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Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarli-

ge i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig 

dokument og skal være tilgjengelig også for media og andre interesserte. Behovene va-

rierer, men her er en leserveiledning med to nivåer for hvor dypt rapporten kan be-

handles: 

 

1. Innholdsfortegnelsen, sammendraget og rådmannens kommentarer 

2. Hovedrapporten med innledning, fakta og vurderinger, samt vedlegg 
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Formålet med dette prosjektet er å kartlegge og vurdere Hå kommunes rutiner for og 

resultater av administrasjonens oppfølging av politiske vedtak.  

Vår vurdering er at Hå kommune har et betryggende system for vedtaksoppfølging. 

Vår revisjon avdekket ingen tilfeller av at saker ikke har blitt fulgt opp. Vi vil imidler-

tid presisere at vi ikke kan uttale oss om innholdet i saksbehandlingen eller om sakene 

har tatt for lang tid. Vi har heller ikke kunnet vurdere sakenes faktiske iverksetting.  

Hå kommune innførte i 2010 en ordning med særskilt rapportering om vedtaksoppføl-

ging i et utvalg saker plukket fra kommunestyrets møteprotokoller. Listen blir lagt 

fram for formannskapet som status for saker som er behandlet og vedtatt i kommune-

styret. Listen blir gjennomgått to ganger årlig, og består av saker der det av vedtaket 

går fram at noe skal utredes nærmere, og saker der de folkevalgte har bedt om ny sak 

eller utfyllende informasjon til et senere møte. Listen utarbeides av rådmannen og le-

der for politisk sekretariat. Foreløpig er det ikke utarbeidet tilsvarende lister for andre 

styrer og utvalg da dette vil bety en del administrativt merarbeid. 

Kommunen bruker saksbehandlingssystemet WebSak  for vedtaksoppfølging.  WebSak 

har mulighet for å knytte vedtaksoppfølging til et sakspapir slik at kommunen kan se 

hva som skjer eller har skjedd i en sak etter at et vedtak er fattet.  Per i dag kan hver 

enkelt saksbehandler sjekke egne restanser i WebSak. Det samme kan lederne gjøre 

med restanser til sine underordnede. Systemet har imidlertid ikke en funksjon som gjør 

det mulig å ta ut rapporter over totale restanser i saksbehandlingssystemet.  

Når det gjelder oppfølging av inngående brev, tar arkivet fire ganger i året ut restanse-

lister over inngående brev og henvender seg til saksbehandlere med store restanser.  

Rådmannens ledergruppe har per i dag tilgang på lista til formannskapet med oppføl-

gingssaker og drøfter i møter saker av felles interesse. Ledergruppa har imidlertid ikke 

tilgang på en samlet saksoversikt slik enkelte andre kommuner utarbeider manuelt. 

Dette gjør andre kommuner for å ha et grunnlag for å drøfte og prioritere saker i leder-

gruppa. Denne muligheten har ikke ledergruppa i Hå kommune per i dag, men inter-

vjuene tyder ikke på at dette oppfattes som noe problem i og med at oversikten over 

sakene anses som god og at ledergruppa drøfter sentrale saker av felles interesse.   

Informasjon til de folkevalgte om framdrift og status på ulike saksfelt gis gjennom ter-

tialrapporter/årsmelding. Hå kommune har også innført en ordning der prosjektregn-

skap rapporteres til politisk nivå. Videre blir det rapportert ulike typer statistikk til 

politikerne som orienteringssaker. Muntlig rapportering om framdriften i ulike saker 

skjer blant annet ved at de folkevalgte stiller spørsmål til rådmannen eller kommunal-

sjefene i møter. Politikerne tar også kontakt med rådmann eller kommunalsjef utenom 

møter i utvalg og styrer om de ønsker å forhøre seg om status i saker de er opptatt av.  
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Vi har foretatt ulike kontroller for å sjekke om retningslinjer og rutiner blir fulgt i prak-

sis. Vi har for det første undersøkt et utvalg av oppfølgingssaker på lista til formann-

skapet. Dernest har vi undersøkt status i oppfølgingen av vedtatte verbalforslag i 

budsjettet for 2013, vedtatt høsten 2012. Så har vi gått gjennom et utvalg saker fra mø-

teprotokollene i 2012 for kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene. Interv-

juer er gjennomført med ordfører og de tre lederne for hovedutvalgene. Videre er det 

gjennomført intervjuer/samtaler med kst. rådmann (økonomisjef), kommunalsjef for 

tekniske saker og næring, leder for politisk sekretariat og leder av arkivet. 

Våre kontroller avdekket flere tilfeller av formannskaps- og kommunestyresaker som 

er avsluttet uten at de er blitt kategorisert som iverksatt (kategori 60 i WebSak). Dette 

er en formalitet for å kvittere saken ut og få den ut av innkurven til den det gjelder. Det 

skaper imidlertid unødig bryderi for den som eventuelt skal overta saken om den ikke 

er påført riktig kategori. For enkelte ansatte betyr det «oppblåste» restanselister om ik-

ke saken kvitteres ut i WebSak. All den tid det ikke er mulig å kjøre ut samlede restan-

selister i WebSak over status i oppfølgingen, er det viktig at alle bruker systemet riktig.  

WebSak er basert på prinsippene om én sak – én saksbehandler og fullført saksbehand-

ling. Systemet er sårbart ved sykdom, permisjoner og oppsigelser om det ikke er etab-

lert gode rutiner for ny fordeling av saker og saksoverlevering. Hå kommune har vært 

gjennom en periode med fravær av ulike grunner i flere av stillingene i toppledelsen. I 

slike perioder er det behov for ekstra overvåkenhet for å sikre at saker blir fulgt opp 

som forutsatt i administrasjonen. Det krever at administrasjonen har et hensiktsmessig 

system for konstituering av ledere i toppstillinger som står ledige. Fra flere av politi-

kerne vi har intervjuet, er det blitt påpekt at rutinene på dette området kan bli bedre. 

Det totale antallet saker i kommunestyret, formannskapet og de tre hovedutvalgene 

har de siste årene variert mellom 531 saker i 2010 til 569 saker i 2011 og 2012. Det størs-

te antallet saker er å finne i hovedutvalg for tekniske saker og næring. I 2012 behandlet 

utvalget 206 saker. Det er om lag fire ganger flere saker enn det utvalg for helse- og so-

sialsaker og utvalg for opplæring og kultur behandler. Både antallet saker og antallet 

avvik fra rådmannens innstilling er relativt omfattende. Flere av de vi har intervjuet 

peker på at det store antallet dispensasjoner fra kommunens egne planer, er med på å 

svekke planene som styringsinstrument for kommunens videre utvikling. 

Vi vil anbefale Hå kommune å: 

 Innskjerpe overfor brukerne av WebSak at de bruker de riktige kategoriene når 

sakenes status fastsettes. Det kan gjøres i forbindelse med opplæring og bedre 

oppfølging av saksbehandlerne som bruker WebSak. 

 Vurdere en utvidelse av listen over politiske saker til oppfølging til også å om-

fatte saker i de tre hovedutvalgene.  

