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Forord 

 
KomRev NORD IKS har vært revisor for Tana kommune fra og med 1.7.2020. På bakgrunn av 

dette, og etter bestilling fra kommunestyret i Tana, har vi gjort undersøkelser rettet mot 

kommunens internkontroll. Bakgrunnen for bestillingen er at det ble kjent at det fra en 

kommunal leder var begått misligheter. Kommunestyrets vedtak fremkommer av sak 92/20, i 

møte 10.12.2020. Mandatet for undersøkelsene er i tråd med kommunestyrets vedtak godkjent 

av kontrollutvalget. Endelig innretning på undersøkelsene ble bestemt av kontrollutvalget i 

møte 22.1.2021. 

 

Før igangsettelse av denne undersøkelsen og underveis har vi vurdert egen uavhengighet i tråd 

med kravene som stilles til oss i kommuneloven kapittel 24 og forskrift om kontrollutvalg og 

revisjon §§ 16-19. Vi kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår 

uavhengighet og objektivitet. Vi takker Tana kommune og de involverte informantene for 

samarbeidet i forbindelse med undersøkelsen.  

 

 

 

Harstad/Tromsø, 14.10.2021 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Inge Johannessen Margrete Mjølhus Kleiven  

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor 

  

Tone Jæger Karlstad  Geir-Atle Monsen 

Prosjektleder, forvaltningsrevisor Prosjektmedarbeider, statsautorisert revisor 

  

 Beathe Karlsen Holtborg 

 Prosjektmedarbeider, regnskapsrevisor 
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1 BAKGRUNN  
I november 2020 ble det gjort kjent gjennom media at politiet hadde tatt ut siktelse mot en leder 

i Tana kommune for økonomisk utroskap mot arbeidsgiver. Vedkommende leder skal over en 

periode på flere år ha tilegnet seg kommunale midler gjennom sin stilling i kommunen. 

Kommunestyret i Tana kommune vedtok 10.12.2020 under sak 92/20 å bestille en gjennomgang 

av «alle vesentlige forhold knyttet til den økonomiske utroskapen Tana kommune er utsatt for». 

Kommunestyret ba også kontrollutvalget om å gå i dialog med revisjonen om nærmere mandat 

for undersøkelsene.  

 

2 MANDAT 
Kontrollutvalget behandlet sak 10/21 om videre håndtering av kommunestyrets vedtak i møte 

14.1.2021. KomRev NORD fremla til kontrollutvalgets møte 22.1.2021 et forslag til innretning 

på undersøkelsene.  

 

Ifølge kontrollutvalgets vedtak i sak 14/21 skal undersøkelsene i Tana kommune omhandle:    

 

• Beskrivelse av økonomisk utroskap i Tana kommune 

 

• Beskrivelse av formaliserte rutiner på økonomiområdet  
- Hvilke skriftlige regler, retningslinjer og rutiner har Tana kommune på økonomiområdet? Er 

disse oppdaterte og gjort kjent for de ansatte i kommunen?  

- Er roller og ansvar på økonomiområdet, herunder ansvar for internkontrollen, tydelig definert?  

- Har kommunen etablert system og rutiner for varsling, og for oppfølging av varsel om 

kritikkverdige forhold?  

- Hvilke regler for bestilling av varer, attestasjon og anvisning gjelder i Tana kommune, herunder 

hvilke fullmakter og roller har den tidligere kommunale lederen hatt på dette området?  

- Har kommunen retningslinjer og formaliserte rutiner for gjennomføring av risikovurderinger?  

 

• Beskrivelse av praktiserte rutiner på økonomiområdet  
- Hvilke regnskapssystemer har Tana kommune hatt i den undersøkte perioden, og hvilke 

kontrollmekanismer har ligget i dette systemet? Hvilke kontrollmekanismer har eventuelt 

manglet, med det resultat at den økonomiske utroskapen lot seg gjennomføre?  

- Hva er omfanget av fakturaer som den tidligere kommunale lederen har attestert/anvist alene?  

- Hvilke praktiske rutiner har kommunen hatt for bestilling av varer, samt attestasjon og anvisning 

på området for IT?  

- Er det gitt opplæring i disse rutinene? Hvem har gitt opplæring, hvem har fått opplæring og på 

hvilken måte er opplæringen gitt?  

- Er det gjennomført risikovurderinger på økonomiområdet?  

 

• Beskrivelse av budsjettarbeidet i Tana kommune 
- Hvordan er ansvar og roller i budsjettarbeidet fordelt?  

- Hvordan fastsetter administrasjonen forslag til budsjett?  

- Hvilke regler, retningslinjer og rutiner gjelder for budsjettrapportering?  

- Har faktisk rapportering vært gjennomført i tråd med gjeldende regler, retningslinjer og rutiner 

for rapportering?  

- Er det rapportert om avvik fra budsjett på IT-området? 

- Hvordan følges informasjon i rapporteringer opp?  
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• Beskrivelse av regnskapsføring  
- Hvordan er ansvar og roller fordelt i arbeidet med regnskapsføring?  

- Har det vært endringer i utgiftsførte kostnader innen IT?  

- Har regnskapsføringen vært i tråd med regelverk og sentrale føringer?  

 

• Beskrivelse av eventuelle endringer som Tana kommune har gjort i den 

økonomiske internkontrollen etter november 2020 da sak om økonomisk utroskap 

ble kjent 

 

Etter dialog mellom revisor og kontrollutvalget ble det besluttet at undersøkelsene skulle rette 

seg mot tidsperioden 2018-2020. Dette gjelder med mindre annet er presisert i ovenstående 

problemstillinger eller i rapporten for øvrig.  

 

3 ORGANISERING  
Utklippet nedenfor viser den administrative organiseringen av Tana kommune. 

 

Utklipp 1: Organisasjonskart for Tana kommune per 20.11.2020 

 

Kilde: https://www.tana.kommune.no/ 
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Avdelingene og virksomhetene som omtales i denne rapporten er i hovedsak IT-avdelingen og 

økonomiavdelingen. Disse enhetene inngår på nåværende tidspunkt i staben, jf. ovenstående 

organisasjonskart. I den undersøkte perioden har imidlertid IT-avdelingen vært organisert 

sammen med bygg- og anleggsavdelingen. Dette ble endret etter at den økonomiske utroskapen 

ble avdekt.  

IT-avdelingen er organisert med virksomhetsleder og IT-konsulenter. Økonomiavdelingen har 

i den undersøkte perioden vært organisert med økonomisjef og økonomirådgivere/konsulenter 

samt en sekretær.  

 

4 METODE 

4.1 Metode og datamateriale 

KomRev NORD sendte 27.1.2021 brev om oppstart av undersøkelser i Tana kommune til 

rådmannen. Vi avholdt et innledende møte med rådmannen per Teams 28.1.2021 hvor vi 

redegjorde for mandatet, hvilket informasjonsbehov vi hadde, om datainnsamlingen og planen 

for ferdigstillelse. Vi ga informasjon om hvem i kommunens administrasjon vi ønsket å 

innhente informasjon fra. Rådmannen hadde orientert sine ansatte om at revisor kunne komme 

til å ta kontakt.  

 

Våre beskrivelser og vurderinger bygger på analyse av skriftlige og muntlige opplysninger, og 

av skriftlig dokumentasjon. Det skriftlige datamaterialet som utgjør datagrunnlaget i denne 

rapporten, er: 

• Lokale reglementer for Tana kommune, herunder økonomireglement og 

delegasjonsreglementer  

• Budsjett- og regnskapsdata samt budsjettrapporteringer  

• Fakturaer for kjøp av varer og tjenester på IT-området1  

 

KomRev NORD tiltrådte som Tana kommune sin valgte revisor 1.7.2020, og har siden da hatt 

tilgang til økonomiske data for kommunen, herunder regnskapssystemet. Ved siden av å gjøre 

konkrete undersøkelser i anledning utarbeidelse av foreliggende rapport, har vi også gjort bruk 

av informasjon og kunnskap som vi har tilegnet oss ved det løpende revisjonsarbeidet for Tana 

kommune. Dette gjelder blant annet informasjonen som fremgår av revisjonsbrev nr. 1, 

revisjonsbrev nr. 2 og revisjonsbrev nr. 6 som er utarbeidet av KomRev NORD og som det 

vises til senere i denne rapporten.  

 

Den muntlige informasjonen som revisor bygger på i rapporten, har vi i all hovedsak 

fremskaffet gjennom intervjuer av ansatte og tidligere ansatte i Tana kommune. Intervjuene ble 

gjennomført i Tana kommune sine lokaler av oppdragsansvarlig regnskapsrevisor Inge 

Johannessen og statsautorisert regnskapsrevisor Geir-Atle Monsen. Forvaltningsrevisor Tone 

Jæger Karlstad deltok i ett av intervjuene. Det ble benyttet lydopptaker i intervjuene, og alle 

intervjuobjektene samtykket til at dette kunne brukes. I etterkant av intervjuene skrev vi referat, 

der all den informasjonen som revisor skulle benytte seg av, fremgikk. Intervjuobjektene fikk 

deretter tilsendt referat fra sitt intervju og fikk anledning til å gi tilbakemeldinger på om vi 

hadde gjengitt riktige opplysninger. Intervjuobjektene fikk også anledning til å gi supplerende 

 
1 En stor del av de fakturaene som den økonomiske utroskapen omfatter skal være fabrikkert, og knytter seg dermed 

ikke til faktiske, men fiktive, vare- og tjenestekjøp  
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opplysninger. Lydopptakene ble slettet når referat fra intervjuene var blitt verifisert av den 

enkelte informant. 

 

I det følende gis en oversikt over ansatte og tidligere ansatte i Tana kommune som revisor har 

gjennomført intervjuer med. Stillingstitlene som oppgis er de som informantene hadde i den 

undersøkte perioden (2018-2020). Enkelte av de ansatte er på nåværende tidspunkt ikke lengre 

ansatt i kommunen. 

 

Vi har gjennomført intervjuer med følgende ansatte og tidligere ansatte i Tana kommune: 

 

Trond Are Anti,   konstituert rådmann2 

Anu Nilsen,    kommunalsjef helse- og omsorg 

Bjørn Magne Holm  IT-konsulent 

Frank Ingilæ   virksomhetsleder ved utviklingsavdelingen   

Inger Petterson  IT-konsulent3 

Jens Christer Michelsen IT-konsulent 

Jon Ramy Andersen  IT-konsulent 

Odd-Steinar Mathisen IT-konsulent 

Per Øyvind Paulsen  rådgiver - økonomi 

Sissel Saua   økonomisjef  

Vivian Erlandsen Opdahl konsulent - økonomi 

Wenche Elisabeth Johansen sekretær - økonomi 

 

Revisor har også gjennomført et intervju med Helga Pedersen, som har vært ordfører i Tana 

kommune siden 2019. I tillegg til de ovenfor nevnte informantene har tidligere rådmann besvart 

enkelte spørsmål fra revisor skriftlig pr e-post og pr telefon. 

