utvalgene egne 

ansvarsområder, samt innstillingsrett til kommunestyrets møter i saker hvor de ikke har 

beslutningsmyndighet. Naturforvaltningsutvalgets mandat framkommer ikke av 

delegeringsreglement. 

 

I henhold til delegeringsreglementet til Kvalsund kommune ivaretar utviklingsutvalget 

kommunens oppgaver og myndighet innen en rekke lovgitte områder.7 Utviklingsutvalget er 

forvaltningsstyre for teknisk, samferdsel, næring, jordbruk, miljøvern og 

frilufts/utmarksforvaltning. Utvalget er bygningsråd, husnemnd, forurensningsmyndighet, og 

havnemyndighet. Det har også ifølge kommunens nettsider ansvar for arbeidet med 

kommuneplanens langsiktige del. Utviklingsutvalget er fondsstyret for næringsfondet. 

 
Figur 1: Politisk organisering i Kvalsund kommune8 

 

 

 

Formannskapet er det det neste politiske nivået i kommunen etter kommunestyret. 

Formannskapet er ifølge nettsidene kommunens økonomiutvalg. I henhold til kommuneloven 

skal formannskapet som et minimum behandle forslag til økonomiplan, budsjett og 

skattevedtak. I Kvalsund kommune har i tillegg formannskapet oppgaver og myndighet etter 

gjeldsordningsloven og eiendomsskatteloven. 

 

Rådmannen har innenfor formannskapets område myndighet til å behandle og treffe 

avgjørelser i enkeltsaker av ikke prinsipiell betydning. Denne myndighet har også rådmannen 

i de andre politiske utvalgene. 

 

 
6 Vedtatt 25.04.2013, sak 17/13. 
7 Dette gjelder brann- og eksplosjonsvernloven, eierseksjonsloven, lov om havner og farvann, forpaktingsloven, 

forurensingsloven, lov om laksefisk og innlandsfisk, jordloven, konsesjonsloven, matrikkellova, lov om 

motorferdsel i utmark og vassdrag, naturmangfoldloven, odelsloven, plan- og bygningsloven, skogbruksloven, 

vann og kloakkavgiftloven, vegtrafikkloven og viltloven. 
8 Kilde: http://www.kvalsund.kommune.no 
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Administrasjonen i kommunen er organisert ved avdelinger for plan- og utvikling, helse og 

omsorg, og oppvekst og kultur. Administrasjonen består også av rådmannens kontor, 

personal, økonomi, servicekontoret, tillitsvalgte og innvandrertjenesten. Næringsavdelingen 

er organisert under plan og utvikling. 

 

Næringsavdelingen i Kvalsund kommune består ifølge rådmannen av næringssjef, 

landbrukskontoret og tilflytterkontoret. Næringssjefen saksbehandler søknader til 

næringsfondet. Næringssjefen deltar i rådmannens ledergruppe. 

 

I det daglige oppgir næringssjefen at han involverer og rådgir seg med ordfører og tilsatte ved 

tilflytterkontoret. Tilflytterkontoret ligger organisert i samme avdeling som næringsarbeidet. 

Næringssjefen oppgir han bruker ordfører for å få innspill og historikk om kommunen og 

næringen. Det er også for å sikre den politiske forankringen i prioriteringene. Næringssjefen 

oppgir at han ikke alltid har nok dokumentasjon til å legitimere sine egne valg – og bruker da 

ordfører til støtte i dette. Også lederen for utviklingsutvalget påpekte i revisjonens 

undersøkelser at tilgjengeligheten til næringssjefen var god når det var behov for diskusjon 

rundt en sak. Det gjaldt også tilfeller der lederen i forkant av innstillinger skulle forstå 

bakgrunnen for saken og dermed saksbehandlingen. Leder for utviklingsutvalget oppgir at 

også utvalget oppleves som et relevant og bra forum for diskusjoner rundt næringsrelaterte 

spørsmål. 

 

Næringssjefen opplever det som utfordrende å få en faglig diskusjon, da det er få personer å 

diskutere fag med i det daglige. Næringssjefen ser positivt på en sammenslåing med 

nabokommunen Hammerfest, og at det vil gi en større avdeling med mer erfaring å dra på i 

næringsarbeidet.  

 

Næringssjefen påpeker at han ser en framtidig nytte og potensiale i å jobbe tettere med 

teknisk avdeling rundt områder som næringseiendom, grunnarbeid og planer. 

 

 

Delegert myndighet og fullmakter  

Tilskuddsforvalterens oppgave er å ivareta formålet med tilskuddsordningen og enkeltstående 

tilskudd, og sørge for å følge opp at de konkrete målene som er fastsatt blir oppnådd. 

 

Utviklingsutvalget er delegert myndighet av kommunestyret. I følge delegeringsreglementet 

til kommunen9 er utviklingsutvalget fondsstyre for næringsfondet. Utviklingsutvalget er et 

politisk organ med en valgt leder. 

 

Innenfor utviklingsutvalgets område er rådmann gitt myndighet til å behandle og avgjøre 

enkeltsaker og typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Rådmannen er delegert 

avgjørelsesmyndighet i saker om støtte fra næringsfondet begrenset oppad til kr. 25.000 pr. 

sak. Saker som overstiger denne grensen kan rådmannen kun tilråde. 

 

Næringssjefen er saksbehandler for søknader innenfor rådmannens og utviklingsutvalgets 

mandat til næringsfondet. I følge næringssjefen utformer han også forslag til nye vedtekter til 

næringsfondet, og utkast til ny næringsplan. Næringssjefen har også beskrevet sin rolle som 

en samfunnskontakt og støtte for søkere som ønsker dialog rundt næringsrelaterte områder, 

herunder spesielt søknader om støtte fra næringsfondet. 

 
9 Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013 (sak 17/13). 
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Etter at næringssjefen har forberedt saken, innstiller og vedtar rådmannen i saker oppad inntil 

kr. 25.000. Rådmannen oppgir at han også har en rolle å tilråde saksfremlegg for 

utviklingsutvalget i saker inntil kr. 200.000. Leder for utviklingsutvalget innstiller deretter 

sakene til behandling i utviklingsutvalget. Det har ifølge næringssjefen hendt at hans 

saksbehandling har blitt endret før den har blitt innstilt. 

 

Leder for utviklingsutvalget oppgir at de ofte er fem stykker i møtene, og at det er mange 

meninger. Hun sier at dersom rådmannen har gjort en god tilrådning så går lederen ofte for 

det han har gjort i sin innstilling.  

 

I følge vedtektene til næringsfondet og avtalen om påfyll av næringsfond mellom Kvalsund 

kommune og Finnmark fylkeskommune anbefales søknader som overstiger kr. 200.000 å 

sendes videre til Innovasjon Norge. I følge bilagsføringen av næringsfondets konto har det 

ikke blitt utdelt tilskudd på midler over kr. 200.000 på enkeltsaker fra fondet i de tre siste år. 

 

I følge lederen for utviklingsutvalget ser de et potensial for forbedring ved å oftere ta i bruk 

Innovasjon Norge på de største tilskuddssøknadene. Tilskudd på inntil kr. 200.000 blir i dag 

behandlet i utvalget. 

 

Næringssjefen oppgir at saksbehandling på enkeltområder uten tvil kan gjøres bedre. Det er 

særlig på saksbehandling næringssjefen oppfatter at det ikke er nok tid eller kompetanse til å 

gjøre det godt nok. Det bør gjøres en bedre kvalitetssikring av saksbehandlingen sett i forhold 

til næringspolitiske styringsdokumenter. Næringssjefen savner i den sammenheng tydeligere 

styringsdokument som grunnlag for gode avveininger og argumenter i vurderingen av 

søknadene. 

 

Næringssjefen oppgir at han har foreslått at næringssjef får myndighet til å fatte vedtak på 

søknader innenfor mandatet på inntil kr 25.000. Han oppgir at det er såpass stor 

arbeidsmengde som ligger til grunn i saksbehandlingen og fremleggingen at det i tillegg går 

lengre tid å fatte et vedtak, og det er flere momenter som må gjøres når det skal innom 

rådmann. Søkesummen er opp mot ressursbruk forholdsvis liten. Næringssjefen oppgir at han 

oppfatter at han sparer ressurser ved å foreslå at næringssjef selv kan fatte vedtak på mandatet 

inntil kr 25.000. Rådmannen oppgir også at det administrative mandatet gjerne kunne vært 

koblet til en høyere sum. Han oppgir at de administrative vedtakene ofte gir støtte til 

forberedende analytisk fase i næringsutviklingen, og ikke drift og investering.  

 

Av de utvalget sakene som revisjonen har gjennomgått var fem tilskudd under kr 25.000. Av 

disse var fire vedtatt administrativt. Det ene vedtaket som er løftet til utviklingsutvalget gjaldt 

en henvendelse om sponsing av en idrettsaktør, der vurderingen i saksgangen er at ved å gi 

støtte vil markedsmaterialet fra aktøren ha nytte i bruk for kommunen når de bygger opp en 

planlagt nettside for å stimulere til næringsvekst i reiselivet. Dette vedtaket er det eldste av 

utvalget revisjonen har gjennomgått. 

 

De fem øvrige sakene revisjonen har gjennomgått har vært over kr 25.000 og inntil kr 

200.000. Disse har blitt vedtatt i utviklingsutvalget. Det er ingen saker blant utvalget til 

revisjonen, eller i revisjonens gjennomgang av næringsfondets kontoføring, tilfeller av 

tilskudd over kr 200.000. 

 

Det forekommer ikke noen tilfeller blant de undersøkte sakene der søknadssummen som er 

oppgitt i innstillingen har blitt endret i vedtakene. 
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2.1.3 Vurderinger 

Mål og strategier 

Revisjonen vurderer det slik at kommunen har fastsatt mål og strategier for sitt nærings- og 

utviklingsarbeid. De gjeldende planene blir brukt i arbeidet. Det er en enighet blant 

revisjonens informanter om at noen av disser er foreldet, men at det er påbegynt et arbeid med 

å forme nye planer og strategier på områder hvor planene er eldst og mindre aktuelle. 

 

Samarbeid med andre 

Revisjonen vurderer det slik at kommunen har rutiner for samarbeid med andre aktører. 

Kommunen har brukt midler av næringsfondet til forarbeid til ny næringsplan. I dette arbeidet 

ble aktører fra Kvalsund og Hammerfest kommune invitert til å komme med innspill. 

Kommunen deltar også i relevante samarbeid med Hammerfest innen næringsutvikling og i 

lys av en framtidig kommunesammenslåing. 

 

Organisering av nærings- og utviklingsarbeidet  

Næringsavdelingen i Kvalsund kommune består av næringssjef, landbrukskontoret og 

tilflytterkontoret. Næringssjefen saksbehandler søknader på næringsfondet, og deltar i 

rådmannens ledergruppe. Næringssjefen oppgir til revisjonen at han bruker ordfører, rådmann 

og leder for utviklingsutvalget til å gi råd og forankre arbeidet i henhold til planer og politiske 

prioriteringer. Kommunen deltar også i samarbeid med Hammerfest kommune i lys av en 

framtidig kommunesammenslåing. 

 

Ressursene som går med til tilskuddsforvaltningen fremstår ikke å være større enn nødvendig, 

for å nå målene med forvaltningen av ordningen. Revisjonen vurderer på grunnlag av utvalget 

saker og informanter det dit at kommunens arbeid med næringsutvikling er organisert på en 

formålstjenlig måte.  

 

Delegert myndighet og fullmakter  

Revisjonen vurderer det slik at kommunen ved utviklingsutvalget ikke har behandlet søknader 

der søknadsbeløpet overstiger kr 200.000. Dette er i tråd med næringsfondets vedtekter. Vår 

undersøkelse viser imidlertid at utviklingsutvalget har behandlet en søknad der 

søknadsbeløpet er under kr 25.000, noe som ifølge næringsfondets vedtekter er innenfor 

rådmannens mandat å avgjøre. Denne saken har blitt tilrådet av rådmannen i 

saksbehandlingen, og deretter blitt løftet inn til utviklingsutvalget. Næringsfondets vedtekter 

er ikke til hinder for dette. Revisjonen vurderer det videre slik at rådmannen ikke har avgjort 

søknader som overstiger kr 25.000, altså utenfor det mandatet delegeringsreglementet tillater. 

Samlet sett vurderer revisjonen det slik at behandling og avgjørelser av søknader om tilskudd 

fra næringsfondet har skjedd i tråd med de fullmakter som er fastsatt i vedtektene for 

næringsfondet.  

 

2.1.4 Delkonklusjon  

Samlet sett vurderer revisjonen det slik at nærings- og utviklingsarbeidet er innrettet på en 

hensiktsmessig måte. Dette med hensyn til samarbeid med andre, organisering, delegert 

myndighet og fullmakter. Revisjonen registrerer imidlertid at representanter for kommunen 

etterlyser en fornying av kommunens planverk på området. 
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2.2 Har kommunen tilfredsstillende rutiner for rapportering og 

evaluering? 

2.2.1 Revisjonskriterier   

• Administrasjonen skal rapportere om delegerte vedtak til utviklingsutvalget. 

• Utviklingsutvalget skal i sin årsmelding rapportere om fremdriften i nærings- og 

utviklingsarbeidet. 

• Det bør rapporteres jevnlig til kommunestyret om nærings- og utviklingsarbeid i 

kommunen. 

• Kommunen skal rapportere om tilskuddsforvaltningen til fylkeskommunen. 

• Kommunen skal innhente rapporter eller informasjon fra andre kilder fra 

tilskuddsmottaker som gjør det mulig vurdere graden av måloppnåelse. 

• Kommunen skal med visse mellomrom evaluere bruken av næringsfondet. 

Evalueringene bør også omfatte effektmålinger. 