 Vurdere tiltak som kan skape en jevnere balanse i saksmengden til de tre ho-

vedutvalgene.  
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 Gjennomgå sine rutiner og handlemåter i forbindelse med vakanser i lederstil-

linger.  
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Rådmannens kommentar, datert 13.03.2014. 

 

Oppfølging av politiske vedtak - rådmannens kommentar 

Rådmannen takker for framlagt rapport og merker seg Rogaland Revisjon sin vurde-

ring av kommunens rutiner knyttet til vedtaksoppfølging. Rådmannen vil legge vekt 

på rapportens anbefalinger. 

Når det gjelder bruk av riktig kategorisering i WebSak, vil rådmannen påpeke at dette 

kun er en formalitet og at det ikke har betydning for selve vedtaksoppfølgingen. Her 

ser en allikevel et stort forbedringspotensiale og med forholdsvis enkle grep kan en 

gjøre forandringer her. 

Det blir anbefalt å utvide listen over politiske saker til oppfølging, til også å gjelde for-

mannskapet og de tre hovedutvalgene. Her ber rådmannen om tilbakemelding fra det 

politiske miljø på om dette anses som en ønskelig og prioritert sak. 

Det er i rapporten også en anbefaling om å vurdere tiltak som kan skape en jevnere 

fordelt saksmengde i hovedutvalgene. I hovedsak handler dette om eventuell økt dele-

gasjon og mindre bruk av dispensasjoner i utvalg for tekniske saker og næring. Dette 

er en vurdering som må gjøres på politisk nivå. Administrasjonen mener økt delega-

sjon ville medført mindre administrativt arbeid. 

Denne rapporten gir økt oppmerksomhet og bevissthet rundt ulike sider ved oppføl-

ging av vedtak. Rådmannen vil jobbe med å kvalitetssikre og forbedre nåværende ruti-

ner. 

 

Med hilsen 

Hå kommune 

 

Harald Berglie      Marianne Espedal Boge 

fung. rådmann      leiar politisk sekretariat 
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Den kommunale styringssystemet er tuftet på at administrasjonen utreder og legger 

fram saker til politisk behandling, med forslag til vedtak. Deretter skal vedtaket gjen-

nomføres i tråd med de politiske føringene. Vedtatt plan for forvaltningsrevisjon har 

”oppfølging av vedtak” som prioritert prosjekt. 

Formålet med dette prosjektet er å kartlegge og vurdere Hå kommunes rutiner for og 

resultater av administrasjonens oppfølging av politiske vedtak. Mandat for gjennomfø-

ring av prosjektet ble vedtatt av kontrollutvalget i møte 23.10.2013. I tillegg til formålet, 

framgår det av kontrollutvalgets bestilling at følgende problemstillinger skal besvares: 

 Hvilket system har administrasjonen for oppfølging og iverksetting av politiske 

vedtak? 

 Hvilke vedtak ble fattet av kommunestyre, formannskap og hovedutvalg i 2012 

og hva er status på oppfølgingen av dem? 

 Hvilke systemer og rutiner har administrasjonen for tilbakerapportering til fol-

kevalgt nivå om status for oppfølging av vedtak 

 Gitt at det avdekkes mangler i gjennomføringen av vedtak 

o Hva er årsakene til at vedtakene eventuelt ikke er gjennomført? 

o Hva har eventuelt vært konsekvensene? 

 

Formålet betyr at det handler om politiske vedtak, ikke administrative vedtak fattet et-

ter delegert fullmakt. Kontrollutvalget i Hå presiserer at de ønsker å se på system og 

rutiner som administrasjonen har, og hvordan dette fungerer.  

Det følger av mandatet at revisjonen skal omfatte vedtak i både kommunestyre, for-

mannskap og de tre hovedutvalgene; utvalg for helse- og sosialsaker, utvalg for opplæ-

ring og kultur og utvalg for tekniske saker og næring.  

 
Revisjonskriteriene er elementer som inneholder krav eller forventninger, og vil bli 

brukt til å vurdere funnene i de undersøkelser som gjennomføres. Kriteriene skal være 

begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. I dette 

prosjektet blir det å ta utgangspunkt i kommunelovens regler om administrasjonssje-

fens oppgaver og myndighet, samt administrasjonens interne retningslinjer. 

Når det gjelder kontroll av enkeltsaker, har vi i hovedsak tatt utgangspunkt i de sakene 

der politiske vedtak avvek fra rådmannens innstilling. Her inngår vedtatte endrings-

forslag eller oversendelsesforslag. Tilleggsforslag til rådmannens innstilling og forslag 

som har falt i voteringen er utelatt. Det gir en avgrensning av antallet saker, samtidig 
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som vi får med bredden av saker, inklusive verbalpunkter til årsbudsjettet. Vedtaks-

kontrollen omfatter saker både i kommunestyret, formannskapet og de tre hovedut-

valgene.  I tillegg har vi sjekket utvalgte oppfølgingssaker i lista til formannskapet. 

Lista utarbeides to ganger i året og forelegges formannskapet til orientering. 

Status for de utvalgte sakene er sjekket ved å undersøke hvordan sakene er blitt be-

handlet i WebSak. Stikkprøvene av enkeltsaker er gjort med utgangspunkt i vedtak fat-

tet i 2012.  Budsjettvedtaket gjelder vedtak fattet i 2012 for budsjettåret 2013. 

Vurderingene av hvordan systemet for vedtaksoppfølging fungerer, fanger opp perio-

den fra vedtak fattet i 2012 fram til og med februar 2014. Intervjuer er brukt for å kart-

legge status i enkelte saker og innhente erfaringer med vedtaksoppfølgingen.   

En nærmere omtale av kriterier, metode og kilder finnes i rapportens vedlegg.  

Vår samlete vurdering er at metodebruk og kildetilfang har gitt et tilstrekkelig grunn-

lag til å besvare prosjektets formål og de problemstillinger kontrollutvalget vedtok. 
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I kommuneloven § 23, 2. ledd, 1. setning står følgende: ”Administrasjonssjefen skal påse at 

de saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverk-

satt.” 

For å sikre at folkevalgte vedtak blir iverksatt, må administrasjonen ha etablert interne 

rutiner og systemer som ivaretar dette.1 Slike interne rutiner og systemer skal sørge for 

at administrasjonens saksutredninger er i tråd med politiske føringer og vedtak. På den 

måten kan det sikres gode sammenhenger mellom den lokale folkeviljen, folkevalgtes 

vedtak og administrasjonens iverksetting av den vedtatte politikken. 

 

 

Kommunen har et eget politisk sekretariat som tar seg av sekretærfunksjonen for alle 

politiske råd, utvalg og styrer. Sekretariatet er en egen stabsavdeling direkte underlagt 

rådmannen med to ansatte. 

Politisk sekretariat er sekretariat for ordfører, kommunestyret, formannskapet, hoved-

utvalgene, havnestyret, partsammensette utvalg, kommunen sitt klageorgan, kommu-

neplanutvalget, valgstyret og byggeskikkutvalget. Sekretær er til stede i møtene. 

Politisk sekretariat legger til rette for møtene og sørger for at møteliste (sakskart) og 

saksdokumentene blir tilgjengelege for medlemmer og varamedlemmer på forhånd. 