 

Rådmann og en kommunal leder i tidsperioden som denne undersøkelsen gjelder, har avsluttet 

sine arbeidsforhold i Tana kommune. Revisor har ikke innhentet informasjon fra den tidligere 

kommunale lederen, da vi ikke har ansett dette som nødvendig og hensiktsmessig tatt i 

betraktning problemstillingene i vårt mandat. 

 

Før endelig ferdigstillelse har rapporten i sin helhet vært tilsendt følgende personer for 

gjennomgang:  

 

• Tidligere økonomisjef i Tana kommune  

• Tidligere rådmann i Tana kommune  

• Kommunedirektøren i Tana kommune  
 

De ovenfor nevnte har fått anledning til å gjennomgå rapporten før ferdigstillelse, og er bedt 

om å påpeke eventuelle faktafeil og/eller mangler i rapportens faktagrunnlag. Vi ga en frist på 

to uker for å gi slik tilbakemelding. Nåværende kommunedirektør påpekte enkelte mindre 

faktafeil i rapporten. Disse er korrigert av revisor før ferdigstillelse. Tidligere økonomisjef ga 

 
2 Informanten ble konstituert som rådmann i desember 2020, og var i denne stillingen på tidspunktet for revisors 

undersøkelser. Han har tidligere hatt flere sentrale stillinger i kommunen, herunder blant annet assisterende 

rådmann og kommunalsjef oppvekst 
3 Etter at den økonomiske utroskapen ble avdekt har vedkommende hatt stilling som konstituert IT-leder 
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tilbakemelding om at hun ikke hadde merknader til rapporten. Tidligere rådmann har ikke gitt 

en tilbakemelding på revisors henvendelse innen fristen. 

 

4.2 Relevant regelverk 

Det sentrale regelverket for den kommunale virksomheten er lov 22. juni 2018 nr. 83 om 

kommuner og fylkeskommuner. Plikten til internkontroll i kommunen fremgår av § 25-1. Etter 

denne skal kommuner ha internkontroll med administrasjonens virksomhet for å sikre at lover 

og forskrifter følges. Kommunedirektøren er ansvarlig for internkontrollen. Videre fremgår 

følgende: 

 

Internkontrollen skal være systematisk og tilpasses virksomhetens størrelse, egenart, aktiviteter 

og risikoforhold.  

 

Ved internkontroll etter denne paragrafen skal kommunedirektøren  

a) utarbeide en beskrivelse av virksomhetens hovedoppgaver, mål og organisering  

b) ha nødvendige rutiner og prosedyrer  

c) avdekke og følge opp avvik og risiko for avvik  

d) dokumentere internkontrollen i den formen og det omfanget som er nødvendig  

e) evaluere og ved behov forbedre skriftlige prosedyrer og andre tiltak for internkontroll 

 

Bestemmelsen om internkontroll i kommuneloven av 2018 trådte i kraft 1.1.2021. Også 

tidligere gjeldende kommunelov4 hadde bestemmelser om internkontroll. Her fremgikk av § 23 

(2) at «administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den 

er gjenstand for betryggende kontroll».  

 

Det nærmere innholdet i den kommunale internkontrollen er ikke definert i kommunelovens 

bestemmelser, herunder hverken i gjeldende eller tidligere gjeldende kommunelov. Innholdet i 

internkontrollen må i stor grad utarbeides av kommunen selv basert på relevante kilder, lokal 

informasjon og lokale risikoforhold. Det er i alle tilfeller klart at ansvaret for internkontroll, 

som påhviler kommunedirektøren, omfatter en plikt til å ha systemer og rutiner som forebygger 

at kommunalt ansatte foretar straffbare handlinger i kraft av sin stilling i kommunen. 

 

Øvrig relevant regelverk som vi viser til i denne rapporten er kommunens egne vedtatte 

reglementer, herunder blant annet økonomireglementet. Ved noen anledninger i rapporten gjør 

revisor vurderinger av kommunens gjennomførte praksis sett opp mot bestemmelser som 

fremgår av økonomireglementet. 

 

4.3 Presiseringer og avgrensninger 

Mandatet som revisor er gitt omfatter undersøkelser tilknyttet rutiner, retningslinjer og praksis 

på økonomiområdet og IT-området i Tana kommune. Våre undersøkelser er på systemnivå, 

med det formål å avdekke hvilke svakheter i kommunens internkontroll som har muliggjort den 

økonomiske utroskapen, eller bidratt til at denne har latt seg gjennomføre. Revisor finner grunn 

til å påpeke at saken fortsatt er under etterforskning av politiet, og at alle sider av saksforholdet 

enda ikke er klarlagt. Revisors beskrivelse av den økonomiske utroskapen som fremgår under 

pkt. 5 i rapporten er basert på informasjon vi har fått gjennom samtaler med personer som har 

 
4 Lov 25.9.1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner  
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tilknytning til kommunen. Vi har ikke grunnlag for å gi en fullstendig fremstilling av 

saksforholdet og det konkrete hendelsesforløpet, da dette undertiden etterforskes av politiet. 

 

Revisors undersøkelser er i hovedsak begrenset til å gjelde kommunale rutiner og praksis i 

perioden 2018 – 2020. Noen steder har det vært naturlig å inkludere noe historisk informasjon 

fra perioder før dette. Under pkt. 11 i rapporten viser vi til endringer som er gjort i den 

økonomiske internkontrollen i Tana kommune etter at saken om økonomisk utroskap ble 

avdekt. Her vil vi vise til informasjon om hva som er gjort i 2021.  

 

I forbindelse med at vi igangsatte våre undersøkelser, ble det blant annet gjennom Tana 

kommune sin hjemmeside vist til at tips kunne sendes inn til KomRev NORD gjennom vår 

varslingskanal. Revisor mottok noen tips og henvendelser gjennom denne kanalen. Tipsene ble 

gjennomgått og vurdert av revisor. I de tilfellene det lot seg gjøre nærmere undersøkelser 

tilknyttet tipsene, så ble dette gjort. Revisor har ikke gjort funn av interesse basert på de tipsene 

som kom inn til oss, og tipsene vil ikke omtales nærmere i denne rapporten. 

 

 

4.4 Rapportens oppbygging og videre framstilling 

Rapporten er i det videre bygget opp i tråd med spørsmålene i mandatet. 
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5  Økonomisk utroskap i Tana kommune 

I november 2020 ble det gjort kjent gjennom media at politiet hadde tatt ut siktelse mot en leder 

i Tana kommune for økonomisk utroskap mot arbeidsgiver. Vedkommende leder skal over en 

periode på flere år ha tilegnet seg kommunale midler gjennom sin stilling i kommunen. Den 

økonomiske utroskapen skal ha blitt gjennomført ved at fiktive fakturaer fra ulike selskaper 

innenfor IT-området har gått til utbetaling. På denne måten er det blitt gjort en rekke 

utbetalinger fra Tana kommune til disse selskapene, for varer og tjenester som kommunen ikke 

har bestilt eller mottatt.  

Som nevnt ovenfor ble det tatt ut siktelse mot den tidligere kommunale lederen. Siktelsen gjaldt 

i første omgang økonomisk utroskap, men er i senere tid oppjustert til også å omfatte grov 

korrupsjon. Påtaleansvarlig opplyser overfor revisor at saken vil bli sendt Statsadvokaten i løpet 

av høsten, og at rettssaken vil berammes til tidlig 2022.  

Påtaleansvarlig har uttalt seg om saken til Kommunal Rapport i en artikkel publisert 11.8.20215. 

Fra artikkelen hitsettes: 

«Politiet mener nå at de siktede har begått økonomisk utroskap overfor Tana kommune for mer 

enn 20 millioner kroner, og 4 millioner av denne summen mener politiet at den kommunale 

lederen har puttet i egen lomme. 

Den kommunale lederen er siktet for 4 millioner kroner i grov korrupsjon og skatteunndragelse 

av dette. Den siktede erkjenner de faktiske forholdene i saken, sier Røed. 

Grov korrupsjon rammes av straffelovens paragraf 388, og strafferammen på dette lovbruddet 

er ti års fengsel. 

De siktede skal ha benyttet flere selskaper for å gjennomføre svindelen av kommunen. I tillegg 

til den kommunale lederen og mannen fra Hamar er ytterligere tre personer siktet i 

korrupsjons- og svindelsaken. Politiet har siktet kona til Hamar-mannen for hvitvasking, og en 

annen slektning av mannen fra Hamar er siktet for uregelmessigheter med regnskapsføringen. 

Den femte siktede i saken er eieren av et selskap i Oslo. 

Politiet har sporet svindelen og korrupsjonen helt tilbake til 2010, men mye kan tyde på at 

tappingen av Tana kommune går helt tilbake til 1990-tallet. Politiet betegner saken som 

eksepsjonell og svært omfattende. 

Denne saken er det vanskelig å finne maken til. De straffbare forholdene har pågått over svært 

mange år, det har akkumulert et meget høyt pengebeløp. Tillitsbruddet i denne saken er derfor 

særlig alvorlig, sier Røed.» 

  

 
5 https://www.kommunal-rapport.no/nyheter/kommunal-leder-siktet-for-grov-korrupsjon-skal-ha-puttet-flere-

millioner-kroner-i-egen-lomme/134200!/ 22.9.2021 
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6  Beskrivelse av formaliserte rutiner på økonomiområdet 

 

6.1 Hvilke skriftlige regler, retningslinjer og rutiner har Tana kommune på 

økonomiområdet? Er disse oppdaterte og gjort kjent for de ansatte i kommunen?  

Kommunestyret i Tana vedtok et sett med nye kommunale reglementer, herunder 

økonomireglement, i møte 15.11.2018 under sak 58/2018. Økonomireglementet som gjaldt før 

dette ble vedtatt, var fra 2001. Formålet med behandling av sak 58/2018 var å vedta ett 

reglement som erstattet flere tidligere vedtatte reglement, herunder blant annet 

anskaffelsesreglement (vedtatt 2013) og reglement for startlån (vedtatt 2012). Av 

saksfremlegget til kommunestyret fremgår det at «økonomireglementet for Tana kommune skal 

sikre en etisk og effektiv forvaltning av kommunens midler og verdier». Settet med reglementer 

inneholder følgende sekvenser: 

• Reglement for økonomiplan og budsjett  

• Reglement for budsjettoppfølging og rapportering  

• Reglement for innkjøp av varer og tjenester  

• Reglement for anvisning 

• Reglement for årsavslutning  

• Reglement for tap på fordringer  

• Reglement for investeringsprosjekter  

• Reglement for startlån  
 

Reglement for anvisning legger føringer for kontrolloppgavene i kommunen. Det fremgår av 

reglementet at formålet er å «ha en effektiv rutine for intern kontroll av kommunens 

utbetalinger». Her fremgår at rådmannen delegeres anvisningsmyndighet på alle områder, og at 

fullmakten kan delegeres videre. Videre fremgår det at den som er delegert 

anvisningsmyndighet skal utpeke personer som skal attestere. Reglementet inneholder videre 

bestemmelser om begrensninger i anvisningsmyndigheten, opphør av anvisningsmyndighet, 

samt bestemmelser om hva ansatte med attestasjons- og anvisningsmyndighet skal påse når 

disse kontrolloppgavene utføres. Om attestasjonsmyndighet fremgår følgende:  

«Den som attesterer skal påse at:  

• Levering er i samsvar med bestilling  

• Varemottak/utført tjeneste stemmer med fakturaen  

• Pris og betalingsbetingelser er i henhold til innkjøpsavtale  

• Arbeidet er utført og at timetallet er korrekt  

• Anvisningsblanketten er utfylt  

• Varer er inventarført der dette er aktuelt  

• At fakturaen er i overensstemmelse med de krav bokføringsloven/bokføringsforskriften 

setter med hensyn til det som minimum må fremgå av fakturaen  

• Rett mva-kode  

• Riktige koder for øvrig.» 
 