 

2.2.2 Data  

Krav til rutiner for rapportering 

Det er administrasjonen som saksbehandler søknader om tilskudd fra kommunens 

næringsfond. Delegerte saker refereres deretter fondsstyret. I følge næringssjefen er det 

etablert en rutine for jevnlig rapportering til utviklingsutvalget gjennom en presentasjon 

næringssjefen holder i starten av utviklingsutvalgets møter. Denne orienteringen har han etter 

rådmannens ønske også begynt å holde hvert halvår for kommunestyret.  

 

Næringssjefen møter også jevnlig med rapportering fra næringsarbeidet i ledergruppa til 

rådmannen. I gruppa diskuteres henvendelser fra næringslivet, planmessige problemstillinger 

og investeringsbeslutninger.  

 

Revisjonen har fått innsyn i en slik rapport, og den inneholdt blant annet orientering om 

antallet nye søker som er kommet inn, og hvor mange som er forventet å komme inn. I tillegg 

orientering om saksgang på søknadshåndtering, gjennomgang av innstilte saker til fondsstyret, 

delegerte saker og fremdrift i rullering av planarbeidet. Eksemplet på presentasjon revisjonen 

har fått tilsendt omtaler i tillegg fremdrift på prosjekter og arealer som er relevante for 

næringsutvikling. I intervju påpekte leder for utviklingsutvalget nytteverdien av disse 

orienteringene. Leder for utvalget påpekte også at næringssjefen opplevdes som tilgjengelig 

overfor utvalget. Leder oppga videre at hun til tider hadde behov for diskusjon om enkeltsaker 

med næringssjefen, og at dette fungerte godt. 

 

I følge næringsplanen skal utviklingsutvalget utarbeide en årsmelding. Årsmeldingen skal 

beskrive eventuelle vedtatte endringer i næringsplanen, samt inneholde en oversikt over 

fremdriften i handlingsplanen.10 Ved gjennomgang av møteprotokoller fra utviklingsutvalgets 

møter i perioden 2005 til 2017 har revisjonen ikke funnet saker som omtaler årsmeldinger fra 

 
10

 Strategisk næringsplan for Kvalsund kommune (1999), kap. 9. Rullering. 
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utviklingsutvalget. Leder for utviklingsutvalget er også tydelig på at dette kravet til 

rapportering ikke er overholdt eller benyttet i dag. I følge leder for utviklingsutvalget har det 

ikke til hennes kjennskap vært utformet en årsmelding fra utviklingsutvalget. Hun vedkjenner 

likevel at det hadde vært nyttig som en orientering til kommunestyret. 

 

På spørsmål om hvilke områder som trenger å styrkes oppgir leder for utviklingsutvalget 

nettopp rapporteringen. Det har også tidligere vært en svakhet at søkerne ikke har fått svar 

etter søknaden har blitt sendt inn.  

 

I henhold til prinsipper for delegering i delegeringsreglementet til kommunen tilligger all 

myndighet i utgangspunkt kommunestyret. Det er kommunestyret som etterspør rapportering 

av nærings- og utviklingsarbeidet. 

  

I følge avtale om påfyll av næringsfond mellom Finnmark fylkeskommune og Kvalsund 

kommune kreves det via Kommunal– og moderniseringsdepartementet rapportering på 

bruken av næringsfond fra kommunene. Kommunene skal rapportere via 

www.regionaforvaltning.no. Frist for rapportering for bruk av næringsmidlene for 2016 var 9. 

januar 2017. I henhold til Finnmark fylkeskommune, har Kvalsund kommune levert 

rapporteringer til kommunal- og moderniseringsdepartementet innen fristen i år 2016, 2015 

og 2014. Revisjonen har også fått bekreftet at fylkeskommunen har foretatt kontroll, og at 

bruken av virkemidlene til Kvalsund kommune på kommunalt næringsfond har vært innvilget 

i henhold til forskriftene per 1. januar 2014, og retningslinjene for bruken av disse. 

 

I følge reglement for økonomistyring i staten11 skal kravet om rapportering frafalles for 

øremerkede tilskudd som utgjør mindre enn kr. 100.000. Dette er ikke spesifisert i 

styringsdokumenter eller rutinebeskrivelser kommunen har på forvaltning av næringsfondet. 

Revisjonen har fått tilgang til en rutinebeskrivelse for utbetaling for næringsfondet. I 

vedtektene til næringsfondet,12 stilles det krav om at det ved utbetaling av tilskudd skal 

vedlegges rapport om tiltakets gjennomføring og vurdering av hvilken effekt tiltaket har hatt i 

bedriften. Dette framgår også av rutinebeskrivelsen. 

 

Revisjonens gjennomgang av saker viser manglende rapportering om tiltakets gjennomføring 

i to av tre saker i størrelsesorden kr 100.000 eller mer. Med utgangspunkt i kommunens egne 

styringsdokumenter om rapportering før utbetaling, der grensen på 100.000 kr ikke er 

spesifisert, mangler det derimot rapportering i seks av ti saker. I tre av disse sakene var slik 

mangel på slik rapportering den eneste mangel sett i forhold til de samlede krav til 

dokumentasjon før utbetaling kan finne sted. 

 

Evaluering og effektmåling 

I følge strategisk næringsplan for Kvalsund kommune skal tiltak som ansees som lønnsom 

eller har samfunnsøkonomisk betydning prioriteres. I følge vedtektene til næringsfondet bør 

prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner, ungdom og innvandrere 

prioriteres. Næringsplanen setter som kriterium at tiltak som skal prioriteres bør være 

innenfor de målsettinger som er beskrevet i den strategiske næringsplanen. 

 

Målet og fokus i arbeidet skal ifølge strategisk næringsplan være folks egenaktivitet og 

engasjement. Ut over dette «skal kommunen ta ansvar for nødvendige prioriteringer som 

bidrar til oppnåelse av målsettingene i næringsplanen.»  

 
11 Finansdepartementet (2013). 
12 Vedtektene punkt fem – Utbetalingsrutiner. 

http://www.regionaforvaltning.no/
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Strategisk næringsplan lister opp prioriterte satsingsområder innen næringsutvikling og har 

respektive delmål på hvert område. Satsingsområdene er: 

 

1. Fiske, oppdrett og landbruk 

2. Tjenestetilbud 

3. Reiseliv og nærturisme 

4. Naturressurser 

5. Kvinner og ungdom 

 

I følge kapittel 9.0 av strategisk næringsplan om rullering skal forslag til endring i 

næringsplanen sendes næringskontoret fortløpende når forhold dukker opp som gjør dette 

nødvendig eller ønskelig. Næringskontoret skal bearbeide forslaget og legge det fram for 

utviklingsutvalget i forbindelse med årsrapport. Utviklingsutvalget skal deretter avgjøre hvert 

år om det er behov for rullering av planen.  

 

Næringssjefen og leder for utviklingsutvalget oppgir til revisjonen at de ikke kjenner til noen 

effektmåling som er gjort. De har heller ikke kjennskap til noen rutine for dette. Ifølge 

næringssjefen er trolig årsaken små forhold i kommunen. Han får kjennskap til om midlene er 

tatt i bruk fortløpende gjennom andre kanaler. Det er ifølge han forholdsvis enkelt å drive 

kontroll ved at man ser at tiltaket utvikler seg i sitt nærmiljø fra dag til dag. 

 

En form for kontroll har ifølge næringssjefen vært å undersøke fangsttall innen fiske for å 

kontrollere at tilskuddsmottaker er i drift. Ved hjelp av søkeportalen på regionalforvaltning.no 

finnes det en historisk oversikt over tilskuddsmottakere. Ut i fra denne kan det gjøres kontroll 

av mottaker etterskuddsvis. Næringssjefen har etter tilsettingen gjennomgått et utvalg 

tidligere tilskuddsmottakere. 

 

Leder for utviklingsutvalget vedkjenner at hun har savnet å få tilbakemelding om tildelte 

midler og hva som skjer med pengene etter tildelingene er gjort. Dette har vært manglende i 

større grad tidligere enn på undersøkelsestidspunktet. I følge leder for utviklingsutvalget 

orienterer næringssjefen godt om dette området. 

 

En del av kravet til rapportering som ligger i strategisk næringsplan omtaler årsmelding fra 

utviklingsutvalget, som skal ha med oversikt over fremdriften i handlingsplanen. Vår 

undersøkelse viser at utviklingsutvalget ikke utarbeider slike årsmeldinger.  

 

I følge rådmannen er det vanskelig å vurdere og evaluere næringsarbeidet grunnet at 

planverket i utgangspunktet er utdatert. Det har ikke vært etterspørsel politisk om en ny 

næringsplan. Rådmannen oppgir også til revisjonen at stillingen som næringssjef ikke var 

besatt i en periode. 

 

Til revisjonen oppgis det at ikke alle tildelingene i næringsfondet nødvendigvis er helt i 

henhold til den gamle planen. Primærnæring har ifølge rådmannen hatt en stor forankring og 

er viktig i kommunen. På spørsmål om hva man prioriterer tiltak etter, oppgir rådmannen at 

lokal forankring og mål om å støtte opp eksisterende næringsvirksomheter er viktig. En 

endring på dette, jamfør den noe eldre næringsplanen, har vært vekst av akvakultur. Dette 

området er ifølge rådmannen ikke høyt prioritert i næringsplanen fra 1999. Han oppgir han er 

usikker om dette området har fått tilstrekkelig oppmerksomhet grunnet foreldede planer. 

Andre områder han oppgir som mulige hull i næringsplanen er annen industri og energi, 

herunder vindkraft, olje og bergverk. 
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2.2.3 Vurderinger 

Krav til rutiner for rapportering 

Utviklingsutvalget skal i sin årsmelding rapportere om fremdriften i nærings- og 

utviklingsarbeidet. Revisjonen vurderer det slik at kravet til utviklingsutvalgets årsmelding og 

rapportering om fremdrift ikke har blitt etterlevd. 

 

Det bør også rapporteres jevnlig til kommunestyret om nærings- og utviklingsarbeid i 

kommunen. Revisjonen vurderer det dit at det foretas orienteringer til kommunestyret, men at 

kravet om en årsmelding fra styret til næringsfondet (utviklingsutvalget) ikke er etterlevd. 

 

Kommunen skal rapportere om tilskuddsforvaltningen til fylkeskommunen og/eller 

departement gjennom regionalforvaltning.no. Revisjonens undersøkelser viser at kommunen 

har rapportert i henhold til avtalen, i henhold til frist. Revisjonen vurderer det dit at 

kommunen etterkommer kravet til rapportering til fylkeskommunen på næringsmidlene. 

 

Ved å gjennomføre jevnlige orienteringer i utviklingsutvalgets møter, slik næringssjefen har 

hatt for rutine, oppgir leder av utviklingsutvalget at de føler seg oppdatert på næringsarbeidet. 

Revisjonens gjennomgang viser med dette at administrasjonen har for rutine å rapportere 

muntlig om delegerte vedtak til utviklingsutvalget.  

 

Kommunen skal innhente rapporter eller informasjon som gjør det mulig å vurdere graden av 

måloppnåelse. Revisjonen vurderer det slik at dette kravet i varierende grad blir fulgt. 

 

Evaluering og effektmåling 

Kommunen skal med visse mellomrom evaluere bruken av næringsfondet. Evalueringene bør 

også omfatte effektmålinger. Revisjonen vurderer det slik at kommunen i liten grad har 

etterlevd dette kravet. 

 

2.2.4 Delkonklusjon 

Samlet sett vurderer revisjonen det slik at kommunen i liten grad har tilfredsstillende rutiner 

for rapportering og evaluering. 

 

2.3 Konklusjon 

Samlet sett vurderer revisjonen det slik at kommunens nærings- og utviklingsarbeid bare 

delvis er innrettet på en hensiktsmessig måte. Revisjonen registrerer blant annet at 

representanter for kommunen etterspør en fornying av kommunens eget plan- og regelverk på 

området. Videre registrerer revisjonen at det mangler rapportering fra utviklingsutvalget til 

kommunestyret samt manglende evaluering av næringsutviklingsarbeidet.  
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3. SKJER TILDELINGER AV TILSKUDD FRA 
KOMMUNENS NÆRINGSFOND I TRÅD MED 
REGELVERK OG VEDTEKTER? 

3.1 Stiller kommunen krav til søknadenes form og innhold før de 

blir behandlet? 

3.1.1 Revisjonskriterier 

• Søknaden skal være sendt elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no. 

• Søknadene skal inneholde: 

a) En beskrivelse av tiltaket det søkes tilskudd til 

b) Kostnadsoverslag 

c) Plan for gjennomføring 

d) Forventede resultater 

e) Budsjett og finansieringsplan 

f) Søknadssum 

g) Opplysninger om søker har mottatt offentlig støtte tidligere 

h) Skatteattest 

i) Regnskap 

 

3.1.2 Data  

Søknadenes form og innhold 

Gjennom www.regionaforvaltning.no kreves det at det med søknaden vedlegges 

kostnadsoverslag, finansieringsplan, skatteattest fra fylkesskattekontor og kommunen, tilbud, 

regnskap, budsjett og informasjon om øvrige relaterte tilsagn fra andre statlige eller private 

finansinstitusjoner 

 

I følge næringssjefen i Kvalsund kommune saksbehandles søknader som er kommet inn 

gjennom den digitale søkeportalen. Det blir gitt råd og veiledning til søkere for å kvalifisere 

for kravene den digitale søkeportalen har til søknadene. De som ikke etterkommer kravet får 

da bistand til manglene gjennom tilbakemeldinger fra næringssjefen. I følge næringssjefen er 

det å oppfylle dokumentasjonskravet den første terskelen for å få søknaden vurdert i forhold 

til næringsfondet. Det skjer ifølge han en filtrering av søkere på dette nivået. Det er ifølge 

næringssjefen oftest tilfeller av oppstartede bedrifter som søker. 