Sekretariatet har informasjons- og veiledningstjeneste for folkevalgte og publikum. 

Oppgavene omfatter blant annet innkalling til møter, utsending av sakspapirer, møte-

gjennomføring, protokollføring og informasjon om og oppfølging av politisk fattede 

vedtak. De folkevalgte får informasjonen elektronisk og bruker Ipad i møtene (papirlø-

se møter innført i 2012). Alle politikerne har fått tilgang til kommunal e.post.  

Sekretariatet skal legge forholdene best mulig til rette for arbeidet i kommunens poli-

tiske organer når det gjelder forberedelse og gjennomføring av disse. Sekretariatet skal 

ha en samlet oversikt over alle saker som skal til politisk behandling. Her kan publi-

kum og politikere henvende seg for å finne ut hvor en sak befinner seg i systemet. 

                                                      
1 Med system mener vi i utgangspunktet skriftlige retningslinjer, men også ikke-dokumenterte rutiner vil kunne være 
omfattet. I sistnevnte tilfelle er det snakk om rutiner nedfelt i etablert praksis. 
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Retningslinjer for oppfølging av politiske vedtak ble fastsatt i september 2010.2 Etter 

anmodning fra kommunestyret, vedtok formannskapet og kommunestyret og innføre 

en ordning med særskilt rapportering om vedtaksoppfølging i et utvalg saker.  

Utvalget av saker omfatter kommunestyresaker der det av vedtaket går fram at noe 

skal utredes nærmere og saker der de folkevalgte ber om ny sak eller utfyllende infor-

masjon til et senere møte. Vedtak som betyr en konkret administrativ handling havner 

ikke på listen da disse sakene anses for kurante.3 I lista inngår også spørsmål, interpel-

lasjoner, oversendelsesforslag og saker under «eventuelt» som krever næmere utred-

ninger og ny tilbakemelding.  I kommentarfeltet er det vist til senere saker hvor saken 

følges opp.  

Listen utarbeides av rådmannen og leder for politisk sekretariat som også ajourfører 

listen. Saker som er ferdigbehandlet tas ut av listen. Foreløpig er det ikke utarbeidet til-

svarende lister for øvrige styrer og utvalg da dette vil bety en del administrativt mer-

arbeid.4  

 

 

Kommunen bruker saksbehandlingssystemet WebSak  for vedtaksoppfølging.5  Web-

Sak har mulighet for å knytte vedtaksoppfølging til et sakspapir slik at kommunen kan 

se hva som skjer eller har skjedd i en sak etter at et vedtak er fattet.  

Saksgangen er at saksbehandler oppretter og forbereder saken. Saksbehandler fører på 

i hvilke styrer og utvalg saken skal behandles i samråd med sin leder. Når saksbehand-

lerne har gjort dette resulterer det i ulike kølister for de ulike utvalgene. Disse kølistene 

diskuterer rådmann, ordfører og leder av politisk sekretariat i forkant av møtene. I for-

hold til utvalgene der ordfører ikke er utvalgsleder, blir sakene diskutert med kommu-

nalsjef eller rådmann.  

Når de folkevalgte har behandlet saken, sendes den tilbake til saksbehandler for opp-

følging. Sakspapir med vedtakskoder  påført av utvalgssekretær i politisk sekretariat, 

havner i en egen «kurv» for vedtaksoppfølging hos saksbehandler.6 Sakens ulike trinn 

framgår av opplysningene i WebSak slik at det er mulig å gå tilbake i saken og sjekke 

hva som har skjedd. 

                                                      
2 Initiativet ble tatt i forbindelse med et oversendelsesforslag knyttet til K-sak 20/09 «Årsrapport for Hå kommune 
2008.» 
3 Eksempler kan være vedtak om opprettelse av en ny stilling eller en økning av budsjettrammen til et tiltak. I disse sa-
kene framgår det klart av vedtaket hva administrasjonen skal gjøre.   
4 Kommunalsjef for tekniske saker og næring opplyser at etaten vurderer å utarbeide en lignende liste for saker som 
faller innunder hovedutvalget for tekniske saker og næring.  
5 WebSak er et system for elektronisk journalføring og arkivering av saker og dokumenter. Systemet benyttes i dag i 
saksbehandlingen i offentlig sektor og legger grunnlaget for elektronisk samhandling mellom saksbehandler og virk-
somheter i forvaltningen. WebSak er utviklet av selskapet Acos. Acos utvikler og implementerer programvare for of-
fentlig og privat sektor. All programvare blir utviklet av Acos selv. Kilde: Acos sine nettsider. 
6 Det brukes 6 vedtakskoder. Dette er bl.a. først kode 10 (vedtak påført/klar til oppfølging), og til sist kode 60 (vedtak 
iverksatt).  
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Saksbehandlerne henter «sine» saker i kurven for oppfølging og kvitterer ut saken 

(eventuelt med merknader). Ferdig behandlede saker påføres koden 60. Når saken har 

fått status «vedtak iverksatt» forsvinner saken fra kurven for vedtaksoppfølging. Per i 

dag kan hver enkelt saksbehandler sjekke egne restanser i WebSak.  

Arkivet tar ut restanselister fire ganger i året over inngående brev som ikke er besvart 

og henvender seg til saksbehandlere som har store restanser. Restanselister kan kjøres 

ut for bestemte tidsperioder, for hver av etatene, for hele kommunen og for den enkelte 

sjef/saksbehandler.  

Hå kommune gjennomfører et totrinns opplæringsopplegg for alle som er nye brukere 

i WebSak. Det gis først en grunnopplæring i WebSak, deretter gis det et oppfølgings-

kurs 2-3 måneder senere. Kurset holdes av sekretariatsleder og arkivleder. 

WebSak gir ikke mulighet til å ta ut rapporter over totale restanser i saksbehandlings-

systemet der administrasjonen skal følge opp politiske vedtak. Dette er et forhold som 

flere kommuner, blant annet Gjesdal og Strand, har tatt opp med leverandøren Acos. 

Det er imidlertid mulig i Hå kommune å få oversikt over alle saker som skal til politisk 

behandling for hvert enkelt utvalg (jf. kølistene omtalt over). I Hå kommune finnes det 

også oversikt over alle politiske vedtak i møtebøker for det enkelte år. 

Rådmannens ledergruppe, bestående av rådmannen, kommunalsjefene, personalsjef 

og økonomisjef, drøfter saker av felles interesse. Den enkelte kan selv melde inn saker 

som vedkommende ønsker en drøfting av for å komme fram til en god løsning. Dette 

er gjerne større, prinsippielle som krever en omforent forståelse i ledergruppa.  

Ledergruppa har per i dag ikke tilgang på en samlet oversikt over saker som skal til 

politisk behandling eller som skal følges opp. I flere kommuner (Gjesdal, Strand) utar-

beides det manuelt en samlet saksoversikt som rådmannens ledergruppe bruker for å 

drøfte og prioritere ulike saker. Denne muligheten har ikke ledergruppa i Hå per i dag, 

men intervjuene tyder ikke på at dette oppfattes som noe problem i og med at oversik-

ten anses som god og at ledergruppa drøfter sentrale saker av felles interesse.   