 

Om anvisningsmyndigheten fremgår følgende:  
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«Den som anviser skal påse at:  

• Disponeringen av budsjettmidlene er formelt, reelt og økonomisk i orden  

• Attestasjon og kontroll er foretatt av personer som er tillagt denne oppgaven  

• Det er budsjettmidler  

• Det foreligger fullstendig oversikt over hvilke kontrakter som legger bindinger på 

budsjettbevilgningene ut driftsåret  

 

Det fremgår av reglementet at samme person ikke kan både attestere og anvise samme 

faktura/timeliste. 

Vedlagt Reglement for anvisning er også et dokument kalt Skjema for delegering av myndighet 

til å bestille, attestere og anvise varer og tjenester på vegne av Tana kommune.  

Ovenstående funn viser at kommunen i den undersøkte perioden har hatt et skriftlig, lokalt 

regelverk som blant annet gir uttrykk for hvordan økonomisk internkontroll skal sikres gjennom 

attestasjon- og anvisning av fakturaer og timelister. For at kommunale reglementer skal 

oppfylle sitt formål, er det avgjørende at de er dynamiske dokumenter som oppdateres og 

benyttes aktivt i den daglige driften. En forutsetning for dette er at reglementene gjøres kjent 

for de ansatte i kommunen. Revisor er ikke kjent med at reglementene er blitt oppdatert etter at 

de ble vedtatt i 2018. Det fremgår imidlertid av saksutredningen til behandlingen i 

kommunestyret at reglementene skulle rulleres hvert fjerde år, og reglementene skal dermed i 

tråd med dette ikke rulleres før 2022.  

Revisor har gjennom intervjuer med ansatte i Tana kommune søkt å kartlegge i hvilken grad 

reglementene er gjort kjent for de ansatte i kommunen. En må legge til grunn at alle ansatte i 

kommunen, herunder særlig ansatte med attestasjon- og anvisningsmyndighet, skal gjøres kjent 

med de kommunale retningslinjene og bestemmelsene som gjelder for dette arbeidet. I intervju 

med flere ansatte i Tana kommune har revisor spurt om de ansatte er kjent med 

økonomireglementet. Av tilbakemeldingene fremgår det at de fleste ansatte som revisor har 

snakket med, ikke har blitt gjort kjent med økonomireglementet etter at det ble vedtatt i 2018. 

Dette gjelder for ansatte både på IT-avdelingen og på økonomiavdelingen. Det gjelder også for 

ansatte som har attestasjonsansvar.  

Om økonomireglementet har tidligere økonomisjef i kommunen informert om at det var behov 

for å vedta et nytt reglement blant annet på grunn av manglende rutiner i organisasjonen. 

Tidligere økonomisjef opplyser om at reglementet ikke ble fulgt opp eller brukt etter at 

kommunestyret vedtok det. På grunn av kapasitetsutfordringer i økonomiavdelingen hadde 

vedkommende aldri anledning til å jobbe med slike saker. Vedkommende kan ikke huske om 

reglementene ble sendt ut eller kunngjort på noen måter. Revisor har fått informasjon om at 

reglementene ligger tilgjengelig for de ansatte på kommunens intranett. Tilbakemeldingene 

som revisor har fått fra de ansatte i kommunen indikerer imidlertid at ikke alle ansatte vet hvor 

de kan finne de aktuelle reglementene – heller ikke alle ansatte som er delegert 

attestasjonsmyndighet. 

Det vedtatte økonomireglementet viser at kommunen har skriftlige, formelle rutiner for 

økonomisk internkontroll, herunder rutiner for attestasjon og anvisning. Tilbakemeldingene 

som revisor har fått fra ansatte i kommunen indikerer imidlertid at økonomireglementet ikke 

har vært gjort kjent overfor de ansatte, og at det ikke har vært brukt i den daglige driften i Tana 

kommune.  
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6.2 Er roller og ansvar på økonomiområdet, herunder ansvar for internkontrollen, 

tydelig definert?  

Som vist til i kapittel 5.1, er ansvaret for internkontroll rundt fakturahåndtering definert i 

økonomireglementet. Revisor viser imidlertid til funn som fremgår av kapittel 5.1 ovenfor, der 

det fremgår at mange ansatte i kommunen ikke er kjent med økonomireglementet og dets 

innhold. Når roller og ansvar på økonomiområdet er definert i et dokument som de ansatte ikke 

kjenner innholdet i, så kan dette etter revisors syn ikke anses som en tilfredsstillende praksis. 

Revisor har spurt tidligere økonomisjef om vedkommendes ansvar på økonomiområdet 

fremgikk av dennes stillingsbeskrivelse. Vedkommende ga da tilbakemelding til revisor om å 

aldri ha sett noen stillingsbeskrivelse, hverken for sin egen stilling eller for noen andre på 

økonomiavdelingen. Vedkommende opplyser også om at de ved flere anledninger forsøkte å 

utarbeide rutinebeskrivelser ved økonomiavdelingen, men at dette arbeidet av ressursmessige 

årsaker aldri ble ferdigstilt. Revisor har videre spurt tidligere økonomisjef om hvilket ansvar 

vedkommende har hatt for økonomiske kontrolloppgaver i kommunen. Vedkommende 

opplyser overfor revisor at hun opplevde at det var oppgaver på området for økonomistyring og 

økonomisk internkontroll som naturlig tillå hennes stilling som økonomisjef, men som hun 

likevel ikke ble involvert i. Dette oppgis blant annet å være budsjettarbeid samt innkjøpsarbeid 

og oppfølging av innkjøp. Vedkommende oppgir at en del av disse oppgavene i stedet ble 

ivaretatt av daværende rådmann. Revisor har også stilt spørsmål til øvrige ansatte ved 

økonomiavdelingen om hvilke arbeidsoppgaver de har vært tillagt. Disse har informert revisor 

om at de ikke har hatt ansvarsoppgaver tilknyttet den økonomiske internkontrollen, og heller 

ikke i forbindelse med utarbeidelse av budsjett. 

Revisor har spurt tidligere økonomisjef om hvordan det ble formidlet til økonomiavdelingen 

når noen skulle gis attestasjonsansvar i regnskapssystemene. Vi har fått opplyst om at slik 

informasjon ble gitt muntlig eller per e-post fra de aktuelle virksomhetslederne, og at det ikke 

foreligger noen formelle og skriftlige beskrivelser av hvem som skulle ha slikt ansvar.  

Fakturahåndtering er en sentral del av den økonomiske internkontrollen i en kommune. Det er 

imidlertid flere øvrige kontrollhandlinger som kommunen kan og bør gjennomføre som et ledd 

i internkontrollen. Her nevnes for eksempel økonomiske risikovurderinger hvor man søker å 

kartlegge områder innenfor kommunedriften der det kan være risiko for eksempelvis brudd på 

lovverk eller kommunale regler og retningslinjer. Revisor kan ikke se at kommunale 

reglementer eller andre dokumenter som vi er gjort kjent med har bestemmelser om at det skal 

gjøres økonomiske risikovurderinger, eller hvem som eventuell skulle gjennomført slike. Vi 

har også fått informasjon fra tidligere økonomisjef om at vedkommende ikke er kjent med at 

det er gjort aktive og bevisste kontrollhandlinger på økonomiområdet, utover de som ligger inne 

i systemet og skjer automatisk. 

Samtaler med ansatte på økonomiavdelingen indikerer at disse – inkludert tidligere økonomisjef 

– ikke har hatt en oppfatning av at de har et særskilt ansvar for den økonomiske internkontrollen. 

Revisor oppfatter at det ikke har vært tydelig og tilstrekkelig definert hvilke arbeids- og 

kontrolloppgaver som har ligget til økonomisjefstillingen i Tana kommune. Dette baseres på 

informasjon fra ansatte eller tidligere ansatte i Tana kommune, fravær av stillingsbeskrivelser 

for ansatte i økonomiavdelingen, samt manglende distribusjon og formidling av 

økonomireglementet der ansvarsfordelingen til en viss grad fremgår.  
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På bakgrunn av ovenstående funn er revisors vurdering at roller og ansvar på økonomiområdet, 

herunder ansvaret for den økonomiske internkontrollen, ikke har vært tydelig definert.  

 

6.3 Har kommunen etablert system og rutiner for varsling, og for oppfølging av 

varsel om kritikkverdige forhold?  

Revisor har i intervju spurt om kommunen har etablert et system for varsling og for oppfølging 

av varsel om kritikkverdige forhold. Videre om intervjuobjektene vet hvordan de konkret skal 

gå frem dersom de ønsker å varsle om kritikkverdige forhold i organisasjonen. 

Tilbakemeldingene til revisor indikerer at det ikke har vært godt kommunisert ut i 

organisasjonen hvordan det kan varsles om kritikkverdige forhold. Noen ansatte har oppgitt at 

det finnes et system/rutine for varsling, men at de aldri fått opplæring i eller blitt gjort kjent 

med hvordan dette gjennomføres i praksis. Noen ansatte har oppgitt at det kan varsles gjennom 

avvikssystemet Compilo. Enkelte oppgir at de ikke i det hele tatt vet hvor en kan varsle om 

kritikkverdige forhold, eller hvordan en går frem for å gjøre dette.  

Gjennom intervjuene har revisor også fått opplysninger om opplevd varslingskultur i 

kommunen. Flere ansatte har oppgitt at dersom de skulle ha tatt opp kritikkverdige forhold i 

kommunen, så tror de ikke at de ville blitt tatt på alvor. Det er også fra ansatte uttrykt en frykt 

for at man ved varsling ville skapt problemer for seg selv og sin egen jobbsituasjon. Enkelte 

informanter har vist til en kultur der man blir frosset ut dersom man i noen sammenhenger 

uttaler seg negativt om kommuneledelsen. Vi fikk informasjon om at det på generelt grunnlag 

har vært vanskelig å fremme kritikk eller problematisere forhold både i kommunen generelt og 

i IT-avdelingen og økonomiavdelingen spesielt. Andre ansatte har vært usikker på om det har 

vært takhøyde for å stille kritiske spørsmål, og om eventuelle varsler tilknyttet ansatte i ledende 

stillinger i kommunen ville blitt tatt på alvor.  