 

Revisjonens undersøkelse viser at regionalforvaltning.no har blitt brukt i ni av ti gjennomgåtte 

saker. Unntaket er i et administrativt vedtak der saksfremlegget bygger på en innsendt 

henvendelse om sponsing av en idrettsaktør. Det framkommer ikke hvorfor man har fraveket 

å bruke regionalforvaltning.no i denne saken. Et annet avvik er at søkesummen heller ikke 

framkommer av dokumentasjonen i dette tilfellet. Søknaden er gitt i form av en åpen 

invitasjon til å bidra med en ubestemt sum midler på et samlet budsjett på i overkant kr 

http://www.regionalforvaltning.no/
http://www.regionaforvaltning.no/
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500.000,-. Tilskuddet er på 25.000 kr og er dermed innenfor rådmannens mandat. 

Behandlingen har dog i dette tilfellet blitt fattet av utviklingsutvalget med rådmannens 

tilrådning. Dette vedtaket er det eldste av det utvalget saker revisjonen har gjennomgått. 

 

I revisjonens gjennomgang av saksgangen fra søknad til vedtak er det i de utvalgte saker 

enkelte tilfeller der søknadssummen ikke er den samme som vedtaket. Praksis kan framstå 

som at saksbehandler bygger på den opprinnelige søknaden, og vurderer derifra i hvilken grad 

og i hvor stort omfang søknaden treffer på fondets formål og vedtekter i innstillingen. 

 

Vår undersøkelse av ti saker viser at søknadene i all hovedsak inneholder de dokumenter og 

opplysninger som er påkrevd. Det er noen unntak. I det tidligere nevnte tilfellet manglet det 

opplysninger om søknadssum og opplysninger om eventuelt mottak av annen offentlig støtte. 

En gjentakende mangel ved de fleste søknader er mangel på vedlagte regnskap. Dette er 

tilfelle i åtte av ti saker. Dette har trolig sammenheng med det næringssjefen påpeker om at de 

langt fleste søkere, også blant utvalget til revisjonen, er oppstartede bedrifter uten et regnskap 

fra et tidligere driftsår å legge ved. Det forekommer også mangel på skatteattest i to tilfeller 

der det er bedrifter i oppstartsfasen som søker. 

 

Gjennomgangen revisjonen har foretatt av søknadene viser også en varierende grad av 

innfrielse på kravet for redegjørelse om en plan for gjennomføring og forventede resultater. 

Kravet til en redegjørelse for forventede resultater er innfridd i fem av ti saker. Kravet til plan 

for gjennomføring er innfridd i åtte av ti saker.  

 

3.1.3 Vurderinger 

Søknadenes form og innhold 

Søknadene skal være sendt elektronisk gjennom regionalforvaltning.no. Dette er tilfelle i ni av 

de ti sakene revisjonen har gjennomgått.  

 

Søknadene skal inneholde en beskrivelse av tiltaket det søkes tilskudd til, et kostnadsoverslag, 

en plan for gjennomføring, forventede resultater, budsjett og finansieringsplan, søknadssum, 

opplysninger om søker har mottatt offentlig støtte tidligere, en skatteattest og et regnskap. 

Dette kravet blir i varierende grad etterlevd. Ikke i noen av sakene revisjonen har gjennomgått 

etterkommes kravet fullt ut. Gjentakende mangel i åtte av ti tilfeller er mangel på regnskap 

vedlagt søknaden. Det samme gjelder mangel på skatteattest ved fire av ti søknader. Dette 

skyldes at flere søknader gjelder bedrifter som på daværende tidspunkt var i etableringsfasen, 

og følgelig ikke hadde slik dokumentasjon å vise til. 

 

Kravet til redegjørelse for en plan for gjennomføring etterkommes etter revisjonens vurdering 

i åtte av ti søknader. Kravet til redegjørelse for forventede resultater etterkommes etter 

revisjonens vurdering i fem av ti søknader. Dette kravet blir derfor bare i varierende grad 

etterlevd. 

 

Regionalforvaltning.no kan da i større grad tas i bruk som et arkiv for dokumentasjon for 

saksbehandlingen. Næringssjefen understreker selv at kravet har en nytte ved å være et 

minstekrav for søker å innfri for å kvalifisere seg. Å ta utgangspunkt i kravene for søknaden 

vil også være en strukturert måte for saksbehandler å gi tilrådning ut i fra, i sin konsultasjon 

med søkere. 
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3.1.4 Delkonklusjon 

Samlet sett vurderer revisjonen det slik at kravet til søknadenes form og innhold i all 

hovedsak blir etterlevd. 

 

3.2 Skjer saksbehandlingen i tråd med regelverket? 

 

3.2.1 Revisjonskriterier 

• Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Det skal 

sendes foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares innen en måned etter 

at den er mottatt. 

• Administrasjonssjefen skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. 

• Administrasjonssjefen skal sørge for at næringsavdelingen drives i samsvar med 

regelverket, og at den er i gjenstand for en betryggende kontroll. 

• Tilskuddsforvalter skal gi alminnelig veiledning ovenfor alle som ønsker å søke om 

tilskudd (foreløpig svar, muntlig adgang, protokollføring, taushetsplikt). 

• Vedtaket bør inneholde opplysninger om hvem som har fattet vedtaket, hvem vedtaket 

gjelder, når vedtaket er fattet og hva vedtaket går ut på. 

• I vedtaket skal det vises til de faktiske forhold og de regler som vedtaket bygger på. 

• I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal 

begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene vedtaket bygger på. 

• Vedtak om tildeling (innvilgelse) skal stadfestes med et tilskuddsbrev. 

Tilskuddsbrevet skal inneholde:  

o Formålet med tilskuddet og hvilke kostnader tilskuddet skal dekke 

o Tilskuddsbeløp og utbetalingsplan 

o Eventuelle vilkår for bruken av midlene 

o Frist for at mottakeren aksepterer vilkårene 

o Krav til rapportering 

o Informasjon om at kontrolltiltak kan bli iverksatt 

o Mulighet om krav om tilbakebetaling  

• Partene skal underrettes om vedtaket. I underretningen skal det gis opplysninger om 

klageadgang, klagefrist, klageinstans og framgangsmåte ved klage, samt om retten til å 

se sakens dokumenter. 

• Kommunen skal ha opprettet klageinstans(er) for behandling av klager på vedtak som 

er gjort i henhold til vedtektene for næringsfondet. 

• I behandling av søknader skal beslutningstakere og saksbehandlere vurdere sin 

habilitet. 
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3.2.2 Data  

Saksbehandlingen  

I følge revisjonens informanter blir det i saksutredningen lagt stor vekt på at man ikke bryter 

med vedtektene til næringsfondet. I argumentasjonen i sakene blir det ifølge informantene 

henvist til vedtak som legitimerer at det kan gis tilskudd. Det er næringssjefen som forbereder 

saken, og rådmannen som behandler. Rådmannen oppgir at han kvalitetssikrer innstillingene 

med hensyn til forvaltningsloven på delegert vedtak og på innstillinger til utviklingsutvalget. 

Dette blir ifølge rådmannen ansett som et sikkerhetsnett i saksbehandlingen jamfør krav i 

forvaltningsloven. Alle innstillinger blir sendt til rådmannen, og ved mangler har han rettet de 

opp. 

 

I følge næringssjefen er saksgangen at søker tar kontakt med kommunen, og det avholdes et 

avklaringsmøte. Deretter blir søker bedt om å søke gjennom regionalforvaltning.no. Når alle 

vedlegg er lastet opp i saksbehandlingssystemet, enten som grunnlag fra søknadsportalen eller 

som ettersendt dokumentasjon per e-post, opprettes saksnummer og saksfremlegget blir 

påbegynt. Underveis kan det hende at det er dialog med aktøren for å oppklare mangler. Dette 

etterspørres ifølge informanten muntlig eller ved e-post. Alle søknader som kommer inn har 

ifølge næringssjefen hatt elementer av muntlig dialog, avklaringsmøte og e-poster mot søker, 

som del av veiledningen. Gjennom kommunens eget saksbehandlingssystem blir saken ferdig 

behandlet med rådmannens tilrådning, og med ti dagers frist før møte i utviklingsutvalget. 

Næringssjefen oppgir at det sjeldent er lengre enn èn måneds behandlingstid.  

 

Utviklingsutvalget har sammen med næringssjefen utviklet rutine for å presentere søknadene 

muntlig i utvalgsmøtene. I tillegg benytter han seg av en digital presentasjon med orientering 

om utvikling i næringsarbeidet. I møtene stilles det spørsmål rundt søkere og saken for å få et 

tydeligere beslutningsgrunnlag. 

 

I følge næringssjefen hender det ofte at vedlegg sendes utenom regionalforvaltning.no. Han 

oppgir at søknadene sjeldent er ferdige når søker har valgt å sende inn gjennom portalen. Til 

hans erfaring oppgis det av søkere at de ikke føler de får belyst saken sin godt nok gjennom 

portalen, og at dialogen er viktigere. 

 

På spørsmål om kompetanse og opplæring oppgir næringssjefen at han er ny i rollen, og at 

han fikk utdelt passord og lærte seg saksbehandlingssystemet selv. Han oppgir at det er 

etablert en rutine for at en ansatt i administrasjonen skal stå for kursing i dette. 

 

I følge leder for utviklingsutvalget har det variert i hvilken grad saksbehandlere har klart å 

overholde fristene for tilstrekkelig saksutredning i forkant av utviklingsutvalgets møter. 

Lederen oppgir at dette har blitt langt bedre med tilsatte næringssjef. Leder for 

utviklingsutvalget oppgir at hun har for rutine å lese seg opp og kvalitetssikre saksutredningen 

og dokumentasjonen til administrasjonen selv i forkant av møtene til utvalget. Ifølge 

utvalgslederen har saksforberedelsen blitt bedre. 

 

I følge næringssjefen får han øyeblikkelig en e-post når en søknad er registrert i 

regionalforvaltning.no. Da oppretter han et saksnummer i kommunens saksbehandlingssystem 

og starter saksforberedelsene. 
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Ifølge rådmannen har det vært eksempler på at det politisk har blitt gjort andre prioriteringer 

enn tilrådningen fra rådmannen. Dette mener han kan komme av at næringsplanen er vedtatt i 

1999, og er noe foreldet. Det jobbes med ny næringsplan, arealplan og øvrige detaljplaner 

innenfor enkeltområder. Blant annet gjennomgås industriområdet Markoppneset som en 

vesentlig del av kommunens planer for tilrettelegging for næringsutvikling. 

 

Revisjonen har ikke fått tilstrekkelig dokumentasjon til å kunne fastslå søknadsdatodato for 

deler av saksutvalget som er undersøkt. Av de ti sakene som revisjonen har undersøkt 

mangler det dokumentasjon om dette i tre saker. I de tilfeller der revisjonen har kunnet 

avgjøre saksbehandlingstid er det to saker som bekrefter at saksbehandling og vedtak har blitt 

foretatt innenfor èn måned. Disse to sakene er de eneste i utvalget som er i størrelsesorden 

200.000 kr.  

 

I revisjonens dokumentgrunnlag fremgår det ikke at det har blitt sendt ut foreløpig svar, med 

redegjørelse for forventet behandlingstid i de sakene som har lengre behandlingstid enn èn 

måned. I to saker fremgår det derimot av saksutredningene at årsaken til at søknadene har en 

lengre saksbehandlingstid enn èn måned er utfordringer med tilsetning av saksbehandler, og 

fravær av saksbehandler.  

 

Vedtaket 

Protokollene fra utviklingsutvalget blir lagt ut fortløpende på nettsidene til kommunen. Det 

fremstår som det følges en mal i ordlyden i vedtakene. Revisjonens informanter oppgir at de 

bruker saksbehandlingssystemet ESA som mal i saksforberedelsene. Når vedtaket er fattet 

sender næringssjefen en e-epost med kopi av protokollen til søkerne, og gratulerer med 

tildelingen. I eposten informerer han om fristene som er oppgitt i prokollen. 

 

Eksempel på et tilfeldig valgt vedtak fra 2017: 

 

«Saksbehandler: [X] Arkiv: [X] Arkivsaksnr.: [X/X] Saksnr.: Utvalg Møtedato [x/17] 

Utviklingsutvalget [XX.XX.2017] 

 

SØKNAD OM TILSKUDD TIL KJØP AV FISKEBÅT FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND 

[SØKER] 

 

Leders innstilling: Saken fremmes uten leders innstilling.  

 

Behandling: Leder fremmer rådmannens tilrådning som sin innstilling.  

 

VOTERING: Fremmet innstilling, enstemmig vedtatt.  

 

Vedtak: 

1. [Søker] gis tilsagn om tilskudd på 24 % av investeringsbehov på kr 850000,- til 

kjøp av fiskebåt i henhold til søknad. Øvre grense for tilskuddet settes til kr. 200.000,-. Det 

forutsettes at finansieringen i det vesentligste er i henhold til søknad. 

 

2. Tilskuddet må benyttes innen 6 mnd. etter tilsagnet er godkjent. 

 

3. Beløpet belastes konto 14720.4410.325 næringsfondet. 

 

4. Tilskuddet er underlagt vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond av 
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 31.10.2013» 

I følge informantene revisjonen har snakket med ligger det i forkant av vedtaket en 

saksutredning som er tilrådet av rådmannen. Denne presenteres muntlig på møtene av leder av 

utvalget og/eller næringssjefen. I vedtakets punkt fire blir det vist til vedtektene i 

næringsfondet. 

 

Revisjonen har gjennomgått saksutredningen i tre delegerte vedtak foretatt av 

administrasjonen, og seks vedtak foretatt av utviklingsutvalget. I ett tilfelle forelå det ikke et 

vedtak i dokumentasjonen revisjonen har fått tilgang til. Denne søknaden var av 

størrelsesorden for et administrativt vedtak. Det foreligger en betalingsanmodning og 

utbetaling er registrert på næringsfondets konto. Saken omhandler skogpleiing langs 

riksvegnettet i Finnmark med Kvalsund kommune som en medfinansier sammen med andre 

kommuner og interessenter. Søknaden er innsendt av Alta kommune.  

 

I de øvrige sakene foreligger det i saksforberedelsene begrunnelse om faktiske forhold og de 

regler som vedtaket bygger på.  