Flere av de intervjuede påpeker at Hå kommune er en relativt oversiktlig kommune 

hvor en har god kontroll og oversikt over de politiske sakene. Innenfor den enkelte etat 

har kommunalsjefen og øvrige linjeledere et ansvar for å påse at saker følges opp. Det 

er dessuten møter og samtaler mellom rådmann, evt. også andre administrative ledere, 

og ordfører der blant annet vedtaksoppfølging i ulike saker tas opp.  

  

 

Foruten økonomiplan, årsbudsjett og kommuneplan, utarbeides det en rekke regule-

ringsplaner, område-/detaljplaner og ulike tema-/sektorplaner i de ulike etatene. På 

teknisk side har omfanget av reguleringsplaner og område-/detaljplaner nær sam-

menheng med befolkningsvekst og et stort utbyggingspress i kommunen.  
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Kommunalsjef for tekniske saker og næring har utviklet et verktøy for å ha oversikt 

over alle private/kommunale reguleringsplaner og område-/detaljplaner. Her inngår 

blant annet opplysninger om oppstart, høringsfrister, hvem som er ansvarlig, planens 

prioritet, tidspunkt for politisk behandling, tidspunkt for offentlig ettersyn mv. Det er 

også gitt en tekstlig beskrivelse av status i planforløpet i kommentarfeltet. Verktøyet 

gir oversikt over reguleringsplaner som er vedtatt utarbeidet, hvilke som er under ut-

arbeidelse, hvilke som er godkjent og hvilke som er foreldet og utgåtte.  

Talldelen av budsjettet følges opp i økonomisystemet. Budsjetterte beløp registreres på 

de respektive arter, ansvar og tjenester etter at budsjettet er vedtatt. Kommunestyret 

gir netto bevilginger til underordnede politiske organ, og administrasjonen har dele-

gert fullmakt til budsjettendring innenfor den enkelte tjenesten. Begge nivå forholder 

seg til visse begrensinger i forhold til bruk av eventuelle merinntekter.  

Budsjettstyringen er basert på tertialrapportering til politisk nivå med progonser for 

budsjettutviklingen for resten av året (jf. også avsnittet under om rapportering).  

Det vedtatte budsjettet inneholder også en del verbalpunkter. Rutinen er at verbalfor-

slag støttet av et politisk flertall i kommunestyret, tas med i en tabell der de vedtatte 

forslagene blir uthevet.  

Hå kommune har innført en ordning der prosjektregnskap rapporteres til politisk nivå. 

Her inngår opplysninger om prosjektenes regnskapsstatus, framdrift og eventuelle 

økonomiske tilleggsbehov. Flere prosjektregnskap samles i en sak. Denne ordningen 

skal gi politikerne bedre oversikt over framdriften i ulike prosjekter, mens den skal 

virke disiplinerende på prosjektansvarlige all den tid de vet at prosjektet blir rappor-

tert til politikerne. Den gir også politikerne en mulighet til å drøfte eventuell inndek-

ning av kostnadsoverskridelser og få belyst årsaker til eventuelle forsinkelser og 

kostnadsoverskridelser.  

 

 

Saksoversikten til formannskapet er en av flere former for skriftlig rapportering til de 

folkevalgte. I tillegg kommer tertialrapporter i forhold til budsjett inklusive prognoser 

for utviklingen ut året. Årsmeldingen inneholder oversikter over hvilke saker for-

mannskapet og kommunestyret har arbeidet med i det foregående året, men innehol-

der ikke en oversikt over hva som er status i disse sakene (se oversikt i vedlegg).7 I 

gjennomgangen av etater og virksomheter gis en resultatvurdering og en beskrivelse 

av hva som var bra og mindre bra i året som gikk. Foruten sakslista og tertial-

                                                      
7 Eksempelvis utarbeider Strand kommune hvert år en oversikt over samtlige vedtak i kommunestyre, formannskap, 
administrasjonsutvalg og levekårsutvalg for det angjeldende år. Denne oversikten viser status for saken og når det for-
ventes at vedtaket er gjennomført, eventuelt angir årsaken til at et vedtak ikke er fulgt opp. Denne oversikten skal fore-
ligge innen utgangen av februar og legges ved årsmeldingen. 



Rogaland Revisjon IKS 

Oppfølging av politiske vedtak - 15 -  Hå kommune 

/årsrapportering er det innført en ordning med rapportering av ulike typer statistikk 

som legges fram for politikerne til orientering.8  

Muntlig rapportering om framdriften i ulike saker skjer blant annet ved at de folkevalgte 

stiller spørsmål til rådmannen eller kommunalsjefene i møter. Politikerne tar dessuten 

direkte kontakt med rådmann eller kommunalsjef om de ønsker å forhøre seg om sta-

tus i saker de er opptatt av. Det er også nedfelt praksis at rådmannen til enhver tid skal 

informere kommunestyret og formannskapet dersom det er forhold som gjør at det tar 

uforholdsmessig lang tid å få fulgt opp et politisk vedtak. 

 

 

Vi har foretatt ulike kontroller for å sjekke om retningslinjer og rutiner blir fulgt i prak-

sis. Vi har for det første undersøkt et utvalg oppfølgingssaker på lista til formannska-

pet. Dernest har vi undersøkt status for verbalpunktene i budsjettet for 2013, vedtatt 

høsten 2012. Så har vi gått gjennom et utvalg saker fra møteprotokollene i 2012 for 

kommunestyret, formannskapet og de tre hovedutvalgene.  

Vi har tatt utgangspunkt i en liste over oppfølgingssaker ajourført 14.11.2013. Lista om-

fattet totalt 31 saker. Enkelte var datert helt tilbake til 18.06.2009. Dette er saker som 

omfatter reguleringsplaner, kommuneplanprogram og andre saker med en lang tids-

horisont for iverksetting. I undersøkelsen har vi tatt utgangspunkt i saker som pågår 

og sjekket status for disse. Utvalget omfattet ni saker. Det ble ikke avdekket saker som 

er blitt liggende i administrasjonen.  

Vi har også sett på verbalpunktene i budsjettet for 2013. Det ble ikke avdekket proto-

kollførte vedtak fra kommunestyrets møte 17.12.2012  som ikke var tatt med i årsbud-

sjettet.  

Vi har dessuten gått gjennom et utvalg kommunestyresaker, formannskapssaker og 

saker i de tre hovedutvalgene for 2012 (nærmere omtale følger i avsnitt 2.2). Formålet 

med gjennomgangen var å undersøke i WebSak om sakene er blitt ferdigstilt - eller 

hvis de ikke er ferdigstilt - at det finnes plausible grunner i opplysningene i WebSak.  

Våre kontroller avdekket flere tilfeller av formannskaps- og kommunestyresaker som 

er avsluttet uten at de er blitt kategorisert som iverksatt (påført kategori 60). Dette er en 

formalitet for å kvittere saken ut og få den ut av innkurven til den det gjelder. Det ska-

per imidlertid unødig bryderi for den som eventuelt skal overta saken om den ikke er 

påført riktig kategori. For noen ansatte betyr det «oppblåste» restanselister om ikke sa-

ken formelt kvitteres ut i WebSak. All den tid det ikke er mulig å kjøre ut samlede 

restanselister i WebSak over status i oppfølgingen, er det viktig at alle bruker systemet 

riktig. Utover dette synes rapporteringen å være fullstendig. 