Det informeres også om en kultur i kommunen der det er nære bånd mellom de kommunale 

lederne, og at ansatte opplever at de må «holde seg inne» med ledelsen for å for eksempel bli 

prioritert ved lønnsforhandlinger. Det fremholdes også at på grunn av nære bånd mellom 

kommunale ledere har det vært utfordrende å fremme varsler om kritikkverdige forhold fordi 

man har et inntrykk av at det ikke ville ha blitt fulgt opp. En informant har imidlertid uttrykt 

overfor revisor at vedkommende, etter å ha sett hvordan underslagssaken har blitt håndtert i 

kommunen etter at den ble avdekt, tror at vedkommende ville ha blitt tatt på alvor dersom den 

varslet om kritikkverdige forhold. En annen informant som har fått spørsmål om det er en dårlig 

varslingskultur i kommunen, har uttrykt at det nok er et nyansert bilde, og at vedkommende tror 

flere ansatte har opplevd personer i ledende stillinger i kommunen som verdifulle 

sparringspartnere. 

Revisor har blitt meddelt synspunkter om at det er stort forbedringspotensial i 

kommuneadministrasjonen når det kommer til informasjon om hvem man som ansatt skal 

henvende seg til ved spørsmål eller bekymringer, hvilke retningslinjer og rutiner som gjelder, 

struktur og arbeidsfordeling, hvilke tjenester som finnes o.l. 

Ovenstående funn indikerer etter revisors syn at det ikke har vært tilfredsstillende systemer og 

rutiner for varsling om kritikkverdige forhold i Tana kommune i den undersøkte tidsperioden. 

For at ansatte skal kunne varsle om forhold som de observerer eller blir kjent med gjennom sitt 

virke i kommunen, og som de anser som kritikkverdig eller mulig kritikkverdig, er det 
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avgjørende at de er gjort kjent med fremgangsmåte for varsling. De muntlige opplysningene vi 

har fått gir indikasjon på en varslingskultur i kommunen som for flere av de ansatte vi har 

intervjuet kan ha bidratt til at de ikke har sagt fra om forhold de har reagert på og ansett som 

kritikkverdig. 

 

6.4 Hvilke regler for bestilling av varer, attestasjon og anvisning gjelder i Tana 

kommune, herunder hvilke fullmakter og roller har den tidligere kommunale lederen 

hatt på dette området?  

Om regler for attestasjon og anvisning, viser vi til det som tidligere er skrevet om kommunens 

økonomireglement under pkt. 6.1. Når det gjelder delegering av denne myndigheten, fremgår 

bestemmelser om dette av dokumentet Rådmannens delegering av myndighet. Dokumentet er 

datert 27.11.2020. Følgende fremgår av første side i dokumentet som revisor har fått tilgang til:  

«Denne delegeringen har en rekke endringer  

• Er rullert etter at det politiske delegasjonsreglementet ble vedtatt i høst  

• Formalisert staben med økonomi, service, personal og IT-avd.  

• Oppdatert attestasjons- og anvisningsfullmakter  

• Anu Nilsen er rådmannens faste stedsfortreder  

• Administrative grupper er gjennomgått»  
 

Revisor legger til grunn at delegasjonsreglementet er endret og oppdatert som en følge av blant 

annet organisatoriske endringer som ble iverksatt etter at den økonomiske utroskapen ble gjort 

kjent og at den aktuelle kommunale lederen fratrådte sin stilling. Revisor legger imidlertid til 

grunn at de fullmakter som ifølge reglementer har vært delegert til kommunalsjefer og 

virksomhetsledere også har vært delegert til den tidligere kommunale lederen i perioden 2018-

2020. Nedenstående tabell viser fullmakter som ifølge dokumentet er delegert til ansatte i 

kommunen. 
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Tabell 1: Delegasjon av rådmannens myndighet til kommunalt ansatte  

 

Av ovenstående tabell fremgår det at IT-leder i kommunen har anvisningsmyndighet. Det 

samme gjelder for virksomhetsleder for bygg- og anleggsavdelingen. Den tidligere kommunale 

lederen har innehatt begge disse stillingene i den undersøkte perioden. Revisors undersøkelser 

har vist at den tidligere kommunale lederen har vært delegert anvisningsmyndighet på disse to 

områdene i den undersøkte perioden. Dette samsvarer altså med det som fremgår av 

ovenstående tabell. Det er imidlertid klart at vedkommende leder også har hatt anledning til å 

attestere fakturaer. Dette har, så vidt revisor forstår, vært kjent i organisasjonen.  

For innkjøp og bestilling av varer så har Tana kommune vedtatt et eget reglement. Dette 

inneholder blant annet bestemmelser om generelle krav og prinsipper i innkjøpsarbeidet. Her 

fremgår imidlertid ikke nærmere hvem som har fullmakt til å foreta innkjøp på vegne av 

kommunen. Bestemmelser om dette fremgår også nærmere av dokumentet Rådmannens 

delegering av myndighet. Her fremgår at den enkelte virksomhetsleder er ansvarlig for alt 

innkjøp innenfor eget budsjettområde. Videre fremgår det at virksomhetsleder skal påse at det 

er et reelt behov for anskaffelsen og at det er budsjettmessig dekning for det innkjøp som blir 

foretatt. Ut fra dette utledes at den tidligere kommunale lederen har hatt det overordnede 

ansvaret for alle innkjøp på IT-avdelingen i den undersøkte perioden. Videre fremgår følgende 

om det nærmere innholdet i dette ansvaret:  
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«Avgjørelsesmyndighet  

• Virksomhetsleder har myndighet til å inngå avtaler som gjelder inntil ett budsjettår. Ved 

inngåelse av avtaler som har en økonomisk forpliktelse for kommunen utover budsjettåret 

skal disse avgjøres av rådmannen  

• Under forberedelsene og arbeidet med etablering av enhver rammeavtale skal berørte 

virksomhetsledere alltid involveres 

• Enkeltkjøp som ikke er dekket av rammeavtale og som er under kr 500 000 eks. mva. 

avgjøres av enhetsleder (budsjettansvarlig)  

• Ved enkeltkjøp som ikke er dekket av rammeavtale og som er over kr 500 000 eks. mva. 

skal rådmannen involveres allerede ved anskaffelsens planleggingsfase. Dette pålegget 

gjelder ikke for bygg- og anleggsavdelingen.  

• Virksomhetene bestemmer selv når det skal foretas anskaffelser, og er ansvarlig for at det 

er budsjettmessig dekning for det enkelte kjøp, samt at riktig kvalitet velges. 
 

Virksomhetslederens ansvarsområde:  

• Sørge for at riktig kvalitet velges  

• Påse at innkjøpene foretas hos de leverandører hvor kommunen har rammeavtale  

• Foreta innkjøpene slik at kommunens økonomiske interesser blir best mulig ivaretatt på 

lang sikt.  

• Organisere innkjøpsvirksomheten i egen avdeling i hht. gjeldende retningslinjer, slik at 

den gir en effektiv utnyttelse av enhetens ressurser. 

• Organisere innkjøpsvirksomheten slik at kravet til kontroll blir ivaretatt (kontroll omtales 

i eget avsnitt)  

• Påse at innkjøpene foretas etter de til enhver tid gjeldende retningslinjer  

• Inneha basiskompetanse innenfor lover/regler og prosedyrer knyttet til innkjøp, herunder 

også:  

→ Bistå egen enhet ved spørsmål tilknyttet innkjøp  

→ Følge med lojaliteten til inngåtte avtaler  

• Være enhetens kontaktperson mot innkjøp, herunder også:  

→ Ha oppdatert oversikt over hvem som har innkjøpsmyndighet i egen enhet og for hvilke 

vare- tjenesteområder denne myndigheten gjelder.  

→ Spre informasjon fra innkjøp ut i egen enhet, og ta imot tilbakemeldinger knyttet til 

innkjøpsavtaler  

→ Foreslå områder hvor det bør etableres rammeavtaler  

• Planlegge egen enhets innkjøp og følge opp evt. lager  

• Bestille varer og tjenester innenfor etablerte rammeavtaler etter å ha sjekket 

budsjettmessig dekning for kjøpet  

• Herunder også: Bestille varer/tjenester elektronisk  
 

Virksomhetenes kontrollansvar 

Kontrollen i virksomhetene foretas av virksomhetsleder eller den han/hun bemyndiger 

opp mot følgende: 

• Lov og forskrift om offentlige anskaffelser  
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• Budsjett  

• Interne kommunale regler, herunder økonomireglementet»  
 

De fullmakter og plikter som fremgår av ovenstående punkter har altså tilfalt den tidligere 

kommunale lederen på anskaffelser som skulle foretas på IT-avdelingen. De ansatte ved IT-

avdelingen i Tana kommune som revisor har snakket med har opplyst at den tidligere 

kommunale lederen hadde det overordnede ansvaret for alle innkjøp som ble gjort på 

avdelingen. Andre ansatte ved avdelingen kunne foreta bestillinger, men disse gikk til 

godkjenning hos virksomhetslederen. Virksomhetslederen skal selv ha gjennomført de fleste 

større kjøp, og skal ha hatt ansvar for fremforhandling av innkjøpsavtaler. 

I intervju med ansatte og tidligere ansatte i Tana kommune har revisor fått opplyst fra flere 

informanter at den tidligere kommunale lederen var svært sentral i kommuneadministrasjonen, 

og at vedkommende hadde mange oppgaver og ansvarsområder. Tidligere økonomisjef i 

kommunen har opplyst om at hun ikke kjente til at det var noen skriftlig eller formell 

rollefordeling på innkjøpsområdet, men hun har oppfattet den tidligere virksomhetslederen som 

innkjøpsansvarlig for hele kommunen. Vedkommende virksomhetsleder skal ha hatt ansvar for 

fellesinnkjøp og for felleskontoen (en konto som ble benyttet til sektorovergripende innkjøp). 

 

6.5 Har kommunen retningslinjer og formaliserte rutiner for gjennomføring av 

risikovurderinger?  

Revisor har gjennom sine undersøkelser ikke funnet retningslinjer og formaliserte rutiner for 

gjennomføring av risikovurderinger på økonomiområdet.  
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7 Beskrivelse av praktiserte rutiner på økonomiområdet 
 

7.1 Hvilke regnskapssystemer har Tana kommune hatt i den undersøkte perioden, 

og hvilke kontrollmekanismer har ligget i dette systemet? Hvilke kontrollmekanismer 

har eventuelt manglet, med det resultat at den økonomiske utroskapen lot seg 

gjennomføre?  

I den perioden som her er undersøkt (2018-2020) har Tana kommune benyttet Xledger 

regnskapssystem. Dette er et såkalt «alt i ett-system», hvilket betyr at alle deler av systemet er 

integrerte med hverandre. Systemet benyttes for økonomi, fakturering, innkjøp, lønn, 

bankrapportering, etc. I Xledger settes det opp et såkalt bilagsfilter som styrer arbeidsflyten, 

slik at det er mulig å godkjenne bilag på flere nivåer. Xledger ble tatt i bruk i kommunen i 2014, 

og frem til februar 2016 var dette bilagsfilteret satt opp med fakturakontroll i tre ulike ledd: 

1. Faktura ankommer kommunen som eFaktura, pr. e-post eller som papirfaktura. 

Økonomiavdelingen sender fakturaen ut i fakturaflyten til første ledd, som er attestant. Dette 

gjøres ved at man legger riktig ansvar på fakturaen.  

