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Forord 

 

På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Hemnes kommune har KomRev NORD gjennomført 

forvaltningsrevisjon av administrasjonens oppfølging av vedtak i kommunestyret og teknisk- og 

miljøutvalget (TMU). Kontrollutvalgets plikt til å påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, følger 

av lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Ifølge forskrift om revisjon 

i kommuner og fylkeskommuner mv. (revisjonsforskriften) § 7 innebærer forvaltningsrevisjon å 

gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut 

fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 

 

Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisjonen vurdert egen uavhengighet 

overfor Hemnes kommune, jf. kommuneloven § 79 og revisjonsforskriften kapittel 6. Vi kjenner 

ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. 

 

KomRev NORD takker administrasjonen i Hemnes kommune for samarbeidet i gjennomføringen 

av forvaltningsrevisjonen. 
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0 SAMMENDRAG  

KomRev NORD har på oppdrag fra kontrollutvalget i Hemnes kommune gjennomført 

forvaltningsrevisjon av oppfølging av politiske vedtak. Forvaltningsrevisjonen tar utgangspunkt i 

problemstillingene: 

1. Er vedtak fra kommunestyret og teknisk- og miljøutvalget iverksatt av 

kommuneadministrasjonen? 

2. Melder kommuneadministrasjonen sin iverksettelse av politiske vedtak tilbake til 

politikerne i de tilfeller hvor det er forutsatt? 

3. I hvilken grad og hvorfor oversendes saker som teknisk- og miljøutvalget har fullmakt til å 

ferdigbehandle, kommunestyret? 

 

Etter kontrollutvalgets ønske gjelder undersøkelsene under problemstillingene 1 og 2, vedtak truffet 

i årene 2014 og 2015.  

 

Kommuneloven § 23 nr. 2 pålegger administrasjonssjefen å påse at vedtak blir iverksatt. Å iverksette 

politiske vedtak vil si at politikernes beslutninger gjennomføres/utføres, herunder at målsetninger 

oppnås. Fra kommuneloven § 23. nr. 2 har vi utledet som revisjonskriterium for problemstillingene 

1 og 2 at administrasjonen skal gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak. Vi 

har også utledet som revisjonskriterium at administrasjonen skal gjennomføre tiltak i henhold til 

fastsatt frist. 

 

Politikernes beslutninger – slik de følger av vedtakene i saker som har vært til behandling – kan 

være formulert både på et overordnet og generelt nivå og som konkrete bestillinger til rådmannen. 

For å besvare problemstillingene 1 og 2 har revisor undersøkt oppfølgingen av et utvalg av vedtak 

truffet i de to nevnte årene. Vedtakets ordlyd har vært bestemmende for om vedtaket inngår i 

undersøkelsesutvalget. Vi har inkludert i undersøkelsen vedtak som pålegger administrasjonen å 

utføre en konkret handling. Blant de sakene som kommunestyret og teknisk- og miljøutvalget 

(TMU) har hatt til behandling i nevnte tidsperiode, har revisor undersøkt administrasjonens 

oppfølging av vedtak i 24 av kommunestyrets saker og vedtak i ni av sakene i teknisk- og 

miljøutvalget. Forvaltningsrevisjonen er ikke en fullstendig gjennomgang av kommunens drift. 

 

Etter kontrollutvalgets ønske gjelder undersøkelsene under problemstilling 3 årene 2014, 2015 og 

2016. Av teknisk- og miljøutvalgets 123 saker i årene 2014, 2015 og 2015 har 26 av sakene vært 

behandlet også i kommunestyret. Denne delen av undersøkelsen er beskrivende, og vi har derfor 

ikke utledet revisjonskriterier og vi gjør ikke vurderinger.  

 

 

Revisors konklusjon på problemstilling 1 er at ikke samtlige undersøkte vedtak fra 

kommunestyret og teknisk- og miljøutvalget er iverksatt av kommuneadministrasjonen. 

 

Konklusjonen bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger: 

Kommunestyret har i undersøkelsesperioden fått til behandling og gjort vedtak i saker om ulike 

kommunale planer. I undersøkelsesutvalget vårt inngår vedtak vedrørende:  

o Boligsosial handlingsplan for Hemnes kommune 2013-2025 

o Næringsstrategier for Hemnes kommune 2013-2023 

o Strategisk plan enhet skole 2013-2022 

o Plan for bosetting, oppfølging og norskopplæring 

o KPA Korgen – ny behandling av planprogram 
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o Trafikksikkerhetsplan  

 

For flere av planene vedtok kommunestyret enkelte endringer og/eller tillegg som skulle innarbeides 

i planen. Tilleggene er ikke innarbeidet i strategisk plan for enhet skole 2013-2022. I de øvrige 

planene har administrasjonen gjort endringer i tråd med kommunestyrets vedtak.  

 

Den næringsstrategiske handlingsplanen og kommunens frivillighetsstrategi skal ifølge 

kommunestyrets vedtak forelegges kommunestyret årlig. Administrasjonen har ikke gjennomført 

dette slik som forutsatt i ordlyden i politikernes vedtak.   

 

For enkelte av de nevnte kommunale planene har vi undersøkt hvorvidt tiltak angitt i selve planen 

er fulgt opp av administrasjonen. Den boligsosiale planen inneholder en del tiltak som skulle ha 

oppstart i løpet av 2014 og 2015. Rådmannen har i årsmelding rapportert at ikke alt ble gjennomført 

slik som forutsatt i planen.  

 

Revisor har undersøkt hvorvidt enkelte av tiltakene i kommunedelplan barn og unge og 

kommunedelplan helse- og omsorg er iverksatt. I tråd med kommunedelplan for barn og unge har 

kommunen gjennomført årlige brukerundersøkelser i alle barnehager. Det er ifølge planen krav om 

at alle SFO og fritidsklubber har virksomhetsplan, men revisor er ikke forelagt informasjon som gir 

oss grunnlag for å vurdere hvorvidt dette tiltaket er gjennomført. Samtlige av de undersøkte tiltakene 

fra kommunedelplan helse- og omsorg er etter revisors vurdering gjennomført i tråd med ordlyden 

i den vedtatte planen. 

 

Blant de undersøkte sakene hvor administrasjonen har gjennomført tiltak i henhold til ordlyden i 

kommunestyrets vedtak, er utarbeidelse av plan for bosetting, utarbeidelse av mål for budsjettarbeid, 

oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport og utredning av samarbeid innenfor barnevern. 

 

Revisor har ikke fått informasjon som gir grunnlag for å vurdere hvorvidt administrasjonen i tråd 

med kommunestyrets vedtak har laget oversikt og plan for museumsbygg og utredet muligheter for 

å redusere antall kvadrat kommunal bygningsmasse. Av de undersøkte tiltakene i vedtakene fra 

teknisk- og miljøutvalget er alle – med unntak av å innføre gjennomføring forbud gjennom 

Finneidfjord sentrum – gjennomført i henhold til ordlyden i politikernes vedtak. 

 

Blant de undersøkte vedtakene fra kommunestyret og TMU var det åtte vedtak som inneholdt 

konkret angivelse av tidsfrist for iverksettelse. Seks av disse ble gjennomført i henhold til fastsatt 

frist.  

 

 

Revisors konklusjon på problemstilling 2 er at kommuneadministrasjonen ikke i samtlige 

undersøkte tilfeller hvor det er forutsatt melder sin iverksettelse av politiske vedtak tilbake til 

politikerne. 

 

Konklusjonen bygger på følgende oppsummerte funn og vurderinger: 

I elleve av de undersøkte vedtakene var rådmannen bedt om å gi tilbakemelding til kommunestyret. 

Det manglet rapportering i fem av disse undersøkte sakene. Tilbakemelding mangler i saker om 

revidering av næringsplan, revidering av strategi for frivillighet og fremleggelse av 

strategidokument for sosialtjenesten. Det var ett av de undersøkte vedtakene fra teknisk- og 

miljøutvalget som påla rådmannen å gi tilbakemelding til utvalget. Det gjaldt i sak om 

detaljregulering for Meieriveien nord, og rådmannen ga tilbakemelding slik som forutsatt.  
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Under problemstilling 3 har vi funnet at teknisk- og miljøutvalget behandlet til sammen 139 saker 

i perioden 2014-2016. Av disse sakene har 26 også vært behandlet i kommunestyret. Saker er 

oversendt fra teknisk- og miljøutvalget til kommunestyret med ulike begrunnelser; vedtaket har 

økonomisk konsekvens for kommunen, teknisk- og miljøutvalget hadde på behandlingstidspunktet 

ikke fullmakt til å ferdigbehandle saken og saken var av prinsipiell karakter. Revisor oppfatter at 

flertallet av sakene er oversendt fordi det var kommunestyret som hadde vedtakskompetansen. Blant 

de undersøkte sakene var det én sak som var videresendt selv om teknisk- og miljøutvalget hadde 

fullmakt til å ferdigbehandle den.  

 

 

På bakgrunn av våre funn og vurderinger anbefaler vi Hemnes kommune å gjøre tiltak for å sikre at 

samtlige politiske vedtak iverksettes slik som pålagt etter kommuneloven.   
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1 INNLEDNING 

1.1 Bakgrunn og bestilling 

«Vedtaksiverksettelse» er av de prioriterte prosjektene i Hemnes kommunes plan for 

forvaltningsrevisjon for perioden 2016 – 2020. Kommunens kontrollutvalg vedtok i møte 1.9.2017, 

under sak 36/17, å bestille et forvaltningsrevisjonsprosjekt om nevnte tema. Kontrollutvalgets 

formål med prosjektet er oppgitt til å være «[…] å sikre at administrasjonen i Hemnes kommune 

iverksetter politikernes vedtak i tråd med kommuneloven og at iverksatte tiltak meldes til politikerne 

i de tilfeller der det er forutsatt. Kontrollutvalget ønsker også en undersøkelse av hvorvidt saker 

som er ferdigbehandlet i Teknisk- og miljøutvalget (TMU) blir oversendt kommunestyret for 

behandling».  

 

Kontrollutvalget vedtok KomRev NORDs overordnede prosjektskisse i møte 13.10.2017, under sak 

43/17, med noen justeringer. Av vedtaket fremgår det at undersøkelsesperioden for problemstilling 

3 skal være 2014-2016. Utvalget vedtok også at revisor skal undersøke kommunens bruk av 

kommuneloven § 13 (den såkalte «hasteparagrafen»). I møte 8.12.2017, under sak 52/17, vedtok 

kontrollutvalget at revisor skal vurdere hvorvidt vilkårene for bruken av hasteparagrafen var oppfylt 

for fire konkrete saker behandlet av formannskapet. Det ble også bestemt at våre undersøkelser 

tilknyttet hasteparagrafen skulle rapporteres gjennom et eget notat. Vårt notat ble behandlet av 

kontrollutvalget i møte 20.4.2018, under sak 8/18.  

 

1.2 Hemnes kommune 

Kommunestyret er kommunens øverste organ, og det treffer beslutninger i alle saker så langt ikke 

annet følger av lov eller delegeringsvedtak. Det er ikke praktisk mulig for kommunestyret selv å ta 

alle beslutninger som er nødvendig. Andre organ/utvalg er dermed gitt myndighet til å ta 

beslutninger på vegne av kommunestyret. Delegering til faste utvalg er omtalt i kommuneloven § 

10. Kommunestyret fastsetter selv området for de faste utvalgs virksomhet. Slike utvalg kan tildeles 

avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov, jf. kommuneloven § 10 nr. 2. 

Teknisk- og miljøutvalget er ett av Hemnes kommunes seks faste utvalg1.  

 

Rådmannen er den høyeste administrative lederen, og kommunen har fem tjenesteenheter; enhet for 

skole, enhet for barnehage, enhet for omsorg, enhet for helse og velferd (NAV), og enhet tekniske 

tjenester.  

 
 Figur 1: Organisasjonskart Hemnes kommune 

 
Kilde: https://www.hemnes.kommune.no/organisasjonskart.419700.no.html  

                                                 
1 Formannskapet, administrasjonsutvalget, oppvekst- og kulturutvalget, helse- og omsorgsutvalget, teknisk- og 

miljøutvalget og kontrollutvalget 

https://www.hemnes.kommune.no/organisasjonskart.419700.no.html
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2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 

2.1 Problemstillinger  

Med bakgrunn i kontrollutvalgets bestilling har vi utledet følgende problemstillinger: 

 

1. Er vedtak fra kommunestyret og teknisk- og miljøutvalget iverksatt av 

kommuneadministrasjonen?  

2. Melder kommuneadministrasjonen sin iverksettelse av politiske vedtak tilbake til 

politikerne i de tilfeller hvor det er forutsatt?  

3. I hvilken grad og hvorfor oversendes saker som teknisk- og miljøutvalget har fullmakt 

til å ferdigbehandle, kommunestyret? 

 

2.2 Revisjonskriterier  

Revisjonskriterier er krav, normer og/eller standarder som kommunens praksis på det reviderte 

området skal vurderes i forhold til. Kriteriene skal være begrunnet i og utledet fra autoritative kilder, 

og i denne forvaltningsrevisjonen utleder vi revisjonskriterier fra: 

 

• Lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven/kml) § 

23 nr. 2 første punktum 

• NOU 1990:13 Forslag til ny lov om kommuner og fylkeskommuner 

• Ot.prp. nr. 43 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om 

kommuner og fylkeskommuner  

 

 

2.2.1 Utledning av revisjonskriterier 

Det følger av kommuneloven § 23 nr. 2 første punktum at «Administrasjonssjefen skal påse at de 

saker som legges frem for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt.» 

 

For problemstilling 1 er det nødvendig å avklare hva som menes med «vedtak blir iverksatt» i 

kommuneloven § 23 nr. 2. Med at «vedtak blir iverksatt» forstår vi at administrasjonssjefen skal 

sørge for at administrasjonen gjennomfører det som politikerne har besluttet. Det må være selve 

ordlyden i vedtaket som avgjør hva administrasjonen er forpliktet til å gjennomføre og/eller oppnå. 

Dersom ordlyden i selve vedtaket ikke gir tilstrekkelig grunnlag for å vite hva som skal utføres, kan 

andre opplysninger i saken gi veiledning. Ved tvil om tolkningen av et kommunestyrevedtak, er det 

naturlig å forelegge tolkningsspørsmålet for kommunestyret selv. Vi utleder som følge av 

ovennevnte fra ordlyden i kommuneloven § 23 nr. 2 at administrasjonen skal gjennomføre tiltak i 

henhold til ordlyden i politikernes vedtak. Det vil si at administrasjonen må sørge for å oppnå de 

mål som politikerne setter for kommunen innenfor bestemte rammer, og iverksette bestemte tiltak, 

prosjekt, handling eller lignende slik som politikerne har bestemt. I de tilfeller vedtaket angir at 

rådmannen skal gi tilbakemelding til politikerne, innebærer iverksettelse at rådmannen gir slik 

tilbakemelding. For problemstilling 2 utleder vi også som revisjonskriterium at administrasjonen 

skal gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak. Hvis vedtaket inneholder 

informasjon om tidspunkt eller tidsfrist for iverksettelse, har administrasjonssjefen fått plikt til å 

gjennomføre tiltaket innenfor det som er bestemt. Vi utleder derfor også som revisjonskriterium for 

problemstillingene 1 og 2 at administrasjonen må sørge for å gjennomføre tiltak i henhold til 

fastsatt frist.   
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Revisjonskriteriene vi har utledet, oppgis i tekstbokser i kapitler de brukes i.  

 

Problemstilling 3 innebærer beskrivelse av i hvilken grad og hvorfor saker teknisk- og 

miljøutvalget har fullmakt til å ferdigbehandle, oversendes kommunestyret. Problemstillingen er 

deskriptivt formulert, noe som betyr at vi ikke har utledet revisjonskriterier eller gjør vurderinger 

av kommunens praksis på dette området. Vi redegjør likevel i det følgende for hvilke 

retningslinjer/rammer som gjelder for hvilke saker TMU skal behandle. 

 

«Delegeringsreglement for Hemnes kommunes» ble sist rullert og vedtatt av kommunestyret i møte 

2.11.2017, i sak 61/17. Reglementet som gjaldt i tidsperioden for denne forvaltningsrevisjonen ble 

vedtatt av kommunestyret i møte 30.8.2012, i sak 56/12. I det følgende gjengir vi relevante utdrag 

av delegeringsreglementet vedtatt i 2012. I fotnoter viser vi ordlyden i gjeldende reglement. 

 

I Hemnes kommunes delegeringsreglement pkt. 2.1 fremkommer det, med henvisning til 

kommuneloven § 10 nr. 2, at utvalget kan fatte vedtak innenfor saksområde tildelt av 

kommunestyret hvor ikke annet følger av lov. Innenfor disse saksområdene er det likevel saker av 

spesiell strategisk betydning som bør gå videre til kommunestyret, med innstilling fra det faste 

utvalget. Dersom det er tvil om en sak er av spesiell strategisk betydning tas dette opp i forberedende 

møte. Ordfører har myndighet til å sette saker som er behandlet i faste utvalg på sakskartet i 

formannskapet og kommunestyret.2 Videre fremkommer det i delegeringsreglementet at dersom en 

sak i faste utvalg har økonomiske konsekvenser ut over utvalgets faste økonomiske rammer, skal 

saken behandles i formannskapet før den går til behandling i kommunestyret. Det står i 

delegeringsreglementet at fortrinnsvis bør økonomiske konsekvenser av slike saker tas i forbindelse 

med ordinær eller revidert behandling av økonomiplanen.  

