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FORORD 
 

Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2017–2020, vedtatt av 

kommunestyret i Nesseby kommune 20.06.2017 (sak 27/17). Det framgår av planen at det 

skal gjøres en forvaltningsrevisjon av Nesseby kommune, 2017-2020, Offentlige anskaffelser.  

 

Prosjektgruppa har bestått av Ranveig Olaussen som har vært prosjektleder og 

oppdragsansvarlig revisor Viggo Johannessen.   

 

Vår kontaktperson i Nesseby kommune har vært virksomhetsleder teknisk Oddleif Nilsen.  

 

Vi takker for et positivt samarbeid. 

 

Alta, 5. november 2020 

 

 

 

Ranveig Olaussen                                               Viggo Johannessen 

Prosjektleder                                                       Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 
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Offentlige anskaffelser 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 1 

 

 SAMMENDRAG 

 Formålet med prosjektet  

Formålet med dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er å identifisere risiko ved innkjøpsrutiner, 

og undersøke om Nesseby kommune følger regelverket for offentlige anskaffelser ved kjøp av 

varer og tjenester. I tillegg vil revisjonen kartlegge kommunens bruk av 

unntaksbestemmelsene/utvidet egenregi.  

 

På bakgrunn av resultatene i revisjonens undersøkelser vil kommunen få belyst områder hvor 

det er muligheter for forbedringer. 

 

 Revisors vurderinger og konklusjoner 

Undersøkelsen omfatter fem anskaffelser mellom 100 000 kroner og 1,1 millioner kroner, to 

anskaffelser mellom 1,1 millioner og 44 millioner kroner og kommunens bruk av en inngått 

rammeavtale. Revisjonen konkluderer kun på funn fra anskaffelsene som er omfattet av 

undersøkelsen og vi uttaler oss ikke om øvrige anskaffelser foretatt av Nesseby kommune. 

 

Hovedkonklusjon 

Revisjonens samlede vurdering er at Nesseby kommune i mange av de undersøkte 

anskaffelsene ikke har overhold sentrale bestemmelser i lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser. Konklusjonen er basert på funn i vår undersøkelse beskrevet under.   

 

Anskaffelser mellom 100 000 kroner og 1,1 millioner kroner 

 

Er de benyttet anskaffelsesprosedyre i samsvar med regelverket? 

Når det gjelder de fem kontrollerte anskaffelsene mellom 100 000 kroner og 1,1 millioner 

kroner er revisors konklusjon at Nesseby kommune ikke følger lov og forskrift om offentlige 

anskaffelser når det gjelder krav om konkurranse. Dette begrunnes fra revisjonen side ved at 

det ikke foreligger dokumentasjon eller annen informasjon som viser at anskaffelsene har 

vært gjenstand for konkurranse.    

 

Er protokollføringen i henhold til regelverket? 

Revisors konklusjon når det gjelder krav til protokollføring er at Nesseby kommune bryter 

forskriftens bestemmelse i tre av de fem undersøkte anskaffelsene. Når det gjelder den fjerde 

anskaffelsen har revisjonen mottatt dokumentasjon for å kunne kontrollere hvordan 

anskaffelsen har vært gjennomført. Dette anses av revisjonen å være tilstrekkelig i henhold til 

regelverket da det ikke stilles eksplisitte krav til utforming av protokoll når det gjelder 

anskaffelser innenfor denne terskelverdien. Når det gjelder protokollføring av den femte 

anskaffelsen innenfor denne terskelverdien har ikke kommunen oppgitt informasjon eller 

framskaffet etterspurt dokumentasjon slik at revisjonen mangler grunnlag for å trekke en 

konklusjon i forhold til protokollføringen for denne anskaffelsen.  

 

Anskaffelser mellom 1,1 og 44 millioner kroner 

 

Er det benyttet anskaffelsesprosedyre i samsvar med regelverket? 
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Revisjonen har ikke mottatt anskaffelsesprotokoll for den ene av de to kontrollerte 

anskaffelsene og har derfor ikke grunnlag for å foreta vurdering av andre forhold enn 

kunngjøring når det gjelder denne anskaffelsen.     

 

Er konkurransen kunngjort i henhold til regelverket?  

Revisors vurdering er at de to kontrollerte anskaffelsene tilfredsstiller forskriftens krav til 

kunngjøring av konkurransen.        

 

Inneholder konkurransegrunnlaget de opplysningene som forskriften krever? 

Ut fra revisors vurdering tilfredsstiller konkurransegrunnlaget i den kontrollerte anskaffelsen 

kravene i forskriften til utarbeidelse av konkurransegrunnlaget da tilbudsgrunnlaget 

inneholder opplysninger om hva som skal anskaffes og hvilke kontraktsvilkår som gjelder. 

Kontraktsvilkårene inneholder videre opplysninger om hvordan konkurransen skal 

gjennomføres og hvilke krav som stilles for innhold og utforming av forespørsel om å delta i 

konkurransen.  

 

Er bruken av kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket? 

Bruken av kvalifikasjonskrav er etter revisors vurdering i henhold til regelverket da 

tilbudsgrunnlaget inneholder opplysninger om hvilke kvalifikasjonskrav som stilles ovenfor 

leverandørene i forbindelse med anskaffelsen.  

 

Er tidsfristene i samsvar med regelverket? 

Etter revisors vurdering er tidsfristen i den undersøkte anskaffelsen satt så rommelig at 

leverandører har hatt tilstrekkelig tid til å innhente nødvendig dokumentasjon og foreta 

nødvendige undersøkelser og beregninger.  

 

Er tildelingskriteriene i henhold til regelverket? 

Det er benyttet pris som tildelingskriterium og dette er ut fra revisors vurdering i henhold til 

regelverket når det gjelder den kontrollerte anskaffelsen.  

 

Blir anbudskonkurransen avsluttet i samsvar med regelverket?   

Ut fra revisors vurdering har Nesseby kommune gjennomført avslutning av konkurransen i 

samsvar med regelverket.  

 

Er protokollføring i henhold til regelverket? 

Revisors vurdering av anskaffelsesprotokollen er at anskaffelsesprotokollen inneholder de 

relevante opplysningene for anskaffelsen.  

 

Rammeavtale - innkjøp av kontorrekvisita 

Hovedfunn i revisors kontroll av rammeavtale inngått med Maske AS kan tyde på at Nesseby 

kommune ikke fullt ut benytter denne rammeavtalen. Revisors kontroll for å se i hvilken grad 

kommunen benytter inngått rammeavtale med valgt leverandør til innkjøp av kontorrekvisita 

viser at ca 10% av bokførte utgifter i 2018 på art 110000 – Kontormateriell og rekvisita, er 

ført på valgt leverandør. Den lave prosentandelen kan etter revisors vurdering være en 

indikator på Nesseby kommune ikke fullt ut benytter inngått rammeavtale når det gjelder 

innkjøp av kontorrekvisita. 

 

Unntaksbestemmelsene/utvidet egenregi 
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 Revisjonen har forespurt Nesseby kommune om omfang av bruk av 

unntaksbestemmelsene/utvidet egenregi for undersøkelsesperioden. Revisjonen har mottatt 

svar fra Nesseby kommune om at unntaksbestemmelsene ikke er benyttet og har derfor 

vurdert at det ikke vil være grunnlag for å foreta undersøkelser i forhold til dette i denne 

undersøkelsen.     

 

 Anbefalinger 

På bakgrunn av funn i denne undersøkelsen anbefaler revisjonen at Nesseby kommune 

iverksetter følgende tiltak:     

 

• gjennomfører konkurranse og dokumenterer anskaffelsesprosessen med utarbeidelse 

av protokoll for alle anskaffelser over 100 000 kroner. 

• utarbeider et innkjøpsreglement eller innkjøpspolitiske retningslinjer.    

• vurderer å utarbeide retningslinjer for systematisk oppfølging av inngåtte 

rammeavtaler og kontrakter. 
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 INNLEDNING 

 Prosjektets bakgrunn og formål 

1.1.1 Bakgrunn 

Bakgrunnen for dette prosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020, vedtatt av 

kommunestyret i Nesseby den 20.06.2017 (sak 27/17). Det framgår av den vedtatte planen at 

det skal gjennomføres en undersøkelse av om kommunen overholder regelverket om 

kommunale (offentlige) anskaffelser. Dette er det andre forvaltningsrevisjonsprosjektet i 

denne planperioden. 

1.1.2 Formål 

Det er knyttet risiko til offentlige anskaffelser, noe som vises gjennom etiske brudd og direkte 

lovbrudd som er avslørt i norsk offentlighet de senere år. Formålet med dette 

forvaltningsrevisjonsprosjektet er å identifisere risiko ved innkjøpsrutiner, og undersøke om 

Nesseby kommune følger regelverket for offentlige anskaffelser. I tillegg vil revisjonen 

kartlegge kommunens bruk av unntaksbestemmelsene/utvidet egenregi.  

 Problemstillinger  

Kontrollutvalget har i sak 16/19 vedtatt følgene problemstilling for undersøkelsen: 

 

1. «Følger Nesseby kommune lov og forskrift om offentlige anskaffelser ved kjøp 

av varer og tjenester og ved tildeling av bygge- og anleggskontrakter? 

a) Er det benyttet anskaffelsesprosedyre i samsvar med regelverket? 

b) Er konkurransen kunngjort i henhold til regelverket? 

c) Inneholder konkurransegrunnlaget de opplysninger som forskriften 

krever? 

d) Er bruken av kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket? 

e) Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regelverket? 

f) Er tidsfristene i henhold til regelverket? 

g) Blir anbudskonkurransen avsluttet i henhold til regelverket? 

h) Er protokollføringen i henhold til regelverket?            

2. Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og 

eventuelle tilleggsproblemstillinger i den utstrekning revisjonen finner det 

nødvendig. 

3. Kontrollutvalget ønsker tilbakemelding om antall saker som er valgt så snart 

dette foreligger fra revisjonen.  
 

Kontrollutvalget ber i tillegg revisjonen se nærmere på bruk av unntaksbestemmelsene/utvidet 

egen regi i lov og forskrift om offentlige anskaffelser».  

 

 

 

12



Offentlige anskaffelser 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 5 

 

 Revisjonskriterier 

Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte 

forvaltningsrevisjon for å vurdere funnene i undersøkelsene i den reviderte virksomhet. 

Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autorative kilder innenfor det 

reviderte området, for eksempel lovverk og politiske vedtak.  

 

Kriteriene i dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er i første rekke utledet fra lov og forskrift 

om offentlige anskaffelser og kommunens politiske og administrative vedtak omkring 

føringer på innkjøpsområdet. Kriteriene holdes opp mot faktagrunnlaget og danner basis for 

de analyser og vurderinger som foretas, og de konklusjoner som trekkes.  

 

1.3.1 Kilder til kriterier 

Hovedkriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra: 

 

• Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) av 2016 

• Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) av 2016 

1.3.2 Utledning av kriterier 

Tabell 1: Koblingsskjema revisjonskriterier 

Problemstilling Revisjonskriterier Kilder til 

revisjonskriterier 

Databehov 

 

 

 

 

Følger Nesseby 

kommune lov og 

forskrift om 

offentlige 

anskaffelser ved 

kjøp av varer og 

tjenester, og ved 

tildeling av bygge- 

og 

anleggskontrakter?  

Det skal benyttes 

anskaffelsesprosedyre i 

samsvar med regelverk 

LOA § 4 

FOA 8-3, 13-1 

 

 

 

 

 

 

Kommunens 

innkjøpsrutiner 

 

Kommunens 

innkjøpsavtaler 

 

Et utvalg av 

kommunens vare- 

og 

tjenestekontrakter 

 

 

Konkurransen skal 

kunngjøres i samsvar med 

regelverket 

FOA §§ 8-17 – 8-20 

FOA §§ 21-1 – 21-6 

Konkurransegrunnlaget skal 

være i samsvar med 

forskriftens krav 

FOA §§ 8-4, 14-1 – 14-3 

Bruken av kvalifikasjonskrav 

skal være i henhold til 

regelverket  

FOA §§ 8-7, 16-1 

Tildelingskriterier skal være i 

henhold til regelverket  

FOA §§ 8-11, 18-1 

Tidsfrister skal være i 

henhold til regelverket 

FOA §§ 8-14 – 8-16, 20-1 – 

20-7 

Anbudskonkurransen skal 

avsluttes i henhold til 

regelverket 

FOA §§ 10-1 – 10-4, 25-1 – 

25-4 

Protokollføringen skal være i 

henhold til regelverket 

FOA §§ 7,1, 10-5, 25-5 

 

 
  

 Metode 

1.4.1 Datainnsamling 

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

behandle data som kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåten i 
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denne undersøkelsen har vært dokumentgjennomgang, gjennomgang av lovverk og utplukk 

fra Nesseby kommunes regnskap mht innkjøp for årene 2017 og 2018.    

 

En nærmere redegjørelse for metode, framgangsmåte og kvalitetssikring framgår av 

rapportens vedlegg 2. 

1.4.2 Avgrensing 

Anskaffelsene som er undersøkt anses ikke å være representativt for alle anskaffelser gjort i 

Nesseby kommune, og våre konklusjoner omfatter derfor kun de kontrollerte anskaffelsene. 

1.4.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet  

Dataens gyldighet handler om hvorvidt revisjonen har samlet inn datamateriale som utgjør et 

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

revisjonskriteriene i problemstillingen. Den informasjon og dokumentasjon revisjonen har 

mottatt og gjennomgått anses å være dekkende for de forhold som revisor har søkt å kartlegge 

og beskrive.  

 

Med pålitelige data menes at dataene skal være mest mulig presise og nøyaktige.   

Vår vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunnlag for å besvare 

prosjektets formål og de problemstillinger som ble vedtatt av kontrollutvalget.   

 

 BAKGRUNNSOPPLYSNINGER 

Regnskapene for Nesseby kommune for årene 2018 og 2019 viser følgende bokførte utgifter i 

drifts- og investeringsregnskapet knyttet til kjøp av varer og tjenester:  

 

Driftsregnskapet 

Art Beskrivelse 2018 2017 

1/2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 

tjenesteproduksjon 

27 482 702 26 303 622 

3 Kjøp av varer og tjenester som erstatter 

kommunal tjenesteproduksjon 

  6 480 006   8 960 448 

 

Investeringsregnskapet 

Art Beskrivelse 2018 2017 

1/2 Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal 

tjenesteproduksjon 

  6 173 460 13 612 889 

3 Kjøp av varer og tjenester som erstatter 

kommunal tjenesteproduksjon 

         4 450      403 144 

 

Det er ikke vedtatt egne rutiner for innkjøp i Nesseby kommune. Revisjonen har mottatt en 

rutine som angir hvordan HMS skal ivaretas ved innkjøp1 og en instruks for kommunens 

representanter i innkjøpssirkelens anskaffelsesprosesser2 om taushetsplikt og habilitet. Ifølge 

opplysninger fra Nesseby kommune er det virksomhetslederne som har ansvar for innkjøp til 

de forskjellige avdelingene. Mindre innkjøp kan delegeres til ansatte. Videre skal innkjøp 

 
1 Datert 24.08.20 
2 Udatert 
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over kr 5 000,- godkjennes av virksomhetsleder. Revisjonen har fått opplyst at Nesseby 

kommune vil gjøre endringer i innkjøpsrutinene i forbindelse med at de nå har tatt i bruk e-

handles systemet Aksess innkjøp.  
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 ANSKAFFELSER MELLOM KR 100 000 OG 1,1 

MILL.  

I anskaffelsesforskriften er det i utgangspunktet tre typer terskelverdier som gjør seg 

gjeldende. Den første er terskelverdien for når forskriften kommer til anvendelse. Denne er på 

100 000 kroner eksklusive mva. Anskaffelser under denne terskelverdien er unntatt fra både 

anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften.  

 

Den andre typen terskelverdi er den nasjonale terskelverdien på 1,1 millioner kroner 

eksklusive mva.3 Anskaffelser med en verdi som er lik eller overstiger denne verdien må i all 

hovedsak følge del II i forskriften.  

 

Den tredje typen terskelverdi er EØS-terskelverdiene. Det er flere ulike EØS-terskelverdier i 

forskriften for ulike typer anskaffelser.  

 

Utvelgelse av anskaffelser   

Vi har gjort et utplukk av fem anskaffelser bokført i Nesseby kommunes regnskap i perioden 

2017-2018.   

• Varanger Auto AS 

• Arctic Service AS 

• Toyota Financial Services 

• Sør-Varanger Bedrifthelsetjeneste 

• Serit Eltele  

 

 Revisjonskriterier   

• Anskaffelsen skal være gjenstand for konkurranse 

• Det skal foreligge anskaffelsesprotokoll 

 Varanger Auto AS  

3.2.1 Anskaffelsen 

Ut fra kommunens regnskap for 2017 går det fram at Nesseby kommune har foretatt innkjøp 

av bil, registrerings nr. ZP 46986 fra Varanger Auto AS, kr 475 041,- (ekskl. mva). 

Fakturadato er 22.08.2017.   

 

For dette innkjøpet kommer forskriftens del I til anvendelse. 

3.2.2 Konkurransen 

Data: 

 
3 Terskelverdi ble endret fra 1,1 millioner kroner eksklusive mva til 1,3 millioner kroner eksklusive mva fra 

6.4.2018 
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Vi har fått tilbakemelding fra Nesseby kommune om at det ikke har vært gjennomført 

konkurranse ved anskaffelsen.  

 

Vurdering: 

Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med det grunnleggende prinsippet om konkurranse, 

likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.4  

 

De grunnleggende prinsippene gjelder for alle anskaffelser over 100 000 kroner ekskl. mva. 

der lov om offentlige anskaffelser kommer til anvendelser, jf anskaffelsesloven § 2.5   

 

Hovedregelen er at konkurranse skal avholdes. Det gjelder alle anskaffelser som er omfattet 

av lov og forskrift; både over og under terskelverdiene.6 

For kontrakter av verdi mellom 100 000 kroner og 1,1 mill kroner ekskl. mva (uansett hvem 

som anskaffer og hva som kjøpes) kreves det ingen spesiell anskaffelsesprosedyre, men 

grunnleggende prinsipper i FOA kapittel 7 må følges.  

 

Ifølge svar fra Nesseby kommune har ikke anskaffelsen vært gjenstand for konkurranse, vi 

anser derfor dette å være brudd på hovedregelen om at konkurranse skal avholdes.    

 

3.2.3 Protokollføring 

Data: 

Vi har fått tilbakemelding fra Nesseby kommune om at det ikke foreligger protokoll i 

tilknytning til denne anskaffelsen. 

 

Vurdering: 

Forskriften del I gir ikke detaljerte føringer for hvordan protokollplikten oppfylles. Det stilles 

ikke krav til at protokollen skal ha en spesiell form, og en mindre anskaffelse med en verdi 

like over 100 000 kroner vil kreve en enklere protokollføring enn en anskaffelse med en verdi 

som er tett opp til 1,1 millioner kroner.7  

  

Ifølge svar fra Nesseby kommune foreligger det ikke anskaffelsesprotokoll, det foreligger 

heller ikke opplysninger om at vesentlige forhold ved anskaffelsen er nedtegnet i andre 

dokumenter. Vår vurdering er at dette er et brudd på kommunens plikt til å nedtegne eller 

samle vesentlige forhold for gjennomføringen av anskaffelsen i en protokoll.   

 

 Arctic Service AS 

3.3.1 Anskaffelsen 

Ut fra kommunens regnskap framgår det at det er foretatt et innkjøp fra Arctic Service AS, 

faktura nr. 18224, kr 152 270,- (ekskl. mva). Fakturadato er 12.12.2018 og faktura er bokført 

på art 120000 kjøp av inventar og utstyr i kommunens regnskap for 2018.  

 

For dette innkjøpet kommer forskriftens del I til anvendelse. 

 
4 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 4 
5 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser s. 55 
6 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser s. 56 
7 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser s. 65 
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3.3.2 Konkurransen  

Vi har fått tilbakemelding fra Nesseby kommune om at det ikke har vært gjennomført 

konkurranse ved anskaffelsen.  

 

Vurdering: 

Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med det grunnleggende prinsippet om konkurranse, 

likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.8  

 

De grunnleggende prinsippene gjelder for alle anskaffelser over 100 000 kroner ekskl. mva. 

der lov om offentlige anskaffelser kommer til anvendelser, jf anskaffelsesloven § 2.9   

 

Hovedregelen er at konkurranse skal avholdes. Det gjelder alle anskaffelser som er omfattet 

av lov og forskrift; både over og under terskelverdiene.10 

For kontrakter av verdi mellom 100 000 kroner og 1,3 mill kroner11 ekskl. mva (uansett hvem 

som anskaffer og hva som kjøpes) kreves det ingen spesiell anskaffelsesprosedyre, men 

grunnleggende prinsipper i FOA kapittel 7 må følges.  