                                                      
8 Her inngår statistikk om befolkningsutvikling, godkjente boliger, skatteinngang, tomtesituasjon mv. Avhengig av 
hvilket utvalg det er snakk om, vil det variere hva slags type statistikk som legges fram. 
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Vi har spesielt sett på saker der politiske vedtak avviker fra rådmannens innstilling, 

både endringsforslag og oversendelsesforslag. Vi kan ikke se at vedtaksoppfølgingen i 

disse sakene avviker fra stikkprøver av saker der vedtakene er i tråd med rådmannens 

innstilling. Vi har spurt om dette i intervjuene med politikerne, men disse har ikke av-

dekket eksempler på vedtak som er blitt trenert av denne grunn. I den grad saker er 

forsinket, er det vist til plausible grunner, ofte eksterne, til at de er blitt forsinket.  

Hå kommune har et arkivsystem basert på at saksbehandler oppretter sak og påfører 

riktige opplysninger (saksnummer, arkivkode osv.). Andre kommuner har en ordning 

der arkivet oppretter sak etter forespørsel fra saksbehandler. Systemet til Hå synes å 

fungere tilfredsstillende, men stiller større krav fra arkivets side til oppfølging og even-

tuell korrigering av den kategorisering som den enkelte saksbehandler gjør.  

WebSak er basert på prinsippene om én sak – én saksbehandler og fullført saksbehand-

ling. Systemet er sårbart ved sykdom, permisjoner og oppsigelser om det ikke er etab-

lert gode rutiner for ny fordeling av saker og saksoverlevering. Hå kommune har vært 

gjennom en periode med fravær av ulike grunner i flere av stillingene i toppledelsen. I 

slike perioder er det behov for ekstra overvåkenhet for å sikre at saker blir fulgt opp 

som forutsatt av politikerne. Det krever også at administrasjonen har et hensiktsmessig 

system for konstituering av ledere i toppstillinger som står ledige. Fra flere av politi-

kerne vi har intervjuet, er det blitt påpekt at rutinene på dette området kan bli bedre. 

 

 

Våre tester har ikke avdekket alvorlige mangler i administrasjonens oppfølging av de 

politiske vedtakene. Det er utformet et system for oppfølgingen av vedtak, og de ret-

ningslinjer og rutiner som er etablert, synes å bli fulgt som forutsatt. Vi har avdekket 

enkelte svakheter med hensyn til kategoriering av ferdigstilte saker. Dette er et spørs-

mål om opplæring og disiplin blant brukerne av WebSak. Det er også pekt på at syste-

met kan være sårbart når saker skal overleveres mellom ulike saksbehandlere og når 

det i perioder er stort behov for konstituering i ledige lederstillinger. 
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I dette avsnittet undersøker vi nærmere saker i politiske styrer og utvalg. Det totale an-

tallet saker i kommunestyret, formannskapet og de tre hovedutvalgene har de siste 

årene variert mellom 531 saker i 2010 til 569 saker i 2011 og 2012 (jf. tabell 2.1).  

Saksmengden er relativt stabil i denne fireårsperioden både totalt og i det enkelte ut-

valg selv om det er visse variasjoner fra år til år. Det største antallet saker er å finne i 

hovedutvalg for tekniske saker og næring. Utvalget behandler flere saker enn både 

formannskapet og kommunestyret. De øvrige hovedutvalgene behandler langt færre 

saker. Eksempelvis behandler utvalget for tekniske saker og næring om lag fire ganger 

flere saker enn utvalg for helse- og sosialsaker og utvalg for opplæring og kultur.  

 

 
Tabell 2.1 Antall saker i kommunstyret, formannskapet og hovedutvalgene i Hå 2010-2013. 

 

 
Antall saker 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

Kommunestyret 
 

90 117 106 105 

Formannskapet 
 

129 136 140 129 

Utvalg for hel-
se- og sosialsa-
ker 

38 54 57 42 

Utvalg for opp-
læring og kultur 

56 51 60 59 

Utvalg for tek-
niske saker og 
næring 

218 211 206 211 

SUM 531 569 569 546 

 

Vi har som nevnt tatt stikkprøver fra møteprotokollene i 2012 både for kommunestyret, 

formannskapet og de tre hovedutvalgene, og sjekket status i forhold til oppfølgingen 

av sakene. Nedenfor går vi gjennom resultatene for hvert av de politiske organene. 

 

 

Kommunestyret hadde 8 møter i 2012 og behandlet 106 saker. Vi har tatt utgangspunkt 

i møteprotokollene og valgt ut de saker hvor kommunestyrets vedtak har avveket fra 

rådmannens innstilling. Til sammen var dette 13 saker i 2012.9 Foruten de 13 sakene 

                                                      
9 Sakene 011/12, 012/12, 015/12, 022/12, 028/12, 029/12, 042/12, 047/12, 054/12, 061/12, 070/12, 078/12, 082/12.  
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har vi sjekket status i oppfølgingen av to oversendelsesforslag, en interpellasjon og et 

spørsmål i kommunestyret. Disse er stikkprøver for å sjekke oppfølgingen i etterkant. 

 

Våre kontroller avdekket ingen saker som ikke var fulgt opp. Sju av de 13 sakene var i 

februar 2014 fortsatt kategorisert som under behandling (kategori 10). Flere av disse 

sakene var imidlertid avsluttede saker uten å ha blitt kvittert ut i WebSak. Oversendel-

sesforslagene, interpellasjonen og spørsmålet var fulgt opp som forutsatt. 

   

 

Formannskapet gjennomførte 11 møter i 2012 og behandlet 140 saker.  

 

Vi har også her tatt utgangspunkt i møteprotokollene 2012. Av saker som ikke gikk vi-

dere til kommunestyret, var det ni saker hvor formannskapets vedtak ikke var i sam-

svar med rådmannens innstilling.10 I tillegg ble det valgt ut tre saker under punktet 

«Eventuelt», altså saker som i utgangspunktet ikke er blitt tildelt saksnummer. Også 

disse har vi kontrollert for å sjekke hvordan de er fulgt opp av administrasjonen. 

 

Vi har heller ikke her funnet saker som ikke er blitt fulgt opp. Det gjelder også saker 

tatt opp under punktet «Eventuelt». Én sak, 070/12, var imidlertid ikke kategorisert i 

WebSak.11 Fem av sakene var fortsatt kategorisert som under behandling (kategori 10).  

 

 

Utvalg for tekniske saker og næring 

Utvalget hadde 11 møter i 2012, og behandlet 206 saker. Av disse var det 45 saker hvor 

utvalgets flertall traff en annen beslutning enn rådmannens innstilling.12 Dette er 22 

prosent av det totale antallet saker, inklusive referatsaker, saker utsatt og sendt videre.  