 

I Hemnes kommunes delegeringsreglement pkt. 2.7 framkommer det at Teknisk- og miljøutvalget 

har ansvaret for overordnet utvikling og saker av prinsipiell betydning innenfor sine saksområder, 

som er:  

• Teknisk drift innen vei, vann, avløp og grøntanlegg 

• Utvikling og vedlikehold av kommunens eiendomsmasse 

• Miljø- og naturvern 

• Fiske- og viltforvaltning 

• Utbygging av energiproduserende anlegg 

• Folkehelse 

• Andre saker som naturlig tilhører utvalget 

 
Videre er det listet opp i delegeringsreglementet hvilke lover som teknisk- og miljøutvalget – som 

følge av sitt ansvarsområde – har myndighet til å behandle saker innenfor. Blant de 22 lovene som 

er listet opp, er brann- og eksplosjonsloven, matrikkellova, folkehelseloven, plan- og 

bygningsloven, skogbruksloven, vegtrafikkloven, forurensningsloven og viltloven. Teknisk- og 

miljøutvalget har ifølge delegeringsreglementet pkt. 2.7.2 myndighet til å ta endelig beslutning i 

saker innenfor utvalgets saksområder, med unntak av de saker som 

• etter loven, forskrift eller delegering, skal avgjøres av andre organ  

• er av strategisk betydning og som derved bør avgjøres i kommunestyret3  

                                                 
2 I gjeldende delegeringsreglement pkt. 2.1 står det at dersom en sak av utvalget vurderes å ha omfang eller konsekvens 

som går ut over utvalgets myndighet, lar utvalget saken gå videre til kommunestyret med innstilling fra utvalget. På 

samme måte kan ordfører sette opp saker som er behandlet i faste utvalg på sakskartet i kommunestyret.  
3 I gjeldende delegeringsreglement lyder pkt. 2.7.2: «Teknisk- og miljøutvalget har myndighet til å ta endelig beslutning 

i saker innafor utvalgets saksområder, med unntak av de saker som etter loven, forskrift eller delegering skal avgjøres 

av andre organ». 
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3 METODE, DATAMATERIALE OG AVGRENSINGER 

Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i henhold til gjeldende standard for forvaltnings-

revisjon4. Oppstartsbrev for forvaltningsrevisjonen ble sendt til Hemnes kommune ved rådmannen 

den 8.1.2018. Stabsleder i kommunen har vært revisors kontaktperson, og vi avholdt oppstartsmøte 

31.1.2018. I det følgende redegjør vi for hvordan vi har valgt ut vedtak for undersøkelse, hvilke 

metoder vi har benyttet, vi presenterer datamaterialet og drøfter gyldigheten og påliteligheten ved 

datamaterialet. 

 

Problemstilling 1 og 2 – vedtak fra kommunestyret 

Forvaltningsrevisjonen gjelder vedtak som kommunestyret har truffet i årene 2014 og 2015. I disse 

årene avholdt kommunestyret 13 møter og behandlet til sammen 111 saker. Det har gått noe tid fra 

vedtakene ble truffet, og vi legger dermed til grunn at administrasjonen har hatt mulighet til å 

iverksette vedtakene. 

 

Om utvelgelse av vedtak for undersøkelse 

Kommunestyret kan treffe vedtak innenfor alle kommunens ansvarsområder, med mindre annet 

følger av lov eller delegasjonsvedtak. Det er noen typer saker som kommunestyret må behandle og 

treffe vedtak i, slik som blant annet årsbudsjett, økonomiplaner/handlingsplaner og andre 

overordnede planer, årsmeldinger og årsregnskap, reguleringssaker, skatte- og avgiftssaker og om 

investeringer. Videre er det vanlig at kommunestyret behandler blant annet utredninger, rapporter 

og evalueringer.  

 

Kommuneplan, økonomiplan og budsjett er de overordnede styringsdokumentene for kommunen. 

Kommunestyret fastsetter overordnede målsetninger og føringer for kommunen, og gir også helt 

konkrete pålegg til administrasjonen om hva og eventuelt hvordan administrasjonen skal handle. 

Denne forvaltningsrevisjonen er ikke en fullstendig gjennomgang av kommunens drift, og for å 

besvare problemstillingene i forvaltningsrevisjonen har vi gjort et utvalg av kommunestyrevedtak 

for undersøkelse opp mot de utledete revisjonskriteriene. Vi satte som et avgjørende kriterium for 

at et vedtak skal inkluderes i undersøkelsen, at vedtaket pålegger administrasjonen å utføre en 

konkret handling. Det vil si at revisor ut fra ordlyden i vedtaket kan lese at administrasjonen skal 

gjennomføre et tiltak, et prosjekt eller følge opp en konkret sak eller lignende. Vi har for utvelgelse 

av vedtak gjennomgått samtlige protokoller og innkallinger til kommunestyremøter avholdt i 2014 

og 2015. 

 

Utvalgskriteriet innebærer at vi i sentrale saker som årsbudsjett og økonomiplan ikke belyser eller 

gjør vurderinger av om administrasjonen sikrer et tjenestetilbud som vedtatt innenfor alle 

kommunens områder, eller om ressursbruken er innenfor de til enhver tid gjeldende rammene. For 

budsjettvedtak plikter administrasjonssjefen å føre løpende kontroll og gi faste rapporteringer til 

kommunestyret, jf. kommuneloven. Denne vedtaksoppfølgingen er ikke inkludert i denne 

undersøkelsen. Vi har heller ikke vurdert hvorvidt administrasjonen har lagt inn i økonomisystemet 

riktige budsjettall (opprinnelig budsjett og regulert budsjett)5. Under kommunestyrets behandling 

av budsjett kan det fremkomme tilleggsforslag. Vi har vurdert det som hensiktsmessig å inkludere i 

undersøkelsen enkelte slike forslag som er kommet til under kommunestyrets behandling.  

 

                                                 
4 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon fastsatt av Norges kommunerevisorforbunds styre 1. februar 2011 
5 Gjennom regnskapsrevisjon vurderer revisor blant annet om beløpene i kommunens årsregnskap stemmer med regulert 

budsjett slik det fremstår etter gyldig vedtak fattet på riktig beslutningsnivå, jf. forskrift om revisjon i kommuner og 

fylkeskommuner § 3 



KomRev NORD IKS Oppfølging av politiske vedtak 

 

10 

 

Kommunestyret i Hemnes har i årene 2014 og 2015 vedtatt overordnede planer for kommunen. 

Kommunestyret har under behandlingen av flere av planene vedtatt at det skal gjøres enkelte tillegg 

og/eller omformuleringer i de fremlagte planene. Vi har undersøkt hvorvidt administrasjonen har 

gjort endringer i den endelige planen sammenlignet med det fremlagte forslaget. Kommunestyrets 

vedtak av planen, innebærer også at administrasjonen er forpliktet til å påse at målsetningene i 

planen oppnås, og er forpliktet til å utføre de tiltak og/eller prosjekter som fremkommer i planen. 

Blant planene som er vedtatt i de nevnte årene har vi valgt ut noen av dem for å undersøke hvorvidt 

kommunens administrasjon har utført konkrete tiltak som er nevnt i planene.  

 

Vi har undersøkt iverksettelsen av vedtak i 24 av sakene som kommunestyret behandlet i 2014 og 

2015. Av kommunestyrets beslutninger som innebar vedtak av plan, har vi undersøkt utvalgte tiltak 

i to av de vedtatte planene. Tabellen nedenfor viser hvilke saker som inngår i forvaltningsrevisjonen 

og hvilke kapitler i rapporten som omhandler administrasjonens vedtaksoppfølging. 

 
Tabell 1. Oversikt over undersøkte saker 

Sak Tittel Rapportens 

kapittel 

1/14 Boligpolitisk handlingsplan 5.1.1 

Plan - Tiltak i den boligpolitiske handlingsplanen  

4/14 Detaljregulering for Korgen renseanlegg 5.1.2 

5/14 Ny lokalisering av renseanlegg Hemnesberget planstart 5.1.3 

6/14 Endring av utbyggingsavtale med Statkraft 5.1.4 

22/14 Næringsstrategier for Hemnes 2013-2023 5.2.1 

24/14 Trafikksikkerhetsplan 5.2.2 

28/14 Strategisk plan enhet skole 2013-2022 5.2.3 

Plan - Tiltak i den strategiske planen  

11/14 Oppfølging av planstrategi for Hemnes kommune 5.3.1 

18/14 Arealplan for kunstige Leirelva – høring 5.3.2 

21/14 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 5.4.1 

23/14 Utsettelse for utarbeidelse av plan for bosetting, oppfølging og norskopplæring for 

bosatte flyktninger 

5.4.2 

24/14 Anbefalte måleindikatorer for sosialtjenesten i NAV 5.4.3 

36/14 Mål for budsjett 2015 5.5.1 

38/14 Kommunereformen – utredningsalternativer for Hemnes 5.5.2 

49/14 KPA Korgen – ny behandling av planprogram 5.6.1 

55/14 Forvaltningsrevisjonsrapport vedr. rutiner for behandling av økonomisk sosialhjelp 5.6.2 

19/15 Strategi for frivillighet (2015-2019) 6.1.1 

22/15 Tilstandsrapport grunnskole 6.1.2 

24/15 Plan for bosetting, oppfølging og norskopplæring for nyankomne flyktninger 6.1.3 

25/15 Politisk behandling av kommunedelplan Barn og unge 6.2.1 

26/15 Politisk behandling av kommunedelplan Helse- og omsorg 6.2.2 

27/15 Barnevernet - Interkommunalt samarbeid - videre utredning 6.2.3 

51/15 2. gangs behandling - Plan for snøskuterløyper i Hemnes kommune med forskrift om 

kommunalt løypenett 

6.3.1 

61/15 Årsbudsjett 2016, Økonomiplan 2016 - 2019 /Innspill og høringsuttalelser til 

årsbudsjett 2016, økonomiplan 2016-2019 

6.4.1 

 

 

Problemstilling 1 og 2 – vedtak fra teknisk- og miljøutvalget 

I 2014 og 2015 avholdt teknisk- og miljøutvalget (TMU) til sammen 16 møter. På disse 16 møtene 

ble det truffet vedtak i 53 saker. Vi har for utvelgelse av vedtak gjennomgått samtlige protokoller 

og innkallinger til møter teknisk- og miljøutvalget avholdt i 2014 og 2015. 

 

Også for vedtakene fra teknisk- og miljøutvalget brukte vi som utvelgelseskriterium at 

administrasjonen bes om å iverksette et konkret tiltak/handling.  
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Vi har undersøkt iverksettelsen av vedtak i ni av sakene som teknisk- og miljøutvalget behandlet i 

2014 og 2015. Tabell 2 nedenfor gir oversikt over undersøkte saker, samt i hvilke kapitler i denne 

rapporten sakene er omtalt. 

 
Tabell 2. Oversikt over undersøkte saker 

Sak Tittel Rapportens 

kapittel 

8/14 Handlingsprogram kommunale veier, gatelys og grønt 2014 7.2 

9/14 Planstart, detaljregulering for torget på Hemnesberget 7.3 

12/14 Gjennomkjøring forbudt gjennom Finneidfjord sentrum 7.4 

13/14 Etablering fotgjengerfelt over Fylkesveg 808 Finneidfjord-Hemnesberget ved 

Finneidfjord skole 

7.5 

6/15 Ny planstart, detaljregulering for torget på Hemnesberget 8.2 

10/15 Lokal forskrift for adresseforvaltning - høring og offentlig ettersyn 8.3 

26/15 Detaljregulering for Meieriveien nord - andre gangs Behandling 8.4 

36/15 Planstart og første gangs behandling av planprogram - detaljregulering for hyttefelt ved 

Røssvassbukta 

8.5 

37/15 Planstart og første gangs behandling av planprogram - detaljregulering for Solheim sør, 

hyttefelt 

8.6 

 

 

Problemstilling 3  

I årene 2014, 2015 og 2016 avholdt teknisk- og miljøutvalget til sammen 23 møter, og det ble i disse 

møtene truffet vedtak i 123 saker. Av saker som har vært i teknisk- og miljøutvalget i disse årene, 

har 25 av dem også vært i kommunestyret. I tabellen nedenfor er en oversikt over hvilke av teknisk- 

og miljøutvalgets saker dette er, og som omtales i denne rapporten. 

 
 Tabell 3. Saker behandlet i TMU og i kommunestyret 

Saknr 

TMU 

Tittel Saksnr 

kommunestyret 

1/14 Eiendomsforvaltning GNR 145 BNR 2 FNR 85 Plass for torghandel i Korgen 3/14 

5/14 Detaljregulering – Meieriveien 1- 7 Ny andregangsbehandling 2/14 

3/14 Ny lokalisering av renseanlegg Hemnesberget planstart 5/14 

7/14 Hovedplan vei 2014-2021 19/14 
6 Revidering av retningslinjer for Hemnes kommune som grunneier 21/14 

12/14 Oppdatering av gebyrreglement for matrikkel-, plan- og byggesaker 12/14 

15/14 Renovasjonsforskrift for Helgeland avfallsfordelings eierkommuner 13/14 

13/14 Arealplan for kunstige Leirelva – høring 18/14 

5/15 Detaljregulering for Bjerkaliveien 42-48, andregangsbehandling  

12/15 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – opprettelse av ny 

grunneiendom til fritidsformål – Leirvika, Veddå 

10/15 

28/15 Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, andre gangs behandling  

25/15 Detaljregulering for Torget på Hemnesberget-Andregangsbehandling 35/15 

27/15 Detaljregulering for Sentrumsgården II - andregangsbehandling 34/15 

26/15 Detaljregulering for Meieriveien nord - ny andregangsbehandling 33/15 

28/15 Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, andre gangs behandling 32/15 

33/15 Detaljregulering for Meieriveien nord – ny andre gangs behandling 55/15 

2/16 Adressenavn i Hemnes kommune fase 1 – andre gangs behandling 1/16 

1/16 Oppheving av reguleringsplan E6 Finneidfjord, andre gangs behandling 9/16 

15/16 Adressenavn – ny behandling av Vetenveien og Gruvaveien 15/16 

21/16 2. gangs behandling – Detaljregulering for Røssvassbukta nord 39/16 

22/16 2. gangs behandling – Detaljregulering for Solheim sør 40/16 

41/16 Forskrift om hundehold – ny andre gangs behandling 41/16 

                                                 
6 Revisor har ikke funnet saksnr. på denne saken i TMU. Den kan ha vært behandlet i TMU i 2013. Revisor har 

gjennomgått innkallinger og protokoller fra og med 2014. 
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23/16 Klage over adressenavnet Jerpbakkveien 45/16 

31/16 Ny forskrift om vann- og avløpsgebyr i Hemnes kommune, andre gangs behandling 47/16 

35/16 Vedtak adressenavn i Bleikvasslia og Korgen 61/16 

 

Metode og datamateriale 

For å besvare de tre problemstillingene har vi innhentet skriftlige og muntlige opplysninger. 

Innledningsvis ba vi administrasjonen i kommunen om å skriftlig besvare spørsmål i et 

kontrollskjema hvor de utvalgte vedtakene var listet opp. Vi ba kommunen om å sende 

dokumentasjon som kunne belyse om og eventuelt hvordan de tiltakene som administrasjonen ifølge 

vedtakene skulle gjøre, var fulgt opp. Vi mottok fra kommunen da dokumentasjon i form av 

redegjørelser, møtereferater, rapporter, avtaler, rutiner/retningslinjer, planer og brev til og fra 

kommunen. Dette skriftlige datamaterialet ble framskaffet av ulike saksbehandlere i kommunens 

administrasjon og sendt til oss på e-post. Vi har også basert oss på informasjon i innkallinger, 

saksfremlegg og protokoller fra politiske møter, som er tilgjengelig på kommunens hjemmeside på 

nett. Muntlige opplysninger er innhentet fra stabsleder og fra enhetsleder i teknisk etat. Sistnevnte 

er også møtesekretær i teknisk- og miljøutvalget. 

 

Gyldighet og pålitelighet 

Med gyldige data menes at dataene som samles inn i undersøkelsen, skal utgjøre et relevant og 

tilstrekkelig grunnlag for å vurdere den reviderte virksomheten opp mot revisjonskriteriene og 

konkludere på problemstillingene. Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig 

nøyaktige.  

 

Revisors undersøkelser omfatter ikke samtlige vedtak truffet av kommunestyret og teknisk- og 

miljøutvalget i tidsperioden forvaltningsrevisjonen gjelder. Som tidligere nevnt har vi satt som et 

avgjørende kriterium for at et vedtak skal inkluderes i undersøkelsen, at vedtaket pålegger 

administrasjonen å utføre en konkret handling. Ved bruk av dette utvalgskriteriet har vi gjort et 

utvalg på vedtak i 24 kommunestyresaker og vedtak i ni saker fra teknisk- og miljøutvalget. Av de 

totalt 33 vedtakene vi valgte ut for undersøkelse var det elleve vedtak som påla rådmannen å gi 

tilbakemelding til politikerne. Vi vurderer at dette utgjør et tilstrekkelig utvalg for å belyse praksis 

for oppfølging av vedtak fattet av kommunestyret og teknisk- og miljøutvalget i 2014 og 2015. Vi 

vurderer dermed utvalget som tilstrekkelig til å vurdere og konkludere opp mot revisjonskriteriene 

og problemstillingene. 