 

Ifølge svar fra Nesseby kommune har ikke anskaffelsen vært gjenstand for konkurranse, vi 

anser derfor dette å være brudd på hovedregelen om at konkurranse skal avholdes.    

 

3.3.3 Protokollføring 

Data: 

Vi har fått tilbakemelding fra Nesseby kommune om at det ikke foreligger protokoll i 

tilknytning til denne anskaffelsen. 

 

Vurdering: 

Forskriften del I gir ikke detaljerte føringer for hvordan protokollplikten oppfylles. Det stilles 

ikke krav til at protokollen skal ha en spesiell form og en mindre anskaffelse med en verdi 

like over 100 000 kroner vil kreve en enklere protokollføring enn en anskaffelse med en verdi 

som er tett opp til 1, 3 millioner kroner.12  

  

Ifølge svar fra Nesseby kommune foreligger det ikke anskaffelsesprotokoll, det foreligger 

heller ikke opplysninger om vesentlige forhold ved anskaffelsen er nedtegnet i andre 

dokumenter. Vår vurdering er at dette er et brudd på kommunens plikt til å nedtegne eller 

samle vesentlige forhold for gjennomføringen av anskaffelsen i en protokoll.   

 

 
8 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 4 
9 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser s. 55 
10 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser s. 56 
11 Terskelverdi ble oppjustert i april 2018 fra 1,1 mill kr til 1,3 mill kr 
12 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser s. 65 
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 Toyota Financial Services  

3.4.1 Anskaffelsen 

Revisor har innhentet en bekreftelse fra Nesseby kommune på inngått finansiering av et 

kjøretøy, registrerings nr. ZP 46918 levert av Harila AS. Leasingperioden er oppgitt til 

08.05.2017-08.05.2020. Leieberegningsgrunnlaget er på kr 373 428,- (ekskl. mva).  

For dette innkjøpet kommer forskriftens del I til anvendelse. 

 

3.4.2 Konkurransen   

Data 

Vi har fått tilbakemelding fra Nesseby kommune om at det ikke har vært gjennomført 

konkurranse ved inngåelse av leasingkontrakten. 

 

Vurdering  

Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med de grunnleggende prinsipper om konkurranse, 

likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.13  

 

De grunnleggende prinsippene gjelder for alle anskaffelser over 100 000 kroner ekskl. mva. 

der lov om offentlige anskaffelser kommer til anvendelser, jf. anskaffelsesloven § 2.14   

 

Hovedregelen er at konkurranse skal avholdes. Det gjelder alle anskaffelser som er omfattet 

av lov og forskrift; både over og under terskelverdiene.15 

For kontrakter av verdi mellom 100 000 kroner og 1,1 mill kroner ekskl. mva (uansett hvem 

som anskaffer og hva som kjøpes) kreves det ingen spesiell anskaffelsesprosedyre, men 

grunnleggende prinsipper i FOA kapittel 7 må følges.  

 

Ifølge svar fra Nesseby kommune har ikke leasingavtalen vært gjenstand for konkurranse, og 

revisjonen anser derfor dette å være brudd på hovedregelen om at konkurranse skal avholdes.  

 

3.4.3 Protokollføring   

Data: 

Vi har fått tilbakemelding fra Nesseby kommune om at det ikke foreligger protokoll i 

tilknytning til denne anskaffelsen. 

 

Vurdering: 

Forskriften del I gir ikke detaljerte føringer for hvordan protokollplikten oppfylles. Det stilles 

ikke krav til at protokollen skal ha en spesiell form og en mindre anskaffelse med en verdi 

like over 100 000 kroner vil kreve en enklere protokollføring enn en anskaffelse med en verdi 

som er tett opp til 1,1 millioner kroner.16  

  

Ifølge svar fra Nesseby kommune foreligger det ikke anskaffelsesprotokoll, det foreligger 

heller ikke opplysninger om vesentlige forhold ved anskaffelsen er nedtegnet i andre 

 
13 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 4 
14 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser s. 55 
15 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser s. 56 
16 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser s. 65 
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dokumenter. Vår vurdering er at dette er et brudd på kommunens plikt til å nedtegne eller 

samle vesentlige forhold for gjennomføringen av anskaffelsen i en protokoll. 

 

 Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste 

3.5.1 Anskaffelsen 

Nesseby kommunes regnskap har i regnskapet for 2018 bokført en faktura fra Sør-Varanger 

Bedriftshelsetjeneste på kr 131 950,-, faktura nr eF2018279.  

 

For dette innkjøpet kommer forskriftens del I til anvendelse. 

 

3.5.2 Konkurransen   

Data 

Ved forespørsel om anskaffelsen har vi mottatt saksprotokoll hvor det framgår at 

Arbeidsmiljøutvalget den 10.12.2014 fattet følgende vedtak:   

  

«Administrasjonen inngår en avtale om Bedriftshelsetjenester med Sør-Varanger 

Bedriftshelsetjeneste. Nesseby kommune sier opp avtalen med HMS-Finnmark».  

 

Vi har mottatt en kopi av kontrakt mellom Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste og Nesseby 

kommune. Kontrakten er ikke datert, men av punkt 5 framgår det at kontrakten gjelder fra 1. 

januar 2014.  

 

 

Vurdering 

Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med det grunnleggende prinsippet om konkurranse, 

likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.17  

 

De grunnleggende prinsippene gjelder for alle anskaffelser over 100 000 kroner ekskl. mva. 

der lov om offentlige anskaffelser kommer til anvendelser, jf anskaffelsesloven § 2.18   

 

Hovedregelen er at konkurranse skal avholdes. Det gjelder alle anskaffelser som er omfattet 

av lov og forskrift; både over og under terskelverdiene.19 

 

Nesseby kommune inngikk en avtale med Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste i januar 2014.  

 

Ifølge underskrevet kontrakt gjelder kontrakten mellom Nesseby kommune og Sør-Varanger 

Bedriftshelsetjeneste fra januar 2014. Kontrakten ble inngått utenfor undersøkelsesperiode, 

men da kontrakten ikke er tidfestet og kommunen i 2017 og 2018 fortsatt kjøper 

bedriftshelsetjenester fra samme leverandør tar vi anskaffelsen inn i vår undersøkelse.  

 

Avtaleperiode er ikke tidfestet i kontrakten, kun tidspunktet den gjelder fra (1. januar 2014). 

Det foreligger ikke dokumentasjon fra Nesseby kommune på at avtalen har vært gjenstand for 

vurdering opp mot lov og forskrift om offentlige anskaffelser når det gjelder konkurranse, 

 
17 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 4 
18 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser s. 55 
19 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser s. 56 

20



Offentlige anskaffelser 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 13 

 

hverken ved inngåelse eller ved at kontrakten er vurdert opp mot regelverket for offentlige 

anskaffelser i årene etter inngåelsen av kontrakten.   

 

Hovedregel er at konkurranse skal avholdes, og ut fra revisjonens vurdering har ikke Nesseby 

kommune opptrådt i samsvar med de grunnleggende prinsippene om konkurranse når det 

gjelder kjøp av bedriftshelsetjenester.   

 

3.5.3 Protokollføring 

Data: 

Vi har fått tilbakemelding fra Nesseby kommune om at det ikke foreligger protokoll i 

tilknytning til denne anskaffelsen. Det foreligger en saksutredning, et vedtak og kopi av 

kontrakt mellom Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste og Nesseby kommune.  

 

Vurdering: 

Forskriften del I gir ikke detaljerte føringer for hvordan protokollplikten oppfylles. Det stilles 

ikke krav til at protokollen skal ha en spesiell form og en mindre anskaffelse med en verdi 

like over 100 000 kroner vil kreve en enklere protokollføring enn en anskaffelse med en verdi 

som er tett opp til 1,3 millioner kroner.20  

 

Revisjonen har mottatt en saksutredning og et vedtak fra arbeidsmiljøutvalget, samt en 

kontrakt mellom Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste og Nesseby kommune om at bedriften 

slutter seg til Sør-Varanger Bedriftshelsetjeneste som medlem fra 1. januar 2014. Dette gir 

revisjonen mulighet for å kontrollere hvordan Nesseby kommune har gjennomført 

anskaffelsen. 

 

Da regelverket ikke gir detaljerte føringer for hvordan protokollplikten skal oppfylles vurderer 

revisjonen det ut fra den dokumentasjon som er forelagt revisjonen at kravet om 

protokollføring er oppfylt.   

 

 Serit Eltele 

3.6.1 Anskaffelsen 

Nesseby kommune har i regnskapet for 2018 bokført en faktura fra Serit Eltele, faktura nr 

1071684, fakturadato 17.09.2018. Faktura på kr 121 960,- (ekskl. mva) er bokført på art 

120000 kjøp av inventar i Nesseby kommunes regnskap i 2018 og gjelder innkjøp av 40 

Apple iPad. 

 

For dette innkjøpet kommer forskriftens del I til anvendelse. 

 

3.6.2 Konkurransen 

Data: 

Vi har ikke mottatt informasjon fra Nesseby kommune om gjennomføring av konkurransen.  

 

Vurdering: 

 
20 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser s. 65 
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Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med det grunnleggende prinsippet om konkurranse, 

likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet. Da vi ikke har 

mottatt opplysninger knyttet til vår undersøkelse av konkurransen i forbindelse med denne 

anskaffelsen har vi ikke grunnlag for å foreta en vurdering av gjennomføring av 

konkurransen. 

  

3.6.3 Protokollføring 

Data: 

Vi har ikke mottatt informasjon fra Nesseby kommune knyttet til protokollføring av 

anskaffelsen. 

 

Vurdering: 

Forskriften del I gir ikke detaljerte føringer for hvordan protokollplikten oppfylles. Det stilles 

ikke krav til at protokollen skal ha en spesiell form og en mindre anskaffelse med en verdi 

like over 100 000 kroner vil kreve en enklere protokollføring enn en anskaffelse med en verdi 

som er tett opp til 1,3 millioner kroner.21  

 

Da vi ikke har mottatt informasjon om protokollføring eller opplysning om andre dokumenter 

som kan anses som dokumentasjon for å oppfylle protokollplikten, har vi ikke grunnlag for å 

foreta en vurdering av kommunens plikt til å nedtegnelse eller samle gjennomføringen av 

anskaffelsen i en protokoll.   

 

 ANSKAFFELSER MELLOM 1,1 MILLIONER OG 44 

MILLIONER 

 Utvelgelse av anskaffelser 

Vi har gjort et utplukk av to anskaffelser bokført i Nesseby kommunes regnskap i perioden 

2017-2018.    

 

• Rambøll Norge AS (konsulenttjenester) 

• Mietinen Maskin AS (utenomhusarbeider Nesseby Helsesenter) 

 

 

Terskelverdier 

Anskaffelsene er under EØS-terskelverdier for offentlige anskaffelser og forskriftens del II 

blir anvendt ved undersøkelsen av anskaffelsene.22 Revisjonens undersøkelse omfatter 

regnskapsårene 2017 og 2018. I denne perioden har terskelverdiene for anskaffelser etter 

kapittel II og III i anskaffelsesforskriften vært endret. Dette påvirker ikke vår undersøkelse, da 

de undersøkte anskaffelsene ikke tangerer disse verdiene.  

 

 
21 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser s. 65 
22 EØS-terskelverdiene for offentlige anskaffelser vedrørende bygge- og anleggskontrakter ble endret fra 44 

millioner kroner eksklusive mva til 51 millioner kroner eksklusive mva 6. april 2018 
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 Revisjonskriterier 

• Det skal benyttes anskaffelsesprosedyre i samsvar med regelverket 

• Konkurransen skal kunngjøres i samsvar med regelverket 

• Innholdet i konkurransegrunnlaget skal være i samsvar med forskriftens krav 

• Bruken av kvalifikasjonskrav skal være i henhold til regelverket 

• Tildelingskriterier skal være i henhold til regelverket 

• Tidsfrister skal være i henhold til regelverket 

• Anbudskonkurransen skal avsluttes i henhold til regelverket  

• Protokollføringen skal være i henhold til regelverket 

 

 Rambøll Norge AS 

4.3.1 Anskaffelsen 

Nesseby har i sitt regnskap for 2017 bokført konsulenttjenester fra Rambøll Norge AS med   

kr 484 880,-, knyttet til Avløpssone Vesterelvnes, faktura nr. 1350153431.   

 

Anskaffelsen var i utgangspunktet plukket ut sammen med anskaffelsene mellom 100 000 

kroner og 1,1 millioner. Forespørsel til kommunen vedørende dokumentasjon av denne 

anskaffelsen viste at kommunen hadde benyttet inngått rammeavtale mellom Nesseby 

kommune og Rambøll Norge AS. Da anskaffelsen var gjort med bakgrunn i rammeavtalen 

gjorde revisjonen derfor en undersøkelse av den inngått rammeavtalen.   

 

 

4.3.2 Konkurransen 

Data 

Formannskapet i Nesseby kommune vedtok den 18.11.2015 å kjøpe tjenester for kr 40 000,- 

fra Finnut Consult AS for utarbeiding av konkurransegrunnlag på rammeavtale for kjøp av 

konsulent/ingeniørtjenester. Rammeavtalen inkluderer konsulenttjenester, bygg, vei, vann og 

avløp.  

 

Revisjonen har mottatt kopi av kontrakt mellom Nesseby kommune og Rambøll Norge AS og 

kopi av konkurransegrunnlaget.  

 

 

Vurdering 

Oppdragsgiveren skal opptre i samsvar med det grunnleggende prinsippet om konkurranse, 

likebehandling, forutberegnelighet, etterprøvbarhet og forholdsmessighet.23  

 

De grunnleggende prinsippene gjelder for alle anskaffelser over 100 000 kroner ekskl. mva. 

der lov om offentlige anskaffelser kommer til anvendelser, jf anskaffelsesloven § 2.24   

 

Hovedregelen er at konkurranse skal avholdes. Det gjelder alle anskaffelser som er omfattet 

av lov og forskrift; både over og under terskelverdiene.25 

 
23 Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) § 4 
24 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser s. 55 
25 Veileder til reglene om offentlige anskaffelser s. 56 

23



Offentlige anskaffelser 

 

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS  Side 16 

 

 

Revisjonen har gjort søk i Doffin om denne anskaffelsen og publisering av kunngjøringen var 

1. desember 2016.  

I kunngjøringen opplyses det at estimert verdi 2 år inklusive 1 års opsjon er på 2,7 millioner 

kroner. Verdi av rammeavtalen er over 1,1 millioner kroner i avtaleperioden og forskriftens 

del II kommer derfor til anvendelse26.  

 

Ifølge forskriften skal konkurransen kunngjøres i Doffin ved alminnelig kunngjøring eller ved 

en forhåndskunngjøring. Kunngjøringen skal minst inneholde en beskrivelse av hva som skal 

anskaffes, og en frist for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen og melde sin 

interesse eller mottak av tilbud.  

 

Revisjonen har ikke mottatt dokumentasjon på kunngjøringen fra kommunen, men har selv 

foretatt søk i Doffin. Kunngjøringen var publisert i Doffin den 1. desember 2016 og inneholdt 

en beskrivelse av hva som skulle anskaffes og det var satt frist for mottak av tilbud eller 

forespørsel om deltakelse.  

 

Ut fra innhentet dokumentasjon vurderer revisjonen det slik at Nesseby kommune har 

tilfredsstilt kravene i forskriften til kunngjøring av konkurransen. 
 

4.3.3 Protokollføring 

Data 

Revisjonen har ikke mottatt anskaffelsesprotokoll fra Nesseby kommune vedrørende 

inngåelsen av rammeavtalen. 

 

Vurdering 

For anskaffelser etter del II av forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) 

skal oppdragsgiver føre protokoll for gjennomføringen av anskaffelsen. 

 

En anskaffelsesprotokoll bidrar til at ulike instanser kan føre kontroll med at oppdragsgivers 

beslutninger er fattet i samsvar med regelverket. Protokollen gir økt gjennomsiktighet og 

etterprøvbarhet i hele anskaffelsesprosessen. Mangelfull protokollføring er brudd med lovens 

grunnleggende krav om gjennomsiktighet og etterprøvbarhet. Da revisjonen ikke har mottatt 

informasjon om protokollføring har vi ikke grunnlag for å foreta en vurdering av kommunens 

protokollplikt for anskaffelsen.    

 

Konklusjon 

Revisjonen har ikke mottatt protokoll for gjennomføringen av anskaffelsen og har derfor ikke 

hatt grunnlag for å foreta en vurdering av protokollplikten når det gjelder denne anskaffelsen.    

 

 Mietinen Maskin AS 

4.4.1 Anskaffelsen 

Revisjonen har mottatt dokumentasjon vedrørende anskaffelsen fra Nesseby kommune. 

Anskaffelsen gjelder utenomhusarbeid ved Nesseby Helsesenter.  

 

 
26 Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) § 8-17 
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Nesseby kommune har inngått en rammeavtale med Rambøll Norge AS når det gjelder kjøp 

av byggteknisk rådgivning. Rambøll Norge AS har gjennomført anskaffelsesprosessen for 

Nesseby kommune i forbindelse med kunngjøring av anbud på utenomhusarbeid ved Nesseby 

Helsesenter.  

 

4.4.2 Kunngjøring 

Data 

Konkurransen ble kunngjort i den nasjonale databasen Doffin den 18. mai 2017. 

 

Vurdering 

Verdi av anskaffelser er under EØS-regelverket, og vi vurderer det slik at kunngjøring i 

Doffin er i tråd med bestemmelsene i regelverket for kunngjøringen av anskaffelsen.  

 

4.4.3 Anskaffelsesprosedyre   

Data 

Anskaffelsen ble gjennomført som en åpen anbudskonkurranse.  

 

Vurdering 

Det skal benyttes anskaffelsesprosedyre som er i samsvar med regelverket. Det er verdien av 

anskaffelsen som er styrende for kravet om kunngjøring. I bygge- og anleggskontrakter til en 

verdi mellom 1,1 millioner og 44 millioner kroner er det tillatt med åpen og begrenset 

tilbudskonkurranse.27  

 

Det er benyttet åpen tilbudskonkurranse og anskaffelsesprosedyren er i tråd med regelverket. 

 

4.4.4 Konkurransegrunnlaget 

Data 

Revisor har fått tilsendt tilbudsgrunnlaget for Nesseby Helsesenter, utenomhus anlegg.  

Det framgår av tilsendt dokumentasjon at innbydelsen omfatter nytt parkeringsanlegg, nytt 

utenomhus el. anlegg og etablering av ny vannkum og nytt vanninntak til helsesenteret.  

 

Tilbudsgrunnlaget er lagt ut på Doffin for elektronisk nedlastning. I anbudsgrunnlaget inngår: 

PDF-fil med komplett anbudsbeskrivelse, PDF-filer med tilhørende tegninger, kart, SHA-plan 

og G-rog Linker fil av anbud, filromat. Gab. 

 

Kontraktsvilkår framgår av tilbudsgrunnlaget. Ifølge tilsendt dokumentasjon gjelder 

alminnelige kontrakts bestemmelser NS 8406, Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt.   

 

Kontraktsvilkårene inneholder opplysninger om hvordan konkurransen skal gjennomføres og 

hvilke tilbudsregler som gjelder.  

 

 

Vurdering 

 
27 Terskelverdier gjeldende for perioden anskaffelsen er utlyst 
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Anskaffelsen omfattes av del II i forskriften, noe som stiller krav til utarbeidelsen av 

konkurransegrunnlaget. Tilbudsgrunnlaget inneholder opplysning om hva som skal anskaffes 

og hvilke kontraktsvilkår som gjelder. Videre inneholder kontraktsvilkårene opplysninger om 

hvordan konkurransen skal gjennomføres og hvilke krav som stilles for innhold og utforming 

av forespørsel om å delta i konkurransen.  

 

Ut fra revisors vurdering tilfredsstiller oppdragsgiver kravene i forskriften med hensyn til 

utarbeidelse av konkurransegrunnlaget.  

 

4.4.5 Kvalifikasjonskrav 

Data 

Kvalifikasjonskrav skal sikre at leverandøren er egnet til å kunne oppfylle 

kontraktsforpliktelsene. Tilbudsgrunnlaget inneholder et eget kapittel om 

kvalifikasjonskravene som gjelder for anskaffelsen. 

 

Vurdering 

Tilbudsgrunnlaget inneholder opplysninger om hvilke kvalifikasjonskrav som stilles ovenfor 

leverandørene i forbindelse med anskaffelsen. Dette er i tråd med forskriftens krav og revisor 

vurderer det slik at oppdragsgiver tilfredsstiller forskriften krav.  