Antallet saker er høyt om vi sammenligner med tilsvarende politiske utvalg i andre 

jærkommuner. Oversikten over antallet saker er hentet fra de respektive kommunenes 

nettsider, og er saker i 2012 i det utvalget som er tillagt planmyndigheten i disse kom-

munene. 

 

 

 

                                                      
10 Sakene 015/12, 046/12, 053/12, 070/12, 085/12, 089/12, 103/12, 110/12, 111/12.  
11 Denne saken er tatt opp med administrasjonen, der det blir påpekt at saken ble utsatt, og at den derfor ikke ble påført 
vedtakskategori i Websak. Saken kom aldri opp igjen fordi Ogna Sveis ikke gikk med på kravene Hå kommune stilte i 
forhold til ekspropriasjon, og sa derfor fra seg interessen for området.  
12 Sakene 009/12, 011/12, 013/12, 015/12, 019/12, 026/12, 028/12, 029/12, 031/12, 035/12, 037/12, 040/12, 041/12, 
045/12, 053/12, 061/12, 074/12, 082/12, 085/12, 088/12, 105/12, 106/12, 107/12, 110/12, 116/12, 126/12, 129/12, 
130/12, 131/12, 132/12, 133/12, 134/12, 146/12, 153/12, 154/12, 161/12, 165/12, 166/12, 175/12, 183/12, 184/12, 
195/12, 203/12, 205/12.  
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Figur 2.1 Antall saker i utvalg for tekniske saker og næring i Hå kommune sammenlignet 
med antall i saker i planutvalgene i andre kommuner (2012) 

 
 

En kommune som Time, med om lag samme antallet innbyggere og tilsvarende utbyg-

gingspress, behandler et langt lavere antall saker i planutvalget (Lokal utvikling). Time 

har gått lengre i delegering av myndighet til rådmannen enn det Hå kommune har 

gjort.13 Noe kan også ha sammenheng med saksframleggelsen i den forstand at Hå kan 

dele sakene mer opp enn det eksempelvis Time gjør. Hå kommune har høsten 2013 

gått inn for noe mer delegasjon til rådmannen. Praksis i kommunen vil avgjøre om 

saksmengden fremover blir redusert eller om det er behov for ytterligere tiltak for å 

begrense strømmen av store og små saker til utvalget. Våre tall dekker tom. 2013. 

Et stort flertall av de 45 sakene som avvek fra rådmannens innstilling, 36 totalt, dreier 

seg om dispensasjoner fra gjeldende kommuneplan eller reguleringsplaner. Rådman-

nen har i flere av sakene vist til at innvilgelse av dispensasjoner kan komme i konflikt 

med pågående reguleringsplanlegging i administrasjonen. Det relativt store omfanget 

av dispensasjoner har betydning for gjennomslagskraften til godkjente arealplaner og 

reguleringsplaner i kommunen.  

Vi har på samme måte som for kommunestyre- og formannskapssakene kontrollert sta-

tus i saker der vedtak avviker fra rådmannens innstilling. Det store omfanget av denne 

typen saker, har imidlertid gjort det nødvendig å foreta et utvalg. 13 saker ble plukket 

ut for nærmere kontroll.14 Seks av disse er fortsatt under behandling i følge opplys-

ninger i WebSak. De fleste av disse gjelder langvarige reguleringsplanprosesser. Vi av-

dekket ikke noen avvik i vår kontroll. 

 

                                                      
13 I følge delegasjonsreglementet til Time har utvalget Lokal utvikling beslutningsmyndighet i saker av prinsipiell ka-
rakter, blant annet i forhold til kap. 19 i plan- og bygningsloven (om dispensasjoner). For øvrig skal utvalget blant annet 
utarbeide forslag til reguleringsplaner, vedta mindre endringer i reguleringsplaner, forberede klager på reguleringspla-
ner og behandle klager på vedtak fattet av rådmannen etter delegert fullmakt.  
14 Sakene 009/12, 011/12, 013/12, 015/12, 019/12, 026/12, 028/12, 029/12 031/12, 035/12, 037/12, 040/12, 041/12. 
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Utvalg for helse- og sosialsaker 

Utvalget for helse- og sosialsaker hadde  seks møter i 2012 og behandlet 57 saker.  

Med utgangspunkt i møteprotokollene, ble det identifisert fem saker der utvalget gjor-

de annet vedtak enn innstillingen til rådmannen.15 Disse ble alle kontrollert med hen-

syn til oppfølging og status i saken. Én sak, 057/12, Økonomiplan 2013-2016 – budsjett 

og forskotstrekk 2013, er fortsatt kategorisert i WebSak som under behandling (katego-

ri 10). For øvrig ble det ikke avdekket noen avvik i vår kontroll.    

 

Utvalg for opplæring og kultur 

Utvalget for opplæring og kultur avholdt sju møter og behandlet 60 saker i 2012.  Ut fra 

møteprotokollene ble det identifisert åtte saker hvor utvalgets vedtak avvek fra råd-

mannens innstilling.16 I tillegg ble det kontrollert at én sak under «Eventuelt» hadde 

blitt fulgt opp av administrasjonen. Alle saker er blitt fulgt opp, mens to saker fortsatt 

er til behandling (kategori 10). Det gjelder 048/12 – Nye Bø skule, og sak 056/12 – 

Økonomiplan 2013-2016 – budsjett og forskotstrekk 2013. Det er ikke åpenbart hvorfor 

budsjettvedtaket i 2012 for budsjettåret 2013 fortsatt er kategorisert til behandling i og 

med at budsjettåret 2013 er omme.  

                                                      
15 Sakene 010/12, 038/12, 050/12, 052/12, 057/12. 
16 Sakene 010/12, 017/12, 029/12, 032/12, 048/12, 049/12, 055/12, 056/12.  
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For å få et inntrykk av hvordan de folkevalgte ser på vedtaksoppfølgingen, har vi 

gjennomført intervjuer med ordfører og de tre lederne for hovedutvalgene.  

Intervjuene viste at det er litt ulike syn på hvordan administrasjonen kommuniserer 

med de folkevalgte, og hvordan den håndterer oppfølging av saker. To mener at for-

holdet mellom politikk og administrasjon er preget av tillit og lojal oppfølging fra ad-

ministrasjonens side, mens de to andre mener tilliten og lojaliteten kunne vært større. 

Én peker på at i enkelte saker kan konklusjonen nærmest være gitt på forhånd, idet 

rådmannens innstilling er godt dokumentert, mens det samme ikke gjelder andre ak-

tuelle alternativer.  

Tre av fire mener at saksforberedelsen, papirløse møter basert på Ipad og vedtaksopp-

følgingen, fungerer på en sikker og god måte. Én peker på at omfattende saker med 

mange vedlegg i liten grad fungerer på Ipad. Det blir vanskelig å få tak på helheten 

uten å ta utskrift av dokumentene. Generelt får politisk sekretariat gode skussmål fra 

alle de intervjuede for god saksforberedelse og gjennomføring av møtene. 