 

Skriftlig og muntlig informasjon vi har fått fra kommunen har relevans for å gjøre vurderinger opp 

mot revisjonskriteriene og å besvare problemstillingene. Vi vurderer datagrunnlaget som 

tilstrekkelig, da vi har bedt saksbehandler for den enkelte sak om opplysninger og dokumentasjon 

på administrasjonens iverksettelse av det enkelte vedtak. Saksbehandlerne for de undersøkte sakene 

må forutsettes å ha god kunnskap om den aktuelle saken og området saken gjelder. Når det gjelder 

pålitelighetskravet, har vi vurdert eventuelle feilkilder i det samlede datamaterialet. Vi har 

sammenliknet de ulike typene dataene med hverandre for å avdekke eventuelle motsetninger i 

opplysningene som fremkommer i dem. Vi har også fremlagt datamaterialet for kommunen for 

verifisering av rapportens faktagrunnlag. På bakgrunn av forannevnte vurderinger, 

sammenlikninger og verifiseringer, forutsetter vi at det ikke er vesentlige feil i datamaterialet som 

presenteres under «revisors funn» i rapporten.  

 

Påliteligheten og gyldigheten i det presenterte datamaterialet er på et overordnet nivå også søkt 

sikret gjennom revisjonens interne kvalitetssikringssystem. 

 

  



KomRev NORD IKS Oppfølging av politiske vedtak 

 

13 

 

Videre framstilling 

I det videre presenteres våre funn og vurderinger av om administrasjonen har utført det som de etter 

ordlyden i vedtakene har blitt pålagt å gjøre av politikerne. Selve vedtaket er inntatt i tekstbokser. I 

de tilfellene punktene er nummererte i vedtaket, gjengir vi også denne nummereringen. Av hensyn 

til sammenhengen har vi for noen av vedtakene inntatt noe bakgrunnsinformasjon. I noen av 

vedtakene gjengir vi også – av hensyn til sammenhengen – utdrag av vedtaket som ikke pålegger 

administrasjonen å utføre noe konkret. Slike deler av vedtaket er skrevet i grå tekst. 

 

Vi har delt fremstillingen i det videre opp etter hvilket årstall de undersøkte vedtakene ble fattet. 

Kapitlene 5 og 6 inneholder de undersøkte vedtakene fattet av kommunestyret i henholdsvis 2014 

og 2015. Kapitlene 7 og 8 inneholder de undersøkte vedtakene fra teknisk- og miljøutvalget i 

henholdsvis 2014 og 2015. Disse kapitlene er igjen disponert etter dato møtene ble avholdt og etter 

saksnummer. I kapittel 9 er informasjon om hvilke saker i teknisk- og miljøutvalget som har vært 

til behandling også i kommunestyret.  
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5 KOMMUNESTYRETS VEDTAK FRA 2014 

 

1. Er vedtak fra kommunestyret iverksatt av kommuneadministrasjonen?  

 

2. Melder kommuneadministrasjonen sin iverksettelse av politiske vedtak tilbake til 

politikerne i de tilfeller hvor det er forutsatt? 

 

 
 
I 2014 avholdt kommunestyret seks møter; 11.2., 22.4., 17.6., 16.9., 4.11. og 9.12. Kommunestyret 

vedtok i 2012 kommunens planstrategi (sak 71/12). Flere av planene som ifølge dette vedtaket skulle 

påbegynnes og/eller behandles, ble forelagt kommunestyret i 2014. Det gjelder blant annet 

boligpolitisk handlingsplan 2013-2025, trafikksikkerhetsplan, strategisk plan enhet skole, plan for 

bosetting, oppfølging og norskopplæring for bosatte flyktninger.  

 

5.1 Kommunestyremøte 11. februar 2014 

Kommunestyret i Hemnes kommune behandlet i møte 11.2.2014 18 saker; sakene 1/14 til 18/14. 

Blant de 18 sakene har vi undersøkt oppfølgingen av fire av de sakene som resulterte i vedtak som 

innebar en konkret bestilling til administrasjonen.  

 

5.1.1 Sak 1/14 Boligpolitisk handlingsplan for Hemnes kommune - 2013-2025 

Kommunestyret ble i sak 1/14 forelagt en boligpolitisk handlingsplan gjeldende for perioden 2013 

til 2025. Planen hadde da vært forelagt formannskapet den 28.1.2014 som ønsket revisjon av 

dokumentet før behandling i kommunestyret. Det fremkommer i saksfremlegget at ordfører og en 

annen politiker i kommunestyret gjennomfører revideringen i samarbeid med rådmannen. Ny 

strategidel ble lagt frem for kommunestyret i møtet 11.2.2014, og kommunestyret jobbet fram noen 

endringer i møtet. Endringene som kommunestyret ønsket i den framlagte strategiplanen, 

fremkommer av møteprotokollen, og vi har gjengitt disse i rødt i vår tekstboks nedenfor i kapittel 

5.2.1.1. Revisor har undersøkt hvorvidt administrasjonen har gjort endringer i strategiplanen i 

henhold til kommunestyrets ønsker. I kapittel 5.1.1.2 gjennomgår vi enkelte av de tiltakene i den 

boligsosiale handlingsplanen som administrasjonen skulle iverksette innen bestemte frister. 

Revisjonskriterier: 

 

• Administrasjonen skal gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak 

• Administrasjonen skal gjennomføre tiltak i henhold til fastsatt frist 

 
          Kilde: Kommuneloven  
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5.1.1.1 Om endringer i strategiplanen 

 

Revisors funn 

Revisor fant Boligpolitisk handlingsplan for Hemnes kommune 2013-2025 på Hemnes kommune 

sin hjemmeside. Vår gjennomgang av planen viser at den inneholder de setningene som angitt i 

kommunestyrets vedtak.   

 

Revisors vurdering 

Som følge av at administrasjonen i Hemnes kommune endret ordlyden i punktene som nevnt i 

kommunestyrets vedtak, er revisors vurdering at administrasjonen har oppfylt revisjonskriteriet om 

å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak.  

Vedtak: 

Vedlagt forslag til boligpolitisk handlingsplan for Hemnes kommune for perioden 2013-2025 vedtas som 

kommunens boligpolitiske handlingsplan med følgende endringer: 

Ny strategidel lagt frem i møtet erstatter strategidel i det opprinnelige forslaget. 

Følgende punkter forandres i den nye strategiplanen: 

Pkt 1.1.5 Siste setning forandres til: Det utredes mulighet for opparbeidelse av nye attraktive tomter innen 2015 

Fokus på familier i etableringsfasen s. 4: Siste setning: Boligutvikling skal i størst mulig grad være tilpasset 

ungdom og familier i etableringsfasen. 

Variert bolig og tomtetilbud tilpasset mangfoldet i kommunen s.5: 2. setning: Kommunen forvalter sin rolle 

som pådriver og tilrettelegger for å fremme bygging av boligtyper og tilrettelagte tomter som sikrer et mangfold av 

boligtilbudet, tilpasset markedets ønsker og behov. 

Pkt 4.1 s.9: 1. setning: Tettstedene skal ha en utforming som fremmer livskvalitet og helse, og som inviterer til å 

gjøre helsefremmende valg. 

Pkt 5.6 s.10: Hemnes boligstiftelse kan være en naturlig aktør for etablering av leiligheter og boliger som 

vanskelig lar seg realisere med private aktører. 

Pkt 1.1 s.6: Det legges til en setning til sist: Hemnes kommune skal også være positivt innstilt til boligbygging 

utenfor tettstedene  
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5.1.1.2 Om tiltak i Boligpolitisk handlingsplan 2013-2025 for Hemnes kommune 

I del 3 i den boligpolitiske handlingsplanen inngår en liste over planlagte tiltak i planperioden. Flere 

av tiltakene skulle startes opp på et bestemt tidspunkt. 

 

Revisors funn 

Rådmannen viser i årsberetning for 2014 til tiltakslisten i den boligpolitiske handlingsplanen. Det 

rapporteres der om at en del av tiltakene som er forutsatt gjennomført i 2014, er påbegynt, men ikke 

fullt ut gjennomført. En del av tiltakene var på dette tidspunktet ikke påbegynt. Tilsvarende ble 

rapportert i årsmelding 2015: at en del av tiltakene som var forutsatt gjennomført i 2015 er påbegynt, 

men ikke fullt ut gjennomført og at det er tiltak som ikke er påbegynt.  

 

Revisors vurdering 

Som følge av kommunens opplysninger i årsmeldinger er revisors vurdering at administrasjonen 

ikke fullt ut har oppfylt revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold til politikernes vedtak. 

Som følge av at tiltak skulle ha oppstart på bestemte tidspunkter og rådmannen har rapportert om 

manglende iverksettelse, er revisors vurdering også at administrasjonen ikke har oppfylt 

revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold til fastsatt frist.  

 

5.1.2 Sak 4/14 Detaljregulering for Korgen renseanlegg andregangsbehandling  

Det skulle bygges nytt kjemisk renseanlegg for det offentlige avløpssystemet i Korgen og tomta 

måtte reguleres. Rådmannen anbefalte at planen ble vedtatt da det var kritisk for framdriften av 

byggingen av anlegget. Kommunestyret vedtok at detaljregulering for Korgen renseanlegg fastsettes 

Vedtak: 

Vedlagt forslag til boligpolitisk handlingsplan for Hemnes kommune for perioden 2013-2025 vedtas som 

kommunens boligpolitiske handlingsplan med følgende endringer: […] 
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som reguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. Forslaget fra en representant om 

tillegg til innstillingen, ble også vedtatt. 

 

Revisors funn 

Revisor har fått opplyst fra Hemnes kommune v/avdelingsleder VA at de i byggeprosessen av 

renseanlegget vurderte etablering av tømmestasjon for bobil. Det ble av Statens Vegvesen gitt 

dispensasjon for avkjørselstillatelse til anlegget, men kun for bruk til kommunens drift av anlegget. 

Avdelingsleder har videre fortalt til revisor at det ikke var ønskelig med påslipp fra kjemikalietoalett 

på et høygradig renseanlegg fordi kommunen da ikke vil ha oversikt over hvilke konsekvenser dette 

får for renseprosessen.  

 

Avdelingsleder opplyste at kommunen har vurdert å etablere en tømmestasjon for bobiler ved 

kommunens avløpspumpestasjon på Bjerka som en erstatning for tømmestasjon ved Korgen 

renseanlegg. En slik etablering er ikke finansiert i skrivende stund, og kommunen er usikker på om 

en slik løsning kan finansieres over selvkostområdet.  

 

Revisors vurdering 

Revisor legger til grunn opplysningene fra kommunen om at de vurderte og undersøkte mulighet 

for å tilrettelegge for tømmestasjon for bobiler ved Korgen renseanlegg. Etter revisors vurdering har 

administrasjonen oppfylt revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i 

politikernes vedtak. 

 

5.1.3 Sak 5/14 Ny lokalisering av renseanlegg Hemnesberget planstart 

Kommunestyret ble i denne saken forelagt ulike alternativer for plassering av renseanlegg. 

Kommunestyret vedtok at det for det videre arbeidet skulle legges til grunn at nytt renseanlegg for 

Hemnesberget lokaliseres på fylling tilknyttet moloen. Et tilleggsforslag ble også vedtatt av 

kommunestyret. 

 

Revisors funn 

Avdelingsleder VA har opplyst til revisor at det er vurdert å etablere en tømmestasjon ved det nye 

renseanlegget på Hemnesberget. På grunn av begrenset adkomst til dette anlegget er det vurdert 

flyttet til avløpspumpestasjonen i Sjøgata på Hemnesberget. En slik etablering er ikke finansiert i 

skrivende stund, og kommunen har opplyst at det er usikkert om en slik løsning kan finansieres over 

selvkostområdet.  

 

Revisors vurdering 

Basert på uttalelser fra Hemnes kommune vurderer revisor at administrasjonen har oppfylt 

revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak.  

Vedtak: 

Detaljregulering for Korgen renseanlegg fastsettes som reguleringsplan i henhold til plan- og bygningslovens § 

12-12 med følgende tillegg: Det sees på muligheten for at det nye renseanlegget tilrettelegges for tømmestasjon 

for bobiler. 

Vedtak: 

1. For det videre arbeidet legges det til grunn at nytt renseanlegg for Hemnesberget lokaliseres på fylling 

tilknyttet, moloen, alternativ P2.2. 

2. Utkast til reguleringsplaner for alternativene P1, P2 og P3 vedtas ikke. 

3. Det sees på muligheten for at det nye renseanlegget tilrettelegges for tømmestasjon for bobiler og båter. 
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5.1.4 Sak 6/14 Endring av utbyggingsavtale med Statkraft – ny behandling 

Hemnes kommune hadde en utbyggingsavtale med Statkraft som innebar blant annet at det skulle 

transporteres stein for kr 5 millioner til sjeteen på Bjerka industriområde. Statkraft fremla ønske om 

å erstatte avtalepunktet om «stein til Bjerka» med andre ytelser. Statskraft tilbød kr 6,5 millioner 

som en finansiell ytelse dersom det ikke transporteres stein. Ytelsen ville kunne brukes innenfor 

rammen av kommuneavtalens formål til tiltak i influensområdet7 for kraftverket og til 

næringsutvikling i kommunen idet steintransporten til Bjerka hadde dette til formål. 

 

Revisors funn 

Revisor har mottatt en oppstilling av regnskap fra økonomisjefen i Hemnes kommune som viser at 

1,5 millioner kroner står på et fond øremerket industriområdet Bjerka.  

 

Neste kommunestyremøte var 22.4.2014. Administrasjonen la da fram forslag, i sak 23/14, om at de 

resterende 5 millioner kronene settes av på bundet fond for senere prioriteringer. I konklusjonen i 

saksutredningen står det at av de 5 millioner kronene bør det settes av, kr 1 millioner til 

næringsformål i 2014, der eventuelle restmidler avsettes på fond til næringsformål. Resterende 

beløp på kr 4 millioner settes av på bundet fond for senere prioritering av bruken.  

 

Revisors vurdering 

Revisor har undersøkt kommuneadministrasjonens oppfølging av punkt 2 i kommunestyrets sak 

6/14. Iverksettelse av vedtaket innebar at det ble gitt tilbakemelding innen et konkret tidspunkt. 

Opplysningene vi har mottatt viser at administrasjonen har utført det som fremgår av denne delen 

av vedtaket. Revisors vurdering er at administrasjonen har oppfylt revisjonskriteriet om å 

gjennomføre tiltak i tråd med ordlyden i politikernes vedtak. Også revisjonskriteriet om å 

gjennomføre tiltak i henhold til fastsatt frist er oppfylt. 

                                                 
7 Området som påvirkes av aktiviteten 

Vedtak: 

1. Hemnes kommunestyre vedtar alternativet med å bruke kr. 6,5 mill. til andre formål innenfor rammen av 

utbygningsavtalens intensjoner samt næringsformål. Av de 6,5 millionene settes det av kr. 1.5 millioner på et fond 

øremerket industriområdet Bjerka. Disse midlene skal brukes til å rydde opp/fylle opp eksisterende sjeté. 2. Det 

lages egen sak angående bruken av de resterende 5 millioner kronene til neste kommunestyremøte. 3. […] 
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5.2 Kommunestyremøte 22. april 2014 

Kommunestyret i Hemnes kommune behandlet i møte 22.4.2014 15 saker; sakene 19/14 til 33/14. 

Blant de 15 sakene har vi valgt ut to av dem for undersøkelse.   

 

5.2.1 Sak 22/14 Næringsstrategier for Hemnes 2013 -2023 – sluttbehandling 

Da kommunestyret vedtok administrasjonens forslag til næringsstrategier ønsket de at enkelte 

endringer ble gjort i den. Endringene som kommunestyret vedtok er markert i rød skrift i tekstboksen 

nedenfor. Kommunestyret vedtok også at det skal utarbeides en næringspolitisk handlingsplan som 

skal revideres årlig. 

 

Revisors funn 

På Hemnes kommunes hjemmeside finner vi «Næringsstrategier for Hemnes kommune 2014-

2023». Strategien inneholder blant annet den teksten som vi har gjengitt i tekstboksen ovenfor. 

Revisor har gjennomgått møteprotokoller, og kan ikke finne at administrasjonen årlig har lagt fram 

en næringspolitisk handlingsplan for revidering.   

 

Revisors vurdering 

Kommunens næringsstrategier inneholder de tillegg som ble vedtatt av kommunestyret i sak 22/14. 

Revisors vurdering er dermed at administrasjonen for denne delen av vedtaket har oppfylt 

revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak. Ettersom det 

ikke foreligger dokumentasjon på årlig revidering av næringspolitisk handlingsplan, vurderer vi for 

denne delen av vedtaket at administrasjonen ikke har oppfylt revisjonskriteriet om å gjennomføre 

tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak. 

 

5.2.2 Sak 24/14 Trafikksikkerhetsplan 

Kommunestyret vedtok i sak 24/14 fremlagte trafikksikkerhetsplan med ett tillegg. Tillegget er 

markert i rødt i tekstboksen, og vi har undersøkt om administrasjonen har gjort justering i henhold 

til vedtaket. 