 

4.4.6 Tildelingskriterier 

Data 

Tilbudsgrunnlaget inneholder opplysning om følgende: 

Pris vil være eneste kriterium: Totalkostnad. Kontrollregnet tilbudssum inkl. prissatte forhold.  

 

Vurdering 

Tildelingskriterier er de kriterier leverandørenes tilbud vurderes etter. Oppdragsgiver skal 

velge tilbud på grunnlag av objektive tildelingskriterier som skal angis i prioritert rekkefølge.  

Den leverandøren som leverer det tilbudet som etter oppdragsgivers vurdering scorer best skal 

tildeles kontrakten. Tildelingskriteriene skal angis på en klar og tydelig måte i 

anskaffelsesdokumentene, dette sikrer forutberegnelighet av hva oppdragsgiver vektlegger 

ved valg av leverandør.  

 

Oppdragsgiver skal tildele kontrakt på grunnlag av ett av de tre alternativene28: 

• Tildeling på grunnlag av den laveste pris  

• Tildeling på grunnlag av den laveste kostnaden 

• Tildeling på grunnlag av det beste forholdet mellom laveste pris eller kostnad og 

kvalitet 

 

Oppdragsgiver har satt pris som eneste kriterium. Oppdragsgiver kan benytte 

tildelingskriteriet laveste pris og da skal tilbudene evalueres utelukkende på bakgrunn av den 

tilbudte prisen. Tilbud med lavest pris vinner konkurransen.  

 

Oppdragsgiver har benyttet pris som tildelingskriterium og dette er ut fra revisors vurdering i 

samsvar med bestemmelsene om offentlige anskaffelser.   

 

 
28 Veileder for offentlige anskaffelser, side 202 
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4.4.7 Tidsfrister 

Data 

Kunngjøring av konkurransen ble publisert i Doffin 18.05.2017 og frist for levering av tilbud 

var 16.06.2017 kl 13:00. Dette ga deltakerne i konkurransen 29 dager på å levere inn tilbud. 

Anbudsåpning var 16. juni 2016 kl 14:00. Av tilbudsgrunnlaget framgår det at påmelding skal 

gjøres elektronisk i Doffin.  

 

 

Vurdering 

For anskaffelser som omfattes av forskriftens del II er det ikke satt bestemte minimumsfrister 

for mottak av forespørsler om å delta i konkurransen eller mottak av tilbud. Her må fristen 

vurderes i hvert enkelt tilfelle, men må settes så rommelig at alle leverandører får tilstrekkelig 

tid til å innhente nødvendig dokumentasjon, og foreta de nødvendige undersøkelser og 

beregninger. En frist på 29 dager er etter revisjonens vurdering ikke urimelig og kan derfor 

anses å være i tråd med regelverket for offentlige anskaffelse.   

 

4.4.8 Avslutning av konkurransen 

Data 

Revisjonen har fått tilsendt kopi av underskrevet protokoll for tilbudsåpning. Ved tidsfristens 

utløp var det kommet inn tre tilbud hvorav samtlige tilbydere tilfredsstilte 

kvalifikasjonskriteriene og ble godkjent for videre behandling. Dokumentasjon viser at det er 

sendt orientering om tilbudsavgjørelse til alle tre tilbydere med oversikt over tilbudssum fra 

den enkelte. Orienteringen inneholder opplysning om klageadgang.  

 

Vurdering 

Forskriften har flere detaljerte bestemmelser om avslutning av konkurransen, herunder 

bestemmelser om anskaffelsesprotokoll, meddelelse om valg av leverandør og begrunnelse. 

I denne anskaffelsen var pris eneste kriteriet og laveste tilbud vant tilbudskonkurransen.   

Samtlige tilbydere ble orientert i felles skriv hvor det er opplyst om frist for klageadgang på 

tilbudsavgjørelsen.   

 

Ut fra revisors vurdering har Nesseby kommune gjennomført avslutning av konkurransen i 

henhold til bestemmelsene og offentlige anskaffelser 

 

4.4.9 Protokollføring   

Data 

Revisjonen har mottatt samlet oversikt over anskaffelsen som inneholder tilbudsinnbydelse, 

regler for konkurransen, orientering om prosjektet, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, 

alminnelige kontraktsbestemmelser og tilbudsskjema.   

 

Vurdering  

Ut fra den dokumentasjon som foreligger inneholder anskaffelsesprotokollen de relevante 

opplysningene for anskaffelsen. Revisors vurdering er at protokollføringen er i samsvar med 

forskriftens krav.  
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 RAMMEAVTALE – MASKE AS  

Anskaffelsen 

Revisjonen har fått opplyst fra Nesseby kommune at kontorrekvisita bestilles fra Maske AS.  

Det foreligger ikke opplysninger fra kontaktperson hvordan inngåtte innkjøpsavtaler 

overholdes eller hvordan ansatte med innkjøpsfunksjon orienteres om inngåtte rammeavtaler.   

 

Revisjonen har ikke mottatt dokumentasjon i forhold til innkjøpsavtalen, men har selv gjort 

søk i Doffin som viser at Nesseby kommune sammen med 11 andre kommuner har inngått 

rammeavtale på kontorrekvisita, hvor valgt leverandør var Maske AS.  

Estimert verdi av kontraktens/delkontraktens verdi (eksklusive mva) var på 12 millioner 

kroner. Dato for kunngjøring til TED var 25.10.2017. 

 

Data 

Revisjonen har gjort spørring i kommunens regnskap for å innhente dokumentasjon på 

kommunens bruk av valgt leverandør i forbindelse med innkjøp bokført på art 110000 – 

Kontormateriell og rekvisita. Spørring på art 110000 - Kontormateriell og rekvisita i Nesseby 

kommunes regnskap viser totale innkjøp på kr 103 505,79 i 2018. Innkjøp fra Maske AS ført 

på arten viser kr 10 422,36 i 2018. 

 

 

Vurdering 

Revisjonen har foretatt spørring i kommunens regnskap med tanke på Nesseby kommunes 

bruk av rammeavtalen. Spørring i regnskapet er gjort for 2018 da det er mest hensiktsmessig å 

innhente data fra dette året med tanke på dato for inngåelsen av kontrakten som var 

1.10.2017.  

 

Ut fra bokførte utgifter på leverandører registrerer revisjonen at ca 10% av bokførte utgifter 

på art 110000 - Kontormateriell og rekvisita er bokført på leverandør Maske AS i 2018.  

 

Revisjonen har ikke gått inn på hver enkelt faktura, men den lave prosentandelen bokført i 

2018 på valgt leverandør for rammeavtalen kan være en indikator på at kommunen ikke 

benytter rammeavtalen fullt ut i forbindelse med kommunens anskaffelser av kontorrekvisita. 
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 UNNTAKSBESTEMMELSER/UTVIDET EGEN 

REGI  

«Kontrollutvalget ber i tillegg revisjonen se nærmere på bruk av 

unntaksbestemmelsene/utvidet egen regi i lov og forskrift om offentlige anskaffelser». 

 

 Revisjonskriterier   

I Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) § 3-1 om utvidet egenregi 

framgår det i 1. ledd at anskaffelsesloven og forskriften ikke gjelder ved utvidet egenregi, det 

vil si når oppdragsgiveren inngår kontrakter med et annet rettssubjekt. 

 

Da revisjonen ser på problemstillingen som deskriptiv utledes det ikke revisjonskriterier. 

 

 Data 

Revisjonen har forespurt Nesseby kommune om omfang av bruk av 

unntaksbestemmelsene/utvidet egenregi. Revisjonen har mottatt svar fra Nesseby kommune 

om at unntaksbestemmelsene ikke er benyttet.   

 

 Vurderinger 

Som følge av Nesseby kommunes tilbakemelding om at unntaksbestemmelsene ikke er 

benyttet vil det ikke være grunnlag for revisjonen å foreta undersøkelser i forhold til dette.     

 

 Konklusjon 

Nesseby kommune har gitt revisjonen tilbakemelding om at unntaksbestemmelsene ikke er 

benyttet og revisjonen har derfor ikke grunnlag for å foreta undersøkelsen.  
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 SAMLET VURDERING OG KONKLUSJON 

 Hovedkonklusjon 

Revisors samlede vurdering etter gjennomgang av mottatt dokumentasjon og informasjon fra 

Nesseby kommune er at kommunen i mange av de undersøkte anskaffelsene ikke har 

overholdt sentrale bestemmelser i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  

 

 Er det benyttet anskaffelsesprosedyre i samsvar med regelverket? 

Det foreligger ikke informasjon eller dokumentasjon som viser at det er gjennomført 

konkurranse når det gjelder de undersøkte anskaffelsene mellom 100 000 kroner og 1,1 

millioner kroner. Revisors vurdering er derfor at dette er brudd på hovedregelen om at 

konkurranse skulle vært avholdt for disse anskaffelsene. Når det gjelder anskaffelser mellom 

1,1 millioner og 44 millioner kroner er revisors vurdering at konkurranse er avhold i henhold 

til regelverkets bestemmelser i de to kontrollerte anskaffelsene.  

 

 Er protokollføringen i henhold til regelverket? 

Revisors undersøkelse viser at Nesseby kommune ikke følger bestemmelsen om 

protokollføring i tre av de fem kontrollerte anskaffelsene. Når det gjelder den fjerde 

anskaffelsen har revisjonen mottatt tilstrekkelig dokumentasjon for å vurdere 

protokollføringen og anser denne å være innenfor forskriftens krav. Når det gjelder den femte 

anskaffelsen mellom 100 000 kroner og 1,1 millioner kroner har ikke revisor mottatt verken 

informasjon eller dokumentasjon for å kunne kontrollere dette opp mot protokollplikten.  

 

For de to kontrollerte anskaffelsene mellom 1,1 millioner og 44 millioner kroner er det for 

den ene anskaffelsen ikke mottatt protokoll slik at det ikke er mulig for revisjonen å foreta en 

undersøkelse opp mot protokollføringen og de øvrige revisjonskriteriene. Når det gjelder den 

andre anskaffelsen innenfor dette intervallet er protokollplikten etter revisors vurdering 

oppfylt.  

 

 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag, kvalifikasjonskrav, 

tildelingskriterier, tidsfrister og avslutning av konkurransen  

Det er benyttet åpen tilbudskonkurranse og anskaffelsesverdien er i tråd med regelverket når 

det gjelder den kontrollerte anskaffelsen mellom 1,1 og 44 millioner kroner. Ut fra revisors 

vurdering tilfredsstiller oppdragsgiver kravene i forskriften når de gjelder utarbeidelse av 

konkurransegrunnlag, kvalifikasjonskrav, tildelingskriterier, tidsfrister og avslutning av 

konkurransen.    
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 Rammeavtale - kontorrekvisita 

Nesseby kommune har sammen med 11 andre kommuner inngått rammeavtale på 

kontorrekvisita hvor valgt leverandør var Maske AS. Revisors gjennomgang av bokførte 

utgifter på art 110000 – Kontormateriell og rekvisita i regnskapet for 2018 viser at ca. 10% av 

bokførte utgifter er registrert på leverandør Maske AS. Den lave prosentandelen av utgifter 

bokført på leverandør kan ut fra revisors vurdering være en indikator på at kommunen ikke 

benytter den inngåtte rammeavtalen fullt ut i forbindelse med anskaffelse av kontorrekvisita.  

 

 Unntaksbestemmelsene/utvidet egenregi 

Nesseby kommune har gitt revisjonen tilbakemelding om at unntaksbestemmelsene ikke er 

benyttet og revisjonen har derfor ikke grunnlag for å foreta undersøkelsen. 
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 ANBEFALINGER 

På bakgrunn av de funn som er gjort i denne undersøkelsen anbefaler revisjonen at Nesseby 

kommune iverksetter følgende tiltak:   

 

• gjennomfører konkurranse og dokumenterer anskaffelsesprosessen med utarbeidelse 

av protokoll for alle anskaffelser over 100 000 kroner. 

• utarbeider et innkjøpsreglement eller innkjøpspolitiske retningslinjer.    

• vurderer å utarbeide retningslinjer for systematisk oppfølging av inngåtte 

rammeavtaler og kontrakter. 
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 KILDER OG LITTERATUR  

• Lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) av 2016 

• Forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) av 2016 

• Veileder til reglene for offentlige anskaffelser  

• Doffin 

• https:/wwww.anskaffelser.no/avtaler-og-regelverk/terskelverdier-offentlige- 

anskaffelser 
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VEDLEGG 1: ADMINISTRASJONSSJFENS  

KOMMENTARER 
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VEDLEGG 2: METODE OG GJENNOMFØRING 

Generelt om forvaltningsrevisjon 
 

Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre 

systematiske vurderinger av kommunens/fylkeskommunens økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger.  

Herunder om: 

a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med 

kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger,  

b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på området,  

c) regelverket etterleves,  

d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,  

e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige 

utredningskrav,  

f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger 

og/ eller om resultatene for virksomheten er nådd.  

 

Formålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til: 

• økt produktivitet, effektivitet og måloppnåelse  

• at kommunal virksomhet drives i samsvar med regelverket  

• å skaffe fram informasjon som gir grunnlag for kommunestyrets/fylkestingets tilsyn med 

forvaltningen   

 

Det er kontrollutvalget i den enkelte kommune/fylkeskommune som skal påse at 

kommunens/fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon. 

Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjon, som skal vedtas av kommunestyret/fylkestinget.  

 

Det er kommunens/fylkeskommunens revisor som gjennomfører selve forvaltningsrevisjonen. 

Utførelsen skal skje i tråd med god kommunal revisjonsskikk, herunder RSK 001 Standard for 

forvaltningsrevisjon (vedtatt av styret i Norges kommunerevisorforbund).  

 

Sluttproduktet i hver forvaltningsrevisjon er en rapport som oversendes til behandling i 

kommunens/fylkeskommunens kontrollutvalg. Kontrollutvalget rapporterer videre til 

kommunestyret/fylkestinget om de gjennomførte prosjektene.  

 

Bestilling fra kontrollutvalget 
 

Revisor må gjennomføre forvaltningsrevisjonen i samsvar med kontrollutvalgets bestilling.29 

 

Kontrollutvalget har den 11. oktober 2019 i sak 16/19 vedtatt følgene problemstilling for 

undersøkelsen: 

 

 
29 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 10. 
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4. «Følger Nesseby kommune lov og forskrift om offentlige anskaffelser ved kjøp 

av varer og tjenester og ved tildeling av bygge- og anleggskontrakter? 

i) Er det benyttet anskaffelsesprosedyre i samsvar med regelverket? 

j) Er konkurransen kunngjort i henhold til regelverket? 

k) Inneholder konkurransegrunnlaget de opplysninger som forskriften 

krever? 

l) Er bruken av kvalifikasjonskrav i henhold til regelverket? 

m) Er bruken av tildelingskriterier i henhold til regelverket? 

n) Er tidsfristene i henhold til regelverket? 

o) Blir anbudskonkurransen avsluttet i henhold til regelverket? 

p) Er protokollføringen i henhold til regelverket?            

5. Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og 

eventuelle tilleggsproblemstillinger i den utstrekning revisjonen finner det 

nødvendig. 

6. Kontrollutvalget ønsker tilbakemelding om antall saker som er valgt så snart 

dette foreligger fra revisjonen.  
 

Kontrollutvalget ber i tillegg revisjonen se nærmere på bruk av unntaksbestemmelsene/utvidet 

egen regi i lov og forskrift om offentlige anskaffelser».  

 

 

Oppstart 
 

Revisor skal sende oppstartsbrev til administrasjonssjefen så tidlig som mulig i prosjektet.30 

Oppstartsbrev ble sendt administrasjonssjefen i Nesseby kommune den 25. oktober 2019 

sammen med godkjent prosjektplan. I sitt svar av 7. november 2019 utpekte 

administrasjonssjefen virksomhetsleder teknisk Oddleif Nilsen som kontaktperson for 

prosjektet.  

 

 

Datainnsamling 
 

Revisor må innhente data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på 

problemstillingen(e) i undersøkelsen. Eksempler på metoder som kan benyttes er intervju, 

spørreskjema, observasjon, dokumentanalyse, statistiske analyser, regnskapsanalyse og 

systemanalyse.31 I den grad det er tjenlig, bør det benyttes flere metoder for innsamling av 

data (data- og metodetriangulering). 

 

Nedenfor redegjør vi nærmere for de metoder for innsamling av data som er benyttet i denne 

undersøkelsen. 

 

Revisjonen har tilgang til Nesseby kommune sitt regnskap og har selv plukket ut aktuelle 

anskaffelser som skal undersøkes i prosjektet. Utvalget er gjort ved å plukke ut leverandører 

hvor det er bokført anskaffelser på over 100 000 kroner eksklusive mva. for regnskapsårene 

2017 og 2018. Kontrollutvalget har bedt revisor se på 7 anskaffelser. I tillegg ble en 

rammeavtale plukket ut for kontroll med tanke på kommunens bruk av inngått rammeavtale 

med leverandøren.   

 
30 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 13. 
31 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 26.  
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Datainnsamlingen er gjennomført etter at oppstartsbrev er sendt til administrasjonssjefen og 

for de valgte anskaffelser er det bedt om dokumentasjon fra kommunens kontaktperson. 

Korrespondanse har i stor grad foregått via epostutveksling med kontaktperson i Nesseby 

kommune. Revisjonen har ikke vurdert det som nødvendig å foreta intervju i denne 

undersøkelsen.   

 

Kontrollutvalget har i tillegg bedt revisjonen å se nærmere på bruk av 

unntaksbestemmelsene/utvidet egen regi i lov og forskrift om offentlige anskaffelser.  

Revisjonen retter spørsmål til kontaktperson om Nesseby kommunens bruk av 

unntaksbestemmelsen/utvidet egen regi. 

 

Revisjonens arbeid med rapporten er forsinket i forhold til fastsatt tidsplan som følge av at det 

har tatt lang tid for kommunen å framskaffe informasjon og dokumentasjon knyttet til 

forespurte anskaffelser. Kontrollutvalget i Nesseby kommune er orientert om forsinkelsen i 

prosjektet som følge av dette.   

 

 

Gyldighet og pålitelighet  
 

I valg av metode må revisor sikre dataens relevans (gyldighet/validitet) i forhold til 

problemstillingen(e).32 Datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataens 

pålitelighet (reliabilitet). 

 

Anskaffelsesprosessen skal kunne etterprøves gjennom en analyse av oppdragsgivers 

dokumentasjon. I denne undersøkelsen er det fortrinnsvis skriftlig dokumentasjon fra Nesseby 

kommune og/eller dokumentasjon fra oppdragsgiver som gjennomfører anskaffelser på vegne 

av kommunen som vil være relevante data for denne forvaltningsrevisjonen. Datamaterialet er 

supplert med opplysninger fra kontaktperson i kommunen. Det datamaterialet som legges til 

grunn for de undersøkte innkjøpene anses derfor som relevante og tilstrekkelige for revisors 

vurderinger og konklusjoner. Det presiseres at våre vurdering og konklusjoner kun gjelder de 

anskaffelsene som faktisk er undersøkt og vurdert i denne undersøkelsen.  

 

Undersøkelsesperioden gjelder avlagte og godkjente regnskap for årene 2017 og 2018 og 

revisjonen har gjort en vurdering av feilkilder i det innsamlede materialet. Datamaterialet er 

også framlagt for kontaktperson i Nesseby kommune for verifisering. På bakgrunn av dette 

forutsetter revisjonen at datamaterialet som presenteres i rapporten ikke inneholder vesentlige 

feil.  

 

Revisjonen søker også å sikre pålitelighet og gyldighet i det presenterte datamaterialet 

gjennom revisjonens interne kvalitetssikringssystem.  

 

 

Verifisering 
 

Data som er innsamlet ved hjelp av intervju skal som hovedregel verifiseres.33 I praksis 

innebærer dette at et utkast til rapport blir sendt til informantene i revidert(e) enhet(er) for 

 
32 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 27. 
33 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 29. 
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Offentlige anskaffelser 
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gjennomlesing. Dette gjøres for å unngå faktafeil, og for å sikre at det materialet som 

undersøkelsen bygger på blir mest mulig fullstendig og pålitelig. Det har ikke vært 

gjennomført intervju i denne undersøkelsen. Revisjonen har hatt i hovedsak hatt dialog med 

Nesseby kommune via epost. Rapportutkast (verifiseringsutgave) sendes kontaktperson før 

rapporten ferdigstilles og sendes på høring til administrasjonssjefen.    

 

Rapportutkastet ble sendt på verifisering til kontaktperson i Nesseby kommune den 2. oktober 

2020. Tilbakemeldingen av 12. oktober 2020 var ikke av en slik karakter at den medførte 

endringer i rapporten  

 

Intern kvalitetssikring 
 

Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres.34 Kvalitetssikringen skal sikre at 

undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre må det sikres at 

det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og 

konklusjoner. 