 

Et utdrag til eksempel: 

 

«I henhold til næringsfondets vedtekter kan det gis støtte til investering i bedrifter. [Søker]er 

registrert med eget organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene. 

 

I forhold til investeringer kan dette jf. pkt. 2.1 gis i forbindelse; 

- med etablering av ny virksomhet 

[Søkers]s investeringsprosjekt er etter rådmannens syn etablering av ny virksomhet.  

 

Vedtektene til næringsfondet pkt. 2.5 har slik prioritering av støtte som bidrar til bedre 

sysselsettingsmuligheter for; kvinner, ungdom og innvandrere. 

[Søker] planlegger å anskaffe en fiskebåt som vil være velegnet til å utøve fiskeryrket i 

fremtiden.  Dette vil kunne være med på å støtte lokale arbeidsplasser og gi ringvirkninger i 

form av vareleveranser lokalt. Slik sett vurderer rådmannen det dithen at dette vil kunne 

bidra til å bedre sysselsettingsmulighetene for ovennevnte grupper.  

 

I vedtektene fra næringsfondet pkt. 2.4 heter det: 

Ingen har i utgangspunktet krav på støtte fra Næringsfondet. Alle prosjekter vurderes i 

forhold til betydning, lønnsomhet og konkurransesituasjonen i lokalsamfunnet. Prosjekter 

skal videre vurderes i forhold til politiske mål og prioriteringer, og under hensyn til de årlige 

budsjettrammer. 

 

Næringsfondets vedtekter punkt 4 stiller krav til en egenkapital på minst 20 % - i dette tilfellet 

kr. 170.000,-. Søkers kommentar til egenkapitalkravet er som følger: 

(…)» 

 

De fleste vedtakene i de undersøkte sakene inneholder opplysninger om hvem som har fattet 

vedtaket, hvem vedtaket gjelder, når vedtaket er fattet, og hva vedtaket går ut på i henhold til 

kravet.  

 

Videre inneholder vedtakene i ni av de ti undersøkte sakene opplysninger om de faktiske 

forhold som vedtaket bygger på.  
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Det henvises ikke til de regler vedtaket bygger på i alle saker. 

Underretning og klageordning 

Tiden det tar fra søknad er innsendt, til vedtak er fattet, har ifølge revisjonens informanter 

blitt betydelig bedre de siste to år.  

 

Når vedtaket er fattet oppgir næringssjefen at han sender en e-post med kopi av protokollen 

og gratulerer med tildelingen. I eposten informerer og siterer han fristene som er oppsummert 

i protokollen. 

 

På spørsmål om rutinebeskrivelser og etterlevelse av rutiner rundt tildelingsbrev oppgir 

næringssjefen at det ikke har vært rutine for å utforme et tilskuddsbrev etter vedtak. I lys av 

revisjonens undersøkelse og til revisjonen informerer han om at kommunen nå har innarbeidet 

en rutine rundt tilskuddsbrev i henhold til kravene i regelverket. 

 

Av de ti undersøkte sakene mangler det i tre saker tilskuddsbrev eller annen korrespondanse 

til søker om at vedtak er fattet. I samtlige av revisjonens utvalg saker fremgår det ikke 

informasjon om kravet til rapportering som ligger i å motta tilskudd. Det mangler også 

informasjon om at kontrolltiltak kan bli iverksatt, og informasjon om muligheten for at krav 

om tilbakebetaling kan tilkomme ved feil bruk av tildelingen. 

 

Med unntak av de tre sakene hvor tilskuddsbrev mangler, mangler det også opplysninger om 

frist for at mottaker aksepterer vilkårene i ytterligere to av sakene. I en av sakene mangler det 

opplisting av vilkår for bruken av midlene. I sistnevnte sak mangler det også henvisning til 

reglene vedtaket bygger på.  

 

Reglene som vedtaket bygger på blir gjengitt i et tildelingsbrev i ett av revisjonens utvalg 

saker. Øvrig praksis er å vise til vedtektene til næringsfondet med datering, uten å gjengi 

innholdet i selve vedtaket. 

 

Revisjonen har dokumentasjon for at det er opplyses om klageadgangen i èn av de ti 

undersøkte sakene. 

 

I følge kommunens delegeringsreglement13 skal klagebehandling behandles først i det organ 

som har truffet vedtaket, kalt underinstansen. Hvis vedtaket blir opprettholdt, går saken til 

klageinstansen. Kommunestyret har delegert til formannskapet å være underinstans for de 

saker som er delegert til formannskapet. Videre er utviklingsutvalget underinstans for de 

saker som er delegert til utviklingsutvalget, og rådmannen er underinstans for de saker som er 

delegert til rådmannen. 

 

Klageinstans er ifølge reglementet den instansen som er foreskrevet i hver enkelt særlov. Når 

det ikke er omtalt, er det kommunens klagenemnd som er klageinstans. I følge rådmann er det 

opprettet en klagenemnd.  

 

Habilitet 

I følge informanter er rutinen rundt habilitetsavklaring først å undersøke om rådmannen er 

habil. Dernest er det for den som har saksbehandlingsoppgaven å undersøke sin egen habilitet. 

I hovedsak går rutinen på tillit. Ifølge rådmannen går hans mandat på næringsfondet mest på 

 
13 Vedtatt av kommunestyret 25.04.2013 (sak 17/13) 
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forprosjekter, analyser og ikke investeringer. Da oppstår det ifølge han sjeldent spørsmål om 

habilitet. 

 

I følge næringssjefen gir han beskjed til rådmannen dersom han vurderer seg selv inhabil. Da 

sender han en skriftlig beskjed til søker, og en annen saksbehandler foretar utredningen.  

I følge leder for utviklingsutvalget legger utvalget stor vekt på habilitetssjekk. Når en sak 

starter bruker gjerne medlemmene å gi uttrykk for om de føler seg inhabil. Er 

utviklingsutvalget usikker ber de om hjelp fra rådmannen. Habilitetssjekk er ikke et fast punkt 

i saksgangen. 

 

3.2.3 Vurderinger 

Krav til saksbehandlingen  

Hvordan tilskuddsforvalteren utfører sine oppgaver har betydning for i hvilken grad man kan 

klare å ta ut de potensielle effektene av tilskuddet. Forvalterens arbeid er således viktig for 

måloppnåelsen. 

 

Revisjonen vurderer det slik at det ikke kan konkluderes på i hvilken grad kravet om foreløpig 

svar overholdes, da dokumentgrunnlaget er manglende. På grunnlag av de tilfeller der det 

foreligger dokumentasjon har det i en periode mellom to tilsettinger av næringssjef vært lang 

saksbehandlingstid. Dette er det redegjort for i de sakene det gjelder, og sakene vurderes av 

revisjonen å være behandlet uten ugrunnet opphold. Det foreligger likevel manglende 

korrespondanse med søker om dette i revisjonens dokumentgrunnlag. 

 

Rådmannen kvalitetssikrer saksbehandling i delegerte vedtak og innstillinger for 

næringsfondets styre. Revisjonen vurderer det dit at administrasjonssjefen påser at saker som 

legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet.  

 

Administrasjonssjefen skal sørge for at næringsavdelingen drives i samsvar med regelverket, 

og at den er gjenstand for en betryggende kontroll. Revisjonens funn på mangler i 

saksbehandlingen i henhold til forvaltningsloven kan være forårsaket av en periode med 

manglende tilsetning i rollen som saksbehandler for fondet, og at tilsatte næringssjef er under 

opplæring. Rådmannen kvalitetssikrer innstillingene for delegerte vedtak og for 

utviklingsutvalget. Revisjonen vurderer det dit at forvaltning av næringsfondet på enkelte 

områder ikke drives i samsvar med kravene i regelverket.  

  

Revisjonen vurderer det dit at tilskuddsforvalter i stor grad gir alminnelig veiledning ovenfor 

alle som ønsker å søke om tilskudd. Kommunens råd og veiledning til søkerne virker å være 

god, men revisjonen registrerer en manglende etterlevelse av kravet om bruk av foreløpig 

svar. 

 

Vedtaket 

Revisjonen vurderer det slik at vedtakene i all hovedsak inneholder opplysninger om hvem 

som har fattet vedtaket, hvem vedtaket gjelder, når vedtaket er fattet, og hva vedtaket går ut 

på. Det samme gjelder opplysninger om de faktiske forhold som vedtakene bygger på. 

Revisjonen vurderer det imidlertid slik at det ikke fullt ut vises til det regelverket vedtaket 

bygger på, slik loven krever.  
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Underretning og klageordning 

Revisjonen vurderer det dit at kravet til at vedtak om tildeling skal stadfestes med et 

tilskuddsbrev i varierende grad blir fulgt. 

  

I tillegg skal det i underretningen gis opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans 

og framgangsmåte ved klage, samt om retten til å se sakens dokumenter. Revisjonen vurderer 

det slik at kommunen i liten grad etterlever dette kravet.  

 

Kommunen skal ha opprettet klageinstans(er) for behandling av klager på vedtak som er gjort 

i henhold til vedtektene for næringsfondet. Revisjonen vurderer det slik at kommunen har 

opprettet klageinstanser for behandling av klager på vedtak. 

 

Habilitet 

Revisjonen vurderer det slik at beslutningstakere og saksbehandlere vurderer sin habilitet i 

behandling av søknader. 

 

3.2.4 Delkonklusjon 

Samlet sett vurderer revisjonen det slik at saksbehandlingen delvis skjer i tråd med 

regelverket. 

 
 

3.3 Blir søknadene vurdert i forhold til tillatte formål og 

støtteformer? 

3.3.1 Revisjonskriterier 

• Det bør framgå av vedtaket (eller saksutredningen) om og hvorfor søknaden er i tråd 

med/ikke er tråd med kommunens vedtekter for næringsfondet. 

• Innvilgede søknader skal gjelde støtte som er i tråd med næringsfondets formål. 

• Innvilgede søknader skal ikke gjelde formål støtten ikke kan benyttes til. 

• Innvilgede søknader skal gjelde støtte som er i tråd med de tillatte støtteformer. 

• Innvilgede søknader skal ikke gjelde støtteformer som ikke er tillatt. 

 

3.3.2 Data  

Tillate formål og støtteformer 

I følge vedtektene for næringsfondet kan midlene det søkes om brukes til kommunalt 

nærings- og tiltaksarbeid, fysisk infrastruktur, bedriftsutvikling og investeringer i bedrifter. 
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I revisjonens gjennomgang av enkeltvedtak fremgår det av vedtak eller av saksbehandlingen 

om søknaden er i tråd med vedtektene, formål og tillatte støtteformer. 

 

I blant annet ett av de undersøkte saksfremleggene ble det redegjort for kommunens vurdering 

av søknaden: 

 

«I henhold til næringsfondets vedtekter kan det gis støtte til investering i bedrifter. I forhold 

til investeringer kan dette jf. pk.t 2.1 gis i forbindelse;- med etablering av ny virksomhet 

[Søkers] investeringsprosjekt er etter rådmannens syn etablering av ny virksomhet.» 

(…) 

 

«Næringsfondets vedtekter punkt 4 stiller krav til en egenkapital på minst 20 % - i dette 

tilfellet kr. 170.000,-. Søkers kommentar til egenkapitalkravet er som følger:» 

(…) 

 

«Vedtektene til næringsfondet pkt. 2.5 har slik prioritering av støtte som bidrar til bedre 

sysselsettingsmuligheter for; kvinner, ungdom og innvandrere 

[Søker] planlegger å anskaffe en fiskebåt som vil være velegnet til å utøve fiskeryrket i 

fremtiden. Dette vil kunne være med på å støtte lokale arbeidsplasser og gi ringvirkninger i 

form av vareleveranser lokalt. Slik sett vurderer rådmannen det dithen at dette vil kunne 

bidra til å bedre sysselsettingsmulighetene for ovennevnte grupper.» 

 

Andre eksempler på saksbehandling der det redegjøres: 

 

«Næringsfondets midler skal i hovedsak benyttes til nyetableringer eller til vesentlige endring 

i produkt/tjeneste til eksisterende bedrift (i hht. vedtekter pkt. 2.1 «Støtte til investeringer - 

maks 35%» vedlegg 6).  

 

I søknaden fremkommer det at ved tilskudd på kr 200.000 så kan «investeringen lettere 

forsvares». Utskifting av foreldede [utstyr] bør forsvares av bedriften selv for å opprettholde 

bedriftens virke. Det sees heller ikke på som «vesentlige endringer» at det må investeres i nytt 

[utstyr] som erstatter den gamle, da det er naturlig del av driften (…). Men investeringen er 

med på å øke markedsmulighetene (…), noe som stemmer med vedtektene.» 

 

Denne ordlyden er ikke helt konsekvent i alle saksfremlegg, men også i disse redegjøres det 

om grunnlaget for tilsagn eller avslag. 

 

Revisjonen har ikke gjennomgått noen saker som har resultert i totalt avslag. I fire tilfeller har 

søknadsgrunnlaget blitt justert i vedtaket gjennom en vurdering av saken, og innstillingen 

argumenterte i de tilfeller for at kun mindre deler av tiltakene i søknaden kvalifiserte for 

tillatte formål og støtteordninger.  

 

I ni av de ti sakene som er undersøkt omhandlet tilskuddet støtte til investeringer, med en 

maksimal andel finansiering inntil 35% av kostnaden. I ett tilfelle omhandlet søknaden og 

vedtak støtte til opplæring i tillegg til støtte til investering. 
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I følge næringssjefen ble det søkt om tilskudd for å lage en ny strategisk næringsplan fra 

næringsfondet høsten 2016. Eksterne konsulenter har ledet og gjennomført prosessen. Videre 

planer er ifølge næringssjefen å jobbe med forankring av planen sommeren 2017.14 

 

I følge rådmannen har det tidligere i fondsforvaltningen ikke blitt tatt hensyn til krav til 

egeninnsats for støtteformene. Et eksempel han nevner er Skaidi alpinbakke, som ga noe 

tilbake til samfunnet i form av åpen dag for skolene. Det er ikke nedfelt noe sted, men er en 

skjønnsmessig vurdering som administrasjonen gjør. Det er ifølge rådmannen urimelig å gi 

støtte til fiskebåt X om ikke fiskebåt Y fikk. Årsmeldingene gjengir ifølge rådmannen disse 

endringene i næringsutviklingen. 