  

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar vedlagte forslag til næringsstrategier for Hemnes kommune for perioden 2013-2023 som 

kommunens næringsplan for 2013-2023 med følgende tillegg: 

- s.5, under «Status for næringsarbeid i Hemnes i 2013» (forandres til 2014) legges følgende formulering til: 

Kommunen jobber med et forprosjekt med tanke på å bli godkjent som medlem i Norske parker med «Okstindan 

natur- og kulturpart». 

-s. 15, under «Framtidig organisering av næringsarbeidet» legges følgende formulering til under konklusjon: 

«for å kunne følge opp næringsarbeidet og bedriftene i kommunen på en god måte vil det være formålstjenlig for 

Hemnes kommune å være medlem av og jobbe i samarbeid med Ranaregionens Næringsforening». 

- Petroleumsvirksomhet må være et område som omtales i planen. Det bes om at rådmannen finner en egnet 

formulering rundt dette. 

 

For gjennomføring av det løpende næringsarbeidet utarbeides det en næringspolitisk handlingsplan som 

revideres årlig – jf. kommuneplanens samfunnsdel kap. 3.2. Formannskapet vedtar handlingsplanen. 

 

Vedtak: 

Trafikksikkerhetsplanen for 2014-2017 vedtas med følgende endring: 

7.1 Nullvisjonen 

Hemnes kommune har en visjon om ingen drepte og ingen hardt skadde i trafikken. 
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Revisors funn 

Trafikksikkerhetsplanen for 2014-2017 – som er tilgjengelig på kommunens nettsider – inneholder 

nullvisjonen som kommunestyret vedtok. 

 

Revisors vurdering 

Som følge av ovennevnte er revisors vurdering at administrasjonen har oppfylt revisjonskriteriet om 

å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak.  

 

5.2.3 Sak 28/14 Strategisk plan enhet skole 2013-2022 

I sak 28/14 ble kommunestyret forelagt strategisk plan enhet skole 2013-2022. Denne ble vedtatt 

med noen tillegg. I pkt. 5.2.3.1 gjengir vi vedtaket til kommunestyret hvor tilleggene fremkommer, 

og vi har undersøkt om administrasjonen har endret planen i henhold til kommunestyrets ønsker. 

Ved vedtakelsen av planen ble administrasjonen forpliktet til å oppnå målene/utføre tiltakene i 

planen. I pkt. 5.2.3.2 gjengir vi konkrete tiltak nevnt i planen, og som vi vurderer om 

administrasjonen har gjennomført. 

5.2.3.1 Kommunestyrets vedtak om endringer i strategisk plan enhet skole 

 

Revisors funn 

Revisor har gjennomgått kommunens strategiske plan enhet skole 2013-2022 som er tilgjengelig på 

kommunens nettsider. Planen som er tilgjengelig på nett inneholder ikke tilleggene som 

fremkommer av vedtaket i sak 28/14.   

 

Revisors vurdering 

Som følge av ovennevnte er revisors vurdering at administrasjonen ikke har oppfylt 

revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak. 

 

5.2.3.2 Fra strategisk plan enhet skole 

I planen fremgår det hva som skal oppnås innenfor enhet skole. Skoleeiers visjon er at skolene i 

Hemnes kommune skal gi elevene undervisning med høy kvalitet som gir elevene 

mestringsopplevelser hver dag. Blant det som skal gjennomføres for å oppnå kommunens mål, er 

det noen tiltak som er beskrevet på overordnet nivå. Andre oppgaver er konkret angitt. Revisor kan 

i denne forvaltningsrevisjonen gjøre vurderinger av iverksettelsen av de tiltakene som er konkret 

angitte. I tekstboksen nedenfor er de tiltakene som vi har undersøkt iverksettelsen av. 

 

 

Vedtak: 

Strategisk plan enhet skole vedtak med følgende tillegg: 

Skoleeier ønsker at tilgjengelig kompetanse brukes til det beste for elevene. Dette innebærer også bruk av 

lærerkreftene på tvers av skolene ved behov. 

Plan pkt Læringsmiljø: Siste setning forlenges med: Blant annet ved statistisk rapportering om bruk av 

handlingsplan mot mobbing ved den enkelte skole 
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Revisors funn 

For at kommunestyret skal kunne utføre sine oppgaver – som er blant annet å drøfte 

tilstandsrapporten – må administrasjonen legge denne fram for kommunestyret.  

 

Administrasjonen har oversendt revisor Tilstandsrapport for skolene i Hemnes for årene 2014, 2015 

og 2016, og vi ser i protokoller fra kommunestyrets møter i juni 2015, november 2016 og november 

2017 at administrasjonen har fremlagt tilstandsrapportene for kommunestyret. Tilstandsrapportene 

inneholder ikke statistisk rapportering om bruk av handlingsplan mot mobbing ved den enkelte 

skole8, jf. kommunestyrets vedtak i sak 28/14 som redegjort for i punkt 5.2.3.1 ovenfor.  

 

Når det gjelder mobbeplaner har enhetsleder for skole oversendt disse til revisor. Det foreligger 

mobbeplaner for Hemnes sentralskole, Bleikvassli skole, Bjerka skole, Finneidfjord skole og 

Korgen sentralskole. Enhetsleder for skole har gitt revisor informasjon om at Hemnes har en såkalt 

utvidet Dialogmodell opp mot skolene. Rådmannen, ordfører, leder av oppvekst- og kulturutvalget, 

hovedtillitsvalgt, utdanningsforbundet og enhetsleder skole er på årlige dialogmøter rundt på 

skolene. I den forbindelse diskuteres blant annet læringsmiljø, mobbeplaner og læringsresultat. 

Rektorene er i oppvekst- og kulturutvalget årlig og legger fram antimobbeprogrammet, 

                                                 
8 Som vi redegjør for i pkt. 6.2.2 nedenfor vedtok kommunestyret i møte i juni 2015 at skolene skulle rapportere bruk 

av mobbeplanene gjennom tilstandsrapporten, men at det ikke er inntatt i rapporten for 2016 

Strategisk plan enhet skole 2013-2022 

Styringsdialog om kvalitet 

- Det skal være tett dialog mellom skoleeier og skole 

- Vi skal være en skoleeier som etterspør og følger opp resultater og kvalitet 

- Dette skal skje gjennom årlig drøfting av tilstandsrapporten i kommunestyret 

- Dette skal skje gjennom at representanter for politisk og administrativ skoleeier møter skolene gjennom organiserte og 

lærende møter på den enkelte skole 

Tydelig ledelse 

- Administrativ skoleeier skal følge opp rektorer gjennom årlige ledersamtaler. 

- Rektor skal følge opp lærere og øvrige ansatte gjennom årlige medarbeider- og utviklingssamtaler. […] 

Grunnleggende ferdigheter 

- Tiltak: Den enkelte skole skal sette egne resultatmål som skal følges opp av rektor og skoleeier. 

Skoleutvikling 

- Den enkelte skole velger satsnings – og utviklingsområder som varer i minimum 3-5 år. 

- Skolene skal kun ha 1-2 satsningsområder samtidig. […] 

- Alle skoler skal ha skriftlige planer for sine utviklings – og satsningsområder. Evaluering og justering av 

utviklingsarbeidet må beskrives i planen. 

Læringsmiljø  

Hemnes kommune skal ha skoler som aktivt følger opp mobbing og uønsket atferd. Vi skal jobbe med fokus på 

forebygging og motivasjon for at alle elever skal oppleve trivsel og trygghet. Arbeidet skal vises i skolenes egne 

handlingsplaner mot mobbing. Skoleeier skal få informasjon om status i dette arbeidet gjennom den årlige 

tilstandsrapporten.  

Kompetanse 

- Det skal utarbeides kompetanseplan for enheten som viser behov og tiltak. 

- Kompetanseplanen skal legges fram for politisk skoleeier. […] 

Hvordan realiseres planen? 

- Hver skole utarbeider årlig handlingsplan for skoleutvikling og kvalitet. Planen inneholder mål, tegn på måloppnåelse, 

tiltak og evaluering.  

- Administrativ og politisk skoleeier skal gjennomføre årlige tilsynsbesøk der mål og måloppnåelse er gjenstand for 

samtale og refleksjon. 

- Hver skole skal hvert år gjennom arbeidet med egen tilstandsrapport vurdere evaluering og justering av tiltak i sine 

handlingsplaner for skoleutvikling og kvalitet. 
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skoleresultater og hva som er de respektive skolenes satsingsområder. Enhetsleder for skole 

rapporterer årlig til kommunestyret. 

 

Enhetsleder har sendt oss programmet for møtene som har vært avholdt ved de respektive skolene i 

årene 2016, 2017 og 2018. Det fremkommer av dokumentene at følgende skal delta i møtene: 

enhetsleder skole, rådmann, ordfører, leder Utdanningsforbundet og leder for oppvekst- og 

kulturutvalget.  

 

Den strategiske planen for enheten inneholder noen bestemmelser om ledelse. Enhetsleder for skole 

har sendt enhetens årshjul for 2018-2019. Det følger av denne at rektor er ansvarlig for å 

gjennomføre medarbeider- og utviklingssamtaler med personalet ved skolen og at fristen for dette 

er i mai. Det følger videre at enhetsleder senere i måneden har ansvar for å gjennomføre leder- og 

utviklingssamtaler med rektor.  

 

Kommunens strategiske plan inneholder informasjon om hvilke grunnleggende ferdigheter elevene 

skal ha. Revisor har etterspurt fra kommunen om den enkelte skole har satt egne resultatmål, 

eventuelle fastsatte resultatmål og planer for utviklings- og satsingsområder. Det fremkommer i 

programmene for de årlige møtene på skolene, der både administrativ og politisk ledelse deltar, at 

skolen sitt satsingsområde er tema. Andre temaer er blant annet læring/resultater over tid, 

spesialundervisning, læringsmiljø/kultur og kompetanse. Skolenes mål fremkommer også i 

kommunens årsmelding. 

 

Revisor har også fått tilsendt fra kommunens Kompetanseplan for Hemnesskolene 2013-2016. 

Kartleggingene av den pedagogiske kompetansen ved skolene viste at behovet for å møte 

kompetansekrav var størst i fagene engelsk, norsk og matematikk. 

 

I enhet skoles kvalitetsvurderingssystem fremkommer det blant annet at skoleårets virksomhetsplan 

skal ferdigstilles innen 31. august.  

 

Revisors vurdering  

Kommunen v/enhet skole har forelagt revisor dokumentasjon som belyser praksis i enheten når det 

gjelder styringsdialog om kvalitet, ledelse, resultatmål, læringsmiljø og kompetanse. Det er også 

informasjon om dette i kommunens årsmeldinger.  

 

Basert på ovennevnte er revisors vurdering at administrasjonen har oppfylt revisjonskriteriet om å 

gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak. Revisor presiserer at vi ikke har gjort 

undersøkelser hos hver enkelt skole herunder snakket med rektorene ved skolene. Vi kan derfor ikke 

utelukke variasjoner/ulik grad av ivaretakelse av krav i den strategiske planen.  

 
Blant tiltakene i strategisk plan enhet skole 2013-2022 var at kompetanseplan skal legges fram for 

politisk skoleeier. Rådmannen har utarbeidet kompetanseplan som er forelagt kommunestyret.  
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5.3 Kommunestyremøte 17. juni 2014 

Kommunestyret i Hemnes kommune behandlet i møte 17.6.2014 20 saker; sakene 1/14 til 20/14. 

Blant de 20 var det to av dem som etter ordlyden påla administrasjonen å iverksette konkrete 

tiltak/utføre en handling, og som vi dermed har inkludert i undersøkelsen.  

 

5.3.1 Sak 11/14 Oppfølging av planstrategi for Hemnes kommune 2012-2015 

Planstrategien for Hemnes kommunestyre ble vedtatt av kommunestyret i sak 71/12. I fremlegg til 

sak 11/14 er det informasjon om tidsmålene for kommuneplanens samfunnsdel og tematiske 

kommuneplaner. Rådmannen redegjør for at organisasjonen ikke har hatt kapasitet til å igangsette 

arbeidet med kommunedelplanene, at det er viktig å komme i gang og at det er behov for å 

framskaffe ny kunnskap. Ifølge et brev fra NAV til fylkesmannen utmerket Hemnes kommune seg 

negativt på sentrale indikatorer som blant annet sosialhjelp, antall barnevernstiltak, 

spesialundervisning og unge uføretrygdende. Kommunestyret vedtok blant annet i sak 11/14 at 

kommunen oppretter engasjementsstilling som planlegger fra og med september 2014 til og med 

desember 2015. 

 

Revisors funn 

På oppdrag fra Hemnes kommune har Nordlandsforskning utarbeidet rapporten Levekår for barn 

og unge i Hemnes kommune i 2015. I rapportens innledning heter det at formålet med rapporten er 

å levere forskningsbasert kunnskap om levekår i kommunen med spesielt fokus på oppvekstforhold 

for barn og unge, kunnskap som skal brukes i forbindelse med kommunens planarbeid. Rapporten 

inneholder kartlegging av samfunnsforhold, herunder boforhold, lønnsforhold, utdanningsnivå, 

sysselsetting og andel stønadsmottakere, utviklingstrekk i inngåtte ekteskap og skilsmisser, helse 

og trivsel, kriminalitet, samt tjenester og tilbud til barn og unge som omfatter barnehager, skole og 

undervisning, barnevern, fritidsaktiviteter og ressurser til kultur og fritidssektoren. Rapporten 

inneholder også resultatene fra workshop i Hemnes kommune, arrangert av Nordlandsforskning 20. 

februar 2015. Deltakere var fra ulike sektorer og nivåer i det kommunale tjenestetilbudet og fra 

frivillige organisasjoner. Spørsmålene som ble diskutert omhandlet blant annet Hemnes kommunes 

ressurser, utfordringer og muligheter i lys av rapporten.  

 

Revisors vurdering 

Revisor vurderer at revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes 

vedtak som oppfylt. 

Vedtak: 

(1) (1) Hemnes oppretter engasjementstilling som planlegger fra og med september 2014 til og med desember 

2015. 

(2) Utgiften belastes regnskapet 2014 slik: 1030.6354.301 

(3) Utgiften, inntil kr 120 000, finansieres av kompensasjon fra Statkraft 2014. Avsetning til bundet fond reduseres 

tilsvarende. 

(4) Budsjett 2014 reguleres i henhold til vedtak. 

(5) Utgiften, inntil kr 480 000, innarbeides i budsjett 2015 (og finansieres av kompensasjon fra Statkraft som er 

avsatt til fond 2014) 

(6) Hemnes kommune engasjerer forskningskompetanse for å få kartlagt og analysert de utfordringer som Hemnes 

kommune har, se vedlagte brev fra NAV leder. 

(7) Utgiften, inntil kroner 200 000, innarbeides i budsjett 2015 (og finansieres av 

kompensasjon fra Statkraft som er avsatt til fond 2014). 

(8) Hemnes kommune søker Fylkesmannen om skjønnsmidler 
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5.3.2 Sak 18/14 Arealplan for kunstige Leirelva - Høring 

Statkraft Energi AS søkte 5.2.2004 Olje- og energidepartementet (OED) om konsesjon for 

utbygging av Kjensvatn kraftverk. Konsesjonssøknaden ble innvilget 11.5.2007 og byggearbeidene 

ble startet opp våren/sommeren 2012. I den forbindelse la Statkraft fram for Hemnes kommune en 

arealplan for området ved Kunstige Leirelva med store avvik i forhold til det som var presentert i 

konsesjonssøknaden. Som følge av dette ga ikke teknisk- og miljøutvalget dispensasjon fra 

kommuneplanens arealdel. Statkraft søkte da OED om – og fikk innvilget vedtak om –statlig 

arealplan 25.5.2012 for Kjensvatn kraftverk med hjemmel i konsesjonsvedtaket fra 2007. Søknaden 

ble innvilget med et pålegg om at Statkraft i samarbeid med Hemnes kommune kommer til enighet 

om en løsning i saken, og det har derfor vært kontakt mellom de to partene og Norges vassdrags- 

og energidirektorat (NVE) om en utredning av alternativer til et åpent, tørrlagt reserveløp med en 

kapasitet på 20 m3 per sekund der Kunstige Leirelva rant i 2014. Statkraft har etter nærmere 

utredninger konkludert med at alternative løsninger blir for kostbare og/eller fordrer for teknisk 

utfordrende løsninger sammenlignet med miljøgevinsten som eventuelt kunne oppnås. På bakgrunn 

av dette la NVE ut en arealplan på begrenset høring med høringsfrist 18.6.2014. I sak 18/14 

behandlet kommunestyret Hemnes kommunens høringssvar, og kommunestyret ba blant annet 

administrasjonen om å be NVE om et møte for å diskutere saken. 

 

 
 

Revisors funn 

Revisor har fra administrasjonen mottatt utskrift fra kommunens saksbehandlings-/arkivsystem som 

viser den saksbehandling, dialog og politisk behandling som har vært i saken. Revisor har fått 

bekreftet fra administrasjonen at det i saken ikke er sendt en slik forespørsel om møte til NVE. 

Saksbehandler tok kontakt med NVE pr. telefon og argumenterte for å få et møte, men NVE ga 

tilbakemelding om at de ikke ønsket flere møter i saken. Ifølge kommunen ble ordfører orientert, 

og det ble besluttet at det ikke hadde noe hensikt å sende et skriftlig brev om saken. 