 

Kvalitetssikring har vært foretatt i henhold til selskapets system for kvalitetssikring som er 

designet i henhold til ISQC135.  

 

Oppdragsansvarlig revisor Viggo Johannessen har kvalitetssikret prosjektplanen. I forbindelse 

med prosjektplanleggingen har oppdragsansvarlig revisor foretatt vurderinger av kapasitet, 

kompetanse og uavhengighet for prosjektgruppas medlemmer. Oppdragsansvarlig revisor har 

foretatt kvalitetssikring og gjennomlesing av rapporten før utsending av verifiserings- og 

høringsutgave.  

 

 

Høring 
 

Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår 

av rapporten.36 Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i 

kontrollutvalget. 

 

Revisjonen sendte rapporten på høring til administrasjonssjefen den 15. oktober 2020. Vi 

mottok administrasjonssjefens uttalelse den 4. november 2020.  

 

 
34 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 45. 
35 International standard of quality control1 
36 RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, pkt. 16. 
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E-postadresse: 
fmtfpost@fylkesmannen.no 
Sikker melding: 
www.fylkesmannen.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 700 
9815 Vadsø 

 Besøksadresse: 
Strandvegen 13, Tromsø 
Damsveien 1, Vadsø 

 Telefon: 78 95 03 00 
www.fylkesmannen.no/tf 
 
Org.nr. 967 311 014 

  Vår dato:  Vår ref: 

  30.11.2020  2019/14277 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Liv Hanne Huru, 78 95 05 55 
  
 
 
  

Unjárgga gjelda / Nesseby kommune 
Rådhus 
9840 VARANGERBOTN 
 
 

  

 

Tilsynsrapport - vedtak med pålegg om retting 

Vi har ført tilsyn med Nesseby kommune i perioden 17.12.2019 og fram til i dag. Selve tilsynsbesøket 
skulle være i mars 2020, men ble utsatt grunnet covid-19 pandemien. 
 
Vi har fattet vedtak med pålegg om retting, jf. kommuneloven § 30-4. Vedtaket kommer frem av 
tilsynsrapporten som er vedlagt. 

Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Dere kan klage på vedtaket. Mer 
informasjon om klagefristen og hvordan dere går frem hvis dere vil klage, finner dere i 
tilsynsrapporten. 

Vi gjør oppmerksom på at tilsynsrapporten er et offentlig dokument. Vi publiserer våre 
tilsynsrapporter på vår hjemmeside. 

 
 
 
Med hilsen 
 
Hilde Bremnes (e.f.) 
oppvekst- og barneverndirektør 

  
 
Liv Hanne Huru 
leder for barnehageseksjonen 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
Vedlegg: 
1 Tilsynsrapport - vedtak 
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Nesseby kommune          30.11.20 
ved Olaf Trosten 
Rådhuset 
9840 Varangerbotn 
 

 

 

 

 

 

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK 
 

Tilsyn etter barnehageloven 
Kommunens plikt til å påse at barnehagene drives etter lov om 

barnehager 

Nesseby kommune 
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Sammendrag 

Vi fører tilsyn med Nesseby kommune. Temaet for tilsynet er barnehagemyndighetens 
plikt til å påse at barnehagene drives etter gjeldende regelverk. Deltema for tilsynet er:  

1. Risikovurderinger, jf. barnehageloven §§ 8 og 16. 

2. Veiledning, jf. barnehageloven § 8 

3. Gjennomføring av tilsyn, jf. barnehageloven § 16 

4. Reaksjoner i tilsyn, jf. barnehageloven §16 
 

Det overordnede formålet med tilsynet er at det skal bidra til at alle barn i barnehagene 
skal ha et godt barnehagetilbud. Fylkesmannen legger barnekonvensjonen til grunn ved 
tilsyn med kommunens barnehagemyndighet. Artikkel 3 tydeliggjør at hensynet til 
barnets beste skal komme først og være grunnleggende i alle tiltak og vedtak som 
berører barnet.  
 
Tilsynet er gjennomført som et stedlig tilsyn med varsel, innhenting av dokumentasjon 
og egenvurdering i RefLex. På gjennomføringsdagen ble det avholdt åpningsmøte og det 
ble gjennomført intervju med aktuelle personer på kommunenivå og på barnehagenivå. 
 
Konklusjoner er framkommet på bakgrunn av dokumenter sammenholdt med det som 
kom fram i intervjuene. I forkant av intervjuene er det avholdt et veiledningsmøte der 
alle tilsynstema ble gjennomgått. 
 
Rapporten omhandler lovbrudd som gjelder for tilsynets tema og som er avdekket under 
tilsynet. Rapporten gir derfor ingen fullstendig tilstandsvurdering av kommunen som 
barnehagemyndighet. 

I tilsynet har vi konkludert med at Nesseby kommune som barnehagemyndighet ikke 
påser at barnehagen drives i samsvar med gjeldende regelverk, jf. barnehageloven § 8. 
Det vil si at kommunen ikke risikovurderer barnehagens regeletterlevelse for å vurdere 
barnehagens behov for veiledning og tilsyn. Det medfører videre at veiledning og tilsyn 
ikke gjøres i tråd med risikovurderinger. 

Kommunen mottok en foreløpig tilsynsrapport og har ikke uttalt seg innen fristen. 
Kommunen har rettefrist til 01.05.21. 
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1 Innledning 

Vi fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet, jf. barnehageloven § 9 første 
ledd, jf. kommuneloven kapittel 30. 

I tilsyn kontrollerer vi om barnehagemyndigheten oppfyller barnehageloven med 
forskrifter. 

Våre tilsyn er offentlig myndighetsutøvelse, noe som innebærer at vi skal gjennomføre 
tilsynet i samsvar med reglene i forvaltningsretten og offentlighetsloven. I tilsynet 
behandler vi personopplysninger. Les mer om vår behandling av personopplysninger 
på www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/tilsyn/. 

1.1 Kort om kommunen 

Nesseby kommune har en kommunal barnehage. Barnehagen er organisert i et 
oppvekstsenter sammen med skole og SFO og med en felles virksomhetsleder. I tillegg 
har barnehagen en styrer. Barnehagen har 29 barn og er organisert i norsk og samisk 
avdeling. 

I delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret den 14.12.2012, er rådmannen 
delegert tilsynsmyndighet og myndighet til å fatte vedtak etter barnehageloven. 
Rådmannen kan delegere sin myndighet videre internt i administrasjonen. I intervju blir 
vi opplyst om at virksomhetsleder for oppvekstsenteret er videredelegert 
barnehagemyndighetsoppgavene. Kommunen er usikker på om det er gjort skriftlig, men 
alle vi intervjuer er innforstått med at oppgavene er delegert. Virksomhetsleder har tre 
roller hun skal ivareta: hun er styrers nærmeste leder, barnehageeier og 
barnehagemyndighet. Styrer i barnehagen har også ansvar for eieroppgaver. 

I saker som angår § 4 i barnehageloven om foreldreråd og samarbeidsutvalg og § 5 om 
felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole, opptrer virksomhetsleder som 
barnehage/skoleeier samtidig som hun som myndighet også har ansvaret for å påse at 
eier oppfyller plikten om å sikre samarbeidet med barnas hjem gjennom foreldreråd og 
samarbeidsutvalg.  

Selv om alle er innforstått med at virksomhetsleder er delegert oppgavene som 
barnehagemyndighet, kan de ulike rollene som eier, leder og myndighet oppfattes som 
uklare, både for ansatte i barnehagen og ikke minst foreldre. 

Fylkesmannen gjør oppmerksom på at det vil tre i kraft endringer i barnehageloven fra 
01.01.21. Ny § 11 sier at «Kommunen skal likebehandle private og kommunale 
barnehager når den utfører oppgaver som barnehagemyndighet. Kommunen skal 
organisere oppgavene den har som barnehagemyndighet adskilt fra oppgavene den har 
som barnehageeier når dette er egnet til å ivareta tilliten til kommunens upartiskhet som 
barnehagemyndighet.» Selv om det ikke er private barnehager i kommunen, er det 
enkelte oppgaver som for eksempel tilsyn og behandling av søknader om dispensasjon, 
må oppgaven være adskilt fra eieroppgavene. 
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1.2 Om gjennomføringen av tilsynet 

Vi åpnet tilsyn med Nesseby i brev av 17.12.2019. Dere ble pålagt å levere 
dokumentasjon til oss. Vi har fått dokumentasjonen for å gjennomføre tilsynet. Tilsynet 
har blitt utsatt grunnet koronautbruddet våren 2020. 

Temaet for tilsynet er kommunens plikt til å påse at barnehagen drives etter lov om 
barnehager. Vi har kontrollert følgende undertemaer: 

1. Risikovurderinger, jf. barnehageloven §§ 8 og 16. 

2. Veiledning, jf. barnehageloven § 8 

3. Gjennomføring av tilsyn, jf. barnehageloven § 16 

4. Reaksjoner i tilsyn, jf. barnehageloven §16 

Vi har ikke sett på hvordan dere oppfyller andre krav i regelverket. 

Formålet med tilsynet er å sikre at barn og unge får et likeverdig barnehagetilbud av høy 
kvalitet og at tilsynet skal bidra til at kommunen følger regelverket. Dersom kommunen 
som barnehagemyndigheten ikke følger regelverket, kan vi pålegge retting. 

 
Vi sendte foreløpig tilsynsrapport til dere 28.10.20. I den presenterte vi våre foreløpige 
vurderinger og konklusjoner.  

 

2 Risikovurderinger 

2.1 Rettslige krav 

§ 8 første ledd: «Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen skal gi veiledning 
og påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk.» 

Første ledd fastslår at kommunen er barnehagemyndighet og at kommunen har en plikt 
til å påse at barnehagene drives i samsvar med gjeldende regelverk. Kommunen skal ved 
godkjenning og gjennom aktiv veiledning og tilsyn påse at barnehagene drives i tråd med 
de krav som settes i barnehageloven med tilhørende forskrifter. Kommunen har det 
overordnede ansvaret for å sikre at barn får et godt og forsvarlig barnehagetilbud. Ved 
siden av tilsyn er aktiv og god veiledning et viktig virkemiddel for å oppnå gode 
barnehager. Veiledning og tilsyn er to ulike oppgaver kommunen har for å sikre at 
barnehagetilbudet er godt og forsvarlig.  

Kommunen har plikt til å påse regeletterlevelse i den enkelte barnehage. Dette 
forutsetter at barnehagemyndigheten må ha kunnskap om alle barnehagene i kommunen 
og oversikt over eierpliktene i barnehageloven. Informasjon om barnehagene kan 
barnehagemyndigheten for eksempel skaffe seg fra brukerundersøkelser, 
bekymringsmeldinger, årsplaner, BASIL og lignende. 

På bakgrunn av kunnskapen om barnehagene må barnehagemyndigheten vurdere i 
hvilke barnehager risikoen for lovbrudd er størst og deretter vurdere hvilke konsekvenser 
et lovbrudd vil få for barna.   
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Denne kunnskapen må barnehagemyndigheten bruke for å kunne ta stilling til hvordan 
de skal påse regeletterlevelsen i barnehagene – om det skal skje ved tilsyn og/eller 
veiledning. 

2.2 Våre observasjoner, vurderinger og konklusjoner 

1. Har barnehagemyndigheten oversikt over barnehageeiers plikter etter 
barnehageloven? 

For å oppfylle sitt ansvar som barnehagemyndighet om å påse regeletterlevelse i 
barnehagene, må kommunen ha en oversikt over hvilke lovkrav den skal veilede i og føre 
tilsyn med.  

I RefLex svarer kommunen at de har oversikt over barnehageeiers plikter etter 
barnehageloven. Der har de også lagt ved plan for tilsyn med barnehagen som er datert i 
2012. I tilsynsplanen viser man til flere eierplikter, men utelater andre som for eksempel 
§ 7 barnehageeiers ansvar. 

I intervju sies det at barnehagemyndigheten har oversikt over eierpliktene. 

I intervjuene blir vi opplyst om at barnehagemyndigheten holder seg oppdatert om 
barnehageloven ved å bruke Udirs hjemmeside og Fylkesmannens nyhetssendinger. Som 
eksempel viser myndigheten til nye bestemmelser som vil komme i barnehageloven om 
barns psykososiale barnehagemiljø. Alle vi intervjuer bekrefter at myndigheten har god 
oversikt over eierpliktene i barnehageloven. 

Fylkesmannen vurderer at barnehagemyndigheten har oversikt over barnehageeiers 
plikter etter barnehageloven. 

2. Har barnehagemyndigheten tilstrekkelig kunnskap om hvordan 
barnehageeieren oppfyller sine plikter etter barnehageloven? 

Barnehagemyndigheten må ha nok og egnet informasjon om barnehagene til å gjøre 
risikovurderinger. Dersom barnehagemyndigheten ikke har tilstrekkelig informasjon om 
barnehagenes praksis for å belyse om barnehageeierne ivaretar sine plikter, må 
barnehagemyndigheten innhente det. Uten informasjon om regelverksetterlevelsen, kan 
ikke barnehagemyndigheten vurdere risikoen for brudd på regelverket og behov for 
veiledning og tilsyn. Informasjonen skal vise om regelverket er kjent, forstått og 
overholdt av barnehageeierne. 

I RefLex svarer kommunen ja til at de har tilstrekkelig kunnskap om hvordan 
barnehageeieren oppfyller sine plikter etter barnehageloven. I intervju svarer 
barnehagemyndigheten også ja. Vi har mottatt barnehagens vedtekter som er godkjent i 
kommunestyret 02.11.18 og som skal revideres av kommunestyret våren 2020. Vi har 
ikke mottatt noen form for dokumentasjon som bekrefter at myndigheten har denne 
kunnskapen. 

I intervju blir det sagt at Nesseby kommune er en liten kommune og at oppvekstsentret 
er en liten virksomhet. Barnehagemyndighet og styrer har kontorer ved siden av 
hverandre og drøfter ofte saker som angår barnehagen. Det kan være drift eller 
enkeltsaker med barn. Gjennom disse drøftingene og andre samtaler med styrer får 
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barnehagemyndighet mye informasjon om barnehagen. Dette bekreftes av alle vi 
intervjuer. 

Det framkommer i intervju at barnehagemyndighet har oversikt over kilder som kan 
brukes til å innhente informasjon. Det kan være årsplaner, årsmeldinger, statistikk i 
BASIL, klager fra foreldre og meldinger til barnevernet. Det kommer også fram at 
barnehagens vedtekter kan gi barnehagemyndigheten informasjon om hvordan 
barnehagen oppfyller sine eierplikter. Kommunen vurderer at informasjonen 
barnehagemyndighet får er tilstrekkelig til å belyse barnehagens praksis opp mot 
eierpliktene i barnehageloven. 

Fylkesmannen vurderer at barnehagemyndigheten har tilstrekkelig kunnskap om hvordan 
barnehageeieren oppfyller sine plikter etter barnehageloven. 

3. Bruker barnehagemyndigheten denne kunnskapen til å gjøre 
risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og tilsyn? 

Barnehagemyndigheten må bruke kunnskapen om barnehageeierne til å foreta løpende 
vurderinger av sannsynlighet for og konsekvensen av brudd på barnehageeiers plikter i 
barnehageloven med forskrifter. Barnehagemyndigheten må gjøre dette både på 
bakgrunn av informasjon om regeletterlevelse i den enkelte barnehage og samlet for alle 
barnehagene. 

I RefLex svarer barnehagemyndigheten ja på spørsmålet. De svarer at 
barnehagemyndigheten har god oversikt over driften i barnehagen og at saker drøftes 
underveis med styrer. Barnehagen/oppvekstsenteret har utviklet rutiner og 
beredskapsplan som dekker ulike områder, herunder bekymringsmelding utarbeidet i 
Nesseby kommune. Malen for bekymringsmelding er lagt ved i RefLex.  

Vi har mottatt barnehagens vedtekter som er godkjent i kommunestyret 02.11.18 og 
som skal revideres av kommunestyret våren 2020. Under tilsynet fikk vi utlevert en 
oversikt over ansvarsforholdet mellom barnehageeier og barnehagemyndighet.  

Vi gjør oppmerksom på at beredskapsplan og maler for bekymringsmeldinger til 
barnevernet er en eieroppgave og tilligger ikke barnehagemyndighetens ansvar. 

I intervju kommer det fram at barnehagemyndighet har mottatt en klage fra foreldre 
som omhandlet flere forhold, deriblant barnehagens pedagogiske praksis. Denne saken 
ble sendt til kommunen via Fylkesmannen der vi ba barnehagemyndigheten undersøke 
og følge opp klagen. Barnehagemyndigheten sier at den undersøkte saken for å finne ut 
hva som hadde skjedd og om barnehagen hadde behov for veiledning og/eller tilsyn. 
Barnehagemyndigheten konkluderte med at barnehagen hadde fulgt barnehageloven og 
at det ikke var behov for videre oppfølging. I denne saken vurderer Fylkesmannen at 
barnehagemyndigheten ikke vurderte hvilke konsekvenser evt. lovbrudd ville få for 
barnet som klagen gjaldt eller om forholdene i klagen kunne gjelde flere barn. 

Det opplyses også i intervju at barnehagemyndigheten har undersøkt om barnehageeier 
har tilfredsstillende samisk språkkompetanse på avdelingen som er samisk. Vi forstår at 
dette er viktig for kommunen som er en samisk språkforvaltningskommune. Ifølge 
barnehageloven § 8 om kommunens ansvar, er det kommunen som har ansvaret for at 
barnehagetilbudet til samiske barn i samiske distrikt bygger på samisk språk og kultur, 
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og ikke et ansvar barnehageeier har, selv om eier har ansvar for å ha et kompetent 
pedagogisk personale. 

I svar på spørsmål nr. 2 (over) kommer det fram hvilke kilder barnehagemyndigheten 
bruker for å innhente informasjon om barnehagens praksis, deriblant BASIL og 
barnehagens vedtekter. I BASIL finner Fylkesmannen områder som burde ha vært en del 
av barnehagemyndigheten risikovurdering. I løpet av de siste tre årene har det ikke vært 
barn med vedtak om spesialpedagogisk hjelp eller barn med vedtak om individuelt 
tilrettelagt barnehagetilbud for barn med nedsatt funksjonsevne i barnehagen. Her kunne 
barnehagemyndigheten vurdert om det kan foreligge lovbrudd og hvilke konsekvenser 
lovbruddet kunne hatt for barn. 

I oversikten over ansvarfordeling mellom barnehageeier og barnehagemyndighet står det 
at vedtekter fastsettes av barnehageeier, noe som er i tråd med barnehageloven § 7 
fjerde ledd. Videre i skjemaet står det under barnehagemyndighetens risikovurdering at 
vedtektene har vært til høring i FAU i juni 2020, og at de skal politisk behandles i 
november 2020. I vår gjennomgang av vedtektene finner vi at barnehageeier henviser til 
flere bestemmelser i barnehageloven som er uriktige. Som for eksempel at «Kommunen 
fører tilsyn med barnehagen etter barnehageloven § 10», «Prioritering gjøres etter 
enhver tid gjeldende kriterier gitt av § 12. Samordnet opptaksprosess i kommunen, i lov 
om barnehager». Det står også i vedtektene at «Avgjørelse om opptak er et enkeltvedtak 
etter forvaltningsloven og kan påklages av søker.» I intervju oppfatter Fylkesmannen at 
kommunen som barnehagemyndighet ikke har fanget dette opp. 

Vi gjør oppmerksom på at kommunen fører tilsyn med barnehagen etter barnehagelov § 
16 og at opptakskriteriene ikke reguleres av samordnet opptaksprosess, men av § 2 i 
forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage. Avgjørelse om opptak er ikke 
et enkeltvedtak etter forvaltningsloven. I Kunnskapsdepartementets generelle merknader 
til forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehagen, kommer det fram at det 
er lite hensiktsmessig at reglene i forvaltningsloven skal gjelde fullt ut ved opptak i 
barnehage. Saksbehandlingsreglene for behandling av søknader om opptak er lagt tettest 
mulig opp til forvaltningsloven der dette er hensiktsmessig. 

I intervju kommer det fram at veiledningen styrer mottar fra barnehagemyndigheten, 
oftest skjer på styrers initiativ, og ikke på myndighetens initiativ.  

Det kommer også fram at barnehagemyndigheten ikke har dokumentert hva kildene gir 
informasjon om eller hva myndigheten har vurdert som kan være mangelfull 
regeletterlevelse i barnehagen. Dersom barnehagemyndigheten ikke bruker den 
informasjonen den har om barnehagen, vil ikke temaene for tilsyn og veiledning være i 
tråd med de faktiske behovene. Dette vil igjen medføre at kommunen som 
barnehagemyndigheten ikke påser regelverksetterlevelse ved gjennomføringen av 
veiledning og tilsyn, jf. barnehageloven § 8 første ledd. 