 

3.3.3 Vurderinger 

Tillate formål og støtteformer 

De fleste saker revisjonen har undersøkt gjaldt støtte til investeringer, med ett unntak som i 

tillegg innebar støtte til opplæring.  

 

Revisjonen vurderer det slik at de undersøkte søknadene har blitt vurdert i forhold til tillatte 

formål og støtteformer. Det bør framgå av vedtaket eller saksutredningen om og hvorfor 

søknaden er i tråd med, eller ikke er i tråd med kommunens vedtekter for næringsfondet. I 

samtlige undersøkte saker er kravet etterlevd. Det samme gjelder kravet til at innvilgede 

søknader skal gjelde støtte som er i tråd med næringsfondets formål. Ingen av sakene i 

utvalget gir støtte til formål som støtten ikke kan benyttes til. Alle vedtak i utvalget eller 

saksutredninger kategoriseres og innvilges etter å være i tråd med de tillatte støtteformer. 

 

3.3.4 Delkonklusjon 

Samlet sett vurderer revisjonen at søknadene blir vurdert i forhold til tillatte formål og 

støtteformer. 

 

3.4 Konklusjon 

Samlet sett vurderer revisjonen at tildelinger av tilskudd fra kommunens næringsfond i all 

hovedsak skjer i tråd med regelverk og vedtekter. Revisjonen vil imidlertid bemerke at det 

foreligger noen avvik, svakheter og mangler i tilknytning til saksbehandlingen av søknadene.  

  

 
14

 I følge Kommunal- og moderniseringsdepartementets retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske 

virkemidler kan alle forvaltere bruke inntil fem prosent av midlene de forvalter til å dekke administrasjons- og 

gjennomføringskostnader. 
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4. FØRER KOMMUNEN TILSTREKKELIG 
KONTROLL MED AT MIDLENE BRUKES ETTER 
FORUTSETNINGENE? 

4.1 Krever kommunen den nødvendige dokumentasjon før 

utbetaling skjer? 

4.1.1 Revisjonskriterier   

• Ved anmodning om utbetaling av tilskudd skal kommunen kreve at tilskuddsmottaker 

framlegger nødvendig dokumentasjon. 

 

4.1.2 Data  

Nødvendig dokumentasjon 

Et krav før utbetaling kan finne sted er brev om anmodning om utbetaling. I sakene som 

revisjonen har undersøkt foreligger dette i åtte av ti tilfeller. I en av sakene der dette manglet 

har revisjonen fått tilsendt en kvittering på utbetalingen fra regionalforvaltning.no. Med 

utgangspunkt i dokumentasjonen revisjonen har fått tilgang til, blir både anmodning foretatt 

gjennom regionalforvaltning.no, e-post til saksbehandler med brev om anmodning som 

vedlegg og e-post med tekst om anmodning om utbetaling godtatt. 

 

I sakene som revisjonen har gjennomgått fordeler prosjektene seg over to kategorier med 

forskjellige kriterier til dokumentasjon før avslutning. I følge vedtektene skal 

tilskuddsmottakere på 100.000 kr eller mer innsende et prosjektregnskap godkjent av 

regnskapsfører før utbetaling finner sted. Tilskudd under 100.000 kr har krav om at kopi av 

kvitteringer vedlegges brevet med anmodning om utbetaling ved prosjektavslutning. 

 

Sju av vedtakene i utvalget er under 100.000 kr, og skal dermed ifølge kravet ha kvitteringer 

vedlagt som dokumentasjon før utbetaling finner sted. De gjenstående tre på over 100.000 kr 

skal ha et prosjektregnskap godkjent av regnskapsfører. Ved gjennomgang mangler det 

prosjektregnskap på ett tilskudd i grunnlaget revisjonen har fått. De andre to vedtakene over 

100.000 kr har prosjektregnskap. I tilfellet der det mangler, mangler det også all øvrig 

dokumentasjon for utbetaling. 

 

Av de sju som har som krav at kopi av kvitteringer skal foreligge ved anmodningen om 

utbetaling, har fire dette vedlagt i grunnlaget revisjonen har fått gjennomgå. Tre vedtak 

mangler kvitteringer. 

 

Det mangler skatteattest i fire av sakene som revisjonen har undersøkt. 

 

Et siste krav er en rapport om tiltakets gjennomføring og vurdering av hvilken effekt tiltaket 

har hatt i bedriften. Ved planlegging, markedsundersøkelser og lignende kreves rapport 

framlagt før tilskudd utbetales. Kravet til rapportering med effekt er slik revisjonen ser det et 

beskrivende krav til omtale av prosjektet, med en skjønnsmessig vurdering til grad av 

oppfyllelse. Ingen av sakene revisjonen har gjennomgått har hatt vedlagt omfattende 
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beskrivelser av prosjektets gjennomføring. Kravet ser ut til å etterleves med en kortfattet 

bekreftelse på at prosjektet har blitt gjennomført. Enten i form av en bekreftelse på e-post, 

eller med brevet om anmodning om utbetaling.  

 

Et eksempel:  

«Nå er sjarken overtatt (…) Uten denne muligheten ville ikke dette vært mulig.».  

 

All den førnevnte dokumentasjon skal foreligge før utbetaling finner sted. Revisjonens 

undersøkelser viser at dette har skjedd i to av ti undersøkte saker. Det er i utvalget tre 

ubekreftede saker der revisjonen ikke har kunnet gjøre en vurdering da dokumentasjon fra 

kvitteringer eller prosjektregnskap, eller manglende brev om anmodning, har gjort det 

vanskelig å datere tiltakene og om kommunen har fått dette tilsendt før utbetaling fant sted. 

Næringssjefen oppgir at det har vært vanskelig å finne denne dokumentasjonen da sakene har 

blitt behandlet av en tidligere tilsatt saksbehandler. 

 

I de øvrige fem er det vesentlige eller delvis mangler ved dokumentasjonen. Vesentlige 

mangler er blant annet dokumentasjon for deler av utgiftene i ett tilfelle. 

 

I tillegg er det ett tilfelle av mangel på skatteattest og varierende grad av etterlevelse 

vedrørende kravet til rapportering. 

 

I en sak framkommer det at søknaden dateres etter at investeringene er foretatt. I følge 

vedtektene må søknaden være registrert i kommunen før tiltaket iverksettes, eller investering 

foretas. I saksutredningen framgår det at daværende næringssjef hadde avklart at innkjøpet 

kunne gjøres «med alternative finansieringsmetoder i hht. pkt. 2.1 andre avsnitt i 

[vedtektene]». Søknaden var sendt inn tidligere, men ikke behandlet. Årsaken oppgis å være 

vakant saksbehandler på næringsfondet. Søknaden ble endret og sendt inn på nytt og godkjent 

som oppfyllende fra kravet i saksforberedelsene med argumentasjon i at det er formulert i 

vedtektene nevnte pkt. 2.1 at kommunen kan fravike dette krav dersom spesielle forhold 

tilsier det. 

4.1.3 Vurderinger 

Nødvendig dokumentasjon 

Revisjonen vurderer det slik at kravet til dokumentasjon før utbetaling finner sted i liten grad 

blir fulgt. Ved anmodning om utbetaling av tilskudd skal kommunen kreve at 

tilskuddsmottaker fremlegger nødvendig dokumentasjon. I kun to av totalt ti undersøkte saker 

etterkommes dette kravet fullt ut. I tre saker er det vesentlige mangler i dokumentasjonen, og i 

de øvrige tilfellene er det vesentlige til delvis mangler ved dokumentasjonen. I alle de 

undersøkte sakene har søkerne mottatt utbetaling.  

 

4.1.4 Delkonklusjon 

Samlet sett vurderer revisjonen det slik at kravet til fremlegg av den nødvendige 

dokumentasjon før utbetaling finner sted i liten grad blir etterlevd. 
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4.2 Har kommunen rutiner for krav om eventuell tilbakebetaling av 

tilskudd? 

4.2.1 Revisjonskriterier 

• Kommunen skal ha rutiner som sikrer at uriktig bruk av tilskudd blir krevd 

tilbakebetalt. 

 

4.2.2 Data  

Tilbakebetaling 

Revisjonens informanter oppgir at rutinen for å kontrollere riktig bruk av tilskudd er 

varierende. Et tiltak har vært å sjekke om tidligere tilskuddsmottaker fortsatt eksisterer. 

Deretter oppgir næringssjefen at han i noen tilfeller har kontrollert tilskuddsmottakernes 

omsetning. Han opplyser at han ikke har for rutine å ta kontakt for å spørre om dette. På 

spørsmål om kontroll i ettertid av mottak av tilskudd opplyser han at det en gang ble sjekket 

slik opp i en sak der han hadde fått vite at selskapet var avviklet. Da kontaktet han aktøren og 

spurte om videresalg av utstyr kjøpt med midler fra næringsfondet hadde funnet sted. Det var 

da gått over tre år siden tilskudd ble innvilget og næringsfondets egen treårsregel for 

videresalg var dermed ikke gjeldende.  

 

Til revisjonen oppgir saksbehandler at kommunen ikke har noen fastsatte rutiner som sikrer at 

uriktig bruk av tilskudd blir krevd tilbakebetalt. 

 

Det bes ifølge næringssjefen at kostnadene dokumenteres med regnskapsfører eller revisors 

bekreftelse før utbetaling finner sted. Næringssjefen legger til at ved små forhold blir tilskudd 

som resulterer i investeringer godt synlige, og kjente i lokalsamfunnet. Dette er noe 

tilskuddsmottakerne er klar over. Uriktig bruk av offentlige midler kan for søkeren blant annet 

resultere i misnøye i eget lokalsamfunn, og mistillit til forvalter. 

 

4.2.3 Vurderinger 

Tilbakebetaling 

Revisjonens informanter oppgir at små forhold i en kommune gjør at resultatet av et tiltak lett 

blir synlig, også dersom det er i strid med styringsdokumenter eller vedtaket. Dette er en form 

for egenkontroll som foregår. Revisjonen har ikke gått inn på å undersøke i hvilken grad det 

har forekommet uriktig bruk. Revisjonen vurderer det slik at kommunen ikke har 

dokumenterte rutiner som sikrer at uriktig bruk av tilskudd blir krevd tilbakebetalt.   

 

4.2.4 Delkonklusjon 

Samlet sett vurderer revisjonen at kommunen delvis har rutiner for krav om eventuell 

tilbakebetaling av tilskudd. 
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4.3 Konklusjon 

Samlet sett vurderer revisjonen det slik at kommunen ikke i tilstrekkelig grad fører kontroll 

med at midlene brukes etter forutsetningene. 
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5. KONKLUSJONER 

Er Kvalsund kommunes nærings- og utviklingsarbeid innrettet på en hensiktsmessig 

måte? 

 

Samlet sett vurderer revisjonen det slik at kommunens nærings- og utviklingsarbeid bare 

delvis er innrettet på en hensiktsmessig måte. Revisjonen registrerer blant annet at 

representanter for kommunen etterspør en fornying av kommunens eget plan- og regelverk på 

området. Videre registrerer revisjonen at det mangler rapportering fra utviklingsutvalget til 

kommunestyret samt manglende evaluering av næringsutviklingsarbeidet.  

 

 

Skjer tildelinger av tilskudd fra kommunens næringsfond i tråd med regelverk og 

vedtekter? 

 

Samlet sett vurderer revisjonen at tildelinger av tilskudd fra kommunens næringsfond i all 

hovedsak skjer i tråd med regelverk og vedtekter. Revisjonen vil imidlertid bemerke at det 

foreligger noen avvik, svakheter og mangler i tilknytning til saksbehandlingen av søknadene.  

 

 

Fører kommunen tilstrekkelig kontroll med at midlene brukes etter forutsetningene? 

 

Samlet sett vurderer revisjonen det slik at kommunen ikke i tilstrekkelig grad fører kontroll 

med at midlene brukes etter forutsetningene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kommunens nærings- og utviklingsarbeid 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 34 

 

6. ANBEFALINGER 

På bakgrunn av hovedfunnene i denne undersøkelsen vil revisjonen anbefale at Kvalsund 

kommune gjør følgende: 

 

• Rullerer planverk og styringsdokumenter som vedrører nærings- og utviklingsarbeidet. 

 

• Sikrer at saksbehandlingen skjer i tråd med krav i forvaltningslov og rammeverk for 

tilskuddsforvaltning. 

 

• Iverksetter tiltak for rapportering og evaluering av bruken av næringsfondet. Herunder 

utarbeide årsmelding for næringsfondet i samsvar med vedtektene. 

 

• Styrker kontrollen med at midlene fra næringsfondet brukes etter forutsetningene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kommunens nærings- og utviklingsarbeid 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 35 

 

7. KILDER OG LITTERATUR 

Lovverk 

• Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) av 25. september 1992 nr. 