 

Revisors vurdering 

Vedtaket påla administrasjonen å be om et møte, og det var ikke krav om gjennomføring av et møte. 

Som følge av kommunens opplysninger er revisors vurdering at administrasjonen har oppfylt 

revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak. 
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5.4 Kommunestyremøte 16. september 2014 

Kommunestyret i Hemnes kommune behandlet i møte 16.9.2014 ti saker; sakene 21/14 til 30/14. Vi 

har undersøkt oppfølgingen av tre av vedtakene. 

 

5.4.1 21/14 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018, rammer og bestillinger 

I møte 16.9.2014 ba kommunestyret rådmannen om å blant annet utarbeide en sak som skulle gi 

grunnlag for kommunestyrets mål/tiltak for budsjettet 2015.  

 

Revisors funn 

Til kommunestyrets møte 4.11.2014 hadde rådmannen laget en utredning som omfattet alle 

sektorene/tjenestene i kommunen. Det vises til at det er rådmannens bidrag/svar på kommunestyrets 

bestilling. Kommunestyret vedtok dokumentet med noen endringer i sak 36/14. 

 

Revisors vurdering 

Som følge av at rådmannen fremla målsetninger for kommunestyrets budsjettarbeid for 2015, er 

revisors vurdering at administrasjonen har oppfylt revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i 

henhold til ordlyden i politikernes vedtak. I vurderingen har vi lagt vekt på kommunestyrets vedtak 

Vedtak: 

Planrammer drift: 

Inntekter til fordeling 2015,2016, 2017 og 2018 blir i henhold til Budsjettskjema 1A drift (2015-2018), 

mellomalternativet, i økonomisk ståsted. 

Fordeling av inntekter 

Som en intensjon gjøres det en prosentvis rammejustering i henhold til oppsatt tabell s. 182 i sakspapirene til 

kommunestyret 16.9.2014. 

[…] 

Generelt til økonomiplanen 

Hemnes kommune skal styres etter kommunens planverk, bestillinger og mål som settes i økonomiplanen. Det 

skal utarbeides konkrete mål tilknyttet hver enhet i planperioden. 

Målene skal være av kvalitativ art og knyttet opp til målsetninger i planverk i Hemnes kommune. 

Utredninger drift: 

Innenfor den vedtatte planrammen bes rådmannen legge frem et fullstendig forslag til budsjett og økonomiplan. 

Budsjettet og økonomiplanen skal gjenspeile de mål kommunestyret ønsker oppnå. Målene skal vedtas i en egen 

sak til kommunestyret i kommunestyremøtet 4. november 2014. I forbindelse med fremlegging av budsjettet må 

følgende viktige endringer i tjenestetilbudet beskrives og begrunnes. Følgende områder ønsker kommunestyret det 

ses nærmere på: 

- Reduksjon gebyr vann og avløp 

Det ønskes en beskrivelse av hvordan gebyrkostnadene for vann og avløp kan reduseres i løpet av kommende 

økonomiplanperiode. 

- Veier 

Med utgangspunkt i den nylig vedtatte hovedplan vei ønskes utarbeidet en oversikt over hvilke veier som kan 

vedlikeholdes hvert år i økonomiplanperioden ved økning i bevilgning på henholdsvis 2 og 4 millioner kr pr år. 

Dette må også sees i sammenheng med utbedringer og investeringer i V/A-anlegg. 

 

For budsjett 2015 ønskes et forslag til en tydelig prioriteringsliste innenfor en økning av bevilgninger på 2 og 4 

millioner kroner. Tidspunkt for ferdigstillelse av hver vei ønskes med fokus på effektiv og tidlig ferdigstillelse. 

 

INVESTERING 

Med utgangspunkt i kommunens økonomiske situasjon og den store lånegjelda ønskes det et lavt investeringsnivå 

i kommende økonomiplanperiode. Det bes om at rådmannen legger frem et investeringsforslag i henhold til den 

intensjonen med fokus på lovpålagte oppgaver, investeringer som kan redusere driftsutgiftene, investeringer som 

ivaretar liv og helse og investeringer som fremmer det estetiske bildet av kommunen. 
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i sak 36/14 hvor dokumentet ble lagt til grunn. Revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold 

til fastsatt frist er oppfylt. 

 

5.4.2 23/14 Utsettelse for utarbeidelse av plan for bosetting, oppfølging og norskopplæring for 

bosatte flyktninger 

I juni 2014 ble det framsatt sak for formannskapet om bosetting av flyktninger. Administrasjonen 

redegjorde for kommunestyret i møte 16.9.2014 om at arbeidet med planen tok tid. Kommunestyret 

ga ny frist for ferdigstillelse av planen. 

 

Revisors funn 

Rådmannen fremla i kommunestyremøte 16.6.2015 en plan kalt «Flyktningplan Hemnes 2015». 

Planen omhandler bosetting, oppfølging og norskopplæring, og ble tatt til etterretning av 

kommunestyret i sak 24/15. 

 

Kommunestyresak 23/14 ble fulgt opp i sak 24/15 Plan for bosetting, oppfølging og norskopplæring 

for nyankomne flyktninger i kommunestyremøte 16.6.2015. Vedlagt møteinnkallingen til saken lå 

dokumentet Plan for bosetting, oppfølging og opplæring av flyktninger. Kommunestyret vedtok i 

sak 24/15 at planen tas til etterretning.  

 

Revisors vurdering 

Ved at plan for bosetting, oppfølging og norskopplæring var utarbeidet og ble fremlagt for 

kommunestyret i juni 2015, er revisors vurdering at administrasjonen har oppfylt revisjonskriteriet 

om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak. Også revisjonskriteriet om å 

gjennomføre tiltaket innenfor fastsatt frist er oppfylt. 

 

5.4.3 Sak 24/14 Anbefalte måleindikatorer for sosialtjenesten i NAV  

I denne saken fremla administrasjonen for kommunestyret såkalte måleindikatorer for bruk i NAV. 

En arbeidsgruppe nedsatt av direktoratet bestående blant annet av Kommunenes Sentralforbund 

(KS) hadde anbefalt flere kommunale indikatorer som kan være til hjelp i resultatoppfølgingen 

innen NAVs kommunale tjenester. Kommunestyret vedtok rådmannens innstilling om at 

indikatorene skulle brukes og at det skulle fremlegges et strategidokument for NAV. 

 

Revisors funn 

Verken kommunen eller revisor kan finne informasjon som tilsier at et strategidokument for 

sosialtjenesten i NAV har blitt fremlagt for formannskapet.  

 

  

Vedtak: 

Utarbeidelse av plan for bosetting, oppfølging og norskopplæring som skal legges som grunnlag for et vedtak om 

bosetting, utsettes til juni 2015 

Vedtak: 

Måleindikatorene foreslått av Arbeids- og velferdsdirektoratet implementeres i NAV Hemnes til oppfølging. 

Grenseverdier fastsettes som beskrevet i leder for NAV sin orientering (se vedlegg). Målekortet brukes først og 

fremst som administrativt verktøy, men gjøres tilgjengelig for formannskapet ved forespørsel. Rådmannen legger 

frem et strategidokument for sosialtjenesten i NAV i formannskapets desembermøte 
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Revisors vurdering 

På bakgrunn av ovennevnte er revisors vurdering at administrasjonen ikke har oppfylt 

revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak.  

 

5.5 Kommunestyremøte 4. november 2014 

Kommunestyret i Hemnes kommune behandlet i møte 4.11.2014 ti saker; sakene 32/14 til 41/14. I 

tillegg var det i dette møtet fem referatsaker og to orienteringssaker. Blant de ti sakene ble det i fem 

truffet vedtak som innebar at administrasjonen skulle iverksette tiltak/utføre en handling.  

 

 

5.5.1 Sak 36/14 Mål for budsjett 2015 

Rådmannen var til dette møtet bedt om å legge fram mål for budsjettarbeidet pr enhet/tjeneste i 

kommunen, jf. opplysninger i rapportens kapittel 5.4.1 om kommunestyrets sak 21/14. 

Kommunestyret vedtok å benytte målene med noen omformuleringer. Det fremkom også et 

tilleggsforslag som ble vedtatt. 

 

Revisors funn 

Fergeforbindelsen Hemnesberget-Leirvika ble vedtatt nedlagt av Nordland fylkeskommune da 

Toventunnelen offisielt åpnet for trafikk. Revisor er forelagt dokumentasjon som viser at 

administrasjonen har jobbet for ny fergeforbindelse9. Rådmannen orienterte om dette i 

kommunestyrets møte 9.12.2014. 

 

Revisors vurdering 

Etter revisors vurdering har administrasjonen oppfylt revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i 

henhold til ordlyden i politikernes vedtak.  

 

                                                 
9 Vårt notat 4.11.2018 til kontrollutvalget i Hemnes (om såkalte hastesaker) inneholder informasjon om tiltak i 

forbindelse med nedleggelse av Hemnesferga 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar å benytte «Mål for budsjett 2015» med følgende endringer og tillegg som 

grunnlagsdokument for arbeidet med årsbudsjett 2015: 

s. 7 Skole, under indikatorer: 

«Setningen: «Nedgang i antall elever som ikke fullfører videregående opplæring» forandres til «Øke antall elever 

som gjennomfører videregående opplæring.» 

s. 10 Barnehage, under mål 4 

Målet skal lyde: Samarbeidet med barnevernet og helsestasjonen slik at barn og foreldre får den hjelp og støtte de 

har krav på og behov for. 

s. 13 Teknisk, under mål 1 

Setningen: «Veiene skal oppgraderes i henhold til nivå 3 s. 34 i Hovedplan veg» bytte ut med Bevilgningen til 

oppgradering av kommunale veier skal økes». 

s. 16 Barnevern, under mål 4 

Målet skal lyde: Gjennom faste samarbeidsarenaer skal barn og unge sikres den hjelp de har krav på og behov for 

Nytt mål: Teknisk, mål 1 

Det skal jobbes for ny fergeforbindelse Utskarpen – Hemnesberget – Leirvika.  

Helse og omsorg, mål 2, 

Styrke skolehelsetjenesten i 2015 
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5.5.2 Sak 38/14 Kommunereformen - utredningsalternativer for Hemnes 

 

Revisors funn 

Kommunestyret hadde møte 16.6.2015. Administrasjonen fremla ikke i dette møtet en rapport om 

ulike alternativer for Hemnes. Rapporten ble fremlagt for kommunestyret i møte 3.11.2015 og det 

er gjort utredninger av ulike alternativer til framtidig kommunestruktur. Kommunestyret vedtok i 

sak 49/15 at utredningsarbeidet var et godt nok grunnlag for å fatte vedtak i saken, og at det ikke 

var hensiktsmessig å utrede de øvrige alternativene som bestemt av kommunestyret i sak 38/14. Det 

var ønskelig at Hemnes kommune skulle fortsette som egen kommune. 

 

Når det gjelder fase 2 er revisor forelagt informasjon om at det ble avholdt folkemøte om 

kommunereformen den 29.10.2015. Det ble orientert om at kommunestyret valgte å avslutte 

prosessen og satse på å gå videre som egen kommune.   

 

Revisors vurdering 

Etter revisors vurdering er revisjonskriteriet om at administrasjonen skal gjennomføre tiltak i 

henhold til ordlyden i politikernes vedtak oppfylt når det gjelder innhenting og sammenstilling av 

faktagrunnlag for ulike alternativer for kommunestruktur. Etter revisors vurdering er 

revisjonskriteriet om at kommunestyrets vedtak skal iverksettes innenfor fastsatt frist ikke oppfylt.  

 

Det er ikke relevant å vurdere administrasjonens oppfølging av vedtaket om fase 2 da 

kommunestyret valgte å avslutte prosessen i sak 49/15. 

 

 

 

  

Vedtak:  

Hemnes kommune går videre med utredninger av følgende alternativer til framtidig kommunestruktur for 

Hemnes: 

1) Fortsette som egen kommune – evt. med mindre grensejusteringer. 

2) Inngå i en storkommune med Rana, Lurøy og Nesna (evt. flere) 

3) Inngå i en storkommune med Grane, Hattfjelldal og Vefsn 

4) Inngå i en kommune med Hattfjelldal eller i en kommune med Hattfjelldal og 

Grane 

5) Inngå i en storkommune med Rana og Vefsn 

6) Inngå i en storkommune med Hattfjelldal, Hemnes og Rana 

 

Første fase med innhenting og sammenstilling av faktagrunnlaget for de ulike alternativene utføres 

administrativt med ferdigstillelse av rapport innen 1. juni 2015. Kommunestyret forutsetter at politikerne 

involveres i videreføringen av prosessen i neste fase når vurderinger og prioriteringer skal gjøres på grunnlag av 

framskaffet informasjon.  

 

Likeens må befolkningen involveres på en grundig måte i fase 2. Fase 2 må være ferdig utredet forsommeren 

2016 slik at kommunestyret har grunnlag for å fatte endelig vedtak i juni 2016 om framtidig kommunestruktur 

for Hemnes. 
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5.6 Kommunestyremøte 10. desember 2014 

Kommunestyret i Hemnes kommune behandlet i møte 10.12.2014 elleve saker; sakene 48/14 til 

58/14. I tillegg var det i dette møtet to referatsaker. Blant de elleve sakene har vi undersøkt hvordan 

to av vedtakene har blitt fulgt opp av administrasjonen. 

 

5.6.1 49/14 KPA Korgen – Ny behandling av planprogram 

Kommunestyret behandlet 10.12.2014 planprogram for kommuneplanens arealdel. Revisor har ikke 

undersøkt hvorvidt tiltak faktisk er gjennomført, men om administrasjonen har endret planen i 

henhold til kommunestyrets vedtak. Endringene kommunestyret ønsket sammenlignet med det 

forelagte forslaget til planprogram, er markert i rødt i tekstboksen. 

 

Revisors funn  

Det er informasjon på kommunens internettsider om de endringer kommunestyret vedtok, jf. 

tekstboksen. Det er også gitt orientering om at fastsatt planprogram var oversendt til de som hadde 

gitt uttalelse.  

 

Revisors vurdering  

Revisors vurdering er at administrasjonen har oppfylt revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i 

henhold til ordlyden i politikernes vedtak. 

 

  

Vedtak: 

Hemnes kommunestyre vedtar forslag til planprogram for Kommuneplanens arealdel for Korgen (01.10.14), jf. 

plan- og bygningslovens § 11-13 med følgende tillegg: 

Listen over hvilke utbyggingstiltak eller omdisponeringer kommunedelplanen skal vurdere, s.13 i planen, 

forandres på følgende punkter: 

Pkt. 5, Siste del av setningen utgår. Punktet lyder da som følger: «Olderneset: omregulering av LNF-område til 

sentrumsutvikling. Avklare plassering av kunnskapssenter for vann og vannkraft.» 

Det opprettes et punkt 8 med følgende tekst: «Vurdering av eventuell ny trasé for E6». 

Listen over hvilke utbyggingstiltak eller omdisponeringer kommunedelplan skal vurdere, s. 13 i planen, forandres 

på følgende punkter: 

Pkt. 1 forandres til: Svartmarka: Utrede formålsendring fra friområde og LNF til boligbebyggelse. Grøntområde 

nord og vest for Svartmarka BA6 i gjeldende KDP for Korgen, samt området øst for gamle E6 ved Bjørnstien, 

vurderes omregulert til boligformål. 

Pkt. 2 Siste setning strykes og erstattes med: Det skal tilrettelegges for mulig plassering av idrettshall i området 

nåværende håndballbane/Markusmomyra. 

Pkt. 3 forandres til: Svartebukta: vurdere utbyggingstiltak for deler av LNF til boligformål. Tømmerbakkmoen: 

Utrede er omregulering fra bare næringsformål til næringsformål og offentlig formål. 

Nytt pkt. 9: Planområdet utvides sørover bak Tømmerbakkmoen og følger grensen mot Mølnhusmoen, da 

området er egnet til boligformål. 
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5.6.2 Sak 55/14 Forvaltningsrevisjonsrapport vedr. rutiner for behandling av økonomisk 

sosialhjelp  

Revisors funn 

Revisor har ved gjennomgang av protokoller fra Hemnes kommunes kontroll funnet at 

administrasjonen redegjorde for at vedtaket ville effektueres i løpet av høsten 2015. Sekretariatet 

sendte på vegne av kontrollutvalget et brev til kommunen i oktober 2015 og purret på tilbakemelding 

i februar 2016. Rådmannens tilbakemeldinger på rapporten fremkommer i en sluttrapport av 

7.2.2017 fra kontrollutvalget i Hemnes kommune til kommunestyret. Basert på rådmannens 

opplysninger mener kontrollutvalget at kommunestyrevedtak 55/14 er iverksatt på tilfredsstillende 

måte. Kommunestyret tok rapporten til orientering i sak 21/17, i møte 4.5.2017. 

 

Revisors vurdering 

Revisor legger til grunn kontrollutvalgets vurdering av at rådmannen har iverksatt vedtaket i sak 

55/14. Revisors vurdering er at administrasjonen har oppfylt revisjonskriteriet om å gjennomføre 

tiltak i henhold til ordlyden i politikerens vedtak.  

 

  

Vedtak: 

Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten «Rutiner for behandling av økonomisk sosialhjelp» til 

orientering og ber rådmannen vurdere å imøtekomme tiltaksmomentene som trekkes frem i rapportens kapittel 8.  
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6 KOMMUNESTYRETS VEDTAK FRA 2015 

 

1. Er vedtak fra kommunestyret iverksatt av kommuneadministrasjonen?  

 

2. Melder kommuneadministrasjonen sin iverksettelse av politiske vedtak tilbake til 

politikerne i de tilfeller hvor det er forutsatt? 
 