2. Når faktura er attestert, sendes det til anviser. Dette er kommunalleder på det aktuelle 

området.  

3. Endelig går fakturaen til godkjenning på økonomiavdelingen. Deretter går faktura til 

godkjenning i forfallsliste og til utbetaling i bank. Her skjer utbetalingen automatisk uten annen 

godkjenning i nettbank. 

Etter februar 2016 ble det tredje leddet fjernet, da det ifølge ansatte i kommunen ble ansett som 

en unødvendig kontroll all den tid den som var ansvarlig for denne kontrollen også hadde ansvar 

for pre-registreringen av fakturaen. På dette tidspunktet fjernet også kommunen 

attestasjonsleddet (første ledd i kontrollen) for både IT-avdelingen og bygg- og 

anleggsavdelingen. I tillegg ble anvisningsleddet fjernet for noen andre små enheter. Dette ble 

gjort på grunn av manglende kapasitet ved enhetene. Etter at den økonomiske utroskapen ble 

avdekt har kommunen gjeninnført attestasjonsleddet for alle ansvar, samt at det tredje kontroll-

leddet er gjeninnført. Det er imidlertid klart at det i enkelte perioder i tidsrommet 2016-2020 

ikke har vært gjennomført endelig godkjenning av alle fakturaer hos økonomiavdelingen, samt 

at det for enkelte enheter og avdelinger i kommunen heller ikke har vært krav til attestasjon 

(bygg- og anlegg samt IT-avdelingen) og anvisning (utvalgte, mindre enheter).  

Xledger gir også mulighet for bruk av fraværsassistent for bilagsgodkjenning. Dette er en 

løsning som gjør at andre overtar ansvaret for godkjenning av fakturaer når den som har dette 

ansvaret i utgangspunktet for eksempel avvikler ferie. Revisor har imidlertid fått informasjon 

om at den tidligere kommunale lederen som er siktet for økonomisk utroskap, ikke benyttet seg 

av fraværsassistenten. Han skal selv ha godkjent fakturaer, selv når han var bortreist eller 

avviklet ferie. Revisor er også gjort kjent med en praksis der hvis ansatte med attestasjonsansvar 

har vært borte fra jobb (sykefravær o.l.) så har det forekommet at fakturaer har blitt behandlet 

i system med bare ett kontroll-ledd. Altså har fakturaer i disse tilfellene ikke vært innom en 

attestant, men blitt anvist direkte. Det er kun ansatte i økonomiavdelingen som har fullmakt til 

å fjerne dette kontroll-leddet i attestasjonssystemet. Ansatte ved økonomiavdelingen skal i disse 

tilfellene ha fått tilbakemelding fra enhetene om at attestant ikke var på jobb, og at det ikke var 
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kapasitet til å ta unna fakturaene, eller at det var samlet seg opp mange fakturaer i arbeidsflyten 

og at det var begynt å komme purringer.  

Revisor har gjennom våre kontroller observert at fakturaer har gått gjennom fakturaflyten ved 

kun å være attestert, eller ved kun å være anvist. Revisor har også bemerket at for noen ansvar 

har den samme personen både kunnet attestere og anvise samme faktura. Den tidligere 

kommunale lederen har hatt slik myndighet til både å attestere og anvise samme faktura. Det 

har dermed ikke vært noen øvrig kontroll med fakturaer som han har attestert og anvist.  

En rekke fakturaer som den tidligere kommunale lederen har anvist, og som har inngått i den 

økonomiske utroskapen, er attestert av en annen ansatt på IT-avdelingen. Vedkommende ble av 

den tidligere kommunale lederen utpekt til å inneha attestasjonsfullmakt i virksomheten. 

Revisor har, gjennom intervju med ansatte i Tana kommune som har hatt attestasjonsfullmakt, 

innhentet informasjon om hvordan denne kontrollen, som attestasjonshandlingen er, i praksis 

er gjennomført i økonomisystemet. En ansatt informerte revisor om følgende; det ligger en liste 

inne i økonomisystemet over fakturaer som skal attesteres. Attestant har da hatt mulighet til å 

gå til denne listen og trykke på en «velg alle»-funksjon, for så å godkjenne alle fakturaene 

samlet. Dette betyr i praksis at det har vært anledning til å attestere en rekke fakturaer uten at 

attestanten i det hele tatt har behøvd å gå inn for å se på den enkelte fakturaen som blir attestert. 

Revisor er ikke kjent med hvorvidt denne muligheten er benyttet av ansatte i IT-avdelingen med 

attestasjonsansvar, men det er i alle tilfeller klart at det aktuelle regnskapssystemet har 

muliggjort en slik praksis. I tilfeller der denne muligheten benyttes må det kontrollelementet 

som ligger i attestasjonshandlingen sies å være borte, all den tid det ikke blir gjort en faktisk 

kontroll av innholdet i de foreliggende fakturaene.   

Den praktiske muligheten i regnskapssystemet til å deaktivere obligatoriske 

kontrollmekanismer kan ha medvirket til at den økonomiske utroskapen lot seg gjennomføre. 

Det samme gjelder for funksjonen som muliggjør samlet attestasjon av en rekke fakturaer, uten 

at attestant i det hele tatt trenger å åpne den enkelte faktura.  

 

7.2 Hva er omfanget av fakturaer som den tidligere kommunale lederen har 

attestert/anvist alene?  

Revisor har, gjennom innhenting av data fra Tana kommune sitt regnskap, kartlagt omfanget 

av fakturaer som er attestert og/eller anvist av kun en ansatt i kommunen, uten ytterligere 

kontroll fra andre ansatte. Det er også undersøkt hvor mange av disse fakturaene som er attestert 

og/eller anvist kun av den tidligere kommunale lederen som er siktet for økonomisk utroskap. 

En oversikt over revisors funn gis i det følgende.  

Tallene i nedenstående oversikt er innhentet ved bruk av dataverktøyet IDEA. Revisor har av 

praktiske og ressursmessige hensyn ikke anledning til å foreta en nærmere gjennomgang av alle 

de rundt 5500 fakturaene som det vises til, og vi gjør derfor oppmerksom på at det kan være en 

viss feilmargin i tallene som oppgis. Revisor har imidlertid, basert på kontroller som er gjort, 

vurdert at en eventuell feilmargin i tallene som oppgis ikke vil være av vesentlig karakter. 
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2018:  

• 550 fakturaer er attestert og anvist av samme person i kommunen. 324 av disse er 

attestert og anvist av den tidligere kommunale lederen alene. 

• 1183 fakturaer er kun anvist, og ikke attestert. 827 av disse fakturaene er anvist av den 

tidligere kommunale lederen. 

• 530 fakturaer er kun attestert, og ikke anvist. Åtte av disse fakturaene er attestert av den 

tidligere kommunale lederen. De aller fleste fakturaene i denne kategorien knytter seg 

til ansvarene oppvekstsenter, barnehage, grunnskole og SFO felles, undervisning – 

ledelse og fellestiltak og NAV. Dette er områder som den tidligere kommunale lederen 

ikke har hatt direkte befatning med i den undersøkte perioden.  

 

2019: 

• 1477 fakturaer er attestert og anvist av samme person i kommunen. 1295 av disse er 

attestert og anvist av den tidligere kommunale lederen alene.  

• 647 fakturaer er kun anvist, og ikke attestert. 539 av disse fakturaene er anvist av den 

tidligere kommunale lederen. 

• 572 fakturaer er kun attestert, og ikke anvist. 12 av disse fakturaene er attestert av den 

tidligere kommunale lederen. De aller fleste fakturaene i denne kategorien knytter seg 

til ansvarene oppvekstsenter, barnehage, grunnskole og SFO felles, undervisning – 

ledelse og fellestiltak og NAV. Dette er områder som den tidligere kommunale lederen 

ikke har hatt direkte befatning med i den undersøkte perioden. 

 

2020: 

• 668 fakturaer er attestert og anvist av samme person i kommunen. 509 av disse er 

attestert og anvist av den tidligere kommunale lederen alene. 

• 280 fakturaer er kun anvist, og ikke attestert. Av disse har den tidligere kommunale 

lederen anvist 173. 

• 957 fakturaer er kun attestert, og ikke anvist. 12 av disse fakturaene er attestert av den 

tidligere kommunale lederen. De aller fleste fakturaene i denne kategorien knytter seg 

til ansvarene oppvekstsenter, barnehage, grunnskole og SFO felles, undervisning – 

ledelse og fellestiltak og NAV. Dette er områder som den tidligere kommunale lederen 

ikke har hatt direkte befatning med i den undersøkte perioden. 

 

Ovenstående funn viser at det er et betydelig antall faktura som er både attestert og anvist av 

den tidligere kommunale lederen i perioden 2018-2020. Videre er det i denne perioden også et 

betydelig antall fakturaer som er anvist av den tidligere kommunale lederen, og som ikke i det 

hele tatt er attestert. Dette tilsier at det for disse fakturaene ikke i det hele tatt er gjort en slik 

kontroll som attestasjonshandlingen skal besørge.  

Det er gjort kjent at den økonomiske utroskapen som har foregått i Tana kommune er 

gjennomført ved at kommunen har mottatt og betalt fakturaer fra eksterne aktører for varer, 

tjenester og lisenser som det har vist seg at kommunen aldri har mottatt. En sentral del av 

attestasjonshandlingen er å kontrollere at varen er mottatt i kommunen, og at fakturaen er i 

samsvar med det som er levert. Når dette leddet fjernes, så utgår i praksis også kontrollen av 

om kommunen har mottatt det de er i ferd med å betale for, dersom ikke denne kontrollen 

ivaretas på andre måter. Revisor har ikke indikasjoner på at en slik kontroll har forekommet i 

kommunen i de tilfellene den tidligere lederen har både attestert og anvist fakturaene, eller i de 
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tilfellene faktura kun er anvist av vedkommende og ikke i det hele tatt attestert. Dette er etter 

revisors syn klare indikasjoner på at denne praksisen har muliggjort den økonomiske utroskapen 

som har foregått i kommunen – særlig tatt i betraktning det store omfanget av fakturaer som 

dette gjelder for.   

 

7.3 Hvilke praktiserte rutiner har kommunen hatt for bestilling av varer, samt 

attestasjon og anvisning på området for IT?  

Vi har tidligere i rapporten vist til hvilke skriftlige regler og retningslinjer som kommunen har 

hatt på områdene for attestasjon, anvisning og bestilling av varer. I intervju med ansatte på IT-

avdelingen i Tana kommune har revisor spurt om hvilke praktiserte rutiner kommunen har hatt 

for bestilling av varer til avdelingen, og for attestasjon og anvisning av fakturaer tilknyttet vare- 

og tjenestekjøp på avdelingen. 