107 

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. juni 

2008 nr. 71 

• Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) av 10. februar 1967 

 

Forskrifter 

• Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler av 11. desember 2013 

 

Annet 

• Finansdepartementet (2015) Reglement/bestemmelser om økonomistyring i staten 

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet (2014) Retningslinjer for distrikts- og 

regionalpolitiske virkemidler 

• Direktoratet for økonomistyring (2012), Sjekkliste for utvalgte prosesser i 

tilskuddsforvaltningen 

• Avtale om påfyll av næringsfond for 2016 mellom Kvalsund kommune og Finnmark 

fylkeskommune 

 

Kommunens styringsdokumenter 

• Kvalsund kommune Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 

• Kvalsund kommune (2013) Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2024 

• Kvalsund kommune (2016) Planprogram for Kommuneplanens arealdel 2017-2027 

• Kvalsund kommune (2016) Økonomiplan 2017-2020 

• Kvalsund kommune (1999) Strategisk næringsplan 

• Kvalsund kommune (2013) Delegeringsreglement 

• Vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond (2013) 

• Utbetalingsrutiner næringsfond Kvalsund kommune 

• Handlingsplan 2014-2017 basert på samfunnsdelen i kommuneplanen 

• Presentasjon fra utviklingsutvalgsmøte 24.04.2017 

• Utkast til strategisk næringsplan 2017-2030 

 

Internett 

• Kvalsund kommune:  

http://www.kvalsund.kommune.no 

  

http://www.kvalsund.kommune.no/
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER 
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VEDLEGG 2: REVISJONSKRITERIER 

Nedenfor redegjør vi for revisjonskriteriene som er utledet for hver problemstilling: 

 

1. Er Kvalsund kommunes nærings- og utviklingsarbeid innrettet på 
en hensiktsmessig måte? 
 

 

1.1 Er nærings- og utviklingsarbeidet organisert på en formålstjenlig måte? 

 

Mål, strategier og samarbeid med andre 

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet tildeler øremerket ramme til fylkeskommunene 

gjennom årlige oppdragsbrev. Fylkeskommunene er derunder ansvarlig ovenfor kommunal- 

og moderniseringsdepartementet for at midlene forvaltes og brukes i tråd med lover og regler. 

Fylkeskommunen har også som oppgave å påse at forvaltningen organiseres på en effektiv, 

forsvarlig og hensiktsmessig måte. I følge retningslinjer fra kommunal- og 

moderniseringsdepartementet for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler er det 

«tilskuddsforvalterens oppgave (..) å ivareta formålet med tilskuddsordningen og å sørge for 

å følge opp at de konkrete mål som er fastsatt oppnås».15 Formålet med distrikts- og 

regionalpolitiske virkemidler er i følge retningslinjene å bidra til å realisere nasjonale og 

fylkeskommunale mål for regional utvikling med hensyn til regionale forutsetninger.  

 

Finnmark fylkeskommune har inngått en avtale om påfyll av næringsfond for 2016 med 

Kvalsund kommune.16 I denne avtalen stilles det krav om at midlene skal brukes i tråd med 

nasjonale og regionalpolitiske mål, planer og strategier. Tilskuddsmidlene skal ifølge avtalen 

forvaltes i samsvar med retningslinjene for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler. I 

vedtekter for næringsfondet17 står det innledningsvis at kommunen årlig mottar midler fra 

kommunal- og regionaldepartementet til fondet. Næringsfondet består av midler fordelt av 

fylkeskommunen samt påfylling fra egne kommunale midler.  

 

I følge næringsfondets vedtekter er formålet med Kvalsund kommunes næringsfond å være et 

støtte- og stimuleringstiltak til å fremme nye eller eksisterende virksomheter i kommunen som 

vil bidra til å øke eller opprettholde sysselsettingen. Videre heter det at midlene skal brukes i 

henhold til kommunens strategier for næringsutvikling samt nasjonale retningslinjer og 

føringer i fylkeskommunens regionale utviklingsprogram. 

 

I plan- og bygningsloven § 3-1 om oppgaver og myndighet i planleggingen står det at 

innenfor rammen av lovens formål skal planer «legge til rette for verdiskaping og 

næringsutvikling». Verdiskaping er et vidt begrep. Det siktes til samfunnsøkonomisk 

verdiskaping i vid forstand. Kjernen i dette målet er at samfunnets ressurser skal forvaltes på 

den måten som gir størst samfunnsmessig nytte, alle hensyn tatt i betraktning. Loven er et 

 
15 Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler vedtatt av kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 1.1.2014. 
16 Avtale om påfyll av næringsfond for 2016 mellom Kvalsund kommune og Finnmark fylkeskommune, vedtatt 

9.2.2016 – sak 15/16 - «Fordeling av RUP-midler 2016». 
17 Vedtekter for Kvalsund kommunes næringsfond, vedtatt i kommunestyre 31.10.2013. 
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viktig virkemiddel for at kommunene skal legge til rette for næringsvirksomhet og 

sysselsetting gjennom aktiv næringsplanlegging i kommuner og regioner. Kommunene bidrar 

også ved at det blir satt av arealer til næringsvirksomhet.18 Dermed oppfordres kommunene til 

å utarbeide planer for næringsutvikling i kommunen. Med planer kommer det målsettinger og 

strategier. Lovens formål er at planlegging skal bidra til å «samordne statlige, regionale og 

kommunale oppgaver». Planlegging har som formål å sikre åpenhet, forutsigbarhet og 

medvirkning for berørte interesser og myndigheter. Det er dermed naturlig at det er etablert 

rutiner for samarbeid med interessenter, myndigheter og aktører. 

 

I henhold til plan- og bygningsloven § 11-1 skal kommunen ha en «samlet kommuneplan». I 

tredje ledd står det at det kan utarbeides kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller 

virksomhetsområder, slik som nærings- og utviklingsområdet. 

 

Det er utviklet en næringsplan for kommunen. Strategisk næringsplan for Kvalsund kommune 

ble vedtatt i kommunestyret 23.02.99 (sak 3/99). Punkt 6.0 i planen omhandler strategi, og 

sier følgende om samarbeid: 

 

«Kvalsund kommunes rolle i næringsutviklingsarbeidet er å legge forhold til rette for 

næringsliv og befolkning der de selv ser utviklingsmuligheter. Fokus i arbeidet skal være folks 

egenaktivitet og engasjement.»19 

 

«I næringsutviklingsarbeidet skal kommunen søke samarbeid med næringsutøvere og 

offentlige instanser (samiske utviklingsfond, SND, fylkeskommunen, andre kommuner i 

regionen, fiskerirettleder, Hammerfest turist AS, m.fl.)»20 

 

Med bakgrunn i ovenstående kan følgende kriterier utledes: 

 

• Kommunen bør ha fastsatt mål og strategier for sitt nærings- og utviklingsarbeid. 

• Kommunen bør ha etablert rutiner for samarbeid med andre aktører. 

 

 

Organisering av nærings- og utviklingsarbeidet  

 

I kommuneloven § 1 heter det at formålet med loven er å «legge forholdene til rette for et 

funksjonsdyktig kommunalt og fylkeskommunalt folkestyre, og for en rasjonell og effektiv 

forvaltning av de kommunale og fylkeskommunale fellesinteresser (..) med sikte på en 

bærekraftig utvikling.» Det heter videre at loven skal legge til rette for en «tillitsskapende 

forvaltning». Hensynet til rasjonell og effektiv drift er sentrale elementer i 

formålsbestemmelsen. 

 

Med kommuneloven av 1992 ble kravene til kommunal organisering redusert, og prinsippet 

om kommunal organisasjonsfrihet ble lagt til grunn. Organisasjonsfriheten innebærer et 

 
18 Ot.prp.nr.32 (2007-2008) Om lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) 

(plandelen), side 179. 
19 Strategisk næringsplan Kvalsund kommune, vedtatt 23.2.1999, kapittel 6.0 Strategi, side 14. 
20 Strategisk næringsplan Kvalsund kommune, vedtatt 23.2.1999, kapittel 6.0 Strategi, side 14. 
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ansvar for kommunale ledere og folkevalgte å organisere med sikte på god oppgaveløsning, 

og gode beslutningsprosesser. I tillegg må det følges opp med internkontroll og revisjon.21 

Direktoratet for økonomistyring har utviklet et verktøy i form av ei sjekkliste for 

tilskuddsforvaltning.22 Formålet med sjekklisten er å gi forvalter et godt verktøy i arbeidet 

med å målrette og effektivisere arbeidet med tilskuddsordninger og enkeltstående tilskudd.  

 

Sjekklisten er ment å gi tilskuddsforvalter innspill til de vurderingene som må gjøres, 

samtidig som den kan brukes som dokumentasjon på tilskuddsforvalters vurderinger knyttet 

til det administrative opplegget som er valgt for en ordning. Sjekklisten kan også være et 

verktøy i det videre forbedringsarbeidet eller i forbindelse med utarbeidelse av administrativt 

opplegg for en ny tilskuddsordning. 

 

Sjekklisten er laget for å ivareta aspekter knyttet til krav og føringer i Reglement for 

økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten.  

 

Med bakgrunn i ovenstående kan følgende kriterium utledes: 

 

• Kommunens arbeid med næringsutvikling bør være organisert på en formålstjenlig 

måte, som bidrar til en effektiv tilskuddsforvaltning. 

 

Delegert myndighet og fullmakter  

 

I følge delegeringsreglementet til Kvalsund kommune23 er utviklingsutvalget fondsstyre for 

næringsfondet. Utviklingsutvalget ivaretar kommunens oppgaver og myndighet etter blant 

annet plan og bygningsloven. Innenfor utviklingsutvalgets område gis rådmannen myndighet 

til å behandle og avgjøre enkeltsaker og typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. 

Rådmannen er delegert avgjørelsesmyndighet i saker om støtte fra næringsfondet begrenset 

oppad til kr 25.000 pr sak. 

 

I henhold til EØS-regelverket anbefales bagatellmessig bedriftsrettet støtte fra kommunalt 

næringsfond sendt Innovasjon Norge for behandling over en viss størrelse. Summen dette 

gjelder er tilskudd som overstiger kr 200.000.24 

 

Med bakgrunn i ovenstående kan følgende kriterier utledes: 

 

• Kommunen (v/ utviklingsutvalget) bør ikke behandle søknader der søknadsbeløpet 

overstiger kr 200.000,-. 

• Utviklingsutvalget bør ikke behandle saker om støtte under kr 25.000,-. 

• Administrasjonen skal ikke avgjøre saker om støtte over kr 25.000,-. 

• Administrasjonen bør avgjøre saker om støtte under kr 25.000,-. 

 

 

 

 

 
21 Ot.prp.nr.17 (2008-2009) Om lov om endringer i kommuneloven og svalbardloven (om tillitsskapende 

forvaltning mv. i kommuner og fylkeskommuner). 
22

 https://dfo.no/fagomrader/tilskudd/veiledere-og-rapporter/ 
23 Delegeringsreglement Kvalsund kommune, vedtatt av kommunestyret 25.4.2013, (sak 17/13). 
24 I følge avtalen om påfyll av næringsfondet med fylkeskommunen og vedtektene til næringsfondet. 

https://dfo.no/fagomrader/tilskudd/veiledere-og-rapporter/
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1.2 Har kommunen tilfredsstillende rutiner for rapportering og evaluering? 
 

Krav til rutiner for rapportering 

 

Det er administrasjonen som saksbehandler søknader om tilskudd fra kommunens 

næringsfond. Delegerte saker refereres deretter fondsstyret. Næringskontoret bearbeider 

forslag til endring i næringsplanen, som legges fram for utviklingsutvalget i forbindelse med 

årsrapporten. Utviklingsutvalget avgjør hvert år om det er behov for rullering av planen.  

 

I følge kommuneloven skal det i årsberetningen gis opplysninger om forhold som er viktige 

for å bedømme kommunens økonomiske stilling, og resultat av virksomheten som ikke 

fremgår av årsregnskapet, samt om andre forhold av vesentlig betydning for kommunen.25 

 

I følge næringsplanen skal utviklingsutvalget forme en årsmelding. Årsmeldingen skal ha med 

og beskrive eventuelle vedtatte endringer i næringsplanen, samt oversikt over fremdriften i 

handlingsplanen.26 

 

Kommunen skal, ifølge avtalen om påfyll av næringsfond med Finnmark fylkeskommune 

(2016), rapportere via www.regionalforvaltning.no om bruk av næringsfondsmidlene. 

 

I Bestemmelser for økonomistyring i staten er det på området 6.3.6 Informasjon om 

måloppnåelse listet opp en rekke tiltak innen rapportering: 

 

Tilskuddsforvalter skal innhente rapporter fra tilskuddsmottaker som gjør det mulig å vurdere 

graden av måloppnåelse. Rapportering fra tilskuddsmottaker kan suppleres eller erstattes med 

informasjon fra andre kilder dersom det er tilfredsstillende. Kriteriene for måloppnåelse skal 

være så konkret og presist utformet at det kan foretas oppfølging uten uforholdsmessige store 

kostnader. For øremerkede tilskudd til kommuner som utgjør mindre enn kr. 100.000 for 

tilskuddsmottakeren skal imidlertid krav til rapportering fra mottakeren som hovedregel 

frafalles. 

 

Med bakgrunn i ovenstående kan følgende kriterier utledes: 

 

• Administrasjonen skal rapportere om delegerte vedtak til utviklingsutvalget. 

• Utviklingsutvalget skal i sin årsmelding rapportere om fremdriften i nærings- og 

utviklingsarbeidet. 

• Det bør rapporteres jevnlig til kommunestyret om nærings- og utviklingsarbeid i 

kommunen. 

• Kommunen skal rapportere om tilskuddsforvaltningen til fylkeskommunen. 

• Kommunen skal innhente rapporter eller informasjon fra andre kilder fra 

tilskuddsmottaker som gjør det mulig vurdere graden av måloppnåelse. 

 

 

 
25

 Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 48 nr. 5. 
26

 Strategisk næringsplan for Kvalsund kommune (1999), kap. 9. Rullering. 

http://www.regionalforvaltning.no/
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Evaluering og effektmåling 

 

Det framgår av vedtektene for Kvalsund kommunes næringsfond at ingen har krav på støtte. 

Hvert prosjekt vurderes med hensyn til betydningen, lønnsomhet og konkurransesituasjonen i 

lokalsamfunnet. Prosjektene skal videre vurderes med hensyn til politiske mål og 

prioriteringer, og under hensyn til de årlige budsjettrammer.  

 

Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner, ungdom og innvandrere 

bør ifølge vedtektene prioriteres. I følge kommunal- og regionaldepartementets retningslinjer 

for kommunale næringsfond er dette i henhold til anbefalingene om forvaltning av 

næringsfond.27 I følge strategisk næringsplan for Kvalsund kommune skal tiltak som ansees 

som lønnsom eller har samfunnsøkonomisk betydning prioriteres. Næringsplanen setter et 

kriterium at tiltak som skal prioriteres bør være innenfor de målsettinger som er beskrevet i 

den strategiske næringsplanen. 