 

 
 

I 2015 avholdt kommunestyret fem møter; 28.4.,16.6., 3.11., 8.12. og 9.12. Ingen av vedtakene i det 

førstnevnte kommunestyremøtet inngår i vårt undersøkelsesutvalg. Dette året vedtok 

kommunestyret blant annet strategi for frivillighet, kommunedelplan for barn og unge og 

kommunedelplan for helse og omsorg. Videre ble det gjort vedtak i sak om interkommunalt 

samarbeid innenfor barnevern. 

 

6.1 Kommunestyremøte 16. juni 2015 

Kommunestyret i Hemnes kommune behandlet i møte 16.6.2015 tretten saker; sakene 12/15 til 

24/15. I tillegg var det i dette møtet fire referatsaker og to orienteringssaker. Blant de tretten sakene 

ble det i fire truffet vedtak som innebar at administrasjonen skulle iverksette tiltak/utføre en 

handling.  

 

 

6.1.1 Sak 19/15 Strategi for frivillighet (2015-2019) 

 

Revisors funn 

Kommuneadministrasjonen bekrefter for revisor at saken, slik den er beskrevet i saksframlegg og 

strategi, ikke er fulgt opp.   

 

Videre fikk revisor opplyst at det pågår en møterunde med alle «bygdeutvalg», styret i 

Frivilligsentralen og til slutt et møte i Frivillighetsrådet. Dette blir gjennomført før sommeren i 2018. 

Her deltar ordfører, bygdeutvikler og undertegnede. Kommuneadministrasjonen informerer om at  

det høsten 2018 bli lagt frem sak for kommunestyret, med forslag til revisjon av 

Frivillighetsstrategien, etter samråd med ordfører. Etter møterunden vil det bli laget en felles 

oppsummering, som skal være med på å danne grunnlaget for saken som skal forberedes for 

kommunestyret til høsten 2018. Revisor er ikke forelagt informasjon om at handlingsplanen har blitt 

Revisjonskriterier: 

 

• Administrasjonen skal gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak 

• Administrasjonen skal gjennomføre tiltak i henhold til fastsatt frist 

 
          Kilde: Kommuneloven  

 

Vedtak: 

Hemnes kommunestyre vedtar fremlagte forslag til «Strategi for frivillighet», med handlingsplan for 2015 – 2019. 

Handlingsplanen skal rulleres en gang pr. år av kommunestyret. Kommunestyret skal minst en gang i hver 

valgperiode gjennomgå og behandle kommunens frivillighetsstrategi. 
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rullert årlig. Sak om frivillighetsstrategi er ikke framlagt for kommunestyret høsten 2018 slik som 

planlagt av administrasjonen. 

 

Revisors vurdering 

Administrasjonen har ikke rullert handlingsplanen årlig, og har dermed ikke oppfylt 

revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak. Kommunen 

har bestemt at sak om frivillighetsstrategi skal forelegges kommunestyret høsten 2018. Dette er ikke 

gjort, men revisor kan ikke gjøre vurdering av om revisjonskriteriet om gjennomføring av tiltak er 

oppfylt da vi i skrivende stund er i den samme valgperioden som da vedtaket ble truffet. 

 

6.1.2 Sak 22/15 Tilstandsrapport grunnskole  

Som redegjort for i pkt. 5.2.3.2 ovenfor ble Tilstandsrapporten for skole for 2014 fremlagt i 

kommunestyremøtet 16.6.2015, jf. krav i strategisk plan for enhet skole. Kommunestyret tok 

tilstandsrapporten til etterretning, men ønsket at rapportene for framtiden også skulle inneholde 

mobbeplanene. 

 

Revisors funn 

Administrasjonen har oversendt til revisor Hemnes kommunes Tilstandsrapport for skolene i 

Hemnes for 2015 og for 2016. Rapporten for 2015 ble fremlagt for kommunestyret i møte 3.11.2016 

og rapporten for 2016 ble fremlagt for kommunestyret i møte 2.11.2017. 

 

Skolenes bruk av mobbeplanene omtales ikke i disse.  

 

Revisors vurdering 

Revisor vurderer at revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes 

vedtak ikke er oppfylt. 

 

6.1.3 Sak 24/15 Plan for bosetting, oppfølging og norskopplæring for nyankomne flyktninger 

 

Revisors funn 

Hemnes kommune har oversendt dokumentasjon på terminsutbetaling av integreringstilskudd fra 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi). Dokumentet viser at kommunen har bosatt ti 

personer i 2015. 

 

  

Vedtak: 

Tilstandsrapporten tas til etterretning. For ettertiden rapporteres bruk av mobbeplanene ved skolene i 

«Tilstandsrapporten» for grunnskolene. 

Vedtak: 

2. Hemnes kommune bosetter 10 personer i 2015 […] 
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Revisors vurdering 

Revisor vurderer at revisjonskriteriene om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes 

vedtak og innenfor fastsatt frist som oppfylt. 

 

6.2 Kommunestyremøte 3. september 2015 

Kommunestyret i Hemnes kommune behandlet i møte 3.9.2015 seksten saker; sakene 25/15 til 

40/15. I tillegg var det i dette møtet fire referatsaker og to orienteringssaker. Blant de seksten sakene 

har vi valgt ut tre for undersøkelse av om tiltak er gjennomført.  

 

6.2.1 Sak 25/15 Politisk behandling av kommunedelplan Barn og unge – OKU, FSK OG KST 

Kommunestyret har vedtatt kommunedelplan for barn og unge. Planen gjelder for barnehage, skole, 

oppvekstmiljø, idrett, kultur og fritid. Planen inneholder mål og strategier. Strategier er 

fremgangsmåten for å nå et mål. Tekstboksen nedenfor inneholder strategier som revisor har 

undersøkt om administrasjonen har gjennomført. 

 

Revisors funn 

Enhetsleder for barnehage har sendt revisor dokumentasjon som viser at det er gjennomført 

brukerundersøkelser i barnehagene i barnehageårene 2015/2016, 2016/2017 og 2017/2018. Fra og 

med barnehageåret 2015/2016 ble «bedre kommune» sin brukerundersøkelse benyttet. Ifølge 

enhetsleder erfarte de at denne brukerundersøkelsen ikke tilfredsstilte deres behov, og at det var 

vanskelig å få ut en god rapport. De ønsket også å gjøre undersøkelsen «ikke anonym» slik at de 

kunne bruke den i dialog med foreldre/foresatte på foreldresamtaler. Fra og med barnehageåret 

2016/2017 brukte barnehagene en undersøkelse/verktøy levert av «emix». 

 

Revisor har ikke fått informasjon fra kommunen om det er utarbeidet virksomhetsplaner for SFO 

og fritidsklubbene.  

 

Revisors vurdering 

Ved å gjennomføre årlige brukerundersøkelser har administrasjonen oppfylt revisjonskriteriet om å 

gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak. Manglende tilbakemelding fra 

kommunen om virksomhetsplaner innebærer at revisor ikke kan vurdere hvorvidt revisjonskriteriet 

er oppfylt for den delen av kommunedelplanen for barn og unge.  

 

Fra kommunedelplan for barn og unge  

- Alle barnehagene i Hemnes gjennomfører årlige brukerundersøkelser  

- Alle SFO skal ha en virksomhetsplan som skal beskrive mål, innhold og fokusområder for aktiviteten. Planen 

skal si noe om fysisk aktivitet, kosthold/ernæring, leksehjelp og kultur- og fritidsaktiviteter. 

- Alle fritidsklubber skal ha en virksomhetsplan 
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6.2.2 Sak 26/15 Politisk behandling av kommunedelplan Helse- og omsorg – HOU, FSK KST 

Kommunestyret har vedtatt kommunedelplan for helse og omsorg. Også denne planen inneholder 

mål og strategier. Revisor har undersøkt administrasjonens oppfølging av enkelte av strategiene i 

planen.   

 

Revisors funn 

Folkehelsekoordinator har i brev 25.1.2016 til Nordland fylkeskommune orientert om 

folkehelsearbeidet i kommunen. Det inngår informasjon om helsefremmende skoler og barnehager, 

om hvordan folkehelsekoordinator jobber med andre enheter i kommunen, om bo- og tetthetsnære 

aktivitetstilbud samt om kommunen som helsefremmende arbeidsplass. Det er også informasjon om 

frisklivssentralen. Tilskuddet på kr 150 000 skal fordeles på disse nevnte områdene. 

 

I Hemnes kommunes «Folkehelseprofil 2017» har kommunen utarbeidet en oversikt over 

befolkningens helsetilstand. Folkehelseprofilen baseres på datamateriale fra Folkehelseinstituttet, 

og deres indikatorer for hva som er positive og negative faktorer for folkehelsa. Resultatene for 

Hemnes presenteres under overskriftene «Befolkning», «Levekår», «Miljø», «Skole», «Levevaner» 

og «Helse og sykdom», i tillegg til at dette også illustreres i et «folkehelsebarometer».  

 

I kommunedelplanens kapittel 1.5, Om kommunedelplanen Helse og omsorg, er kommunens 

«sentrale utfordringer» listet opp i en egen tekstboks, og er formulert til å være blant annet 

«oppfølging av samhandlingsreformen», «folkehelsearbeid på tvers av enheter og nivå», 

«forebyggende arbeid blant barn og unge», «utvikling av kompetanse og kvalitet», «økt 

brukermedvirkning». I kapittel 1.8, Kommuneplanens samfunnsdel – delmål, er det redegjort for 

konsekvenser og årsaksforhold under hvert punkt.  

 

I kommunedelplanens kapittel 1.5 står det at rapporten bygger på faktakunnskap og utviklingstrekk 

fra «Folkehelseprofil 2014» og «KOSTRA-rapport 2013», brukerundersøkelse i omsorgstjenesten, 

kommunens demografi, og tilbakemelding fra enhetene, brukerrepresentanter og innbyggere for 

øvrig. I kommunedelplanens kapittel 1.3, som beskriver planprosessen, står det blant annet at 

planarbeidet har vært drevet fram av en prosjektgruppe. En styringsgruppe sammensatt av 

administrasjon og tillitsvalgt har bidratt i den overordnede styringen av prosjektet. Det ble opprettet 

en plangruppe som besto av fagpersoner på feltet. Hovedoppgaven for plangruppene var å delta i 

drøftinger og gi innspill, for å forsikre at arbeidet som gjøres er relevant, faglig forankret og riktig 

prioritert i forhold til prosjektets målsettinger. Det har også blitt avholdt informasjons- og 

drøftingsmøter blant råd, foreninger og grupper i kommunen. I planens kapittel 1.5 er kommunens 

utfordringer listet opp, og i kapittel 2 fremkommer kommunens mål og strategier, som overordnet 

omhandler «folkehelse, forebygging og helsefremming».  

Kommunedelplan Helse og omsorg  

- Aktiviteter knyttet til folkehelsearbeid sluses gjennom en folkehelsekoordinator, og knyttes opp mot etablering av 

Frisklivssentral. 

- Det skal i Hemnes utarbeides en nødvendig oversikt over helsetilstand i befolkningen og positive/negative 

faktorer som påvirker denne.  

-Folkehelseutfordringene i kommunen må identifiseres, og konsekvenser og årsaksforhold må vurderes. […]  

Kommunens folkehelseutfordringer skal drøftes, og egne mål og strategier for utfordringer skal fastsettes. 

-Folkehelsearbeidet skal forankres i en egen kommunal plan for folkehelsen  

- Kommunen må vurdere øremerkede boliger med heldøgnstilbud 

- Barn og unge med spesielle behov skal ivaretas på en god måte, gjennom etablering av en koordinerende enhet 

for barn og unge  

-Sammenheng og kontinuitet i habilitering- og rehabiliteringsvirksomheter skal sikres gjennom en koordinerende 

enhet for voksne 

- Kommunen skal gjennomføre brukerundersøkelser annethvert år 
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I Hemnes kommunes Revidering av kommunedelplan. Fysisk aktivitet og naturopplevelser 2017 – 

2020 heter det at planen skal ivareta befolkningens interesser for de nevnte områdene, og viser 

innledningsvis til folkehelselovens definisjon på folkehelsearbeid som planen er tuftet på. Denne 

planen er en videreføring av tidligere «Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse», 

vedtatt av Hemnes kommunestyre i desember 2012.  

 

Hemnes kommune har etablert Koordinerende enhet for barn og unge og en Koordinerende enhet 

for voksne. Innbyggerne finner informasjon om dette på kommunens hjemmeside.  
 

Om brukerundersøkelser har kommunen redegjort for at omsorgstjenesten i Hemnes gjennomførte 

brukerundersøkelse i 2018. Den er tilgjengelig på kommunens hjemmeside, og har vært 

orienteringssak i helse- og omsorgsutvalget, og referatsak i eldrerådet og kommunestyret. 

 

Revisors vurdering 

Som følge av ovennevnte er revisors vurdering at administrasjonen i Hemnes kommune har oppfylt 

revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak. 

 

6.2.3 Sak 27/15 Barnevernet - Interkommunalt samarbeid - videre utredning 

Arbeidet med å etablere et interkommunalt samarbeid på barnevernsområdet mellom kommunene 

Lurøy, Nesna, Rana, Vefsn, Grane, Hattfjelldal og Hemnes har pågått i mange år. I den første delen 

av prosjektarbeidet var arbeidet rettet mot å få vurdert muligheten for å få til et 

verskommunesamarbeid innenfor barnevernet. Hovedtanken var å etablere to vertskommuner; Rana 

og Vefsn som vertskommuner. I dette lå også tanken om å utvikle et tett samarbeid mellom de to 

vertskommunene. Da arbeidet med kommunereformen ble intensivert sommeren og høsten 2014 

kom det tydelige signaler både fra departementshold og fylkesmannen at det ikke var noe ønske om 

å satse på, eller utvikle kommunesamarbeid rundt vertskommunetenkingen. Styringsgruppa, 

rådmennene i samarbeidskommunene, vedtok så i november å justere mandatet/oppdraget til 

prosjektgruppa. Det ble bestemt at prosjektgruppa skulle utrede forslag til mulige 

samarbeidsløsninger innenfor ulike funksjoner/oppgaveområder av barnevernet. Tanken om et 

mulig vertskommunesamarbeid ble lagt helt til side. Dette var, ifølge opplysninger fra assisterende 

rådmann, grunnlaget for vedtaket i Hemnes kommunestyre i sak 27/1510, som altså innebærer at det 

skal utredes samarbeid innenfor konkrete områder innen barnevern. 

 

Revisors funn 

Assisterende rådmann i Hemnes kommune har sendt revisor en skriftlig redegjørelse for 

kommunens arbeid vedrørende samarbeid med andre kommunen innenfor barnevernet. 

 

                                                 
10 Skriftlig redegjørelse av 10.9.2018 fra assisterende rådmann Rolf Fjellestad 

Vedtak: 

[…] 2. Hemnes kommunestyre ber om at det utredes forslag til konkret innhold i samarbeid på følgende 

områder: 

a) Rekruttering av fosterhjem og beredskapshjem 

b) Oppfølging av ungdom / botilbud med oppfølging 

c) Felles tilsynsførerordning 

d) Veiledning til marginaliserte familier / familier i risiko 

e) Felles kunnskaps- og kompetanseutvikling […]  

4. Rødøy kommune inviteres til å delta i prosjektet. 
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Prosjektgruppen utformet – med bakgrunn i mandatet fra prosjektgruppen og kommunestyret – en 

bestilling til referansegruppen (barnevernlederne i deltakerkommunene). Vi ser av tilsendt 

dokumentasjon at det ble bedt om en utredning som inneholder de områdene som er nevnt i 

kommunestyrevedtaket. Også den endelige utredningen, som revisor har fått tilsendt, omhandler 

samarbeid på de nevnte områdene.  

 

Når det gjelder Rødøy kommune har assisterende rådmann opplyst til revisor at styringsgruppen 

(rådmennene) hadde flere møter der det interkommunale barnevernssamarbeidet/prosjektet var 

tema, blant annet vedtok de på sitt møte den 4. juli 2017 følgende: «Styringsgruppa er positive til at 

både Helgeland regionråd, barnevernet på søndre Helgeland og Rødøy kommune ønsker å slutte seg 

til ordningen. Men styringsgruppa ønsker ikke at en formell tilknytning skal skje før prosjektet er 

ferdigstilt». Videre får vi opplyst at det i løpet av høsten 2015 til sommeren 2017 var kontakt mellom 

administrasjonen i Rødøy kommune og prosjektet. Prosjektet ble presentert for alle ordførerne på 

Helgeland 24.10.17. Det ble signalisert stor interesse fra de øvrige kommunene for en mulig 

tilslutning – etter at prosjektperioden var avsluttet.  

 

Revisors vurdering 

Etter revisors vurdering har administrasjonen oppfylt revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i 

henhold til ordlyden i politikernes vedtak. 

 

6.3 Kommunestyremøte 3. november 2015 

Kommunestyret i Hemnes kommune behandlet i møte 3.11.2015 ni saker; sakene 49/15 til 57/15. I 

tillegg var det i dette møtet fem referatsaker. Blant de ni sakene har vi undersøkt iverksettelsen av 

fire av dem. 