Selv om Fylkesmannen har vurdert at barnehagemyndigheten har tilstrekkelig 
informasjon om hvordan barnehageeieren oppfyller sine plikter etter barnehageloven, 
vurderer vi at kommunen som barnehagemyndighet ikke bruker denne kunnskapen til å 
vurdere barnehagens behov for veiledning og tilsyn.  

4. Er barnehagemyndighetens risikovurdering basert på oppdatert og gjeldende 
forståelse av barnehageloven? 
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Barnehagemyndigheten må anvende loven og forskriftene i tråd med gjeldende rett når 
den vurderer risiko for brudd i regelverket, jf. barnehageloven § 8 første ledd. Dette 
betyr at barnehagemyndigheten må vite hvilke rettslige krav regelverket stiller 
barnehageeier. De rettslige kravene følger ikke alltid lovteksten. 

I spørsmål nr. 3 konkluderer vi med at kommunen som barnehagemyndighet ikke bruker 
kunnskapen den har til å gjøre risikovurderinger for å vurdere behov for veiledning og 
tilsyn. Vi kan derfor ikke svare på om risikovurderingene er basert på oppdatert og 
gjeldende forståelse av barnehageloven. 

5. Gjennomfører barnehagemyndigheten veiledning og tilsyn i tråd med sine 
risikovurderinger? 

For at barnehagemyndigheten skal gjennomføre veiledning og tilsyn i tråd med sine 
risikovurderinger, må den ha tilstrekkelig kunnskap om barnehagene, og på bakgrunn av 
kunnskapene vurdere behovet for veiledning og tilsyn. På denne måten vil 
barnehagemyndigheten få et bilde av hvor regeletterlevelsen eventuelt er mangelfull. På 
bakgrunn av denne informasjonen må barnehagemyndigheten bruke sine virkemidler; 
veiledning og tilsyn. Barnehagemyndigheten må gjennomføre veiledning og tilsyn på en 
slik måte at den bidrar til økt regeletterlevelse i barnehagen. Dersom 
barnehagemyndigheten ikke bruker virkemidlene i tråd med sine funn, oppfyller den ikke 
sin plikt til å påse regeletterlevelse, jf. barnehageloven § 8 første og femte ledd og §16 
første og andre ledd. 

I RefLex svarer barnehagemyndigheten ja på spørsmålet.  

Barnehagemyndigheten har ingen dokumentasjon på at veiledning har skjedd.  

I intervju kommer det fram at styrer og barnehagemyndighet ofte snakker sammen og 
drøfter ulike problemstillinger som for eksempel drift, tildeling av plasser og enkeltsaker.  

Det kommer også fram at møtene eller samtalene er uformelle uten innkalling og referat, 
men at både barnehagemyndighet og styrer oppfatter at det skjer veiledning i disse 
møtene. 

I intervju kommer det videre fram at veiledningen mellom barnehagemyndighet og styrer 
skjer på styrers initiativ og ikke fordi barnehagemyndigheten har vurdert at barnehagen 
har behov for veiledning. 

Fylkesmannen forstår at det foregår mye veiledning og drøftinger mellom styrer og 
barnehagemyndighet. Vi oppfatter også at barnehageeier ivaretar sitt ansvar som eier på 
en god måte.  

Selv om begge parter opplever at det skjer veiledning mellom barnehagemyndighet og 
styrer, mener Fylkesmannen at veiledningen ikke har bakgrunn i myndighetens 
risikovurdering. Kommunen som barnehagemyndighet skal gi aktiv veiledning etter å ha 
vurdert hvor barnehagens regeletterlevelse er mangelfull. Veiledningen skal altså skje i 
tråd med myndighetens risikovurderinger.  

Kommunen som barnehagemyndighet har ikke ført tilsyn med barnehagen, og har heller 
ikke vurdert at det har vært nødvendig. 
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Selv om Fylkesmannen har vurdert at barnehagemyndigheten har tilstrekkelig 
informasjon om hvordan barnehageeieren oppfyller sine plikter etter barnehageloven, 
vurderer vi at barnehagemyndigheten ikke bruker denne kunnskapen til å vurdere 
barnehagens behov for veiledning og tilsyn.  

 

3  Veiledning 

3.1 Rettslige krav 

Det framkommer i merknadene til § 8 i barnehageloven at kommunen har et 
veiledningsansvar overfor barnehageeier. Ved siden av tilsyn er aktiv og god veiledning 
et viktig virkemiddel for å oppnå gode barnehager. Veiledning og tilsyn er to ulike 
oppgaver kommunen har for å sikre at barnehagetilbudet er godt og forsvarlig. 

Aktiv og god veiledning av regelverket er et viktig virkemiddel for å oppnå gode 
barnehager og effektiv etablering og drift. Ved god veiledning kan man ofte få endret 
forhold til det bedre slik at det ikke er nødvendig med pålegg om retting eller stenging. 
Veiledningen skal være av en slik art at den er egnet til å påse regeletterlevelse og 
hindre regelbrudd. 

3.2 Våre observasjoner, vurderinger og konklusjoner 

 6. Er barnehagemyndighetens veiledning basert på oppdatert og gjeldende 
forståelse av barnehageloven? 

Barnehagemyndighet må anvende loven og forskriftene i tråd med gjeldende rett når den 
aktivt gir informasjon til barnehageeierne om eierpliktene i barnehageloven med 
forskrifter, jf. barnehageloven § 8 første ledd. Barnehagemyndigheten må vite hvilke 
rettslige krav regelverket stiller til barnehageeier. Det rettslige kravet følger ikke alltid 
direkte av lovteksten. 

I RefLex svarer barnehagemyndigheten ja på spørsmålet.  

I intervjuet med barnehagemyndigheten kommer det fram at hun holder seg oppdatert 
på barnehageloven, noe som bekreftes i de andre intervjuene. Vi blir opplyst om at 
barnehagemyndigheten holder seg oppdatert om barnehageloven bl. a. ved å bruke 
Utdanningsdirektoratets hjemmeside og Fylkesmannens nyhetssendinger.  

Selv om vi tidligere har vurdert at barnehagemyndigheten ikke veileder i tråd med det 
myndigheten har vurdert som mangelfull regeletterlevelse i barnehagen, mener vi at den 
veiledningen som har funnet sted er basert på oppdatert og gjeldende forståelse av 
barnehageloven. 

4 Gjennomføring av tilsyn 

4.1 Rettslige krav 

§ 16 første ledd: «Kommunen fører tilsyn med virksomheter etter denne lov.» 
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Kommunen er etter barnehageloven § 16 tilsynsmyndighet og skal føre tilsyn med at den 
enkelte barnehage drives etter barnehageloven og ellers er forsvarlig. Kommunestyret 
bestemmer hvilket organ tilsynet skal legges til, jf. kommuneloven §§ 5-7, 5-8 og 13-1. 
Tilsynet må være av en slik art at tilsynet er egnet til å påse regeletterlevelse. 

For å kunne påse regeletterlevelse gjennom tilsyn må barnehagemyndigheten innhente 
informasjon om barnehagene. Deretter må barnehagemyndigheten vurdere forholdene 
opp mot lovkrav og konkludere med om forholdene er ulovlige eller uforsvarlige.  

Barnehagemyndighetens vurderinger og konklusjoner må formidles skriftlig til 
barnehageeier.  

4.2 Våre observasjoner, vurderinger og konklusjoner 

7. Bruker barnehagemyndigheten tilsyn som virkemiddel der dette er nødvendig 
for å påse regeletterlevelse etter barnehageloven hos barnehageeier?  

Barnehagemyndigheten skal bruke tilsyn som virkemiddel der det er nødvendig, jf. 
barnehageloven § 8 første og femte ledd og § 16 første og andre ledd. Tilsyn er kontroll 
av om barnehageeier oppfyller eierpliktene i barnehageloven med forskrifter. Dette 
innebærer at barnehagemyndigheten ikke kan føre tilsyn med forhold som ikke er 
regulert i barnehageloven med forskrifter. Tilsyn er utøvelse av offentlig myndighet, og 
innebærer å undersøke praksis og pålegge endring av praksis som ikke er i samsvar med 
regelverket. Vurderingen av om det er nødvendig med tilsyn, skal baseres på 
barnehagemyndighetens risikovurdering. 

Nesseby kommune har ikke gjennomført tilsyn, og vi kan derfor ikke vurdere dette 
punktet. 

8. Er barnehagemyndighetens tilsyn basert på oppdatert og gjeldende forståelse 
av barnehageloven? 

Barnehagemyndigheten må anvende loven og forskriftene i tråd med gjeldende rett når 
den fører tilsyn, jf. barnehageloven § 16 første og andre ledd. Barnehagemyndigheten 
må vite hvilke rettslige krav regelverket stiller til barnehageeier. Det rettslige kravet 
følger ikke alltid direkte av lovteksten. Barnehagemyndigheten må bruke gyldige 
rettskilder og legge til grunn gjeldende fortolkning fra nasjonale myndigheter for å 
klargjøre hva regelverket faktisk krever av barnehageeier. 

Nesseby kommune har ikke gjennomført tilsyn, og vi kan derfor ikke vurdere dette 
punktet. 

9. Innhenter barnehagemyndigheten informasjon i tilsynet som gjør at den 
kan ta stilling til om barnehageeier oppfyller barnehageloven? 

Barnehagemyndigheten må ha nok og egnet informasjon om barnehageeiers praksis til å 
kunne vurdere og konkludere på om barnehageeier oppfyller eierpliktene i 
barnehageloven med forskrifter. Det følger av forvaltningsloven § 17 at 
barnehagemyndigheten må opplyse saken så godt som mulig før den fatter vedtak. 

Nesseby kommune har ikke gjennomført tilsyn, og vi kan derfor ikke vurdere dette 
punktet. 
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10. Vurderer og konkluderer barnehagemyndigheten på om barnehageeier 
oppfyller lovkravene i barnehageloven? 

 
For å påse regeletterlevelse, må barnehagemyndigheten vurdere og konkludere på om 
praksis er i tråd med regelverket eller ikke innenfor temaene i tilsynet. For å kunne 
konkludere må barnehagemyndigheten vurdere barnehagens praksis opp mot de aktuelle 
rettskravene, jf. barnehageloven § 8 første og femte ledd og § 16 første og andre ledd. 

Nesseby kommune har ikke gjennomført tilsyn, og vi kan derfor ikke vurdere dette 
punktet. 

11. Formidler barnehagemyndigheten sine vurderinger og konklusjoner 
skriftlig til barnehageeier? 

 
Barnehagemyndigheten må formidle sine vurderinger og konklusjoner fra tilsynet skriftlig 
til barnehageeieren, uavhengig om den har avdekket brudd på regelverket i tilsynet eller 
ikke. Der barnehagemyndigheten har avdekket brudd på regelverket, vil det være 
vanskelig for barnehageeier å endre sin praksis uten at den får vurderingene og 
konklusjonene fra tilsynet skriftlig. Der barnehagemyndigheten ikke har avdekket brudd 
på regelverket, tilsier likevel de ulovfestede prinsippene om forsvarlig saksbehandling og 
god forvaltningsskikk at barnehageeier har krav på å få vite hvilke vurderinger som er 
gjort i tilsynet, og hvilken konklusjon barnehagemyndigheten har landet på. 

Nesseby kommune har ikke gjennomført tilsyn, og vi kan derfor ikke vurdere dette 
punktet. 

5 Reaksjoner i tilsyn 

5.1 Rettslige krav 

§ 16 annet ledd: «Kommunen kan gi pålegg om retting av uforsvarlige eller ulovlige 
forhold ved godkjente eller godkjenningspliktige virksomheter. Hvis fristen for å 
etterkomme pålegget ikke overholdes, eller hvis forholdet ikke lar seg rette, kan 
kommunen vedta tidsbegrenset eller varig stenging av virksomheten. Kommunens 
stengingsvedtak skal sendes fylkesmannen til orientering.» 

§ 16 fjerde ledd: «Vedtak om retting og stenging og vedtak om anvendelse av 
økonomiske reaksjonsmidler kan påklages til fylkesmannen.» 

Der kommunen konkluderer med ulovlige eller uforsvarlige forhold, må 
barnehagemyndigheten følge opp at lovbruddene rettes. Ifølge barnehageloven § 16 
andre ledd, kan kommunen gi pålegg om retting. Dersom fristen for å utføre pålegget 
ikke overholdes kan tilsynsmyndigheten vedta tidsbegrenset eller varig stenging av 
virksomheten. Pålegg om retting og pålegg om midlertidig eller varig stenging skal gis i 
form av enkeltvedtak, og forvaltningslovens regler skal følges. Kommunen må følge opp 
at den enkelte barnehage retter ulovlige eller uforsvarlige forhold i samsvar med 
pålegget. 

Kommunens tilsynsvirksomhet er utøvelse av offentlig myndighet. Utøvelsen må derfor 
skje i samsvar med forvaltningsrettslige prinsipper om likebehandling og forsvarlighet. 
Kommunens tilsyn må være innrettet slik at det ikke forskjellsbehandler private og 
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kommunale barnehager og slik at kommunen ikke kommer i habilitetskonflikt som 
barnehageeier og barnehagemyndighet. 

 

5.2 Våre observasjoner, vurderinger og konklusjoner 

12. Sender barnehagemyndigheten forhåndsvarsel til barnehageeier i tilfeller    
hvor den skal vedta pålegg om retting eller stenging av barnehagen? 

Pålegg om stenging og retting er enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 bokstav b. Ved 
enkeltvedtak skal kommunen varsle parten, som er barnehageeier, jfr. forvaltningsloven 
§§ 16 jfr. 2 bokstav e. Formålet med forhåndsvarselet er at parten skal kunne imøtegå 
kommunens anførsler og få anledning til å uttale seg før det fattes enkeltvedtak. 
Forhåndsvarsel (varsel før enkeltvedtak) skal som hovedregel være skriftlig. 
Forhåndsvarsel skal forberede barnehageeier på det vedtaket som kan komme, og gi 
barnehageeier mulighet til å uttale seg og ivareta sine interesser. Barnehagemyndigheten 
kan gi forhåndsvarselet i tilsynsrapporten.  

Nesseby kommune har ikke gjennomført tilsyn, og vi kan derfor ikke vurdere dette 
punktet. 

13. Inneholder forhåndsvarselet opplysninger om det rettslig og faktiske 
grunnlaget for det varslede vedtaket, en beskrivelse av hva vedtaket 
innebærer for barnehageeier og en frist for uttalelse? 

 

I forhåndsvarselet må barnehagemyndigheten vise til aktuelle bestemmelser i 
barnehageloven med forskrifter. Videre må forhåndsvarselet inneholde opplysninger om 
hvilke forhold som er lagt til grunn. Her må barnehagemyndigheten skrive hva den har 
sett på i tilsynet. Dette omfatter både de faktiske forholdene og hvilke vurderinger den 
har gjort. Forhåndsvarselet må vise hva vedtaket vil innebære for barnehageeieren, for 
eksempel om å rette ulovlige eller uforsvarlige forhold. Forhåndsvarselet må gi 
barnehageeieren frist for å uttale seg. Vanligvis er fristen to uker. 

Nesseby kommune har ikke gjennomført tilsyn, og vi kan derfor ikke vurdere dette 
punktet. 

14. Gir barnehagemyndigheten pålegg om retting bare i tilfeller der den har 
konkludert med at et forhold er ulovlig eller uforsvarlig? 

Barnehagemyndigheten kan ikke gi pålegg om retting i andre tilfeller enn der den har 
funnet at et forhold er i strid med barnehageloven med forskrifter, eller er uforsvarlig, jf. 
barnehageloven § 16 andre ledd første punktum. 

Nesseby kommune har ikke gjennomført tilsyn, og vi kan derfor ikke vurdere dette 
punktet. 

15. Gir barnehagemyndigheten en frist for retting i sine pålegg om retting til 
barnehageeier? 
 

Barnehagemyndigheten må gi barnehageeier en frist for å rette opp brudd på regelverket 
som ble avdekket under tilsynet. Fristen må tilpasses bruddets type og omfang. Fristen 
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skal ikke være lengre enn det som er nødvendig for at barnehageeier skal kunne rette 
regelverksbruddet. 

Nesseby kommune har ikke gjennomført tilsyn, og vi kan derfor ikke vurdere dette 
punktet. 

16.  Følger barnehagemyndigheten opp at bruddene på barnehageloven har blitt 
rettet? 
 

Barnehagemyndigheten må forsikre seg om at barnehageeier korrigerer ulovlig praksis 
slik at praksis blir i samsvar med barnehageloven og dens forskrifter. Dersom 
barnehagemyndigheten gir pålegg om retting, må barnehagemyndigheten følge 
forvaltningslovens bestemmelser og utforme vedtaket skriftlig. Barnehagemyndigheten 
kan ikke avslutte tilsynet før barnehageeier har sannsynliggjort at brudd på regelverket 
er rettet. 

Nesseby kommune har ikke gjennomført tilsyn, og vi kan derfor ikke vurdere dette 
punktet. 

17. Vedtar barnehagemyndigheten stenging som reaksjon kun der 
barnehageeier ikke overholder fristen for å etterkomme pålegget, eller der 
forholdet ikke lar seg rette? 
 

Barnehagemyndigheten kan ikke bruke stenging som reaksjon i andre tilfeller enn der 
barnehageeier ikke overholder fristen for å etterkomme pålegget, eller der forholdet ikke 
lar seg rette. 

Nesseby kommune har ikke gjennomført tilsyn, og vi kan derfor ikke vurdere dette 
punktet. 

18.  Sender barnehagemyndigheten stengingsvedtak til fylkesmannen til 
orientering? 
 

Barnehagemyndigheten skal sende en kopi av vedtaket til fylkesmannen. 

Nesseby kommune har ikke gjennomført tilsyn, og vi kan derfor ikke vurdere dette 
punktet. 

19. Inneholder pålegg om retting eller stenging (eller underrettelsen om 
pålegget):  

a) Informasjon om det rettslige grunnlaget for pålegget? 
b) Det faktiske grunnlaget for pålegget? 
c) Kommunens vurdering av faktiske forhold opp mot rettslige krav? 
d) Klageadgang? 
e) Klagefrist? 
f) Klageinstans? 
g) Fremgangsmåte ved klage? 
h) Opplysninger om å se sakens dokumenter? 
i) Opplysninger om adgangen til å be om utsatt iverksetting? 

Barnehagemyndigheten skal i enkeltvedtaket vise til hvilken bestemmelse som ligger til 
grunn for avgjørelsen. I tillegg må barnehagemyndigheten beskrive hvilke faktiske 
forhold den har brukt i sine vurderinger og hvilke hensyn som har vært utslagsgivende 

54



for skjønnet. Dette er sentralt for at barnehageeier skal kunne forstå både begrunnelsen 
for vedtaket og hvilke konsekvenser det får.  

Barnehageeier har klageadgang på enkeltvedtak. Vedtaket må informere om dette slik at 
barnehageeier kan ivareta sin klagerett. Vedtaket må opplyse om klagefristen. 
Klagefristen er minimum tre uker. 

Vedtaket skal inneholde informasjon om fremgangsmåten ved klage. Vedtaket må 
opplyse om at fylkesmannen er klageinstans. Klagen skal sendes til 
barnehagemyndigheten først for forberedelse og vurdering. Barnehagemyndigheten kan 
oppheve eller endre vedtaket sitt til gunst for barnehageeier. Dersom 
barnehagemyndigheten helt eller delvis opprettholder sitt vedtak, skal den sende klagen 
til fylkesmannen for behandling. Barnehagemyndigheten kan ikke sette begrensinger i 
klageretten, for eksempel ved å kreve at klagen må være begrunnet. 

Vedtaket må opplyse om barnehageeiers rett til å se sakens dokumenter. Videre må 
vedtaket inneholde informasjon om barnehageeiers rett til å be om at vedtaket ikke blir 
iverksatt før klagefristen er ute, eller klagen er avgjort. 

Nesseby kommune har ikke gjennomført tilsyn, og vi kan derfor ikke vurdere dette 
punktet. 

6 Våre reaksjoner 

6.1 Pålegg om retting 

I kapitlene ovenfor har vi konstatert at dere ikke oppfyller regelverket på alle områder. Vi 
pålegger dere å rette opp følgende, jf. kommuneloven § 30-4: 

Barnehagemyndigheten i Nesseby kommune skal påse at barnehagene drives i samsvar 
med gjeldende regelverk jf. barnehageloven § 8.  

Det innebærer at barnehagemyndigheten skal: 

 Bruke kunnskapen den har om barnehagen til å gjøre risikovurderinger for å 
vurdere behov for veiledning og tilsyn. 

 Gjennomføre veiledning og tilsyn i tråd med sine risikovurderinger. 