 

I følge retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler er det tilskuddsforvalterens 

oppgave å sørge for å følge opp at mål som er fastsatt oppnås gjennom oppfølging, kontroll 

og evaluering. Departement, fylkeskommuner og kommunene skal «med visse mellomrom 

evaluere tilskuddsordningene de forvalter».28 

 

Tilskuddsforvalter skal ifølge Finansdepartementets vedtatte Bestemmelser om 

økonomistyring pkt. 6.5 sørge for at det gjennomføres evalueringer for å få informasjon om 

tilskuddsordningen er effektiv i forhold til ressursbruk, organisering og fastsatte mål. Denne 

evalueringen må vurderes i sammenheng med kravene som stilles til rapportering. Frekvens 

og omfang av evalueringen skal ta utgangspunkt i en vurdering av risiko og vesentlighet for 

den enkelte tilskuddsordning, herunder i hvilken grad det er mulig å beskrive de årlige 

resultatene. 

 

Med bakgrunn i ovenstående kan følgende kriterium utledes: 

 

• Kommunen skal med visse mellomrom evaluere bruken av næringsfondet. 

Evalueringene bør også omfatte effektmålinger. 

 

 

2. Skjer tildeling av tilskudd fra kommunens næringsfond i tråd med 
regelverk og vedtekter? 
 

 

2.1 Stiller kommunen krav til søknadenes form og innhold før de blir 
behandlet? 
 

Krav til søknadenes form og innhold  

 

I henhold til forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler § 10 skal søknadene 

sendes inn elektronisk (gjennom www.regionalforvaltning.no).29 Søknaden skal ifølge 

 
27 https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=114 
28 Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, vedtatt av kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 1.1.2014. 
 

http://www.regionalforvaltning.no/
https://www.regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?Ordning_Id=114
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forskriften inneholde en beskrivelse av tiltaket det søkes tilskudd om, inkludert målsettinger 

for tiltaket og relevans for formålet med tilskuddsordningen, en plan for gjennomføring, 

herunder aktivitet, tidsplan, organisering og samarbeidspartnere. Den skal i tillegg ha med 

forventede resultater, budsjett for tiltaket, en finansieringsplan, og summen det søkes om. 

Søkeren skal også opplyse om foretaket har mottatt offentlig støtte inneværende og de to siste 

regnskapsår. 

 

I følge vedtektene for næringsfondet kan midlene det søkes om brukes til kommunalt 

nærings- og tiltaksarbeid, fysisk infrastruktur, bedriftsutvikling og investeringer i bedrifter. 

Det er ikke anledning til å «gi tilskudd til likelydende tiltak i samme bedrift mer enn en gang». 

Unntak for tilskudd er for gjeldssanering, som driftstilskudd eller konkurransevridende 

tilskudd til detaljhandel i samme handelsregion. 

 

Sammen med søknadene kreves det vedlagt kostnadsoverslag, finansieringsplan, skatteattest 

fra fylkesskattekontor og kommunen, tilbud, regnskap, budsjett og informasjon om øvrige 

relaterte tilsagn fra andre statlige eller private finansinstitusjoner 

 

Med bakgrunn i ovenstående kan følgende kriterier utledes: 

 

• Søknaden skal være sendt elektronisk 

• Søknaden skal inneholde: 

o en beskrivelse av tiltaket det søkes tilskudd til 

o kostnadsoverslag 

o plan for gjennomføring 

o forventede resultater 

o budsjett og finansieringsplan 

o søknadssum 

o opplysninger om søker har mottatt offentlig støtte tidligere 

o skatteattest 

o regnskap 

 

 

2.2 Skjer saksbehandlingen i tråd med regelverket? 
 

Krav til saksbehandlingen  

 

Administrasjonssjefen er ifølge kommuneloven § 23 den øverste leder for den kommunale 

administrasjon. Administrasjonssjefen skal ifølge § 23 nr. 2 i loven 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. 

 

Forvaltningsloven regulerer saksbehandlingen i forvaltningssaker, og inneholder viktige 

rettssikkerhetsgarantier for den enkelte i møte med den offentlige forvaltning.  

 

I henhold til forvaltningsloven § 11a første ledd kreves det at forvaltningsorganet skal 

forberede og avgjøre saken «uten ugrunnet opphold». Dette kravet er skjønnsmessig og kan 

variere fra sak til sak. Det hele vil blant annet bero på sakens art, omfang og tilgjengelige 
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ressurser. Det foreligger derfor ikke noen absolutte tidsfrister for når en sak skal være ferdig 

behandlet.  For saker som faller inn under bestemmelsene om enkeltvedtak er hovedregelen 

likevel slik at det «skal gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares innen en 

måned etter at den er mottatt». Dette trenger likevel ikke gjøres dersom det er «åpenbart 

unødvendig». Det heter videre at det foreløpige svaret skal sendes «snarest mulig» og 

«redegjøre for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere». 

 

I følge retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler har tilskuddsforvalter 

alminnelig veiledningsplikt ovenfor alle som ønsker å søke om tilskudd i henhold til 

forvaltningsloven § 11. 

 

Søknader som sendes etter at eieren er påført utgiften, eller tiltak som er avsluttet skal ikke 

behandles. 

 

I følge reglement for økonomistyring i staten30 skal alle forvaltere etablere internkontroll for å 

sikre korrekt saksbehandling ved tildelinger og utbetalinger. Det skal etableres systemer, 

rutiner og tiltak som har som formål å forebygge, avdekke og korrigere feil og mangler i 

saksbehandlingen.31 Denne internkontrollen skal dokumenteres. 

 

Med bakgrunn i ovenstående kan følgende kriterier utledes: 

 

• Administrasjonssjefen skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. 

• Tilskuddsforvalter skal gi alminnelig veiledning ovenfor alle som ønsker å søke om 

tilskudd (foreløpig svar, muntlig adgang, protokollføring, taushetsplikt). 

• Administrasjonssjefen skal sørge for at næringsavdelingen drives i samsvar med 

regelverket, og at den er i gjenstand for en betryggende kontroll. 

• Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Det skal 

sendes foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares innen en måned etter 

at den er mottatt. 

 

Vedtaket 

 

Vedtaket om tildeling av tilskudd eller avslag er ifølge forskrift for distrikts og 

regionalpolitiske virkemidler et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. 

Unntaket er enkeltvedtak truffet av Innovasjon Norge.32 

 

I forvaltningsloven § 23 første ledd heter det at «enkeltvedtaket skal være skriftlig». I 

lovforarbeidene sies det at kravet til skriftlighet blant annet vil være oppfylt dersom «vedtaket 

kommer til uttrykk i et brev til vedkommende part». I praksis betyr dette at kravet er oppfylt 

dersom vedtaket blir gjengitt i underretningen som sendes til parten. 

 

God forvaltningsskikk tilsier også at vedtaket gis nødvendig presisjon. I litteraturen 

 
30

 Reglement/bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt av Finansdepartementet 12.12.2013, punkt 

6.3.8.1 side 97 og punkt 2.4 side 31. 
31

 Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler (2013), pkt. 6. 
32

 Forvaltningsloven gjelder ikke for selskapet, heller ikke når det treffer enkeltvedtak på vegne av staten jf. lov 

om Innovasjon Norge § 6. 
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framheves det at vedtaket bør være klart og tydelig, og at det bør inneholde opplysninger om 

hvem som har fattet vedtaket, hvem det gjelder, når vedtaket er fattet og hva det går ut på. Det 

bør gis nødvendige konkretiseringer, for eksempel av kronebeløp, vilkår og/eller tiltakets art 

og varighet. 

  

Administrative vedtak skal begrunnes jf. forvaltningsloven §§ 24 og 25. Av forvaltningsloven 

§ 24 første ledd framgår det at «enkeltvedtaket skal grunngis» og at begrunnelsen som 

hovedregel skal gis «samtidig med at vedtaket treffes». Kravet til begrunnelse gjelder for 

enkeltvedtak som fattes administrativt (delegert vedtak). I forvaltningsloven § 25 første ledd 

heter det at det i begrunnelsen «skal vises til de regler vedtaket bygger på». Normalt skal 

begrunnelsen også gjengi innholdet i disse reglene. Begrunnelsen skal videre nevne de 

faktiske forhold som vedtaket bygger på (jf. § 25 andre ledd), og bør nevne de hovedhensyn 

som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsskjønn. Dersom det er gitt retningslinjer 

for skjønnsutøvingen, vil det i alminnelighet være tilstrekkelig med en henvisning til 

retningslinjene (jf. § 25 tredje ledd).  

 

Avslag på søknaden skal gis dersom:  

- Søknad ikke tilfredsstiller tildelingskriteriene eller formålet med ordningen 

- Søkeren ikke sender inn nødvendige opplysninger etter anmodning 

- Søknaden rangeres ikke høyt nok ut i fra tildelingskriteriene sett i forhold til andre 

søknader og/eller tidligere tildelinger er brukt i strid med forutsetningene.33  

 

Vedtak om innvilgelse av tilskudd skal stadfestes med et tilskuddsbrev. Tilskuddsbrevet skal i 

følge retningslinjene inneholde formål med tilskuddet og hvilke kostnader tilskuddet skal 

dekke, tilskuddsbeløp og utbetalingsplan, eventuelt andre vilkår, frist å akseptere vilkårene, 

krav til rapportering, informasjon om kontrolltiltak som kan bli iverksatt, og mulighet for krav 

om tilbakebetaling. 

 

Med bakgrunn i ovenstående kan følgende kriterier utledes: 

 

• Vedtaket bør inneholde opplysninger om hvem som har fattet vedtaket, hvem vedtaket 

gjelder, når vedtaket er fattet og hva vedtaket går ut på. 

• I vedtaket skal det vises til de faktiske forhold og de regler som vedtaket bygger på. 

• Vedtak om tildeling (innvilgelse) skal stadfestes med et tilskuddsbrev. 

Tilskuddsbrevet skal inneholde:  

o Formålet med tilskuddet og hvilke kostnader tilskuddet skal dekke 

o Tilskuddsbeløp og utbetalingsplan 

o Eventuelle vilkår for bruken av midlene 

o Frist for at mottakeren aksepterer vilkårene 

o Krav til rapportering 

o Informasjon om at kontrolltiltak kan bli iverksatt 

o Mulighet om krav om tilbakebetaling  

 
33

 Forskrift for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler § 11. 
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• I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal 

begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene vedtaket bygger på. 

 

 

Underretning og klageordning 

 

I forvaltningsloven § 27 andre ledd heter det at begrunnelsen for vedtaket bør gjengis i 

underretningen. Svaret skal også inneholde informasjon om søkerens rettigheter til innsyn, 

samt hvor klage skal sendes med frist for klage.34 Underretningen skal gi opplysninger om 

partenes klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere framgangsmåte ved klage, 

samt deres rett til innsyn i sakens dokumenter. 

 

Retningslinjene for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler beskriver tilskuddsforvalteren 

rutiner for klagebehandling. Det skal i følge retningslinjene gis «klar og oppdatert 

informasjon om klageadgang- og behandling». Dette omfatter hvordan klagen skal leveres, 

hvilke opplysninger klager må gi og kontaktinformasjon til det organ som klagen kan sendes 

til. Klager skal også få informasjon om forventet behandlingstid og holdes informert om 

behandlingen. I henhold til retningslinjene må forvalter svare klager med redegjørelse uten 

«unødig opphold» og avgjørelsen må være skriftlig. 

 

I henhold til forskriftene for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler kan vedtak truffet av 

kommunen påklages til kommunestyret eller den kommunestyret har gitt fullmakt til. Dette 

kravet gjelder også for vedtak truffet av utviklingsutvalget. 

 

Med bakgrunn i ovenstående kan følgende kriterier utledes: 

 

• Partene skal underrettes om vedtaket. I underretningen skal det gis opplysninger om 

klageadgang, klagefrist, klageinstans og framgangsmåte ved klage, samt om retten til å 

se sakens dokumenter. 

• Kommunen skal ha opprettet klageinstans(er) for behandling av klager på vedtak som 

er gjort i henhold til vedtektene for næringsfondet 

 

 

Habilitet 

 

I behandlingen av enkeltsøknader skal beslutningstakere og saksbehandlere vurdere sin 

habilitet.35 Både forvaltningsloven og kommuneloven omtaler inhabilitet med mål å sikre en 

objektiv saksbehandling. Inhabilitet kan skyldes at man selv har fordeler eller ulemper av 

sakens utfall, eller at saken har betydning for familie, venner, eller virksomhet man har nær 

tilknytning til. 

 

Med bakgrunn i ovenstående kan følgende kriterium utledes: 

 

• I behandling av søknader skal beslutningstakere og saksbehandlere vurdere sin 

habilitet. 

 

 
34 Retningslinjer for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler (2013), pkt. 4.2. 
35 Jf. forvaltningsloven kap. II. Om ugildhet. 
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2.3 Blir søknadene vurdert i forhold til tillatte formål og støtteformer? 
 

Tillatte formål og støtteformer 

 

I strategisk næringsplan for Kvalsund kommune er det listet opp kriterier for hvilke tiltak som 

er prioritert støttet eller gjennomført. Kriteriene er at tiltaket må være lønnsomt og at det bør 

ha samfunnsøkonomisk betydning, ved for eksempel å gi sysselsettingseffekt eller øke 

servicetilbudet. Tiltaket må være realiserbart i tid, med at det må kunne vise til resultater 

innen rimelig tid. De tiltak som gir resultater tidligst bør prioriteres under ellers like forhold.36 

Til sist er et kriterium at tiltaket bør være innenfor de målsettinger som er beskrevet i den 

strategiske næringsplanen. 