6.3.1 Sak 51/15 2. gangs behandling - Plan for snøskuterløyper i Hemnes kommune med 

forskrift om kommunalt løypenett 

 

Revisors funn 

Det kom fire klager på kommunestyrets vedtak om løype 8 innen fristen. På bakgrunn av dette ble 

det gjort en ny saksutredning av løypa. Kommunestyresak 2/16 viser endringer i plan av 3.11.2015, 

og det ble det vedtatt at løype 8 omlegges delvis fra Stormyra i Bleikvasslia til Huarneset ved 

Bleikvatnet.  

 

Kommuneadministrasjonen informerer om at svenske myndigheter ikke vil godkjenne løype på 

svensk side av grensa, og la frem denne informasjonen i formannskapsmøte 8.9.2016 i sak 63/16. 

Det foreligger ingen avtale med svenske myndigheter, og løype nummer tre er derfor ikke 

gjennomført som planlagt.  

 

Vedtak: 

[…] Løype 8 endres slik at den går langs Grønvatn istedenfor over «50 lass myra»  

 

Løype nr 3 vedtas som opprinnelig planlagt, men åpnes ikke før man har på plass en avtale med svenske 

myndigheter. 

 

Det forutsettes at trasevalg/ løypenett evalueres etter første sesong. Presenteres kommunestyret i løpet av høsten 

2016. 

 […] 
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I kommunestyremøte 15.12.2016 i sak 68/16 la administrasjonen frem revidert plan for 

snøskuterløyper, som inneholder evaluering og revidering av løypenettet, samt forskrift om 

kommunalt løypenett.  

 

 

Revisors vurdering 

Revisor finner at administrasjonen ved å legge frem nytt forslag om løype har oppfylt 

revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak. 

 

Revisor vurderer at revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i 

kommunestyrets vedtak samt i henhold til fastsatt frist, er oppfylt.  

 

6.4 Kommunestyremøte 8. desember 2015 

Kommunestyret i Hemnes kommune behandlet i møte 8.12.2015 syv saker; sakene 58/15 til 64/15. 

I tillegg var det i dette møtet tre referatsaker. Vi har valgt ut én av sakene for undersøkelse.  

 

6.4.1   Sak 61/15 Årsbudsjett 2016, Økonomiplan 2016 - 2019 /Innspill og høringsuttalelser til 

årsbudsjett 2016, økonomiplan 2016-2019 

 

Revisors funn 

Revisor er ikke forelagt informasjon som kan belyse hvorvidt administrasjonen i Hemnes kommune 

har fulgt opp vedtaket i sak 61/15. 

 

 

Revisors vurdering 

Revisor har ikke grunnlag for å gjøre vurderinger opp mot revisjonskriteriet. 

 

 

  

Vedtak: […] Kommunestyret ber om at det legges frem en oversikt og plan for museumsbygg i Hemnes 

kommune. Det settes ned en gruppe i rådmannens administrasjon for å utrede muligheter for å redusere 

antall kvadrat kommunal bygningsmasse. Arbeidet må forankres politisk fortløpende. Ang. «Framtidas» 

Hemnes kommune. Nå som kommunestyret har fattet vedtak om at Hemnes skal forblir som egen 

kommune, vil innbyggernes servicegrad avhengig hvordan vi forvalter vår økonomi. Det foreslås at det 

nedsettes et «lite» utvalg der rådmannen er sekretær, som ser bredt på hvordan vi kan ta ned driften, 

men fortsatt være attraktiv som bokommune. Det kommer en ny inntektsmelding fra regjeringen i 2017. 

Det bærer bud om at de områder der folketallet stiger, vil dra fordel av økonomiske tilskudd. Dette er 

signaler som vi også i denne gjennomgangen må ta med oss videre inn i komitearbeidet. Alle deler av 

kommunen må bli hørt, beboere, ansatte og politikere. Alle med samme mål for øyet, en fremtidig sterk 

og god Hemnes kommune. Forslaget oversendes formannskapet for behandling der. 
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7 VEDTAK FRA TEKNISK- OG MILJØUTVALGET I 2014 

1. Er vedtak fra teknisk- og miljøutvalget iverksatt av kommuneadministrasjonen?  

 

2. Melder kommuneadministrasjonen sin iverksettelse av politiske vedtak tilbake til 

politikerne i de tilfeller hvor det er forutsatt? 

 

 
 

I 2014 ble det avholdt syv møter i teknisk- og miljøutvalget.  

7.1 Sak 8/14 Handlingsprogram kommunale veier, gatelys og grønt 2014 

 

Revisors funn 

Revisor har fått opplyst fra leder for tekniske tjenester at prosjektet «16420002 Aspomobakken og 

Meierisvingen, Renovering» omfattet nytt rekkverk i Meierisvingen. Oppdraget ble gjennomført av 

Mesta AS.  

 

Angående utredning av prosjekt som kan være aktuelle til søknad om sentrumsutviklingsmidler 

opplyste teknisk sjef at opprusting av kantstein og fortau på strekningen Christiankiosken - Odden 

først kan utredes etter ferdigstillelse av reguleringsplan for Hemnesberget sentrum. Kommunestyret 

vedtok i møte 27.9.2018, i sak 48/18, detaljregulering for Torget på Hemnesberget. 

 

Revisors vurdering 

Etter revisors vurdering har administrasjonen ved å engasjere Mesta til å sette opp rekkverk oppfylt 

revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak. 

 

Om utredningen tilknyttet Christiankiosken-Odden legger revisor til grunn at iverksettelse av 

vedtaket var avhengig av kommunestyrets vedtak om regulering. Vi vurderer derfor ikke om 

administrasjonen har oppfylt revisjonskriteriet. 

 

 

  

Revisjonskriterier: 

 

• Administrasjonen skal gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak 

• Administrasjonen skal gjennomføre tiltak i henhold til fastsatt frist 

 
          Kilde: Kommuneloven  

 

Vedtak:  

[…] Utvalget ber om at aktuelle prosjekter til restbevilgningen utvides til også å omfatte rekkverk i Meierisvingen. 

I utredningen av prosjekt som kan være aktuelle til søknad om sentrumsutviklingsmidler tas også med opprusting 

av kantstein og fortau på stekningen Christiankiosken- Odden. 
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7.2 Sak 9/14 Planstart, detaljregulering for torget på Hemnesberget  

 

Revisors funn 

Enhetsleder TEK har oversendt revisor annonse for oppstart av detaljregulering på torget på 

Hemnesberget som ble publisert i Avisa Hemnes den 14.10.2014. Formålet med detaljreguleringen 

omtales i annonsen å være «å stramme opp trafikkarealet og skape bedre infrastruktur på torget. I 

tillegg skal det legges til rette for stenging og opparbeiding av «bankbakken». Reguleringen vil 

hovedsakelig medføre at felles gangareal omreguleres til parkerings- og vegformål.» 

 

Teknisk- og miljøutvalget i Hemnes behandlet i møte 21.1.2015 sak 6/15 Ny planstart, 

detaljregulering for torget på Hemnesberget, hvor ny planstart ble vedtatt, med begrunnelse i at 

reguleringen omfatter et areal som tilsier at dette kreves.  

 

Teknisk- og miljøutvalget i Hemnes behandlet i møte 31.3.2016 sak 18/16 Tredje gangs behandling 

– Detaljregulering for Torget på Hemnesberget, hvor ny planstart for reguleringen av 

sentrumsområdet på Hemnesberget ble vedtatt.  

 

Som nevnt ovenfor har kommunestyret gjort vedtak om detaljregulering for Torget på 

Hemnesberget. 

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at administrasjonen har oppfylt revisjonskriteriene om å gjennomføre tiltak i 

henhold til ordlyden i politikernes vedtak.  

 

7.3 Sak 12/14 Gjennomkjøring forbudt gjennom Finneidfjord sentrum 

 

Revisors funn 

Revisor har fra enhetsleder TEK fått opplyst at vedtaket ikke er iverksatt, men utsatt i forbindelse 

med at veien er brukt som omkjøring for E6 i 2015.   

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer på bakgrunn av informasjon fra kommuneadministrasjonen at revisjonskriteriet 

om å gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak, ikke er oppfylt.   

  

Vedtak: 

Hemnes kommune starter utarbeidelse av detaljregulering for Torget på Hemnesberget. Reguleringen vil 

hovedsakelig innebære at felles gangareal omreguleres til parkerings- og vegformål. Rådmannen har myndighet til 

å utvide planområdet hvis det er hensiktsmessig. 

Vedtak: 

Det innføres gjennomkjøring forbudt gjennom Finneidfjord sentrum. 



KomRev NORD IKS Oppfølging av politiske vedtak 

 

40 

 

7.4 Sak 13/14 Etablering av fotgjengerfelt over Fylkesveg 808 Finneidfjord –
Hemnesberget ved Finneidfjord skole 

 

Revisors funn 

Enhetsleder for tekniske tjenester har fortalt til revisor at innspillet er videreformidlet til Statens 

vegvesen ved flere anledninger, først under anlegget av Fv 808, senere gjennom kommunens 

trafikksikkerhetsutvalg, og sist i Sak 16/01930-1, 29.11.2016. 

 

Revisors vurdering 

Etter revisors vurdering har administrasjonen oppfylt revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i 

henhold til politikernes vedtak.  

 

 

  

Vedtak: 

Hemnes kommune anmoder Statens vegvesen å etablere fotgjengerovergang på fv 808 nedenfor Finneidfjord skole. 

Dette begrunnes med at skole og barnehage har mange aktiviteter i Finneidfjordfjæra, og for å komme dit må 

fylkesvegen krysses. 
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8 VEDTAK I TEKNISK- OG MILJØUTVALGET I 2015 

1. Er vedtak fra teknisk- og miljøutvalget iverksatt av kommuneadministrasjonen?  

 

2. Melder kommuneadministrasjonen sin iverksettelse av politiske vedtak tilbake til 

politikerne i de tilfeller hvor det er forutsatt? 

 

 

8.1 Sak 6/15 Ny planstart, detaljregulering for torget på Hemnesberget 

 

Revisors funn 

Enhetsleder TEK har oversendt revisor annonse for utvidelse av planområdet for detaljregulering 

på torget på Hemnesberget som ble publisert i Avisa Hemnes den 15.3.2015. I annonsen står det 

som følger: «Kunngjøring. […] Planområdet for detaljregulering av Torget på Hemnesberget er 

utvidet til det kartutsnittet viser. Formålet med planarbeidet er å stramme opp trafikkarealet og 

skape bedre infrastruktur på torget og i Sjøgata. Planen skal vise bussholdeplass og gode vilkår for 

gange og sykling. Det kan bli lagt til rette for å stenge Samvirkelagsbakken og Skolegata ved 

Sørlandsvegen for biltrafikk. Ny frist for innspill er 9. april. […]». 

 

Teknisk- og miljøutvalget i Hemnes behandlet i møte 31.3.2016 sak 18/16 Tredje gangs behandling 

– Detaljregulering for Torget på Hemnesberget, hvor ny planoppstart for reguleringen av 

sentrumsområdet på Hemnesberget ble vedtatt. 

 

Revisors vurdering 

Revisor vurderer at administrasjonen har oppfylt revisjonskriteriene om å gjennomføre tiltak i 

henhold til ordlyden i politikernes vedtak.  

8.2 Sak 10/15 Lokal forskrift for adresseforvaltning - høring og offentlig ettersyn 

 

Revisors funn 

Gjennom matrikkelloven er kommunene forpliktet til å gi adresse til alle boliger, fritidsboliger, 

næringseiendommer, og publikumsrettede sted. Utkast til lokal forskrift ble publisert på Hemnes 

Revisjonskriterier: 

 

• Administrasjonen skal gjennomføre tiltak i henhold til ordlyden i politikernes vedtak 

• Administrasjonen skal gjennomføre tiltak i henhold til fastsatt frist 

 
          Kilde: Kommuneloven  

 

Vedtak: 

Utkast til lokal forskrift for adresseforvaltning sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med uttalefrist 

22. mai 2015 

Vedtak: 
Hemnes kommune starter utarbeidelse av detaljregulering for torget på Hemnesberget med utvidet planområde. 

Reguleringen omfatter nå et areal som tilsier at det kreves ny planstart. Rådmannen gis myndighet til å utvide 

planområdet hvis det er hensiktsmessig. Rådmannen gis myndighet til å legge planutkast til offentlig ettersyn. 
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kommunes nettside 13.4.15, med uttalelsesfrist 22.5.15. Kommunestyret behandlet i møte 3.9.15 

sak 32/15 Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, andre gangs behandling. TMU sitt 

forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt og del lokale forskriften er publisert i lovdata.  

 

Revisors vurderinger 

Revisor vurderer at administrasjonen har oppfylt revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold 

til ordlyden i politikernes vedtak, herunder innenfor fastsatt frist.  

 

8.3 Sak 26/15 Detaljregulering for Meieriveien nord - andre gangs Behandling 

I sak 26/15 la rådmannen fram detaljregulering for Meieriveien nord og anbefalte at den godkjennes 

som reguleringsplan etter plan- og bygningsloven § 12-12. Under behandlingen i møtet ble det 

framsatt et forslag om at administrasjonen måtte gjøre endringer i planforslaget. Utvalget ønsket å 

endre kombinert formål bolig/næring til rent næringsformål for de ubebygde områdene i planen. En 

slik endring krever nye høringer og planen måtte derfor sendes tilbake til administrasjonen.  

 

 

Revisors funn 

Under møte 21.10.2015 ble TMU forelagt sak 33/15 Detaljregulering for Meieriveien nord – ny 

andre gangs behandling. I saksinnkallingen opplyser administrasjonen at planutkastet med 

endringene TMU bestilte i sak 26/15 har vært til høring hos de direkte berørte partene, og at 

kommunen innen høringsfristens ikke hadde mottatt høringsuttalelser.  

Revisors vurdering 

Revisor vurderer at administrasjonen har oppfylt revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold 

til ordlyden i politikernes vedtak. 

 

8.4 Sak 36/15 Planstart og første gangs behandling av planprogram - detaljregulering 
for hyttefelt ved Røssvassbukta 

Bakgrunnen for saken var at en grunneier hadde henvendt seg til kommunen og bedt om å få 

utarbeidet reguleringsplan for fortetting av hyttebebyggelsen på hans eiendom i bunnen av 

Røssvassbukta. I tråd med praksis hadde administrasjonen påtatt seg dette planarbeidet når 

kapasiteten tilsa at det er gjennomførbart. Vedtaket til utvalget var i tråd med rådmannens 

innstilling. 

 

  

Vedtak: 

Planutkastet sendes tilbake til administrasjonen. Nytt utkast utarbeides uten kombinasjonsformål for nye bygg. 

Vedtak: 

Hemnes kommune vedtar 

1. at det kan startes utarbeidelse av detaljregulering slik det er vist i vedlegg, for fortetting av hyttebebyggelsen på 

gnr. 157 bnr. 2 Røssvassbukten, 

2. at rådmannen gis fullmakt til å fastsette planprogram og til å gjøre vedtak om høring og offentlig ettersyn. 
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Revisors funn 

TMU fikk den 26.5.2016 seg forelagt for behandling sak 21/16 2.gangs behandling – 

Detaljregulering for Røssvassbukta nord. I planbeskrivelsen som var vedlagt saken beskrives 

tiltaket som tilretteleggelse for tolv nye tomter for fritidsbebyggelse. Målet er å arbeide frem en 

helhetlig reguleringsplan som ivaretar eksisterende fritidsbebyggelse og miljø, samtidig som det 

legges til rette for ny fritidsbebyggelse.  

 

Revisors vurdering 

Revisor vurderer at administrasjonen har oppfylt revisjonskriteriene om å gjennomføre tiltak i 

henhold til ordlyden i politikernes vedtak.  

 

8.5 Sak 37/15 Planstart og første gangs behandling av planprogram - detaljregulering 
for Solheim sør, hyttefelt 

En grunneier hadde henvendt seg til kommunen og bedt om å få utarbeidet reguleringsplan for ny 

hyttebebyggelse på en eiendom som grunneieren har hjemmel på. Som i ovennevnte sak, foreslo 

rådmannen at kommunen påtok seg dette planarbeidet. 

 

Revisors funn 

TMU fikk den 26.5.2016 seg forelagt for behandling sak 22/16 2. gangs behandling – 

Detaljregulering for Solheim sør. I planbeskrivelsen som var vedlagt saken beskrives tiltaket som 

tilretteleggelse for seks nye tomter for fritidsbebyggelse. Målet er en helhetlig reguleringsplan som 

ivaretar eksisterende fritidsbebyggelse og miljø, samtidig som det legges til rette for ny 

fritidsbebyggelse.  

 

Revisors vurdering 

Revisor vurderer at administrasjonen har oppfylt revisjonskriteriet om å gjennomføre tiltak i henhold 

til ordlyden i politikernes vedtak.  

 

 

  

Vedtak: 

Hemnes kommune vedtar 

1. at det kan startes utarbeiding av detaljregulering slik det er vist i vedlegg, for ny hyttebebyggelse på gnr. 153 bnr. 

9 Solheim 

2. at rådmannen gis fullmakt til å fastsette planprogram og til å gjøre første gangs behandling av planutkastet med 

kunngjøring av offentlig ettersyn og høring. 
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9 OVERSENDELSE AV SAKER FRA TMU TIL KOMMUNESTYRET 

 

I hvilken grad og hvorfor oversendes saker som teknisk- og miljøutvalget har fullmakt til å 

ferdigbehandle, kommunestyret? 
 