6.2 Oppfølging av påleggene 

Dere skal iverksette tiltak for å rette brudd på regelverket umiddelbart. Når påleggene er 
rettet, skal dere erklære at retting er gjennomført og redegjøre for hvordan dere har 
rettet.  

Fristen er 01.05.21. Vi vil ikke avslutte tilsynet før dere gjennom erklæringen og 
redegjørelsen har vist at påleggene er rettet. 
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7 Dere har rett til å klage 

Tilsynsrapporten er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav b. 
Dere kan klage på enkeltvedtaket. 

Hvis dere klager, må dere gjøre det innen tre uker. Fristen gjelder fra beskjed om brevet 
har kommet frem til dere, jf. forvaltningsloven §§ 28 og 29. Dere sender klagen til oss. 
Vi har muligheten til å omgjøre vedtaket. Hvis vi ikke er enig med dere, sender vi klagen 
til Utdanningsdirektoratet som avgjør saken. 

I forvaltningsloven § 32 kan dere se hvordan dere skal utforme klagen. 

Dere kan be om at vi ikke setter i verk vedtaket før klagefristen er ute, eller klagen er 
endelig avgjort av Utdanningsdirektoratet, jf. forvaltningsloven § 42. 

Dere er part i saken og har rett til innsyn i sakens dokumenter, jf. forvaltningsloven § 
18. 

 

Liv Hanne Huru    Solveig Bjørn 
tilsynsleder     tilsynsmedarbeider 
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Opprettelse av interkommunalt plansamarbeid. 
 
Interkommunalt plansamarbeid om kystsoneplan for Vest- og Øst-Finnmark 
(produksjonsområde 12 og 13). Delegering av myndighet, og valg av representanter til 
interkommunalt kystsoneplanutvalg 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
  

1. Nesseby kommune vedtar å slutter seg til å delta i interkommunalt plansamarbeid om 
kystsoneplan for Vest-/Øst-Finnmark. 

2. Nesseby kommune forplikter seg til en egeninnsats på inntil kr 400 000 for å dekke sin 
andel ved deltakelse i prosjektet. 

3. Planmyndighet delegeres i henhold til plan- og bygningslovens §§ 9-1, 9-2 og 9-3, til 
interkommunalt kystsoneplanutvalg for Vest-/Øst-Finnmark. Dette utvalg vil da ha 
myndighet til å varsle planoppstart, vedta planprogram og gjennomføre planprosessen 
frem til politisk behandling i kommunestyret i Nesseby kommune.  

4. Nesseby kommunestyre vedtar at det interkommunale kystsoneplanutvalgets 
sammensetning består av en representant med vara fra hver medvirkende kommune 
godtas.  

5. Fra Nesseby kommune velges:……………… med varamedlem …………….  til det 
interkommunale kystsoneplanutvalget.  Utvalget konstituerer seg selv i første møte.  

Nesseby kommune slutter seg til at ………….. er utpekt til kommunens administrative 
kontaktperson og koordinator for prosessen i Nesseby kommune. Kontaktpersonen skal være 
bindeledd mellom Nesseby kommune og prosjektet Vest-/Øst-Finnmark og bidra aktivt i 
arbeidet med kystsoneplanen 
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Kort sammendrag: 
Finnmark fylkeskommune initierte og finansierte forsommeren 2018 et treårig prosjekt; 
Kystplan Finnmark for å få oppdaterte kystsoneplaner i alle kystkommuner i Finnmark. Her er 
det gått ut en anbefaling om å dele Finnmark i to interkommunale prosjekter, basert på 
produksjonsområder innenfor havbruk gitt av trafikklyssystemet.   
 
Finnmarkskommunene har eldre og utdaterte planer og planene tar ikke i tilstrekkelig grad tar 
høyde for forventet vekst og aktivitet innenfor marine næringen. Resultatet er at det meste av 
dagens utvikling skjer via dispensasjoner, og en bit for bit utbygging uten forankring i helhetlige 
planer. Det er derfor stort behov for en helhetlig planlegging av kystsonen og å starte en prosess 
med oppdatering av de kommunale arealplanene for sjøområdene.   
 
Finnmarkskommunene har stilt seg positiv til å delta i en videre prosess.  Det betyr at samtlige 
kystkommuner vil kunne delta og at det dermed kan bli opptil 16 deltakende kommuner. De 
fleste av disse vil revidere og oppdatere sine arealplaner i sjø gjennom denne interkommunale 
prosessen, mens noen først og fremst deltar for å styrke sin kompetanse på arealplanlegging i 
sjø.     
 
Flere kommuner har uttrykt ønske om avklaring av rammevilkår, organisering og 
prosjektfinansiering før man tar stilling til å delta. For de deltakende kommunene vil kostandene 
være knyttet til en forpliktende egeninnsats i forbindelse med deltakelse på møter mm. De 
øvrige kostnader ved prosjektet som prosjektleder og innleie av kartressurser mm dekkes av 
prosjektet. Når det gjelder organiseringen av prosjektet så ledes det interkommunale prosjektet 
av et interkommunalt planutvalg, som består av en politisk representant fra hver kommune. Det 
interkommunale planutvalget har ansvar for planprosessen fra planoppstart til høring. De er også 
ansvarlig for merknadsbehandling og dialog for å løse innsigelser, og fremmer sin innstilling til 
kommunestyret. Kommunestyret er ansvarlig for å gjøre endelig vedtak om planen, megle med 
fylkesmannen, og eventuelt føre saken frem for KMD. For at dette skal være mulig anbefaler vi 
at kommunen gjør vedtak om å delegere planmyndigheten til det interkommunale planutvalget. 
Vi anbefaler at dette også gjøres av kommuner som i utgangspunktet ikke har ambisjoner om å 
revidere og oppdatere sine planer. Erfaringsmessig kan det oppstå ting i løpet av prosessen som 
medfører at kommunen likevel ønsker å gjøre mindre modifiseringer eller større justeringer i 
sine arealplaner for sjø. Hvis delegasjonsvedtaket allerede er vedtatt kan dette gjøres innenfor 
rammen av det pågående plansamarbeidet. Alternativt vil kommunen måtte kjøre en separat 
planprosess i egen regi.  
 
Vanligvis har kommunenes representant til i interkommunale planutvalg vært ordføreren. De 
politiske representantene i det interkommunale planutvalget vil ha et særlig ansvar for å 
fortløpende orientere og føre dialog med sine respektive kommunestyrer om planprosessen. 
 
I tillegg til det interkommunale planutvalget etableres det administrative arbeidsgruppes som vil 
ha det faglige ansvaret for planarbeidet.  Arbeidsgruppen(e) vil arbeide med konkrete 
arbeidsoppgaver som å bringe frem materiale fra de enkelte kommunene, delta i utarbeidelse av 
konsekvensvurderinger og ivareta kommunikasjon mellom administrasjonen i den enkelte 
kommune og prosjektet. Kontaktpersonen vil sammen med kommunens politiske medlem i 
IKPU delta i 
lokale medvirkningsprosesser. 
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Arbeidet med å koordinere planarbeidet, organisere møter, lede arbeidet med fremstilling av 
planprogram og plan, samt gjennomføre høringer har vært ledet av prosjektleder og 
prosjektansvarlig for det interkommunale plansamarbeidet. 
 
Vi ber derfor den enkelte kommune om å gjøre vedtak om:   
 

 deltakelse i prosjektet 
 delegering av planmyndigheten til et interkommunalt planutvalg  
 valg av en representant med vara per kommune til det interkommunale planutvalg  
 å utpeke en administrativ person med ansvar for kommunal saksbehandling og deltakelse 

i arbeidsmøter. 
 

 
Prosjektet anbefaler at man bruker organiseringsmodellen som ble brukt Kystplan Troms med et 
interkommunalt plansamarbeid i henhold til kapittel 9 i plan og bygningsloven. Dette er en 
modell som vi har goder erfaringer med. Et slikt samarbeid krever at kommunen delegerer 
planmyndighet for sjøarealene til et interkommunalt planutvalg.  Kommunen velger en 
representant med vara per kommune til planutvalget.  Det interkommunale planutvalget har 
ansvar for utarbeidelse av planoppstart, planprogram, planforslag og gjennomføring av høring.  
Planutvalget innstiller direkte til kommunestyrene i de deltakende kommunene.  Det endelige 
planvedtaket gjøres i hver enkelt kommune og kun for eget planområde, jf. §§ 9-2 og 9-3.  Det 
endelige produktet blir sådan ikke en felles plan, men et sømløst kart over kystsonen bestående 
av individuelle kommunale arealplaner i sjø.  
 
Saksopplysninger: 
Kommunene har et stort ansvar for å legge grunnlaget for en bærekraftig og langsiktig 
forvaltning av sjøarealene i sin kommune.  Det gjelder ikke bare for oppdrett, men for alle 
næringer.  Oppdaterte og aktuelle arealplaner for sjøareal er en viktig faktor denne 
forvaltningen. Planene i Finnmark er for det meste utdaterte og tar ikke i tilstrekkelig grad tar 
høyde for forventet vekst og aktivitet innenfor marine næringen.  Under er det listet opp flere 
gode grunner til å gå i gang med en oppgradering av planene: 
 

 Økt aktivitet gir økt potensiale for konflikter.  Dagens bruk av sjøarealene spenner over 
et bredt spekter av aktiviteter og næringer og nye aktiviteter kommer stadig til.   

 Arealplaner knyttet til sjøareal har andre og mer dynamiske utfordringer enn arealplaner 
på land.  Ny teknologi, nye typer aktiviteter, ny kunnskap og nye forvaltningsprinsipp gir 
stadig nye utfordringer og problemstillinger i forhold til forvaltning av sjøarealene.     

 Jevnlig rullering av kommuneplanens arealdel er viktig: Samstemmighet om 
overordnede prinsipper og mål oppnådd gjennom en bred og grundig planprosess har 
begrenset varighet.   

 
Gjennom våren har TFFK vært i kontakt med samtlige Finnmarkskommuner, hvor kommunene 
stilte seg positive til en deltakelse inn i prosjektet. Det er ikke gjort vedtak i kommunestyrene i 
alle disse kommunene.  
 
Flere kommuner har uttrykt ønske om avklaring av rammevilkår, organisering og 
prosjektfinansiering før man tar stilling til å delta.   
 
Økonomi 
Budsjettet for prosjektet er i stor grad basert på erfaringer fra tidligere budsjetter knyttet til 
Kystplan Troms. 
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Budsjett hovedprosjekt Øst-Finnmark (PO 13) 2020 2021 2022 Sum 
Administrative kostnader vertskommune  
(kontor, data, regnskap, revisjon ol ) 50 000 100 000 100 000 250 000 
Programlisenser/nettside 30 000 30 000 30 000 90 000 
Kompetansebygging/formidling/reise 60 000 200 000 110 000 370 000 

Lønn Prosjektleder inkl, sosiale utg. 300 000 570 000 570 000 
1 440 

000 
Lønn prosjektmedarbeider inkl. sosiale utg.  325 000 325 000 650 000 
Kjøp av eksterne tjenester  200 000  200 000 
Annonsering 50 000 50 000 50 000 150 000 
Deltakelse i  IKPU/styringsgruppe 240000 300000 120000 660 000 
Deltakelse folkemøter, innspillgrupper ol. 100000 250000 250000 600 000 

Arbeidsgruppe administrativt ansatte 360000 1260000 270000 
1 890 

000 

SUM utgifter 
1 190 

000 
3 285 

000 
1 825 

000 
6 300 

000 

SUM egeninnsats som inngår i utgifter 700 000 
1 810 

000 640 000 
3 150 

000           
Finansiering         

Tilskudd fylkeskommunen 490 000 
1 475 

000 
1 185 

000 
3 150 
0001 

Egeninnsats fra kommunene       
3 150 

000 

    
6 300 

000 
 Tabell 1 Budsjett som er grunnlag for søknad til fylkeskommunen. 

 
I budsjettet er kommunenes kostnader knyttet egeninnsats: 

1. Deltakelse i interkommunalt planutvalg, dvs reisekostnader og møtegodtgjørelse/tapt 
arbeidsfortjeneste hvis deltakende politiker ikke er frikjøpt. 

2. Innsats i arbeidsgruppe, dvs. bruk av arbeidstid til deltakelse i arbeidsmøter, 
reisekostnader knyttet til reise til arbeidsmøter og arbeidstid på arbeidsplass til 
saksutredning, lokal medvirkning ol.   
 

Disse kostnadene vil variere fra kommune til kommune.  Egeninnsats knytte til deltagelse på 
folkemøter, i innspillgrupper, møter med organisasjoner osv. vil i utgangspunktet ikke koste 
kommunen noe utover egen deltakelse og evt. arrangørkostnader. 

 
Det er innvilget midler fra tidligere FFK gjennom Finnmark havbruksfond for gjennomføring av 
prosjektet på 3.150.000,- til dekning av prosjektutgifter.  Prosjektet har lagt opp til en 
ferdigstillelse i utgangen av 2022. I denne delen av prosjektet bes deltakende kommuner om å 
gjøre vedtak og velge representanter til interkommunalt planutvalg.   
 
De øvrige midlene til prosjektet står deltakende kommuner for i form av egeninnsats, hvor man 
tar utgangspunkt vil foreslå å fordele dette beløpet likt mellom de deltakende kommunene. Dette 
med henvisning til at et av prosjektets viktigste mål er å styrke kompetansen og kapasiteten på 
arealplanleggingen i sjø hos kommunene.  

 
1 Kr. 1 500 000,- er allerede bevilget fra FFK gjennom prosjektet Kystplan Varanger, ref. 201900148 

60



 
Tabellen under viser fordeling av kostnadene knyttet til prosjektet visst alle kommunene deltar.    
 
Kommune 2020 2021 2022 Total sum pr. kommune 
SØR-VARANGER 0 175 000 175 000 350 000 
TANA 0 175 000 175 000 350 000 
NESSEBY 0 175 000 175 000 350 000 
VADSØ 0 175 000 175 000 350 000 
VARDØ 0 175 000 175 000 350 000 
BÅTSFJORD 0 175 000 175 000 350 000 
BERLEVÅG 0 175 000 175 000 350 000 
LEBESBY 0 175 000 175 000 350 000 
GAMVIK 0 175 000 175 000 350 000 
 
SUM 

 
0 

 
1 575 000 

 
1 575 000 

 
3 150 000 

 
For Nesseby kommune er kostnadene beregnet til 350 000,- fordelt over to år. Hvis noen 
kommuner trekker seg kan beløpet bli noe høyere, det vil derfor være klokt å ta høyde for dette i 
vedtaket. 
 
Rammer for planleggingen 
Kystsoneplan er å regne som en del av kommuneplan og gjeldene for sjøarealene i kommunen.  
Kapitel 11 i plan og bygningsloven setter rammer for planleggingen. En kommunal arealplan 
skal angi hovedtrekkene i hvordan arealene skal brukes og vernes, og hvilke viktige hensyn som 
må ivaretas ved disponeringen av arealene.  Arealdelen skal utformes i et langsiktig perspektiv 
og bør være så fleksibel at det er mulig å innpasse nye behov og muligheter innenfor planens 
rammer (se også kap. 5 i forprosjektet).   
 
Det er relativt få arealformål som kan benyttes i sjøarealer.  De mest aktuelle er ferdsel, farled 
(inkl. havner og småbåthavn), fiske, akvakultur, natur- og friluftsområde.  I tillegg kan en del 
formål knyttet til land være aktuell i forbindelse med områder som ligger i overgangen sjø/land, 
f.eks. hvor det skal fylles i sjø.  Det er verd å merke seg at for arealformål knyttet til sjø er det 
PBL § 11-11 som gjelder.  Det gir ikke samme mulighet til å knytte bestemmelser om f.eks. 
fysisk utforming av anlegg slik man kan gjøre til anlegg på land (PBL § 11-10). 
 
Plan og bygningsloven gir anledning til å knytte bestemmelser til miljøkvalitet, miljøoppfølging 
og – overvåkning (PBL § 11-9 nr. 6 og 8), men ofte vil særlover innenfor en sektor overstyrer 
plan og bygningsloven.  Et sentralt eksempel på dette er regulering av akvakulturanlegg som 
styres etter en rekke lover og forskrifter: akvakulturloven m/forskrift, matloven, 
dyrevelferdsloven, havne- og farvannsloven, forurensningsloven og vannressursloven.  I 
akvakulturloven § 6 er det gitt en kompetansefordeling mellom de ulike sektorlovene og 
sektormyndighetene.  Kommunen som planmyndighet bestemmer hvor det er aktuelt å ha 
akvakulturanlegg, mens det er opp til fylkeskommunen og relevante sektormyndigheter å 
avgjøre hvem som skal kunne benytte seg av arealet sammen med omfang og vilkår for driften.  
Kommunen har derfor i realiteten kun kompetanse til å sette av arealformål til akvakultur og 
bestemme hvilken artsgruppe eller art som kan oppdrettes innfor dette området (se kap.5.2 i 
forprosjektet).  
 
Det at andre forvaltningsorganer enn kommunen har ansvar for tildeling og drift av 
akvakulturtillatelser, fiskekvoter osv., fratar ikke kommunene ansvar og myndighet når det 
gjelder å sikre en god og bærekraftig bruk av sine sjøareal.  Dette sikres gjennom at 
kommuneplaner er pålagt å utføre konsekvensutredning i forhold til akvakulturområder og at 
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alle tiltak i arealplan vurderes i henhold til naturmangfoldloven.  Avsetting av områder som er 
viktige gyte- og oppvekstområder for fisk er med på å sikre at områdene i fremtiden ikke brukes 
til tiltak som vil være negativ for fiskebestanden. 
 
Planprogrammet vil være førende for planleggingen og skal redegjøre for formålet med 
planleggingen, medvirkning, hvilke plantemaer som er aktuelle og hvordan 
konsekvensutredning skal gjennomføres.  Planprogrammet skal legges ut til offentlig ettersyn 
samtidig som planoppstart varsles.  Planprogrammet vedtas av planutvalget. 
 
Organisering 
Det er aktuelt å bruke samme organiseringsmodellen som ble brukt i prosjektet Kystplan Troms. 
Prosjektet var organisert i form av et interkommunalt plansamarbeid i henhold til kapittel 9 i 
plan og bygningsloven.   
 
Lovgrunnlaget er i plan og bygningsloven kapittel 9 gjengitt nedfor i kursiv: 
Kapittel 9. Interkommunalt plansamarbeid 
§ 9-1. Interkommunalt plansamarbeid 
To eller flere kommuner bør samarbeide om planlegging etter denne lov når det er 
hensiktsmessig å samordne planleggingen over kommunegrenser. Samarbeidet kan omfatte alle 
kommunale plantyper. 
Interkommunalt plansamarbeid kan igangsettes som gjennomføring av regional planstrategi. 
Regional planmyndighet eller statlige myndigheter kan anmode kommunene om å innlede et 
slikt samarbeid når det anses nødvendig for å ivareta hensyn og løse oppgaver som går ut over 
den enkelte kommune. 
Når det anses nødvendig for å ivareta og løse nasjonale og viktige regionale hensyn og 
oppgaver, kan departementet pålegge kommuner å inngå i et slikt plansamarbeid. Herunder kan 
det bestemme organisering av plansamarbeidet, om hvilke oppgaver samarbeidet skal gjelde og 
om hvilket geografisk område det skal omfatte. Før slike bestemmelser gis, skal vedkommende 
kommuner ha hatt anledning til å uttale seg. 
§ 9-2. Organisering 
Planarbeidet ledes av et styre med samme antall representanter fra hver kommune, med mindre 
kommunene er enige om noe annet. Med mindre annet er vedtatt av kommunene, fastsetter styret 
selv regler for sitt arbeid og organiserer planarbeidet slik det finner det hensiktsmessig. 
Kongen kan i forskrift gi bestemmelser om organisering av interkommunalt plansamarbeid. 
§ 9-3. Planprosess og planinnhold 
For planprosess og innhold i planene gjelder reglene for vedkommende plantype, jf. kapittel 11 
og 12. Hver kommune har ansvar for at saksbehandlingsreglene følges innenfor sitt område. 
De deltakende kommuner kan overføre til styret den myndighet til å treffe vedtak om 
planprosessen som etter loven er lagt til kommunen. 
Hvert kommunestyre treffer endelig planvedtak for sitt område. 
 
Et interkommunalt plansamarbeid forutsetter at deltakende kommuner delegerer 
planmyndigheten til et interkommunalt planutvalg jf. styre i § 9-2.   Alle deltakende kommuner 
skal være likt representert og det foreslås at det velges en representant med vara per kommune.  
Det interkommunale planutvalget får ansvar for planstart, utarbeide og fastsette felles 
planprogram og plan, jf. § 9-3.   
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Planutvalget har videre ansvar for offentlig ettersyn, merknadsbehandling og 
innstillingsmyndighet til de respektive kommunestyrene.   Det endelige planvedtaket gjøres i 
hver enkelt kommune og kun for eget planområde.  Det endelige produktet blir sådan ikke en 
felles plan, men mange enkeltplaner laget over samme mal.  
 