 

I følge vedtektene kan midlene benyttes til kommunalt nærings- og tiltaksarbeid, fysisk 

infrastruktur, bedriftsutvikling eller investeringer i bedrifter. Vedtektene spesifiserer 

ytterligere hva som ligger under hvert område, og hva som er unntaket.  

 

Støtteformer som næringsfondet fordeler seg ut på er: 

- Støtte til investeringer inntil 35% av totalkostnaden. 

- Støtte til konsulenthjelp og kunnskapsformidling inntil 50%. 

- Støtte til opplæring. 

- Støtte til prosjekt i en periode på inntil fem år. 

- Administrasjonskostnader ved drift av fondet, inntil 5% av bevilgningen. 

- Kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste, møtegodtgjørelse, og reiseutgifter ved 

forvaltningen av næringsfondet. 

 

Midlene kan ikke benyttes til gjeldssanering, driftstilskudd til bedrifter og det må vises 

varsomhet med å gi støtte til etablering dersom det medfører konkurransevridning mellom 

bedrifter i samme handelsregion. 

 

Med bakgrunn i ovenstående kan følgende kriterier utledes: 

 

• Det bør framgå av vedtaket (eller saksutredningen) om og hvorfor søknaden er i tråd 

med/ikke er tråd med kommunens vedtekter for næringsfondet 

• Innvilgede søknader skal gjelde støtte som er i tråd med næringsfondets formål 

• Innvilgede søknader skal ikke gjelde formål støtten ikke kan benyttes til 

• Innvilgede søknader skal gjelde støtte som er i tråd med de tillatte støtteformer 

• Innvilgede søknader skal ikke gjelde støtteformer som ikke er tillatt 

 

 

 

 

 

 

 

 
36 Strategisk næringsplan Kvalsund kommune, vedtatt 23.2.9  (sak 3/99), kap. 8.0 «Prioriteringskriteria», side 

21. 
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3. Fører kommunen tilstrekkelig kontroll med at midlene brukes 
etter forutsetningene? 
 

 

3.1 Krever kommunen den nødvendige dokumentasjon før utbetaling finner 
sted? 
 

Krav til dokumentasjon før utbetaling finner sted 

 

Vedtektene for Kvalsund kommunes næringsfond inneholder retningslinjer for behandling av 

søknader og rutiner for utbetaling. Ved tilslag om tilskudd kreves det at det sendes et brev 

med anmodning om utbetaling. Ved dette brevet skal det medfølge et prosjektregnskap 

godkjent av autorisert regnskapsfører eller revisor for prosjekter med en kostnadsramme på 

100.000 kr eller mer. I tillegg skal det foreligge en skatteattest. Dersom summen er lavere 

vedlegges kopi av kvitteringene for det totale prosjektet. Det kreves dokumentasjon at 

finansieringen foreligger som fremlagt i søknaden.  

 

Ved planlegging, markedsundersøkelser og liknende kreves det at rapport blir fremlagt før 

tilskudd utbetales. Det er i alle førnevnte tilfeller et krav at det legges ved en rapport om 

tiltakets gjennomføring og vurdering av hvilken effekt tiltaket har hatt i bedriften. 

 

Med bakgrunn i ovenstående kan følgende kriterium utledes: 

 

• Ved anmodning om utbetaling av tilskudd skal kommunen kreve at tilskuddsmottaker 

framlegger nødvendig dokumentasjon 

 

 
3.1 Har kommunen rutiner for krav om eventuell tilbakebetaling av tilskudd? 

 

Krav om rutiner for eventuell tilbakebetaling av tilskudd 

 

I vedtektene for næringsfondet pkt. 6 står det at dersom tilskuddsmottaker innen tre år fra 

utbetalingen selger, flytter eller avvikler det som har mottatt tilskuddet, kreves det 

forholdsmessig tilbakebetalt. Dersom søkeren har gitt saksbehandleren uriktige eller 

manglende opplysninger som har betydning for saksutfallet, kan tilskudd kreves tilbakebetalt. 

 

Med bakgrunn i ovenstående kan følgende kriterium utledes: 

 

• Kommunen skal ha rutiner som sikrer at uriktig bruk av tilskudd blir krevd 

tilbakebetalt 
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VEDLEGG 3: METODE OG GJENNOMFØRING 

Generelt om forvaltningsrevisjon 

 
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av kommunens/fylkeskommunens økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger.  

Herunder om: 

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 

kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger,  

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på 

området,  

c) regelverket etterleves,  

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,  

e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med 

offentlige utredningskrav,  

f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets 

forutsetninger og/ eller om resultatene for virksomheten er nådd.  

 

Formålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til: 

• økt produktivitet, effektivitet og måloppnåelse  

• at kommunal virksomhet drives i samsvar med regelverket  

• å skaffe fram informasjon som gir grunnlag for kommunestyrets/fylkestingets tilsyn 

med forvaltningen   

 

Det er kontrollutvalget i den enkelte kommune/fylkeskommune som skal påse at 

kommunens/fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon, som skal vedtas av kommunestyret/fylkestinget.  

 

Det er kommunens/fylkeskommunens revisor som gjennomfører selve forvaltningsrevisjonen. 

Utførelsen skal skje i tråd med god kommunal revisjonsskikk, herunder RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon (vedtatt av styret i Norges kommunerevisorforbund).  

 

Sluttproduktet i hver forvaltningsrevisjon er en rapport som oversendes til behandling i 

kommunens/fylkeskommunens kontrollutvalg. Kontrollutvalget rapporterer videre til 

kommunestyret/fylkestinget om de gjennomførte prosjektene.  
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Bestilling fra kontrollutvalget 

 

Revisor må gjennomføre forvaltningsrevisjonen i samsvar med kontrollutvalgets bestilling.37 

 

Kontrollutvalget i Kvalsund kommune vedtok 18. oktober 2016 (sak 16/2016) oppstart av 

prosjektet med følgende hoved- og underproblemstillinger: 

 

1. Er Kvalsund kommunes nærings- og utviklingsarbeid innrettet på en hensiktsmessig 

måte? 

a. Er nærings- og utviklingsarbeidet organisert på en formålstjenlig måte? 

b. Har kommunen tilfredsstillende rutiner for rapportering og evaluering? 

 

2. Skjer tildeling av tilskudd fra kommunens næringsfond i tråd med regelverk og 

vedtekter? 

a. Stiller kommunen krav til søknadenes form og innhold før de blir behandlet? 

b. Skjer saksbehandlingen i tråd med regelverket? 

c. Blir søknadene vurdert i forhold til tillatte formål og støtteformer? 

 

3. Fører kommunen tilstrekkelig kontroll med at midlene brukes etter forutsetningene? 

a. Krever kommunen den nødvendige dokumentasjon før utbetaling skjer? 

b. Har kommunen rutiner for krav om eventuell tilbakebetaling av tilskudd? 

 

Oppstart 

 

Revisor skal sende oppstartsbrev til administrasjonssjefen så tidlig som mulig i prosjektet.38 

 

Revisjonen sendte oppstartsbrev til rådmannen i Kvalsund kommune den 22. mars 2017. 

Rådmannen utpekte næringssjef Truls Olufsen-Mehus som kontaktperson. Revisjonen har i 

sitt arbeid med forvaltningsrevisjonen hatt korrespondanse med sistnevnte i tilrettelegging av 

arbeidet. 

 

Det er ikke avholdt oppstartsmøte før oppstart av forvaltningsrevisjonsprosjektet. 

 

 

Datainnsamling 

 

Revisor må innhente data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på 

problemstillingen(e) i undersøkelsen. Eksempler på metoder som kan benyttes er intervju, 

spørreskjema, observasjon, dokumentanalyse, statistiske analyser, regnskapsanalyse og 

systemanalyse.39 I den grad det er tjenlig, bør det benyttes flere metoder for innsamling av 

data (data- og metodetriangulering). 

 

Nedenfor redegjør vi nærmere for de metoder for innsamling av data som er benyttet i denne 

undersøkelsen: 

 

 

 
37 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 10. 
38 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 13. 
39 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 26.  



Kommunens nærings- og utviklingsarbeid 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 50 

 

• Dokumentanalyse 

• Reglement/retningslinjer 

• Vedtak med dokumentasjon av saksgang på et utvalg saker to siste årene (2016-2017) 

 

Revisjonen har tatt utgangspunkt i tildelinger gjort over næringsfondet i de to siste år til 

undersøkelsestidspunktet. Metode for utvelgelse har vært å fordele jevnt antall utvalgte saker 

over de to mandatene som forvalter næringsfondet. Et administrativt mandat inntil 25.000 kr, 

og et mandat fondsstyret har på tilskudd inntil 200.000 kr.  

 

Valg av saker har tatt utgangspunkt i å begrense omfanget av dokumentasjon for 

gjennomgang med hensyn til ressursene i prosjektet. Revisjonen ba om tilgang til 

kontoføringer for næringsfondet og gjorde et utvalg ut i fra dette. Utvalget representerer 10 av 

14 utbetalinger registrert i kontoføringen til næringsfondet fra 2016 og 2017. 

 

For valg av saker for gjennomgang har revisor valgt de tildelingene som har vært de fem 

største enkeltsummene innen de to mandatene, med prioritering bakover fra siste registrerte 

utbetaling fra fondet.  

 

Revisjonens utvalg saker dekker 707.050 kr av totalt utbetalt 867.940 kr på mandatet til 

utviklingsutvalget, og 96.979 kr av totalt 101.979 kr på det administrative mandatet i de 

undersøkte årene. 

 

Ett unntak fra dette er valg om å gjennomgå bilagsføring 14389 fra 2016 på sum 59.300 kr i 

stedet for bilagsføring 10469 fra 2017 på sum marginal differanse kr 59.375. Bilagsføringen 

fra 2016 ble valgt i stedet for tildelingen fra 2017 begrunnet i at kontoføringen listet opp to 

likelydende utbetalinger til samme tilskuddsmottaker. Revisjonens undersøkelse av dette viste 

seg å være en feil i kontoføringen, som har blitt varslet til kommunens regnskapsrevisor. 

Administrasjonen har bekreftet til revisor at de er klar over denne feilen, og at den er planlagt 

å bli rettet opp i. 

 

Den praktiske gjennomføringen av datainnsamlingen har funnet sted i perioden mars 2017 til 

juni 2017. 

 

 

• Intervju med næringssjef, rådmann og leder for utviklingsutvalget 

 

Utvalget av informanter har blitt foretatt i forhold til dere relevans og kjennskap til formålet 

med denne forvaltningsrevisjonen. Av dette ble tilsatte saksbehandler for næringsfondet, 

sittende rådmann og sittende leder for utviklingsutvalget valgt ut. Rådmannen og 

utviklingsutvalget har et mandat hver for vedtak på tilskudd fra næringsfondet. 

 

Revisjonen har tatt utgangspunkt i å gjennomføre semi-strukturerte intervjuer, der 

intervjuguide har blitt sendt ut i forkant. Spørsmålene har tatt utgangpunkt i 

revisjonskriteriene og problemstillingene, og hensyntatt informantens spesifikke kjennskap til 

områdene. Saksbehandler og rådmann er valgt som informanter, med kjennskap til den 

daglige forvaltningen av fondet. Rådmannen og leder for utvalget har blitt valgt som 

informanter, med kjennskap til området. 

 

Intervjuene ble gjennomført i Kvalsund fredag 21. april 2017. 
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Gyldighet og pålitelighet 

 

I valg av metode må revisor sikre dataens relevans (gyldighet/validitet) i forhold til 

problemstillingen(e).40 Datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataens 

pålitelighet (reliabilitet).  

 

Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de 

data som er samlet inn.  Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og 

nøyaktige.  Dette er blant annet ivaretatt ved bruk intervjuguider for gjennomføring av 

intervjuene og kontrollskjema for gjennomgang av brukermapper. Utkast til rapport har vært 

sendt til verifisering hos informantene og har vært gjenstand for intern kvalitetssikring i 

revisjonen.  

  
Verifisering 

 

Data som er innsamlet ved hjelp av intervju skal som hovedregel verifiseres.41 I praksis 

innebærer dette at et utkast til rapport blir sendt til informantene i revidert(e) enhet(er) for 

gjennomlesing. Dette gjøres for å unngå faktafeil, og for å sikre at det materialet som 

undersøkelsen bygger på blir mest mulig fullstendig og pålitelig.  

 

Rapporten ble sendt på verifisering den 21. august 2018 til rådmannen og nåværende 

næringssjef i kommunen. I den sammenheng ba revisjonen rådmannen om å videresende 

utkast til rapport til leder av utviklingsutvalget i kommunen. Fristen for å komme med 

tilbakemeldinger ble satt til 4. september 2018. Revisjonen mottok ikke noen 

tilbakemeldinger på utkastet til rapport.   

 

 

Intern kvalitetssikring 

 

Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres.42 Kvalitetssikringen skal sikre at 

undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre må det sikres at 

det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og 

konklusjoner. 

 

Fagansvarlig forvaltningsrevisor Tom Øyvind Heitmann har vært prosjektleder i 

avslutningsfasen av prosjektet. Forvaltningsrevisor Kjerstin Johnsen har vært 

prosjektmedarbeider og kvalitetssikret rapporten. Før dette var forvaltningsrevisor Tommy 

Sarilla prosjektleder. Kvalitetssikringen har bestått av gjennomgang av og tilbakemeldinger 

knyttet til henholdsvis prosjektplan og utkast til rapport.  

 

 

 

  

 
40 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 27. 
41 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 29. 
42 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 45. 
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Høring 

 

Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som 

fremgår av rapporten.43 Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i 

kontrollutvalget. 

 

Forvaltningsrevisjonsrapporten Kommunens nærings- og utviklingsarbeid ble sendt på høring 

til rådmannen den 21. september 2018. Høringsfristen ble satt til 5. oktober 2018. 

 

Revisjonen mottok rådmannens høringssvar den 4. oktober 2018. Høringssvaret framgår som 

vedlegg 1 til denne rapporten.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
43 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 16. 