9.1 Saker fra TMU til kommunestyret i 2014 

Revisors gjennomgang av protokoller fra møter i teknisk- og miljøutvalget viser at det ble behandlet 

30 saker i 2014. For å finne ut hvor mange og hvilke saker som har blitt oversendt fra utvalget til 

kommunestyret, har vi gjennomgått innkallinger til og protokoller fra møtene som kommunestyret 

og teknisk- og miljøutvalget avholdt i 2014. Vår gjennomgang viser at ni av sakene som ble 

behandlet av TMU også ble behandlet av kommunestyret. 

 

I kommunestyrets møte 11.2.2014 var tre av sakene som ble fremlagt for behandling, saker som 

hadde vært behandlet av teknisk- og miljøutvalget.  

 

Den ene saken var teknisk- og miljøutvalgets sak 1/14 Eiendomsforvaltning GNR 145 BNR 2 FNR 

85 Plass for torghandel i Korgen (kommunestyrets sak 3/14). Denne saken ble oversendt fra TMU 

til formannskapet, som oversendte saken videre til kommunestyret. Administrasjonen har opplyst 

til revisor at saken fra administrasjonen var forutsatt behandlet i teknisk- og miljøutvalget og 

formannskapet. Begrunnelsen for at saken skulle behandles i formannskapet var at vedtaket hadde 

en økonomisk konsekvens for kommunen. Teknisk- og miljøutvalget har ikke fullmakt til å endelig 

gjøre vedtak i slike saker. At saken skulle til kommunestyret ble bestemt ved behandlingen i 

formannskapet. 

 

De tre andre sakene som kommunestyret fikk til behandling var teknisk- og miljøutvalget sine saker: 

o 2/14 Detaljregulering – Meieriveien 1- 7 Ny andregangsbehandling 

o 3/14 Ny lokalisering av renseanlegg Hemnesberget planstart 

o 5/14 Detaljregulering for Korgen renseanlegg andregangsbehandling 

o  

Administrasjonen i Hemnes kommune opplyser at da disse sakene ble behandlet hadde Plan- og 

bygningsloven bestemmelser om at underordnet organ ikke kunne fatte endelig vedtak i plansaker 

dersom overordnet plan (her kommuneplanens arealdel) var mer enn fire år11. Dette kom til 

anvendelse her. Teknisk- og miljøutvalget hadde derfor ikke fullmakt til å gjøre endelig vedtak og 

oversendte sakene til kommunestyret.  

 

I kommunestyrets møte 22.4.2014 var det to saker som hadde vært behandlet av teknisk- og 

miljøutvalget. TMU-sak 7/14 var Hovedplan vei 2014-2021 (kommunestyrets sak 19/14). Det 

fremkommer ikke i saksfremlegget at saken skal til behandling i kommunestyret etter å ha vært i 

teknisk- og miljøutvalget. Utvalgets møtesekretær har opplyst til revisor at planen ansees å være av 

prinsipiell karakter, og har i seg økonomiske konsekvenser. Av den grunn ble den lagt fram for 

kommunestyret. En annen sak som hadde vært i TMU, var sak om revidering av retningslinjer for 

Hemnes kommune som grunneier (kommunestyrets sak 21/14)12.   

 

                                                 
11 Jf. plan- og bygningsloven § 12-12 
12 Denne saken finnes ikke i noen av møteprotokollene fra TMU sine møter i 2014, og kan dermed ha blitt behandlet i 

2013. Revisor har ikke gjennomgått protokoller fra før 2014. 
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I møte 17.6.2014 ble kommunestyret forelagt tre saker som hadde vært behandling i teknisk- og 

miljøutvalget. Dette var TMU sine saker: 

o 12/14 Oppdatering av gebyrreglement for matrikkel-, plan- og byggesaker 

o 15/14 Renovasjonsforskrift for Helgeland avfallsfordelings eierkommuner 

o 13/14 Arealplan for kunstige Leirelva – høring 

 

Det står i sakspapirene til både teknisk- og miljøutvalget og kommunestyret at det er kommunestyret 

som har vedtakskompetansen i de to ovennevnte sakene (kommunestyrets saker henholdsvis 12/14 

og 13/14). Vedtakelse av gebyrer og forskrifter er saker som skal avgjøres av kommunestyret. I 

saksfremlegget til TMU sin sak 13/14 fremkommer det at TMU i utgangspunktet har 

vedtaksmyndighet. Det ble imidlertid regnet som en spesiell sak der arealplanen avviket betydelig 

fra konsesjonssøknaden, og at den dermed ble forelagt kommunestyret (kommunestyret sak 18/14). 

 

I de tre siste møtene i kommunestyret i 2014 – den 16.9., 4.11. og 9.12. – har vi ikke funnet saker 

som har blitt oversendt fra teknisk- og miljøutvalget for avgjørelse i kommunestyret.  

 

9.2 Saker fra TMU til kommunestyret i 2015 

I 2015 behandlet teknisk- og miljøutvalget 39 saker, og syv av disse ble også behandlet av 

kommunestyret.   

 

Kommunestyret behandlet i møte 10.2.2015 TMU sin sak 5/15 Detaljregulering for Bjerkaliveien 

42-48, andregangsbehandling (kommunestyrets sak 2/15). Det fremkommer i saksfremlegget at 

kommunestyret skulle behandle denne saken endelig.  

 

TMU sin sak 12/15 Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel – opprettelse av ny 

grunneiendom til fritidsformål – Leirvika, Veddå ble behandlet av kommunestyret i møte 28.4.2015 

(sak 10/15). Det fremkommer ikke informasjon i sakspapirene om hvilket organ som har 

vedtakskompetanse. 

 

Til kommunestyrets møte 16.6.2015 var det ikke oversendt saker fra teknisk- og miljøutvalget. 

 

Kommunestyret fikk i møte 3.9.2015 forelagt følgende tre av teknisk- og miljøutvalget saker:  

o 25/15 Detaljregulering for Torget på Hemnesberget-Andregangsbehandling 

o 27/15 Detaljregulering for Sentrumsgården II - andregangsbehandling  

o 26/15 Detaljregulering for Meieriveien nord - ny andregangsbehandling 

 

Møtesekretær opplyser at når de tre ovennevnte sakene ble behandlet hadde Plan- og bygningsloven 

bestemmelser om at underordnet organ ikke kunne fatte endelig vedtak i plansaker dersom 

overordnet plan (her kommuneplanens arealdel) var mer enn fire år13. Dette kom til anvendelse her. 

TMU hadde derfor ikke fullmakt til å gjøre endelig vedtak og oversendte sakene til kommunestyret 

(kommunestyrets saker henholdsvis 35/15, 34/15 og 33/15).  

 

TMU sendte også til kommunestyret sak 28/15 Forskrift for adressetildeling og adresseforvaltning, 

andre gangs behandling (kommunestyrets sak 32/15). I teknisk- og miljøutvalget sitt vedtak står det 

at «nåværende teknisk- og miljøutvalg utgjør navneutvalg for vedlagte navnesak. Kommunestyret 

gjør vedtak i denne saken». 

 

                                                 
13 Jf. plan- og bygningsloven § 12-12 
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Ingen av sakene i kommunestyrets møte 6.10.2015. I kommunestyrets møte 3.11.2015 ble TMU sin 

sak 33/15 Detaljregulering for Meieriveien nord – ny andre gangs behandling fremlagt 

(kommunestyrets sak 55/15).  

 

I møte 8.12.2015 var det ingen saker som hadde blitt oversendt fra teknisk- og miljøutvalget. 

 

9.3 Saker fra TMU til kommunestyret i 2016 

I 2016 behandlet teknisk- og miljøutvalget 70 saker, og 10 av disse ble også behandlet i 

kommunestyret.  

 

I kommunestyrets møte 28.1.2016 ble TMU sin sak 2/16 Adressenavn i Hemnes kommune fase 1 – 

andre gangs behandling behandlet (kommunestyrets sak 1/16). I sakspapirene til TMU og 

kommunestyret sin sak fremkommer det at TMU ifølge kommunens reglement for delegert 

myndighet, kan fatte endelig vedtak. Det er ikke argumentert for hvorfor saken er oversendt 

kommunestyret for avgjørelse. 

 

I kommunestyrets møte 11.2.2016 var sak 1/16 Oppheving av reguleringsplan E6 Finneidfjord, 

andre gangs behandling, fremlagt (kommunestyrets sak 9/16). Det står i sakspapirene at det er 

kommunestyret som har kompetanse til å fatte vedtak i saken. 

 

Til behandling i kommunestyrets møte 28.4.2016 var blant annet TMU-sak 11/16. Det står i 

protokollen fra kommunestyrets behandling at «vedtaket i teknisk- og miljøutvalget er slik at saken 

ikke skulle til kommunestyret- og blir dermed trukket – jf. merknad til sakslisten» (kommunestyrets 

sak 14/16). 

 

Andre saker i dette kommunestyremøtet fra teknisk- og miljøutvalget var sak 15/16 Adressenavn – 

ny behandling av Vetenveien og Gruvaveien (kommunestyrets sak 15/16). Det fremkommer i 

kommunestyrets sakspapirer at vedtakskompetansen lå til kommunestyret.  

 

I kommunestyremøtet 23.6.2016 var TMU-sakene: 

o 21/16 2. gangs behandling – Detaljregulering for Røssvassbukta nord (kommunestyrets sak 

39/16) 

o 22/16 2. gangs behandling – Detaljregulering for Solheim sør (kommunestyrets sak 40/16) 

o 41/16 Forskrift om hundehold – ny andre gangs behandling (kommunestyrets sak 41/16) 

 

I kommunestyrets møte 22.9.2016 var til behandling TMU-sak 23/16 Klage over adressenavnet 

Jerpbakkveien (kommunestyrets sak 45/16). Det fremkommer i saksfremlegg at det var 

kommunestyret som hadde vedtatt navnet som det ble klaget på. En annen sak fra TMU i dette møtet 

var sak 31/16 Ny forskrift om vann- og avløpsgebyr i Hemnes kommune, andre gangs behandling 

(kommunestyrets sak 47/16). Det fremkommer at kommunestyret har vedtakskompetansen i saken. 

 

Til behandling i kommunestyrets møte 3.11.2016 var teknisk- og miljøutvalgets sak 35/16 Vedtak 

adressenavn i Bleikvasslia og Korgen (kommunestyrets sak 61/16) Det fremkommer i saksfremlegg 

at vedtakskompetansen er hos kommunestyret. 

I kommunestyrets møte 15.12.2016 var det ikke saker som hadde vært behandlet i teknisk- og 

miljøutvalget. 
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10 OPPSUMMERINGER OG KONKLUSJONER 

Problemstilling 1 

I fem av seks kommunale planer, forelagt og vedtatt av kommunestyret, har administrasjonen endret 

ordlyd i den endelige planen, slik som bestemt av kommunestyret. Tilleggene er ikke innarbeidet i 

strategisk plan for enhet skole 2013-2022.   

 

To av kommunens planer/strategier, som kommunestyret har truffet vedtak om og som inngår i vårt 

undersøkelsesutvalg, er ikke forelagt kommunestyret årlig, slik som bestemt av kommunestyret.  

 

Ikke samtlige undersøkte tiltak i den boligsosiale planen ble gjennomført slik som forutsatt i planen.  

 

I tråd med kommunedelplan for barn og unge har kommunen gjennomført årlige 

brukerundersøkelser i alle barnehager. Det er ifølge planen krav om at alle SFO og fritidsklubber 

har virksomhetsplan, men revisor er ikke forelagt informasjon som gir oss grunnlag for å vurdere 

hvorvidt dette tiltaket er gjennomført. Samtlige av de undersøkte tiltakene fra kommunedelplan 

helse- og omsorg er etter revisors vurdering gjennomført i tråd med ordlyden i den vedtatte planen. 

 

Blant de undersøkte sakene hvor administrasjonen har gjennomført tiltak i henhold til ordlyden i 

kommunestyrets vedtak, er utarbeidelse av plan for bosetting, utarbeidelse av mål for budsjettarbeid, 

oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport og utredning av samarbeid innenfor barnevern. 

 

Revisor har ikke fått informasjon som gir grunnlag for å vurdere hvorvidt administrasjonen har 

gjennomført tiltakene med å lage oversikt og plan for museumsbygg, utrede muligheter for å 

redusere antall kvadrat kommunal bygningsmasse. Av de undersøkte tiltakene i vedtakene fra 

teknisk- og miljøutvalget er alle – med unntak av å innføre gjennomføring forbud gjennom 

Finneidfjord sentrum – gjennomført i henhold til ordlyden i politikernes vedtak. 

 

Blant de undersøkte vedtakene fra kommunestyret og TMU var det åtte vedtak som inneholdt 

konkret angivelse av tidsfrist for iverksettelse. Seks av disse ble gjennomført i henhold til fastsatt 

frist.  

 

Revisors konklusjon på problemstilling 1 er at ikke samtlige undersøkte vedtak fra 

kommunestyret og teknisk- og miljøutvalget er iverksatt av kommuneadministrasjonen. 

 

Problemstilling 2 

I elleve av de undersøkte vedtakene var rådmannen bedt om å gi tilbakemelding til kommunestyret. 

Det manglet rapportering i fem av disse undersøkte sakene. Tilbakemelding mangler i saker om 

revidering av næringsplan, rapportering av mobbeplan, revidering av strategi for frivillighet og 

fremleggelse av strategidokument for sosialtjenesten. Det var ett av de undersøkte vedtakene fra 

teknisk- og miljøutvalget som påla rådmannen å gi tilbakemelding til utvalget. Det gjaldt i sak om 

detaljregulering for Meieriveien nord, og rådmannen ga tilbakemelding slik som forutsatt.  

 

Revisors konklusjon på problemstilling 2 er at kommuneadministrasjonen ikke i samtlige 

undersøkte tilfeller hvor det er forutsatt melder sin iverksettelse av politiske vedtak tilbake til 

politikerne. 
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Problemstilling 3 

I 2014 sendte teknisk- og miljøutvalget ni saker til kommunestyret. Begrunnelsene for oversendelse 

til kommunestyret var at det ble vurdert at teknisk- og miljøutvalget ikke hadde kompetanse til å 

fatte endelig beslutning. 

 

I 2015 ble syv av sakene oversendt til kommunestyret for avgjørelse. I én av disse sakene har vi 

ikke funnet informasjon i sakspapirene om hvilket organ som hadde endelig vedtakskompetanse. 

 

I 2016 ble ti av teknisk- og miljøutvalgets saker sendt til kommunestyret. I én av disse sakene kunne 

teknisk- og miljøutvalget treffe endelig vedtak. En annen sak ble trukket i kommunestyret da det 

var TMU som hadde vedtakskompetansen. For de øvrige sakene fremkommer det at begrunnelsen 

for oversendelsen var at vedtakskompetansen lå hos kommunestyret. 

 

Revisor oppfatter at flertallet av de saker som er oversendt fra teknisk- og miljøutvalget til 

kommunestyret er begrunnet i at sakene gjelder områder hvor vedtakskompetansen ligger til 

kommunestyret.    
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11 HØRING 

Vi sendte rapporten på høring til Hemnes kommune v/rådmannen den 8.1.2019, med frist for 

tilbakemelding 25.1.2019. Rådmannen videresendte rapportutkastet til enhetslederne. Enhetsleder 

for skole ga tilbakemelding, og vi har hensyntatt hans opplysninger i den endelige rapporten.  

Rådmannen har gitt tilbakemelding til revisor om at han ikke anså det som nødvendig å avgi 

høringsuttalelse.   

 

12 ANBEFALING 

På bakgrunn av våre funn og vurderinger anbefaler vi Hemnes kommune å gjøre tiltak for å sikre at 

samtlige politiske vedtak iverksettes slik som pålagt etter kommuneloven. 
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KomRev NORD har tidligere gjennomført følgende 

forvaltningsrevisjonsprosjekter i Hemnes kommune: 

 

Barnevern, 2017 

Ressursbruk i pleie- og omsorgssektoren, 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om selskapet og vår 
forvaltningsrevisjonskompetanse 

 

 

KomRev NORD IKS utfører helhetlig 

revisjon av kommuner, kommunale 

foretak, interkommunale selskaper, 

offentlige stiftelser, kirkeregnskap og 

legater. Selskapets eiere og oppdrags-

givere er Troms fylkeskommune, alle 

kommunene i Troms, ni kommuner i 

Nordland og fire kommuner i Finnmark.  

 

Vårt hovedkontor ligger i Harstad, og vi 

har avdelingskontor i Tromsø, Narvik, 

Sortland, Finnsnes og Sjøvegan.  

 

Vi har 36 medarbeidere som samlet 

innehar lang erfaring fra og god 

kunnskap om offentlig sektor og 

revisjon.  

 

Selskapet er uavhengig i forhold til 

kommuner, stat, privat næringsliv og 

andre institusjoner i samfunnet. 

 

Vårt forvaltningsrevisjonsteam består 

av ni medarbeidere med høyere 

utdanning innen ulike fag:  

 

• Rettsvitenskap 

• Pedagogikk 

• Samfunnsplanlegging 

• Sosiologi 

• Statsvitenskap 

• Samfunnsøkonomi 
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