Bestilling og mottak av varer  

Tana kommune har innkjøpsavtale med Atea for IT-utstyr. Ansatte ved IT-avdelingen har 

oppgitt at praksisen har vært at de har hatt mulighet til å legge inn bestilling i Atea, og at 

bestillingen så har gått videre til godkjenning hos tidligere virksomhetsleder før den har blitt 

fullført og sendt. En ansatt ved IT-avdelingen har opplyst om at noen også har konto med 

mulighet til å bestille fra Komplett, noe det ikke skal være anledning til all den tid kommunen 

har avtale med Atea. Mobiltelefoner skal ha vært kjøpt fra Mobit, og PC-er skal også i noen 

tilfeller ha vært bestilt fra andre leverandører. Den tidligere kommunale lederen hadde også 

ansvar for forhandlinger med leverandører i forbindelse med inngåelse av kontrakter. 

Om mottak av varer, har ansatte ved IT-avdelingen gitt informasjon om at alt som ble bestilt 

kom med posten og ble levert på rådhuset. Flere av de ansatte har oppgitt at de som sitter i 

resepsjonen deretter registrerer varene i en fysisk bok, og gir beskjed til de som har bestilt varer 

at pakken er kommet. Deretter skal de som henter varene ved kvittering bekrefte at varene er 

hentet. En annen informant har oppgitt at det ikke var noen system for å loggføre hva som 

faktisk var kommet inn. Revisor har imidlertid også fått informasjon om at resepsjonen i 

rådhuset ikke lengre er bemannet, og at praksisen med å registrere innkomne varer i en bok er 

avsluttet på grunn av korona-pandemien. Revisor har også fått informasjon om at det noen 

ganger kan komme større leveranser, og at disse da leveres ved en annen inngang på rådhuset. 

I disse tilfellene har det ikke vært de samme rutinene for mottak og registrering av varer. 

Revisor er ikke kjent med at nye rutiner for varemottak er kommet på plass etter at praksisen 

med bemannet resepsjon og oppføring i bok ble avviklet. På tidspunktet for gjennomføring av 

intervju i februar 2021 var det ifølge en av de ansatte på IT-avdelingen ikke kommet nye 

systemer for varebestilling og mottak. En av de ansatte på avdelingen oppgir at det ikke tidligere 

har vært et tema i kommunen hvorvidt man har gode nok rutiner for innkjøp og varemottak. I 

anledning feltarbeidet som ble gjennomført i februar 2021 observerte revisor selv at store 

mengder IT-utstyr var blitt levert i resepsjonen uten at de umiddelbart ble avhentet av 

kommunens ansatte. 

I intervju med en ansatt i økonomiavdelingen ble det vist til et tilfelle der en ansatt på en skole 

hadde attestert og godkjent en faktura, uten at pakken var hentet. Pakken skal da fortsatt ha 

ligget på rådhuset. Vedkommende mener at dette er en episode som beskriver at det ikke har 
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vært kontroll på området for varemottak i kommunen, og at det ikke har vært kontroll med 

hvorvidt varer har vært levert før fakturaer har blitt attestert.  

Flere av de ansatte ved IT-avdelingen har oppgitt at de tidligere har reagert på at det har blitt 

bestilt relativt mye varer til avdelingen, uten at det har vært behov for det eller at det har vært 

en klar plan for hva utstyret skal brukes til. Det er tidligere virksomhetsleder som skal ha gjort 

disse bestillingene. Eksempler som er gitt, er at det for eksempel kunne bli bestilt 10-20 

datamaskiner som ikke ble sendt videre ut i kommunen. Flere har oppgitt at det har blitt stående 

mye IT-utstyr på lager som ikke er sendt ut i virksomhetene og som det ikke har vært behov 

for. Kommunen skal ha blitt fakturert for store mengder toner. Flere ansatte skal ha reagert på 

at det stadig fra virksomhetslederens side ble argumentert med at det måtte kjøpes inn såkalte 

«kant-switcher». Det skal også ha blitt bestilt inn programvare og tjenester som kommunen i 

etterkant har sagt opp fordi det er tjenester det åpenbart ikke har vært behov for. Flere ansatte 

oppgir at de har reagert på praksisen, og en forteller at han flere ganger har lurt på hvorfor IT-

avdelingen har midler til å handle inn så mye når de andre avdelingene måtte kutte. Det er 

imidlertid flere av de ansatte som forteller om dette som også oppgir at de ikke opplevde at det 

var rom for å ta opp slike forhold med virksomhetslederen eller med andre i organisasjonen.  

Informasjonen som gjengis ovenfor er etter revisors syn tydelige indikasjoner for at det ikke 

har vært en tilfredsstillende praksis for varebestilling og mottak i kommunen. Det fremstår som 

at det har vært ført liten kontroll med hvilke varer som er bestilt, hva det i realiteten har vært 

behov for, og hvilke varer og lisenser som kommunen allerede hadde. En ansatt har informert 

revisor om at det ikke finnes en oversikt over datautstyr som kjøpes og hvor i organisasjonen 

dette befinner seg. 

 

Attestasjon og anvisning 

Gjennom intervjuer som revisor har gjennomført med ansatte på IT-avdelingen har vi fått 

informasjon om praksis for attestasjon og anvisning i virksomheten. Ifølge flere ansatte skal 

tidligere virksomhetsleder ha utpekt én ansatt til å være attestant på fakturaer tilknyttet 

bestillinger av IT-utstyr. Øvrige ansatte ved avdelingen har ikke hatt attestasjonsmyndighet, og 

har således ikke hatt mulighet til å kontrollere noen av de fakturaene som er relevant i denne 

saken. Dette er i intervju bekreftet av den aktuelle ansatte som har fungert som attestant. 

Vedkommende har i intervju informert revisor om dette arbeidet. Vedkommende oppgir at han, 

når han har attestert en faktura som er kommet inn, har undersøkt den og vurdert om den er 

relevant for IT-avdelingen. Dersom han har sett at fakturaen har omhandlet for eksempel 

harddisker, tjenester til data som han selv har hørt om o.l., har han ikke sjekket opp dette 

nærmere før han har attestert faktura. Han har ikke stilt spørsmål ved leverandører som er 

oppført på fakturaene, selv om dette er leverandører som kommunen ikke har innkjøpsavtaler 

med. Han oppgir at han aldri åpnet pakker for å se om varer faktisk var kommet. Videre at det 

ville vært uforholdsmessig ressurskrevende for han å undersøke om alle varene det var fakturert 

for i hver enkelt faktura var kommet, all den tid det ble bestilt mye varer til avdelingen. Det var 

ikke satt av tid til slike kontroller, og vedkommende oppgir at attestering var oppgaver som 

skulle gjøres i tillegg til en stor arbeidsmengde ellers. Vedkommende har sagt til revisor at han 

i ettertid ser at han burde ha utført ytterligere kontrollhandlinger ved attestering, men at han på 

tidspunktet for attestasjon aldri tenkte over at fakturaene kunne være fiktive.  
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På spørsmål fra revisor har vedkommende oppgitt at han har attestert fakturaer fra relativt 

mange leverandører, da kommunen skal ha kjøpt utstyr fra flere steder. Han anslår at det kan 

være snakk om noen titalls leverandører. 

Som nevnt tidligere har den tidligere kommunale lederen også selv hatt attestasjonsmyndighet, 

i tillegg til å ha anvisningsmyndighet. Dette betyr at fakturaer på området for IT i den 

undersøkte perioden har vært attestert enten av den tidligere virksomhetslederen selv, eller av 

den ene ansatte på avdelingen som han hadde gitt attestasjonsansvar. Innholdet i fakturaer som 

den ansatte med attestasjonsmyndighet har attestert i den undersøkte perioden, virker i liten 

grad å være tatt i nærmere ettersyn og kontrollert opp mot hvorvidt kommunen faktisk hadde 

mottatt det som det var fakturert for. Dette bekreftes av den som har attestert fakturaene. 

Øvrige ansatte på IT-avdelingen har, som nevnt tidligere, informert revisor om at de ikke har 

hatt adgang til å attestere fakturaer i regnskapssystemet. Vi har også fått informasjon om at den 

tidligere kommunale lederen overtok attestasjonsansvaret selv når den ansatte med 

attestasjonsansvar var på ferie eller borte fra jobb. Revisor er ikke kjent med begrunnelsen for 

at denne fullmakten i disse tilfellene ikke ble gitt til en av de øvrige ansatte på IT-avdelingen. 

Flere ansatte ved IT-avdelingen har oppgitt at de i ettertid har sett en del av de fakturaene som 

er omfattet av svindelen. De mener at dersom fakturaene faktisk hadde blitt kontrollert og sett 

nærmere på av noen med IT-kompetanse, så kunne svindelen vært avdekt tidligere. Flere ansatte 

fremholder at den økonomiske utroskapen har latt seg gjennomføre fordi fakturaene har blitt 

attestert av den kommunale lederen selv, eller av noen som ikke har gjennomført de kontrollene 

som attestasjonshandlingen omfatter. 

Revisors vurdering er at begge de praksisene som det vises til i ovenstående tekst, er i strid med 

kommunens økonomiske reglement; herunder bestemmelser om at samme person ikke kan både 

attestere og anvise samme faktura, og bestemmelser om hvilke kontroller 

attestasjonshandlingen skal omfatte. 

 

7.4 Er det gitt opplæring i disse rutinene? Hvem har gitt opplæring, hvem har fått 

opplæring og på hvilken måte er opplæringen gitt?  

Revisor har i intervju spurt den aktuelle ansatte som i den undersøkte perioden har hatt 

attestasjonsansvar på IT-avdelingen om hvilken opplæring han har blitt gitt i rutinene for 

attestasjon og anvisning. Han oppgir at opplæringen skal ha vært minimal. Han oppgir at han 

har blitt vist hvordan en går frem for å logge inn i Xledger og hvordan fakturaer rent praktisk 

attesteres i systemet. Denne opplæringen skal ha blitt gitt av den tidligere virksomhetslederen. 

Han ble ikke gitt opplæring i rutiner utover dette, herunder ble han ikke gitt informasjon om 

hvilke kontrollhandlinger som det forventes at man utfører ved en attestasjon. Han har ikke blitt 

gjort kjent med økonomireglementet der det fremgår hva rollen som attestant omfatter.  