Tre av fire er opptatt av skjevheten i antallet saker mellom de tre hovedutvalgene. Etter 

disses mening er det snarere for få saker i to av utvalgene, mens det er for mange saker 

i utvalget som behandler tekniske saker og næring. Flertallet av de intervjuede mener 

at sistnevnte utvalg i for stor grad driver saksbehandling som i større grad burde vært 

overlatt til administrasjonen. To peker på at det store omfanget av dispensasjoner fra 

kommunens egne planer (kommuneplan, reguleringsplaner mv.), er med på å svekke 

planene som styringsinstrument for kommunens utvikling. De er også opptatt av at det 

i lokalsamfunnet sprer seg en oppfatning om at det er lettere å be om tilgivelse enn til-

latelse. Deres oppfatning er at administrasjonen bør fatte vedtak i flere av forvaltnings-

sakene, og at utvalget kan behandle eventuelle klager på administrasjonens vedtak.  

Ordfører er opptatt av at ny rådmann må få på plass et bedre system for å håndtere 

vakanser i lederstillinger som følge av sykemeldinger, permisjoner, turnover og oppsi-

gelser. Hå kommune har vært gjennom en periode med vakanser i flere toppstillinger, 

og det er behov for en rutine som sikrer god konstituering i disse stillingene. Dette er 

sentralt for å sikre at saker blir tatt hånd om på en sikker måte. 

Ordfører peker på at det er nyttig med en liste over kommunestyresaker som er til 

oppfølging i administrasjonen. Det gir en anledning til å spørre nærmere om det er noe 

de folkevalgte lurer på. To av hovedutvalgslederne har sagt til sine utvalgsmedlemmer 

at det er viktig at de følger opp de sakene de er opptatt av. Alle peker på muligheten 

de har for å stille spørsmål til rådmannen (evt. kommunalsjef) i utvalgsmøter for å høre 

hvordan det går med ulike saker. Utenom møtene bruker de telefon og e.post til råd-

mann eller relevant kommunalsjef om de ønsker å sjekke status i saker til oppfølging. 

Oppfatningen er at de får den informasjonen de behøver ved forespørsel.  
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Alle peker på at enkelte saker tar lang tid, men i all hovedsak er det kurante forkla-

ringer på hvorfor ting tar tid. Én kan vise til en sak som administrasjonen glemte å føl-

ge opp , men hovedregelen er at saker følges opp som forutsatt.17 Ingen kan vise til 

eksempler på at administrasjonen har trenert saker. Normalt er det heller ikke noe kon-

fliktfylt forhold mellom politikerne og administrasjonen i konkrete saker, selv om poli-

tikerne i noen saker gjør vedtak i strid med rådmannens innstilling. Ingen kan vise til 

saker der denne type saker i større grad blir trenert enn andre saker der vedtaket er i 

tråd med rådmannsinnstillingen. 

Blant de intervjuede er det litt forskjellig oppfatning om dagens system for rapporte-

ring av vedtaksoppfølgingen. Noen finner rapporteringen tilfredsstillende, mens andre 

mener at oversikten over vedtaksoppfølgingen kunne vært bedre. To av de intervjuede 

peker på at det ikke finnes en samlet oversikt over administrasjonens oppfølging av 

saker i deres respektive utvalg. Verken i årsmeldingen eller i lista til formannskapet 

over saker til oppfølging, er det presentert en samlet oversikt over sakers status og evt. 

restanser.18  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
17 Den glemte saken gjaldt økonomisk støtte for å dekke støttekontakters utgifter. 
18 Som nevnt tidligere har kommunestyret i Strand kommune vedtatt at rådmannen jevnlig skal utarbeide en samlet 
statusoversikt til kommunestyret over politiske vedtak til oppfølging. Slik statusrapport ble lagt fram for kommunesty-
ret den 19. juni 2013, da med status for saker vedtatt i 2012. Lista oppdateres nå fortløpende slik at den skal være ajour 
til en hver tid og produseres i Excel.   
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Formålet med dette prosjektet har vært å kartlegge og vurdere Hå kommunes rutiner 

for og resultater av administrasjonens oppfølging av politiske vedtak.  

Vår vurdering er at Hå kommune har et betryggende system for vedtaksoppfølging. 

Vår revisjon avdekket ingen tilfeller av at saker ikke har blitt fulgt opp. Vi vil imidler-

tid presisere at vi ikke kan uttale oss om innholdet i saksbehandlingen eller om sakene 

har tatt for lang tid. Vi har heller ikke kunnet vurdere sakenes faktiske iverksetting.  

Hå kommune innførte i 2010 en ordning med særskilt rapportering om vedtaksoppføl-

ging i et utvalg saker plukket fra kommunestyrets møteprotokoller. Listen blir lagt 

fram for formannskapet som status for saker som er behandlet og vedtatt i kommune-

styret. Listen blir gjennomgått to ganger årlig, og består av saker der det av vedtaket 

går fram at noe skal utredes nærmere, og saker der de folkevalgte har bedt om ny sak 

eller utfyllende informasjon til et senere møte. Listen utarbeides av rådmannen og le-

der for politisk sekretariat. Foreløpig er det ikke utarbeidet tilsvarende lister for andre 

styrer og utvalg da dette vil bety en del administrativt merarbeid. 

Kommunen bruker saksbehandlingssystemet WebSak  for vedtaksoppfølging.  WebSak 

har mulighet for å knytte vedtaksoppfølging til et sakspapir slik at kommunen kan se 

hva som skjer eller har skjedd i en sak etter at et vedtak er fattet.  Per i dag kan hver 

enkelt saksbehandler sjekke egne restanser i WebSak. Det samme kan lederne gjøre 

med restanser til sine underordnede. Systemet har imidlertid ikke en funksjon som gjør 

det mulig å ta ut rapporter over totale restanser i saksbehandlingssystemet.  

Når det gjelder oppfølging av inngående brev, tar arkivet fire ganger i året ut restanse-

lister over inngående brev og henvender seg til saksbehandlere med store restanser.  

Rådmannens ledergruppe har per i dag tilgang på lista til formannskapet med oppføl-

gingssaker og drøfter i møter saker av felles interesse. Ledergruppa har imidlertid ikke 

tilgang på en samlet saksoversikt slik enkelte andre kommuner utarbeider manuelt. 

Dette gjør andre kommuner for å ha et grunnlag for å drøfte og prioritere saker i leder-

gruppa. Denne muligheten har ikke ledergruppa i Hå kommune per i dag, men inter-

vjuene tyder ikke på at dette oppfattes som noe problem i og med at oversikten over 

sakene anses som god og at ledergruppa drøfter sentrale saker av felles interesse.   