Erfaringer fra andre interkommunale prosjekter viser at denne modellen er mest effektivt i å lede 
frem til en endelig plan.  Det forutsetter i midlertid god lokale forankring. Det er viktig at den 
enkelte kommune organiserer sitt interne arbeid (innspill/diskusjoner) slik at det blir god 
involvering hos kommunen. Den representanten som velges til det interkommunale planutvalget 
bør ha klare retningslinjer for hvem han/hun skal forholde seg til i for- og etterkant av 
behandlingen i det interkommunale planutvalget. Om dette skal være lokalt planutvalg, 
formannskap eller andre.  For nærmere beskrivelse av organisering og mandat til 
interkommunalt planutvalg vises til forprosjektet kap. 3.3 og 4.5 
 
Det bør også utpekes en administrativ representant som har ansvar for deltakelse i arbeidsgruppe 
og for den kommunale saksbehandlingen. For nærmere beskrivelse av oppgaver og organisering 
av arbeidsgruppe vises til forprosjektet kap. 3.4 og 4.6 
 

Vurderinger 
Administrasjonssjefen anbefaler Nesseby kommune å delta i interkommunalt plansamarbeid om 
kystsoneplan for Øst-Finnmark, PO 13, med forslag til organisering og gjennomføring, som 
beskrevet i dette saksfremlegg. 
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Unjárgga gielda/ 
Nesseby kommune 
Administrasjonsjef 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 
Čuj./Referanse 

18.01.2021 
2020/3153-12  

  Olaf Trosten 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 
Formannskapet 3/21 28.01.2021 
Kommunestyret 1/21 

 
 

 
Vedlegg 
1 Samarbeidsavtale Vestre Varanger 
 

Samarbeidsavtale om tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling i Vestre 
Varanger 

Administrasjonssjefens innstilling 
1. Kommunestyret slutter seg til foreliggende samarbeidsavtale om tjenesteproduksjon og 

tjenesteutvikling mellom Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana (Vestre Varanger) 
 

2. Kommunestyret forutsetter at det skal inngås mer detaljerte tjenesteavtaler på aktuelle 
oppgaveområder og ser fram til forslag om forsterket samarbeid om IKT, barnevern, 
økonomifunksjoner og kontor for tildeling av tjenester (forvaltningskontor) 
 

3. Kommunestyret ber politisk styringsgruppe vurdere behov for felles formannskap eller felles 
kommunestyremøte i løpet av 1.halvår 2021 for å sikre en bredere forankring av 
samarbeidets videre utvikling  

 
 

Saksfremstilling 
Pågående prosjekt om utvikling av et sterkere interkommunalt samarbeid i Vestre Varanger ble 
startet opp etter initiativ fra kommunedirektørene 1.halvår 2020. Bakgrunnen var felles 
utfordringer og betydelig faglig sårbarhet innenfor en rekke oppgaveområder som kan være 
egnet for interkommunalt samarbeid. Analyser i regi av Fylkesmannen viste at mye av dagens 
samarbeid var kortsiktig og ofte tilfeldig organisert. Det ble antatt at kommunene kan oppnå 
bedre og mer stabile tjenester ved en mer planmessig og langsiktig forpliktende utvikling av 
samarbeidet mellom faste partnere.  
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Det pågående prosjektet har vært støttet med prosjektskjønnsmidler fra Fylkesmannen.  
Prosjektgruppen arbeider med en ny prosjektsøknad for 2021. Fra Statsforvalteren er det 
signalisert at prosjektet i Vestre Varanger er høyt prioritert med bakgrunn i kommunenes  
spesielle geografiske stilling og betydelige utfordringer knyttet til faglige sårbarhet og stabilitet. 
Dette er bl.a. dokumentert i statsforvalterens kommunedialog og foreliggende kommunebilder.  
Kommunedirektørene er kjent med at videreføring av prosjektet har høy prioritet også i 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, bl.a. med bakgrunn i særskilt omtale av 
betydningen av et forsterket kommunesamarbeid i Nordområdemeldingen. Det er signalisert 
muligheter for betydelig økonomisk og faglig støtte fra regionale og nasjonale myndigheter, 
forutsatt at kommunene forplikter seg til et langsiktig samarbeid.  
 
I foreliggende samarbeidsavtale konkretiseres felles mål og felles prinsipper for utvikling av et 
sterkere tjenestesamarbeid mellom de fire kommunene. Avtalen har form av generell 
grunnavtale og har ikke direkte konsekvenser for kommunenes økonomi eller ansatte.  
 
Kommunedirektørene arbeider for tiden med konkretisering av samarbeid innenfor IKT, 
barnevern, økonomifunksjoner som lønn og regnskap og felles forvaltningskontor for tildeling 
av tjenester. Det vil bli utarbeidet egne saksframlegg inkl. detaljerte samarbeidsavtaler for 
aktuelle nye samarbeidsområder. Spørsmål om organisasjonsform og nærmere juridisk 
regulering av samarbeidet, inkl.  budsjett og kostnadsnøkler vil bli nærmere vurdert i de 
konkrete tjenesteavtalene.  
 
Når det gjelder organiseringen av det videre samarbeid, er det lagt opp til videreføring av en 
politisk styringsgruppe med deltakelse fra ordførerne. Kommunedirektørene mener det i en 
normalsituasjon uten korona ville vært naturlig å samle formannskapene og evt. 
kommunestyrene for å sikre en bredere politisk forankring av samarbeidet. 
Kommunedirektørene anbefaler at politisk styringsgruppe vurderer muligheter for en samling av 
formannskapene eller kommunestyrene i løpet av 1.halvår 2021. Det kan være aktuelt i lys av 
prosjektplan for 2021 og den videre dialog om ekstern støtte inkl. mulig stillingsfortsterkning og 
evt. pilotstatus for samarbeidet.  
 
Det legges til grunn at foreliggende samarbeidsavtale trer i kraft så snart kommunestyrene har 
behandlet saken.  
 
Kommunedirektørene har vanskelig for å se at det finnes andre og bedre alternativer til et 
forsterket kommunesamarbeid for å løse et stadig mer krevende kommuneoppdrag. Mer 
samarbeid er en nødvendig forutsetning for stabile og effektive lokale tjenester med god 
rettssikkerhet og attraktive fagmiljøer for de ansatte.  
 
Overgang til et fastere og mer forpliktende interkommunalt samarbeid vurderes også som den 
beste langsiktige løsningen som kan sikre at kommunene videreføres som generalistkommuner. 
Alternativet kan være politisk og faglig marginalisering av kommunene med liten interesse for 
kommunenes spesielle utfordringer i den øvrige forvaltning. Det kan også tenkes mer bruk av 
statlig pålegg eller sentralisering av oppgaver og ansvar til staten eller fylkeskommunen, som vil 
bety mindre rom for lokalt selvstyre.  
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Kommunedirektørene anbefaler på denne bakgrunn at alle de fire kommunestyrene gjør et 
tydelig og forutsigbart veivalg som grunnlag for den videre forvaltningsutvikling. 
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Samarbeidsavtale om tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling i Vestre Varanger  

1. Deltakere i samarbeidet 

Denne avtalen er inngått mellom kommunene Berlevåg, Båtsfjord, Nesseby og Tana. De fire 
kommunene utgjør en fast kommuneregion for utvikling av interkommunalt samarbeid om 
tjenesteproduksjon og løpende tjenesteutvikling. 

2. Bakgrunn  

Samarbeidet mellom de fire kommunene har utviklet seg gradvis i lys av voksende oppgaver 
og økende sårbarhet som generalistkommuner.  Utfordringene framover vil stille krav til et 
utvidet og mer forpliktende samarbeid for å sikre god rettssikkerhet og likeverdige 
velferdstjenester til innbyggerne. Økt samarbeid er nødvendig for å henge med i den digitale 
utviklingen og planlagte reformer innenfor alle de brede velferdstjenestene. Kommunene har 
ansvar for kompetansekrevende velferdstjenester overfor samfunnets mest sårbare innbyggere. 
Det forventes økt konkurranse om arbeidskraft og det er viktig at kommunene står sammen for 
å sikre rekruttering og utvikling av attraktive fagmiljøer. Den videre forvaltningsutvikling vil 
stille store krav til god planlegging og gode systemer for saksbehandling og samhandling med 
den øvrige forvaltning.  

3. Formål 

Formålet med denne samarbeidsavtalen er å sikre gode og likeverdige kommunale tjenester til 
innbyggerne i alle de fire kommunene. Kommunesamarbeidet i Vestre Varanger skal bidra til 
forsvarlige tjenester og en langsiktig bærekraftig kommuneforvaltning. Formålet med 
tjenestesamarbeidet er som følger:  

3.1 Innbyggerne skal oppleve bedre kvalitet på saksbehandling og prioriterte tjenestetilbud, 
herunder god tilgjengelighet til kompetent fagpersonell ved behov og de beste digitale 
tjenester. 

3.2 Samarbeidet skal styrke de kommunale fagmiljøene og gi bedre forutsetninger for 
rekruttering. 

3.3 Samarbeidet skal over tid medføre kostnadseffektivisering og innsparing på områder hvor 
kommunene kan utnytte stordriftsfordeler uten uønsket sentralisering.    

3.4 Samarbeidet skal innebære en tettere og mer samordnet dialog mot regionale myndigheter 
om tjenesteutvikling og felles ansvar for et helhetlig tjenestetilbud til innbyggerne.  
 

4. Målsettinger 
4.1 Kommune skal harmonisere alle viktige IKT-systemer for å legge til rette for effektivt 

internt samarbeid mellom kommunene og god ekstern samhandling. Det skal etableres en 
felles offensiv strategi for utvikling av moderne og sømløse digitale tjenester til 
innbyggerne. Kommunene skal opptre som en samordnet digital kraft overfor den øvrige 
forvaltning. 

4.2 Kommunene skal utvikle forpliktende samarbeid om administrative støttefunksjoner, som 
lønn, regnskap, personal, arkiv, servicekontor og andre støttefunksjoner, hvor det etter en 
nærmere vurdering kan være klare merverdier ved et forsterket samarbeid. 

4.3 Kommunene skal vurdere sterkere samarbeid om forvaltningsoppgaver og tjenester som er 
viktig for å sikre god rettssikkerhet, som forvaltningskontor med ansvar for tildeling av 
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lovpålagte tjenester, samarbeid om byggesaksforvaltning, utmarks- landbruksforvaltning, 
miljøvern etc. 

4.4 Interkommunalt samarbeid skal vurderes som kommunenes førstevalg ved organisering av 
smale kompetansekrevende velferdstjenester som barnevern, NAV og andre sosialtjenester, 
spesialiserte helsetjenester og tilsvarende oppgaver innenfor oppvekstsektoren og teknisk 
sektor. 

4.5 Kommunene skal vurdere ulike modeller for forsterket samarbeid om kommuneplaner, 
herunder løpende areal- og samfunnsplanlegging og aktuelle sektorplaner som det stilles 
krav til fra overordnet myndighet.  
 

5. Prinsipper for samarbeid 
5.1 Det interkommunale samarbeidet i Vestre Varanger skal innebære en merverdi for alle 

kommunene, sett i forhold til formålet og målene med samarbeidet jf. pkt. 3 og 4.  
5.2 Samarbeidet skal underbygge god administrativ og politisk styring i regi av den enkelte 

kommune. Samarbeidet skal ivareta nærhet og god lokal tilgjengelighet til lovpålagte 
velferdstjenester. 

5.3 Desentralisert lokalisering av fagpersonell i alle de fire kommunene skal vurderes på 
områder hvor nærhet til brukerne og/eller ledelsen i den enkelte kommune er avgjørende 
for god tjenestekvalitet (nettverksmodell).  

5.4 Det interkommunale samarbeidet i Vestre Varanger skal organiseres med utgangspunkt i 
kommunelovens bestemmelser om vertskommunesamarbeid og kommunalt 
oppgavefellesskap. Behov for sentralisering av arbeidsgiveransvar og 
virksomhetsoverdragelse skal vurderes nærmere som del av samarbeidet.   

5.5 Kommunene anser balansert vertskommunemodell som en aktuell løsning. Det innebærer 
at alle de fire kommunene skal kunne ivareta vertskommuneansvar for felles tjenester. Det 
skal tilstrebes en balansert fordeling av kommunale arbeidsplasser. Aktuelle 
vertskommuner må kunne sikre forsvarlige tjenester og avtalte leveranser i alle 
kommunene. 

5.6 Samarbeidet skal utvikles stegvis i nær dialog med de ansatte og kommunenes eget 
fagpersonell. Samarbeidet er tillitsbasert, som innebærer at ingen kommune skal styrke seg 
på bekostning av de andre. Kommunene forplikter seg til å finne fellesløsninger med 
hverandre, før det evt. inngås forpliktende avtaler med andre kommuner. 

 
6. Tidshorisont og prosjektplan  
6.1 Utvikling av tjenestesamarbeidet i Vestre Varanger forutsetter vilje til et langvarig og 

forpliktende samarbeid som vil påvirke tjenestestruktur, arbeidsgiverforhold og 
investeringer i kommunene.  

6.2 Tjenestesamarbeidet i Vestre Varanger har i første fase prioritert utvikling av samarbeid 
innenfor IKT, barnevern, økonomi og forvaltningskontor. Saksframlegg med utkast til 
samarbeidsavtaler på disse områdene fremmes for behandling i kommunestyrene i løpet av 
1.halvår 2021.  

6.3 Som grunnlag for det videre samarbeid skal det lages en prosjektplan som redegjør for 
prioriteringer av nye samarbeidsområder, milepeler og planlagt ressursbruk i tråd med 
målene for samarbeidet jf. pkt. 4. Prosjektplanen vil være et viktig dokument for dialog med 
overordnet myndighet om faglig bistand og finansiering. 

 
 
 
 

68



3 

7. Organisering av samarbeidet 
Utvikling av et forpliktende tjenestesamarbeidet i Vestre Varanger stiller krav til 
samarbeidsorganer som kan ivareta politisk, administrativ og faglig koordinering. Behov for 
representasjon og grad av formalisering vurderes årlig i lys av samarbeidets utvikling. For 2021 
skal samarbeidets utvikling ivaretas av følgende samarbeidsorganer:   
 
7.1 Politisk styringsgruppe bestående av ordførerne i kommunene. Bredere politisk deltakelse, 

herunder dialog med felles formannskap eller felles kommunestyremøte vurderes etter 
behov. Styringsgruppen skal drøfte veivalg og prioriteringer i det forberedende arbeidet og 
holdes løpende orientert om samarbeidets utvikling.    

 
7.2 Administrativ prosjektgruppe bestående av kommunedirektørene, med tillegg av 

representant fra statsforvalteren og faglig fellesressurs. Bredere administrativ deltakelse fra 
berørte kommunalsjefer, tillitsvalgte og representanter for berørte regionale myndigheter 
vurderes etter behov. Prosjektgruppen har ansvar for utredning og iverksetting av prioriterte 
samarbeidsområder inkl. prosess mot styringsgruppen og felles saksframlegg for 
kommunestyrene. Prosjektgruppen vurderer løpende behov for etablering av 
prosjektgrupper og fagnettverk, inkl. bistand fra eksterne ressurspersoner.    

 
8. Finansiering av samarbeidets utvikling 
8.1 Det prosjektbaserte samarbeidet i Vestre Varanger skal utvikles i nær dialog med 

Statsforvalteren i Troms og Finnmark. Samarbeidsavtalen legges til grunn for søknad om 
prosjektskjønn og dialog om finansiering mot andre statlige myndigheter.  

8.2 Løpende prosjektkostnader dekkes gjennom egenandel og eksterne søkbare midler iht. 
prosjektplan. 

8.3 Langsiktig avhengighet til midlertidig prosjektfinansiering er ikke ønskelig for lovpålagte 
oppgaver. Samarbeidet skal bidra til at ansvaret for tjenesteutvikling kan ivaretas lokalt og 
finansieres som del av kommunenes ordinære finansiering.    

9. Kostnadsfordeling i vedtatt samarbeid 

Kommunene ønsker en helhetlig tilnærming til kostnadsfordeling, der det tas hensyn til 
fordelingseffekter i det samlede tjenestesamarbeidet. Detaljerte kostnadsnøkler for den enkelte 
tjeneste bør unngås. Ved fordeling av kostnader skal følgende hovedprinsipper gjelde:  

9.1 Kostnadsfordelingen beregnes ut fra et nærmere definert fast grunnbeløp og antall 
innbyggere i den enkelte kommune  

9.2 Det skal gjøres en nærmere vurdering av budsjett og kostnadsfordeling i felles saksframlegg 
og samarbeidsavtaler på de enkelte tjenesteområder 

10. Personalpolitiske retningslinjer 

I løpet av 2021 skal det utarbeides felles personalpolitiske retningslinjer for håndtering av 
konsekvenser for arbeidsgiver og de ansatte av vedtatte omstillinger. 

11. Inntreden og uttreden av samarbeidet 

11.1 Inntreden av nye deltakerkommuner i grunnavtalen og inngåtte tjenesteavtaler kan skje    
dersom alle de opprinnelige deltakerkommunene slutter seg til dette. 

11.2 Grunnavtalen er ikke til hinder for deltakelse i annet interkommunalt samarbeid med 
andre kommuner, forutsatt at dette er drøftet med partene i grunnavtalen. 
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11.3 Regler for uttreden fra inngåtte tjenesteavtaler reguleres av kommuneloven og vil framgå 
av den enkelte tjenesteavtale i tråd med kommunelovens §20-4. 

12. Iverksetting 

Dette samarbeidsavtalen trer i kraft så snart kommunestyrene har behandlet avtalen.
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Unjárgga gielda/ 
Nesseby kommune 
Teknisk 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 
Čuj./Referanse 

20.01.2021 
2021/114-1  

  Oddleif Nilsen 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 
Formannskapet 4/21 28.01.2021 
Kommunestyret 3/21  
   
 
 

Forslag til retningslinjer for tildeling av boligtomter ved Alloaivi/Høgtoppen 
boligfelt 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
Kommunestyret vedtar følgende retningslinjer for tildeling av boligtomter ved 
Alloaivi/Høgtoppen boligfelt: 
 

Retningslinjer for tildeling av boligtomter ved Alloaivi/høgtoppen boligfelt 
 

1. Formål med retningslinjene  
Retningslinjene skal legges til grunn for behandling av søknader på kommunale 
boligtomter i Nesseby kommune 

 
2. Utlysning 

Tildeling av byggeklare kommunale boligtomter skjer etter at tomtene er kunngjort ledig 
i pressen og/eller på kommunes internettside. Det må påregnes minimum 3 ukers 
behandlingstid. 

 

3. Vilkår for tildeling og hjemmelsoverdragelse  
- Søker(e) må på søkertidspunktet være fylt 18 år. 
- Tomt tildeles og overdras for bygging av helårsbolig. 
- Søknad om boligtomt til bruk med kommersielt prioriteres i gruppe 3, jf punkt 5.  
- Kjøper skal være byggherre. 
- Ved toldelt plikter søker å betale depositum på kr 5000,-. Depositumet vil bli motregnet 
mot byggesaksgebyr. Dersom bygging ikke er igangsatt innen 12 måneder, jf pkt 7, 
refunderes ikke depositumet. 
- Tomtene tildeles ved trekning etter nærmere beskrevne kriterier 
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- Særskilt  ved tildeling av kommunalt regulerte boligtomter på Fefo-grunn: 

o  Kommunalt regulerte boligtomter som ligger på Fefo-grunn, tildeles etter 
kommunale retningslinjer. Fefo vil selv  forestå alle oppmålingsrekvisisjoner og 
inngå festekontrakt for boligtomtene. 

 

4. Krav til søknad 
- Søknader skal være skriftlig ved bruk av fastsatt skjema «Søknad om kommunal 
boligtomt». 
- I søknaden skal ektefelle/samboer/partner føres på, dersom hen er medsøker på tomta 
og skal ha navnet sitt på skjøtet.  
- Søker plikter å opplyse om alle forhold som har betydning for søknaden. Dersom det 
blir gitt uriktige opplysninger, kan dette føre til at tilsagn trekkes tilbake eller søknaden 
blir forkastet.  
- Unjárgga gielda/Nesseby kommune gis fullmakt til å innhente informasjon fra 
folkeregister og eiendomsregister for å kunne behandle søknad om kommunal boligtomt.  

 

5. Kommunens behandling av søknader og prioritering av søkere ved tildeling av nye 
boligtomter. 
Boligtomtene tildeles ved trekning . Ved flere søkere enn antall ledige boligtomter, 
etableres en reserveliste som er gjeldende frem til frist for igangsettelse er utløpt, jfr. 
punkt 7. 