Revisor er kjent med at det etter at kommunen fikk nytt økonomisystem i 2014 ble sendt ut en 

instruksjonsmanual for bilagsgodkjenning til samtlige som hadde rollen som attestant og 

anviser. I e-posten som ble sendt ut i den forbindelse fremgår det også at økonomileder ville 

gjennomføre kurs i attestasjon og anvisning med de ansatte. Disse kursene skal ikke ha blitt 

gjennomført. En tidligere ansatt på økonomiavdelingen skal imidlertid ha hatt ansvar for 

opplæring, og gitt opplæring til de som har ønsket det. 
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Ovenstående funn indikerer at kommunen ikke har hatt systematiske rutiner for opplæring av 

ansatte med attestasjons- og anvisningsmyndighet. Tidligere i rapporten viser vi til at 

økonomireglementet, herunder reglementer for attestasjon og anvisning, ikke i tilstrekkelig 

grad har vært kommunisert til de ansatte i organisasjonen. Dette har fått den konsekvens at en 

ansatt i dette tilfellet har attestert en mengde fakturaer uten å ha fått opplæring i den jobben 

eller vært kjent med hvilke plikter som påhviler ansatte med attestasjonsansvar. En videre 

konsekvens av dette er at en stor mengde fakturaer er attestert uten at tilstrekkelige 

kontrollhandlinger er gjennomført. Det er nærliggende å vurdere at dette er én av flere faktorer 

som kan ha muliggjort den økonomiske utroskapen som er begått av en tidligere ansatt 

virksomhetsleder i kommunen.  

 

7.5 Er det gjennomført risikovurderinger på økonomiområdet? 

Revisor har i intervju med tidligere økonomisjef i kommunen spurt om det finnes retningslinjer 

og formaliserte rutiner for gjennomføring av risikovurderinger på økonomiområdet, og om slike 

har blitt gjennomført ved økonomiavdelingen. Vedkommende oppgir at risikovurderinger rundt 

korrupsjon og andre ting har vært tema på mange ledermøter, men at slike ikke har vært 

gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser på økonomiavdelingen. Vedkommende oppgir at det 

burde ha vært gjennomført.  

I forbindelse med at KomRev NORD ble revisor for Tana kommune, ble det gjennomført et 

oppstartsmøte mellom revisor og kommuneadministrasjonen i oktober 2020. I dette møtet ble 

det gjort drøftinger rundt risikoen for vesentlige feil i regnskap som resultat av misligheter, feil 

eller manglende rutiner. Det kom imidlertid ikke frem at det var formaliserte rutiner for slike 

risikovurderinger, eller at det var gjennomført skriftliggjorte risiko- og sårbarhetsvurderinger. 

Revisor har altså ikke informasjon, hverken skriftlig eller muntlig, som tilsier at det har vært 

gjennomført risikovurderinger på økonomiområdet i kommunen. Systematiske og 

skriftliggjorte risikovurderinger kan bidra til å skape bevissthet rundt økonomisk internkontroll, 

og til å avdekke svakheter i kommunens systemer som i verste fall kan muliggjøre økonomisk 

utroskap og korrupsjon. 

 

8 Beskrivelse av budsjettarbeidet i Tana kommune 
 

8.1 Hvordan er ansvar og roller i budsjettarbeidet fordelt?  

Om økonomiplan og budsjett fremgår følgende av kommunens økonomireglement:  

 

• «Økonomiplan og budsjett utarbeides årlig og omfatter siste års regnskap, inneværende 

års budsjett og de fire neste budsjettår. Første år i økonomiplan er neste års budsjett. 

Økonomiplanen og årsbudsjett skal behandles parallelt i 2. halvår.  

• Ved oppstart av arbeid med økonomiplan og budsjett skal rådmannen utarbeide 

konsekvensjustert brutto budsjett for planperioden basert på seneste vedtatte 

årsbudsjett med korrigeringer for endelig vedtatte endringer og andre justeringer som 

ansees som bundne.  
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• Rådmannens forslag skal være spesifisert på respektive områder i nettobeløp. 

Investeringsprosjekter skal fremkomme enkeltvis under respektive områder. 

• Til de enkelte bevilgninger som kommunestyret vedtar skal det knyttes mål og premisser.  

• Økonomiplanen skal bygge på kommuneplanens langsiktige del, de forutsetninger og 

økonomiske anslag som fremgår av Kommuneøkonomiproposisjonen og Revidert 

nasjonalbudsjett som legges fram i mai hvert år. Videre skal det foretas en drøfting av 

den økonomiske handlefriheten de ulike år i planperioden.  

• Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av disse i 

budsjettåret.  

• Kommunestyrets prioriteringer samt de målsettinger og premisser som budsjettet 

bygger på, skal komme tydelig frem.  

• Økonomiplan og budsjett skal fremstilles i ett samlet dokument, hvor drifts- og 

investerings-budsjettet inngår.  

• Rådmannens forslag kan etter anmodning forelegges hovedutvalgene, 

administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget (AMU), ansattes organisasjoner, 

eldrerådet, ungdomsrådet og rådet for funksjonshemmede til behandling i åpne møter 

3.3  

• Formannskapet lager innstilling i åpent møte til kommunestyret.  

• Kommunestyret vedtar selv kommunens økonomiplan og årsbudsjett.  

• Økonomiplan og budsjett vedtas etter de minimumskrav som følger av lov og forskrifter. 

Inntektssiden i drifts- og investeringsbudsjettet spesifiseres i henhold til forskriftene 

(budsjettskjema 1A og 2A).  

• Bevilgningene i driftsbudsjettet gis som netto driftsrammer pr resultatenhet 

(budsjettskjema 1B). Bevilgningene i investeringsbudsjettet (linje 1 i budsjettskjema 1A) 

fordeles på ulike prosjekter/rammer i henhold til kommunestyrets vedtak 

(budsjettskjema 2B).  

• I tilknytning til bevilgningene angis kommunestyrets prioriteringer samt de mål og 

forutsetninger som er knyttet opp mot bevilgningene.» 
 

Tana kommune benytter flere digitale verktøy på området for budsjettering og økonomistyring. 

Arena benyttes til budsjettering for hele kommunen. Bruk av Arena i budsjettarbeidet skal 

minske risiko for feilbudsjettering, blant annet fordi lønnssatser overføres automatisk fra 

lønnssystemet. Visma Ressursstyring benyttes til turnusbudsjettering og Momentum brukes til 

budsjettering på området for selvkost. Kommunen benytter også kommunalbankens system 

KBN Finans til å budsjettere låneopptak. 

Revisor har gjennom flere kilder, herunder ved intervju med ansatte og tidligere ansatte i 

kommunen, innhentet informasjon om budsjettprosessen i kommunen. Det skal ha vært 

tidligere rådmann som har hatt hovedansvaret for budsjettprosessen. På spørsmål til tidligere 

økonomisjef om hvilken rolle hun hadde i budsjettprosessen, har hun svart at hun ikke hadde 

en ledende rolle i budsjettarbeidet. Tidligere rådmann hadde også ansvar for oppfølging av den 

enkelte leder i budsjettarbeidet. Virksomhetslederne er også involvert i det innledende 

budsjettarbeidet.  
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8.2 Hvordan fastsetter administrasjonen forslag til budsjett?  

Av kommunens økonomireglement fremgår følgende: 

• «For at budsjettoppfølgingen skal være mest effektiv, skal det i størst mulig grad foretas 

periodiseringer av budsjettets driftsdel etter at kommunestyret har vedtatt budsjettet. 

• Rådmannen skal ved utgangen av hver måned gjøre nødvendige avviksvurderinger i forhold til 

budsjettet, og iverksette de eventuelle justeringer i driften som er nødvendig for å innarbeide 

avvikene. 

• Ved fare for overskridelser på den budsjettrammen som det enkelte nivå har får seg tildelt, skal 

det fremmes sak for det organ/enhet som kan ta stilling til den budsjettjusteringssak som 

fremmes.» 

 

Det er i hovedsak verktøyet Arena som benyttes i budsjetteringsarbeidet. Regnskap fra 

foregående år blir lastet over i dette systemet. Revisor har fått informasjon om at hver 

enhetsleder da må inn å gi en forklaring dersom det på deres område var avvik mellom regnskap 

og budsjett. 

Revisor har fått informasjon om at budsjettprosessen normalt har startet ved at det ble innkalt 

til et oppstartsmøte for budsjettarbeidet, der alle virksomhetslederne samarbeidet. Her ble det 

også gjort en felles gjennomgang av hva som skulle gjøres, og spørsmål ble drøftet og besvart. 

Virksomhetslederne har ansvar for å fremlegge budsjettforslag for sine virksomheter. 

Kommunalsjefene hjelper sine virksomhetsledere med disponeringer, kuttforslag og lignende. 

Revisor har fått informasjon om at tidligere rådmann hadde utarbeidet et Excel-ark som ble 

benyttet i budsjettarbeidet. Der ble det lagt inn budsjett for de ulike sektorene, og dersom 

skjemaet viste vesentlig avvik mellom tidligere budsjett/regnskap, så skal rådmannen ha bedt 

om en skriftlig forklaring på avviket. I skjemaet ble det også satt opp matriser som viste vekst 

i budsjettet på de ulike områdene. 

Tidligere rådmann har gjennomført første del av budsjettprosessen med kommunens enhets- og 

virksomhetsledere, før budsjettet legges frem til politisk behandling. Administrasjonen ved 

rådmann legger så frem et forslag, der også kuttforslag inngår. Kommunestyret får også tilgang 

til tiltak som ikke er innarbeidet i budsjettet, men som kan velges, såkalte alternative forslag. 

Dette kan eksempelvis være nedlegging av skoler. Kommunestyret gis også satsningsforslag 

som det kan velges i. 

Revisor har fått informasjon om at det i budsjettprosessen for 2020 er gjort noen endringer. 

Formannskapet innstiller nå til kommunestyret, der de reelle politiske prioriteringene fremgår. 

Tidligere ble det innstilt i tråd med rådmannens forslag, og forslagene fra de politiske partiene 

ble ikke lagt fram før på budsjettmøtet til kommunestyret.  

Revisor har fra flere ansatte og tidligere ansatte i Tana kommune fått informasjon om hvordan 

de har opplevd budsjettprosessen i kommunen. Vi har fått informasjon om at utgangspunktet i 

budsjettarbeidet var at ingen virksomhetsledere skulle ha økning på mer enn 3 % i budsjettet 

sammenlignet med året før. Flere virksomhetsledere, deriblant den tidligere kommunale lederen 

som var virksomhetsleder på IT-avdelingen, skal i flere år ha hatt større økninger enn dette. 

Vedkommende oppgir å ha tatt opp dette ved flere anledninger, men at økningen i IT-budsjettet 

alltid hadde en forklaring. Vedkommende opplevde at det aldri ble undersøkt nærmere eller gått 

i dybden på hvorfor det var stor økning i IT-budsjettet. Vedkommende bekrefter at den tidligere 

kommunale lederen over flere år klarte å øke IT-budsjettet. Dette er sammenfallende med 
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informasjon som vi har fått fra en annen ansatt i kommunen om vedkommendes erfaring med 

budsjettprosessen. Vedkommende har informert om flere ganger å ha stilt spørsmål ved hvorfor 

IT-avdelingen ikke trengte å kutte i sine budsjett, når de andre sektorene måtte kutte. Det skal 

da ha blitt gitt forklaringer som vedkommende ikke forsto på grunn av manglende IT-

kompetanse, og vedkommende måtte bare stole på de svarene som ble gitt.   