Informasjon til de folkevalgte om framdrift og status på ulike saksfelt gis gjennom ter-

tialrapporter/årsmelding. Hå kommune har også innført en ordning der prosjektregn-

skap rapporteres til politisk nivå. Videre blir det rapportert ulike typer statistikk til 

politikerne som orienteringssaker. Muntlig rapportering om framdriften i ulike saker 

skjer blant annet ved at de folkevalgte stiller spørsmål til rådmannen eller kommunal-

sjefene i møter. Politikerne tar også kontakt med rådmann eller kommunalsjef utenom 

møter i utvalg og styrer om de ønsker å forhøre seg om status i saker de er opptatt av.  
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Vi har foretatt ulike kontroller for å sjekke om retningslinjer og rutiner blir fulgt i prak-

sis. Vi har for det første undersøkt et utvalg av oppfølgingssaker på lista til formann-

skapet. Dernest har vi undersøkt status i oppfølgingen av vedtatte verbalforslag i 

budsjettet for 2013, vedtatt høsten 2012. Så har vi gått gjennom et utvalg saker fra mø-

teprotokollene i 2012 for kommunestyret, formannskapet og hovedutvalgene. Interv-

juer er gjennomført med ordfører og de tre lederne for hovedutvalgene. Videre er det 

gjennomført intervjuer/samtaler med kst. rådmann (økonomisjef), kommunalsjef for 

tekniske saker og næring, leder for politisk sekretariat og leder av arkivet. 

Våre kontroller avdekket flere tilfeller av formannskaps- og kommunestyresaker som 

er avsluttet uten at de er blitt kategorisert som iverksatt (kategori 60 i WebSak). Dette 

er en formalitet for å kvittere saken ut og få den ut av innkurven til den det gjelder. Det 

skaper imidlertid unødig bryderi for den som eventuelt skal overta saken om den ikke 

er påført riktig kategori. For enkelte ansatte betyr det «oppblåste» restanselister om ik-

ke saken kvitteres ut i WebSak. All den tid det ikke er mulig å kjøre ut samlede restan-

selister i WebSak over status i oppfølgingen, er det viktig at alle bruker systemet riktig.  

WebSak er basert på prinsippene om én sak – én saksbehandler og fullført saksbehand-

ling. Systemet er sårbart ved sykdom, permisjoner og oppsigelser om det ikke er etab-

lert gode rutiner for ny fordeling av saker og saksoverlevering. Hå kommune har vært 

gjennom en periode med fravær av ulike grunner i flere av stillingene i toppledelsen. I 

slike perioder er det behov for ekstra overvåkenhet for å sikre at saker blir fulgt opp 

som forutsatt i administrasjonen. Det krever at administrasjonen har et hensiktsmessig 

system for konstituering av ledere i toppstillinger som står ledige. Fra flere av politi-

kerne vi har intervjuet, er det blitt påpekt at rutinene på dette området kan bli bedre. 

Det totale antallet saker i kommunestyret, formannskapet og de tre hovedutvalgene 

har de siste årene variert mellom 531 saker i 2010 til 569 saker i 2011 og 2012. Det størs-

te antallet saker er å finne i hovedutvalg for tekniske saker og næring. I 2012 behandlet 

utvalget 206 saker. Det er om lag fire ganger flere saker enn det utvalg for helse- og so-

sialsaker og utvalg for opplæring og kultur behandler. Både antallet saker og antallet 

avvik fra rådmannens innstilling er relativt omfattende. Flere av de vi har intervjuet 

peker på at det store antallet dispensasjoner fra kommunens egne planer, er med på å 

svekke planene som styringsinstrument for kommunens videre utvikling. 

Vi vil anbefale Hå kommune å: 

 Innskjerpe overfor brukerne av WebSak at de bruker de riktige kategoriene når 

sakenes status fastsettes. Det kan gjøres i forbindelse med opplæring og bedre 

oppfølging av saksbehandlerne som bruker WebSak. 

 Vurdere en utvidelse av listen over politiske saker til oppfølging til også å om-

fatte saker i de tre hovedutvalgene.  

 Vurdere tiltak som kan skape en jevnere balanse i saksmengden til de tre ho-

vedutvalgene.  
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 Gjennomgå sine rutiner og handlemåter i forbindelse med vakanser i lederstil-

linger.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 

 
I kommunelovens § 77.4 pålegges kontrollutvalgene i fylkeskommunene og kommunene å påse at det gjennom-

føres forvaltningsrevisjon. Forvaltningsrevisjon innebærer systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, 

måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Lovens bestemmelser er nærmere 

utdypet i revisjonsforskriftens kapittel 3 og kontrollutvalgsforskriftens kapittel 5. 

 

Revisjon i norsk offentlig sektor omfatter både regnskapsrevisjon og forvaltningsrevisjon, i motsetning til i privat 

sektor hvor kun regnskapsrevisjon (finansiell-) er obligatorisk. 

 

Rogaland Revisjon IKS utfører forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i kommunen. Arbeidet er 

gjennomført i henhold til NKRF sin standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001. Les mer på www.rogaland-

revisjon.no. 

 

Arbeidet med denne rapporten er ledet og utarbeidet av forvaltningsrevisor Ståle Opedal. Rapporten er kvalitets-

sikret av fagansvarlig for forvaltningsrevisjon, Bernt Mæland, og forvaltningsrevisor Svein Kvalvåg. 

 

 
Revisjonskriteriene er krav eller forventninger som revisjonen bruker for å vurdere funnene i undersøkelsene. 

Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området, 

f.eks lovverk og politiske vedtak. I dette prosjektet er følgende kriterier anvendt: 

 Kommuneloven § 23 om administrasjonssjefens oppgaver og myndighet 

 Administrasjonens system på området (retningslinjer og rutiner) 

 
Tilnærmingen er basert på intervjuer med administrasjonen samt gjennomgang av dokumenter fra kommunen og 

politiske saker på kommunens nettsider. Vi har dessuten intervjuet ordfører og de tre hovedutvalgslederne. 

 

Vi har ikke foretatt en detaljert oppfølging i administrasjonen av alle vedtak som forutsettes å inngå i administra-

sjonens ordinære gjøremål. Når det fattes et vedtak, har vi ikke sett nærmere på hva administrasjonen faktisk har 

gjort i sakens anledning.  Nedenfor framgår antallet saker vi har sjekket nærmere i undersøkelsen. I tillegg kom-

mer ni utvalgte saker plukket fra lista over oppfølgingssaker til formannskapet. Totalt er det foretatt stikkprøver 

av 64 saker. 

 

Antall stikkprø-
ver 2012 

Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg 
for helse- og 
sosialsaker 

Hovedutvalg 
for opplæ-
ring og kul-

tur 

Hovedutvalg 
for tekniske 
saker og næ-

ring 

Antall saker 
med avvik fra 
rådmannens 
innstilling 

9 13 5 8 13 av  
totalt 47 

Saker under 
eventuelt, 
spørsmål, inter-
pellasjoner, 
oversendelses-
forslag 

3 3 0 1 0 

 

http://www.lovdata.no/all/tl-19920925-107-014.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0904-003.html
http://www.lovdata.no/for/sf/kr/tr-20040615-0905-005.html
http://www.nkrf.no/
http://www.rogaland-revisjon.no/kip/Revisjon.nsf/Attachments/3B614C019F6AF799C125739B0046C033/$FILE/NKRF+RSK+001+Standard+for+FR+(2005).doc
http://www.rogaland-revisjon.no/
http://www.rogaland-revisjon.no/


 

 

 

Vedlegg -  Utvalgte saker behandlet i formannskapet i Hå kommune i 2012 

 
 

 



 

 

Vedlegg -  Utvalgte saker behandlet i kommuenstyret i Hå kommune i 2012 
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