 

Tomtene tildeles i følgende prioritetsrekkefølge:  
 

  Gruppe 1: Søkere som ikke har vært tildelt tomt de siste 5 år, og som er:  
- Leietakere i boligmarkedet og/eller 

- Førstegangsetablerere 

- Husstander som har behov for særskilt fysisk tilrettelegging av boligen 

- Søkere som eier bolig utenfor kommunen og som ønsker å flytte til og 
bo i Unjárgga gielda/Nesseby kommune  

 
Gruppe 2: Søkere som ikke har vært tildelt boligtomt de siste 5 år og som: 

- Eier/har andel i boligbyggelag/rekkehus/flermannsbolig/leilighet 

 
Gruppe 3: Øvrige søkere som ikke faller inn under gruppe 1 eller 2. 

 
6. Aksept av tildelt tomt. 

Kjøper får tilsendt tildelingsbrev med kjøpskontrakt fra Nesseby kommune. Det gis 1- en 
– måneds frist fra tildelingsdato til fristen for å akseptere tilbudet og returnere signert 
kjøpekontrakt. Dersom signert kontrakt ikke er mottatt innen fristen, tildeles tomten 
annen søker.  
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Depositum 
Ved tildeling av kommunal boligtomt skal kjøper innbetale et depositum på kr. 25.000, - 
etter faktura, med 30 dagers betalingsfrist.  

Innbetalt depositum kommer til fradrag ved betaling av tomt.  

 
Kjøper aksepterer at areal – og prisavvik kan forekomme.  

 
7. Frist for igangsettelse 

Frist for igangsettelse er senest 12 måneder fra dato på tildelingsbrev med kjøpekontrakt.  
Igangsettelse innebærer at grunnarbeider på boligen må være ferdigstilt på tomten med 
gitt tillatelse til byggetiltak.  
Dersom nevnte arbeid ikke rer ferdigstilt innen fristen er Unjárgga gielda/Nesseby 
kommune ikke bundet av tildelingen og tomtene kan tildeles annen søker på 
reservelisten som resttomt.  
Utsettelse av frist kan innvilges dersom forsinkelse med opparbeidelse av boligfelt 
skyldes offentlig ansvarsforhold. Det kan i tillegg unntaksvis søkes om utsettelse på 
særskilt grunnlag.  
Søknaden må begrunnes og dokumenteres.  

 

Søknad om utsettelse må fremmes skriftlig og foreligge innen 1 måned før frist for 
igangsettelse utløper.  

 
8. Resttomter 

Resttomter etter første tildeling tildeles fortløpende etter (første mann til mølla 
prinsippet).  

Resttomter tildeles fortrinnsvis søkere etter pkt. 5, gruppe 1. Søkere i denne gruppen 
tildeles fortløpende. Andre søkere behandles etter 3 uker og tildeles dersom tomter 
fortsatt er ledig. Dersom flere søkere oppfyller samme kriterier og leverer søknad samme 
dato, tildeles tomten ved trekning på like vilkår. Ellers tildeles tomten til søker med 
tidligst mottatt søknad.  

 
9. Videresalg av boligtomt 

Videresalg av ubebygd boligtomt er ikke tillatt. Dersom det oppstår uforutsette forhold 
kan kommunen, når særlige grunner foreligger, innvilge unntak fra forbudet. 

 
10. Tomtekostnader/priser 

- Tomter tildeles vederlagsfritt. 
- Øvrig kommunale gebyrer vil tilkomme, jf kommunens gebyrregulativ 

 
11. Klageadgang: (forvaltningsloven §§ 2, 28) 

Alle enkeltvedtak jfr. fvl. § 2, kan påklages etter fvl. § 28. Vedtaket kan klages inn for Unjárgga 
gielda/Nesseby kommune av den som avgjørelsen gjelder. Alminnelig klagefrist etter fvl. § 29 er 
3 uker fra søker er gjort kjent med vedtaket.  
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Klage sendes til Unjárgga gielda/Nesseby kommune, 9840 Varangerbotn eller 
post@nesseby.kommune.no  

Bakgrunn for saken/Vurderinger 
I forbindelse med utbygging av Høgtoppen boligfelt er det allerede innkommet søknader om 
boligtomter.   Det beregnes at tomtene vil være byggeklare sommeren/høsten 2021. 
 
 

 
 
 
Boligfeltet har 29 regulerte tomter, hvorav 8 ligger på Fefo-grunn.  Tomtene på Fefo-grunn skal 
også tildeles av kommunen, men Fefo vil forestå oppmåling og inngå festekontrakter for disse 
tomtene.   
 
Fra politisk ledelse er det signalisert at tomtene på kommunal grunn skal være vederlagsfrie.  
For å unngå at noen søker på tomter uten å ha konkrete byggeplaner foreslås det fra 
administrasjonen at søker innbetaler et depositum på kr. 25.000 etter tildeling av tomt.  
Jfr. punkt 6 i retningslinjene. 
 
Noen tomter vil, med bakgrunn i beliggenhet, være mer attraktiv enn andre.  Fra 
administrasjonens side har en derfor foreslått hvilke søkergrupper som skal prioriteres ved 
tildeling av tomter. Jfr. Punkt 5. 
 

Mulige alternative løsninger og konsekvenser 
Som nevnt ovenfor, vil Fefo inngå festekontrakter for «sine» boligtomter.  I Fefo`s forslag til 
utbyggingsavtale fremkommer det at de vil kreve en årlig festeavgift på kr. 3.950 pr. da.  Dvs. at 
en tomt på 1,5 da vil ha en årlig festeavgift på ca. kr. 6.000.   
 
Kommunen kan og vurdere å feste bort tomtene fremfor å tildele tomtene vederlagsfritt.  Evt. 
festeavgift kan fastsettes av kommunestyret. 
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Unjárgga gielda/ 
Nesseby kommune 
Administrasjonsjef 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 
Čuj./Referanse 

20.01.2021 
2021/44-2  

  Olaf Trosten 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 
Formannskapet 5/21 28.01.2021 
Kommunestyret 5/21  
 
 

Navn til nytt boligfelt i Varangerbotn 

Administrasjonssjefens innstilling 
 
Kommunestyret vedtar følgende navn på det nye boligfeltet i Varangerbotn, jf kart nedenfor: 
 
- Boligfeltet får navnet ........................ 
 
 
 
 

Bakgrunn for saken 
Nesseby kommune har igangsatt utbygging av nytt boligfelt i Varangerbotn, se kart under. 
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Boligfeltet har hatt arbeidsnavnet «Høgtoppen» under behandling av saken, og kommunestyret 
har bedt administrasjonen å sette ned en arbeidsgruppe for å arbeide frem nytt navn til 
boligfeltet, samt andre nye planlagte boligfelt. 
Det nye boligfeltet er under arbeid og det har kommet inn søknader på boligtomtene, slik at 
navnet på boligfeltet bør foreligge før tildeling av tomter.  
 
Administrasjonssjefen har igangsatt følgende arbeidsgruppe for dette arbeidet; 
 

- Ole Petter Skoglund, Rådgiver ved plan, utvikling og stab 
- Oddleif Nilsen, virksomhetsleder teknisk 
- Olaf Trosten, Administrasjonssjef 

 
Det ble den 31.12.202 invitert å ut på komme med navneforslag innen 14. januar på 
kommunenes hjemme- og facebookside.  
 
Det kom inn 3 forslag; 
 

1. Multetoppen v/ Mari-Ann Nilssen. 
 Nilssen skriver at feltet kan også gjerne ha samisk navn i tillegg, Luomeoaivi. 
 
Begunnelse;  

- Boligfeltet ligger i nær tilknytning til multemyrer (i myrkanten).  
- Vi har en multeplante med bær i kommunevåpenet vårt (vedtatt i 1986).  
- Det er rike multeforekomster i kommunen, og bærplukking har lang tradisjon.  
- Multebær har vært/er viktig i husholdningen og som attåtnæring.  

 
2. Allaoaive v/ Jane Juuso. 

Juuso skriver at navnet kan skrives Allaoaivi eller Allaoaive/All`oaive 
 
Begrunnelse; 
- Navnet brukes på folkemunne.  
 

3. Peilestasjon gata V/anonym innsender 
 
Begrunnelse; 
- Navnet bør brukes da det stod en tysk peilestasjon der under krigen 

 

Vurderinger 
Administrasjonen vurderer at kommunestyret selv foreslår og vedtar navn på boligfeltet. 
Saken fremmes uten innstilling. 
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Unjárgga gielda/ 
Nesseby kommune 
Administrasjonsjef 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 
Čuj./Referanse 

21.01.2021 
2020/3068-3  

  Ole Petter Skoglund. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 
Formannskapet 6/21 28.01.2021 
   
 
Vedlegg 
1 Søknad AKJ 
2 Kostnaderfinansiering musikkvideo 
 

Søknad om næringstilskudd til produksjon og markedsføring av musikkvideo 
- Aggie Enk Agnete Johnsen 

Administrasjonssjefens innstilling 
1. Aggie Enk Agnete K. Johnsen innvilges et tilskudd på kr. 55.000, - til produksjon og 

markedsføring av musikkvideo.  

2. Tilskuddet utgiftsføres 24435 – ordinært næringsfond. 

3. Tilskuddet utbetales etterskuddsvis mot utbetalingsanmodning vedlagt regnskap for 

prosjektet sendt kommunen innen ett – 1 – år fra tilskuddsdato.  

4. Tilskuddet forutsetter at selskapets næringsinntekter beskattes i Nesseby kommune  

 
 
 

Bakgrunn for saken 
Nesseby kommune mottok søknad om næringstilskudd mottatt 10.10.20. 
 
Søker er musikkartist, og skal høsten/vinteren 2020/21 gi ut tre singler og en EP.  
Som en del av markedsføringen av utgivelsene, har søker med band spilt inn musikkvideo her i 
Øst-Finnmark. I arbeidet har produksjonen benyttet lokale leverandører innenfor lyd/bilde.  
Formannskapet utsatte saken i påvente av innhenting av oppdaterte kostnadstall for prosjektet, 
hvori utgifter for eget arbeid er oppført. Kommunen mottok oppdaterte tall 26.11.21, som nå 
ligger til grunn for administrasjonens innstilling.  
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Vurderinger 
Søker har gjennom sin deltakelse i The Blacksheeps og senere som soloartist fått stor nasjonal 
oppmerksomhet, og har gjennom deltakelse i programmer som «Eurovision», «Stjernekamp» og 
«Skal vi danse», og ikke minst sitt engasjement for psykisk helse, satt Nesseby kommune på 
kartet på en fremragende måte.  
 
Søker har vedlagt følgende kostnads- og finansieringsplan:  
 
Kostnader:  
 
Reisekostnader 26.900 
Kost/losji 22.000  
Honorar filmproduksjon 64.500 
Utstyrsleie 36.600 
Eget arbeid 69.000   
Totalt  219.000 
 
 
Finansiering:   
Tilskudd Nesseby kommune  50.000 
Lån i bank           0 
Egenkapital 50.000 
Eget arbeid  69.000 
Andre finansieringskilder  50.000 
Totalt                                                           219.000  
 
 
 
Søker er har folkeregistrert adresse i Nesseby kommune, men enkeltpersonforetaket er registrert 
med C/O-adresse i Trondheim. Administrasjonen har forespurt Skatteetaten om klargjøring av 
hvilken kommune som mottar skatteinntekten fra selskapet med en slik type registrering, og fått 
opplyst at det er enkeltperosonforetakets folkeregistrerte adresse som er gjeldende.  
Pandemien som vi opplever har satt store begrensninger for utøvende kunstnere, og det synes 
betimelig at kommunen bidrar til prosjektet. I tråd med Nesseby kommunes retningslinjer for 
næringsfond, gir innstiller administrasjonen på å innvilge tilskuddet. 
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Søknad om støtte til markedsføring - Musikkvideo

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
AGGIE ENK AGNETE K. JOHNSEN

Kontaktperson:
Nikolaj N. Gloppen

Adresse:
Reppen, 9840 Varangerbotn

Postnr.:
9840

Poststed:
VARANGERBOTN

Mobil:
98654336

Telefon:
-

Telefon arbeid:
-

E-post:
nikolaj@deadpop.no

Bankkonto:
49301337328

Organisasjonsnummer: 
915073948

Antall årsverk (heltid/deltid):

0 / 0

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk.

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Startdato: 16.10.2020 Sluttdato: 14.03.2021
Agnete vil slippe en serie på tre singler, etterfulgt med slipp av EP’n “Tundra” i perioden november 2020 til 

mars 2021. Som en del av markedsføringen vil det bli spilt inn en musikkvideo med Agnete og bandet. Videoen 

kommer til å være en viktig, og vil i større grad skape eksponeringsmuligheter og danne utvikling. My av 

promomateriellet til musikken som skal slippes vil også bli skapt under innspillingen og ta utgangspunkt i 

naturen i Øst-Finnmark.

Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker

Agnete K.J Saba, Emelie Nilsen, Simon Pedersen, Øyvind Lunde, Deadpop DA, Bergeton media, Varanger Lyd, 

Rein Lyd.

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01. Reisekostnader 26 900   26 900
02.Kost & losji 22 000   22 000
03.Honorar filmproduksjon 64 500   64 500
04. Utstyrsleie 36 600   36 600
Honorar    0

Sum kostnad 150 000 150 000

Finansieringsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet 50 000   50 000
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital 50 000   50 000

Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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- 2 -

04.Eget arbeid    0
05.Andre finansieringskilder 50 000   50 000

Sum finansiering 150 000 150 000

Tilskudd/finansiering fra andre
Ingen

Andre opplysninger
Finnansieningen består hovedsaklig av oppsparte middler fra plateselskap og investeres i utviklingen av 

prosjektet i 2020/2021 i tillegg til søkt støtte fra Kulturrådet.

Har du/dere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket: Ja
Kulturrådet - Fond for lyd og bilde, markedsføringsstøtte.

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei

Begrunnelse for avslaget

Geografi
2002-Vardø, 2024-Berlevåg, 2027-Unjarga - Nesseby

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato
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Musikkvideo AGNETE 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Kostnader 

Reisekostnader kr 26 900,00 

Kost/losji kr 22 000,00 

Honorar filmproduksjon kr 64 500,00 

Utstyrsleie kr 36 600,00 

Totalt kr 150 000,00 

Finansiering 

Tilskudd Nesseby kommune  kr 50 000,00 

Lån i bank  kr 0 

Egenkapital  kr 50 000,00 

Eget arbeid 

- Planlegging og forarbeid til 

musikkvideo Agnete/Emelie 

- Innspilling av musikkvideo, fire dager  

(40 timer pr. bandmedlem) 

 

300 timer á kr 150 

 

160 timer á kr 150 

 

(kr 45 000,00) 

 

(kr 24 000,00)  

Andre finansieringskilder  kr 50 000,00 

Totalt  kr 150 000,00  

(kr 219 000,00) 
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Unjárgga gielda/ 
Nesseby kommune 
Stab- og utvikling 

Áššedieđut/Saksframlegg 

Beaivi/Dato 
Čuj./Referanse 

20.01.2021 
2020/3115-3  

  Ole Petter Skoglund 
 

ole.petter.skoglund@nesseby.kommune.no 
 
 
 

 
 

Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr Čoahkkinbeaivi/Møtedato 
Formannskapet 7/21 28.01.2021 
 
Vedlegg 
1 Søknad om støtte til innkjøp av livdyr 
2 avtale IMG 20201113 0001.pdf 
3 kostnad-ogfinansieringsplan.pdf 
4 Soknad-2020-0014.pdf 
 

Søknad om tilskudd til innkjøp av livdyr - Katrin Smuk 

Administrasjonssjefens innstilling 
1. Katrin Smuk innvilges et tilskudd på kr. 100.000,- til kjøp av livdyr i forbindelse med 

generasjonsskifte. 
2. Tilskuddet utgiftsføres 24536 – Samfunns- og næringsutviklingsfond 
3. Tilskuddet utbetales mot utbetalingsanmodning vedlagt dokumentasjon for oppgjør for 

investeringen 
 
 

Bakgrunn for saken 
Katrin Smuk leverte 13.11.20 søknad om tilskudd til overtakelse av reinflokken til sin mor, 
Torunn Smuk. Katrin Smuk har tidligere søkt om tilskudd, og fått avslått sin søknad om 
næringstilskudd til utbedring av gjeterhytte.  
 

Vurderinger 
Søker er bosatt i Nesseby kommune, og har vært i reindriften hele livet. Søker har eget 
reinmerke fra tidligere. Ved overtakelse av de omsøkte dyr vil morens merke fases ut ved 
kalving og ved bruk av øreklips. Det legges til grunn at søker har de forutsetninger og den 
kunnskap som er nødvendig for å lykkes med investeringen.  
Søker har fremlagt avtale om overtakelse og oppgjør, samt kostnads- og finansieringsplan.  
Oppgjør for overtakelsen er særskilt avtalt mellom partene. Se for øvrig vedlegg.  
Administrasjonen innstiller på bakgrunn av det ovennevnte å innvilge søknaden.  
 
Kostnader:  
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Kjøp av 50 livdyr   400.000,- 
 
Finansiering:  
Tilskudd fra Nesseby kommune 100.000,- 
Egenkapital    300.000,
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Overføring av mottatt søknad på RF13.50 til arkiv.

Gjelder støtteordning Kommunalt næringsfond.

Referansenummer: 2020-0014
Søknadsnummer: 2020-0014
Tilsagnsnummer: (ikke spesifisert)
Prosjektnavn: Søknad nyetablerings-tilskudd til kjøp av livdyr
Innsendt: 13.11.2020

Prosjekteier: Smuk, Katrin
Kontaktperson:

Bruker(brukernavn): Katrin Smuk (Katrin Smuk)
E-post(bruker): katrinsmuk@hotmail.com

Dette er en søknad om tilskudd som må inn i Ephorte for arkivering. OBS: Søker må settes opp som avsender.

Mvh,
Nesseby kommune

Filer vedlagt søknad:
- avtale IMG_20201113_0001.pdf
- kostnad-ogfinansieringsplan.pdf
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Avtale
Jeg Katrin Smuk, \øper 50 stykk Reinsdyr/Livdyr for 8000 kr per stykk
av Torunn Smuk

Dette blir da kr 400 000

Overtar disse under kalve-merkingen i Krampenes. 25 stykker i år 2021 ,

og de resterend e 25 høsten 2022

Signatur;

Katrin Smuk Torunn N/arie Smuk

li6* ?tn* ,)

1311112020
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13t1112020

Kostnad- og
Finansieringsplan

Kostnad; 5o stk reinsdyr til kr 8000 per stykk

-400 000 kr

Finansiering; 100 000 kr i egenandel, betales 50 000 kr i 2021, og 50

000 kr i 2022. Siden betales 37 500 kr i året frem til år 2031 =400 000

Signatur;

Katrin Smuk Torunn Smuk

) U I L,tÅtt',axt
(>,,r,r,-t:
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RF13.50 – Kommunalt næringsfond

- 1 -

Prosjektnavn
Søknad nyetablerings-tilskudd til kjøp av livdyr

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
Smuk, Katrin

Kontaktperson:
Katrin Smuk

Adresse:
moveien 42

Postnr.:
9840

Poststed:
VARANGERBOTN

Mobil:
95701516

Telefon:
95701516

Telefon arbeid:
-

E-post:
katrinsmuk@hotmail.com

Bankkonto:
49301208552

Organisasjonsnummer: 
921443153

Antall årsverk (heltid/deltid):

2 / 0

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Enkeltmanns foretak, reindrift

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Startdato: 01.09.2021 Sluttdato: 01.11.2022
Kjøpe livdyr av Torunn Smuk for å sikre en økonomisk bærende Reindrift å Stabilt Reintall.

Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker

Enkeltmannsforetak, Katrin Smuk, Nyborg, 9840 Varangerbotn.

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Prosjektkostnader 400 000   400 000
02.    0
03.    0

Sum kostnad 400 000 400 000

Finansieringsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01.Tilskudd fra næringsfondet 100 000   100 000
02.Lån i bank    0
03.Egenkapital 50 000 50 000   100 000
04.Eget arbeid 200 000   200 000
05.Andre finansieringskilder    0

Sum finansiering 350 000 50 000 400 000

Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte
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Tilskudd/finansiering fra andre
ingen

Andre opplysninger
Nedbetalingsplan over 10 år, se vedlegg

Har du/dere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket: Nei

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Nei

Begrunnelse for avslaget

Geografi
2027-Unjarga - Nesseby

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

avtale IMG_20201113_0001.pdf   133 383 13.11.2020
kostnad-ogfinansieringsplan.pdf   165 122 13.11.2020
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