 

En av informantene har informert revisor om at de kommunale lederne fikk frister i 

budsjettprosessen, herunder frist til å levere budsjettforslag samt frist til å levere forslag til kutt 

i sine budsjett. Den tidligere kommunale lederen skal ifølge informanten ofte ha oversittet 

fristene. Dette skal ha medført at innsparingstiltakene som ble foreslått i budsjettene til de 

lederne som leverte sine forslag innenfor frist skal ha blitt valgt, og at det ikke ble snakk om å 

kutte i budsjettet for IT-området da disse forslagene kom inn for sent. 
 
 

8.3 Hvilke regler, retningslinjer og rutiner gjelder for budsjettrapportering?  

Av kommunens økonomireglement fremgår følgende: 

• «Kommunestyret skal hvert tertial få forelagt tilstandsrapport så langt i året som viser avvik 

sett i forhold til de mål og premisser som er vedtatt i årsbudsjettet. Vesentlige avvik skal 

kommenteres særskilt med angivelse av hvilke tiltak som blir iverksatt for at måloppnåelsen 

skal finne sted. Prognoser for resten av året beskrives i rapporten.  

• For investeringsprosjekter skal framdriften og økonomiske forhold kommenteres. 

Investeringsprosjekter skal fremlegges for kommunestyret. 

• Rådmannen skal fremlegge en tilstandsrapport for respektive områder til behandling i 

respektive hovedutvalg.» 

 

Tidligere rådmann gav politikerne tilgang til budsjettmodulen, slik at politisk nivå fikk 

muligheten til å følge med på rådmannens vurderinger før administrasjonens forslag ble lagt 

frem. Formannskapet og økonomiutvalget ble orientert fortløpende om viktige hendelser i 

prosessen. Revisor har fått informasjon om at det har vært diskutert om budsjettprosessen skulle 

ha vært startet tidligere. Imidlertid har dette vært krevende da mange sentrale forhold ikke er 

klart før omtrent en måned før administrasjonens forslag fremlegges. Revisor har også fått 

informasjon om at det har vært arbeidet med å koble handlingsdelen tettere på økonomiplanen, 

men at dette har vært en krevende øvelse.  

Kommunalsjefene skal ha gitt signaler om at de for sent har fått tilbakemelding om hvordan de 

ligger an i forhold til budsjett, og at det når budsjettene har blitt vedtatt har tatt lang tid før de 

har kommet inn i regnskapssystemet. Dette skjer ikke før forrige års regnskapsavslutninger er 

gjort, noe som medfører at de er langt ute i budsjettåret før eventuelle feil i budsjettet blir 

avdekket.  
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8.4 Har faktisk rapportering vært gjennomført i tråd med gjeldende regler, 

retningslinjer og rutiner for rapportering?  

Revisor har undersøkt budsjettrapporteringer for budsjett 2018, budsjett 2019 og budsjett 2020. 

Budsjettet for 2018 og økonomiplan 2018-2021 ble vedtatt i kommunestyremøte 14.12.2017. 

Til dette budsjettet har vi funnet at det er gitt to tertialrapporter samt en budsjettregulering:  

• Tertialrapport 1. tertial 2018 og Budsjettregulering nr. 1 juni 2018 ble lagt frem for 

kommunestyret i møte 14.6.2018  

• Tertialrapport 2. tertial 2018 ble lagt frem for kommunestyret i møte 15.11.2018 
 

Budsjettet for 2019 og økonomiplan 2019-2022 ble vedtatt i kommunestyret i møte 13.12.2018. 

Til dette budsjettet har vi funnet at det er gitt to tertialrapporter samt tre budsjettreguleringer:  

• Budsjettregulering nr. 1 ble fremlagt for kommunestyret i møte 4.4.2019  

• Tertialrapport 1 2019 og Budsjettregulering nr. 2 – 2019 ble lagt frem for 

kommunestyret i møte 13.6.2019. 

• Sak kalt Tertialrapport 2. tertial 2019 ble lagt frem for kommunestyret i møte 

14.11.2019  

• Sak kalt budsjettregulering nr. 3 – 2019 ble lagt frem for kommunestyret i møte 

12.12.2019 
 

Budsjettet for 2020 og økonomiplan 2020-2023 ble vedtatt av kommunestyret i møte 

12.12.2019. Til dette budsjettet har vi funnet at det er gitt to tertialrapporter samt to 

budsjettreguleringer:  

• Tertialrapport nr. 1 samt budsjettregulering nr. 1 lagt frem for kommunestyret i møte 

18.6.2020  

• Tertialrapport nr. 2 lagt frem for kommunestyret i møte 15.10.2020  

• Budsjettregulering nr. 2 lagt frem for kommunestyret i møte 10.12.2020 

 

Ovenstående funn viser at det i 2018, 2019 og 2020 er fremlagt to tertialrapporter per år. Dette 

er i samsvar med det som er bestemt i kommunens økonomireglement.  

 

8.5 Er det rapportert om avvik fra budsjett på IT-området? 

Om budsjettavvik på IT-området, er det i tertialrapportene for regnskap 2018 meldt om 

følgende:  

• Tertialrapport 1. tertial 2018: Det ble rapportert om at bygg-, anlegg- og IT-drift lå an 

til et merforbruk på ca. kr 600 000 i 2018. Det er ikke gitt beskrivelser av hva 

merforbruket skyldtes, og det ble heller ikke lagt opp til regulering av driftsbudsjettet 

på bakgrunn av dette. Det ble opplyst at det heller ikke var behov for regulering av det 

opprinnelige investeringsbudsjettet. 

• Tertialrapport 2. tertial 2018: Det ble rapportert om at bygg-, anlegg- og IT-drift lå an 

til et merforbruk på ca. kr 1 000 000 for 2018. I rapporten fremgår det imidlertid at IT-

drift isolert hadde et mindreforbruk på kr 763 000. 
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Om budsjettavvik på IT-området, er det i tertialrapportene for regnskap 2019 meldt om 

følgende:  

• Budsjettregulering nr. 1: Det ble ikke meldt om reguleringer i budsjett som gjaldt IT-

avdelingen, herunder hverken i drifts- eller investeringsbudsjett.  

• Tertialrapport 1 2019 og Budsjettregulering nr 2 - 2019: Det ble rapportert om at bygg-

, anlegg- og IT-drift lå an til et mindreforbruk på ca. kr 460 000. Mindreforbruket på 

IT-drift isolert var beregnet til kr 150 000.  

• Tertialrapport 2. tertial 2019: Det ble vist til at IT-drift hadde et merforbruk på kr 

192 000. Det ble deretter redegjort for at merforbruket ville justeres i løpet av høsten 

gjennom fakturering av felleskostnader med samarbeidspartnere. 

• Budsjettregulering nr. 3 – 2019: Det ble ikke gjort budsjettreguleringer på IT-området, 

herunder hverken i drifts- eller investeringsbudsjett. 
 

Om budsjettavvik på IT-området, er det i tertialrapportene for regnskap 2020 meldt om 

følgende:  

• Tertialrapport 1: Det opplyses om at det ligger an til et merforbruk på rundt kr 400 000. 

Dette oppgis i hovedsak å være kostnader tilknyttet lisensiering/tjenestekjøp i 

forbindelse med etablering av omfattende hjemmekontorløsning for ansatte innenfor 

administrasjon, skole, helse, pleie- og omsorg og psykiatri  

• Tertialrapport 2, investering: Her ble det informert om at tiltak på mange av IT-

prosjektene var igangsatt, og at budsjettrammen ville disponeres fullt ut. Det ble ikke 

meldt om avvik/overforbruk på investeringsprosjektene.  

• Tertialrapport 2, drift: Det ble informert om at det lå an til et overforbruk på rundt kr 

280 000. Dette skyldtes i hovedsak lisenser og konsulenttjenester i forbindelse med 

etablering av mer omfattende hjemmekontorløsninger på grunn av Covid-19. Tidligere 

hjemmekontorløsning var designet for et mindre antall brukere, og var ikke tilpasset 

behovet som oppsto grunnet Covid-19 der hele organisasjonen måtte ha hjemmekontor.  
 

Revisor har fått informasjon om at enkelte politikere i forbindelse med budsjettbehandling har 

stilt spørsmål ved om alt IT-utstyret som kjøpes inn har vært nødvendig, og om hvorfor det er 

så store bevilgninger på IT-området når det gjøres kutt i øvrige sektorer. Det er imidlertid mange 

av informantene som revisor har snakket med som oppgir at det på grunn av manglende IT-

kompetanse har vært utfordrende å stille spørsmål ved budsjettene eller ta initiativ til oppfølging 

av IT-avdelingen. De fleste ansatte utenfor IT-avdelingen oppgir at de ikke har et bevisst 

forhold til hva som er nødvendig av IT-utstyr, og hva dette koster. Tana er en spesielt 

desentralisert kommune, og ansatte og befolkningen i kommunen for øvrig er avhengig av at 

kommunen har gode IT-systemer som fungerer. Informanter har overfor revisor vist til en 

engstelse for at IT-infrastrukturen ikke skal fungere i desentraliserte virksomheter. Flere 

informanter oppgir at de i ettertid ser at avdelingen burde ha vært fulgt opp nærmere.  

Det er ikke gjort budsjettreguleringer for IT-området i perioden 2018 - 2020. I de undersøkte 

rapporteringene der det er rapportert om avvik fra budsjett på IT-området, er det snakk om 

mindreforbruk eller relativt små merforbruk. Gjennom samtaler med ansatte i kommunen har 

revisor fått informasjon om at IT-avdelingen i all hovedsak holdt seg innenfor sine 

budsjettrammer, og at det ikke ble rapportert om store merforbruk i forhold til budsjett. 

Sammenholdt med informasjon om at budsjettet for IT-avdeling ble økt hvert år, og at det 
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sjelden ble gjort kutt i budsjettet for denne virksomheten, er dette en indikasjon på at de midlene 

som den tidligere kommunale lederen planla å unndra allerede var beregnet inn i 

vedkommendes opprinnelige budsjettforslag. På denne måten har den økonomiske utroskapen 

ikke blitt synliggjort gjennom større budsjettoverskridelser.  

 

8.6 Hvordan følges informasjon i rapporteringer opp?  

Revisor har undersøkt hvordan de rapporteringer som er gitt for regnskapet i 2020 er fulgt opp 

i kommunen. Så vidt revisor kan se er det i budsjettregulering 1 og 2 ikke tatt inn de henholdsvis 

kr 400 000 og 280 000 i merforbruk som ble rapportert om i tertialrapporteringene  

Om generell oppfølging av IT-avdelingen, har revisor funnet at tidligere rådmann brukte å 

sammenligne KOSTRA-tall for Tana kommune med andre kommuner innenfor områder som 

helse- og omsorg og oppvekst. Dette skal ikke ha blitt gjort på IT-området, da ressursene som 

ble brukt på dette området ble ansett som så små i forhold til de større sektorene at det ikke ville 

gi særlig gevinst. Revisor har videre fått informasjon om at det aldri ble gjort noen kontroll av 

bilag eller materiell på IT-området – hverken for drift eller investering. Tidligere rådmann har 

informert om kontrollene som ble gjort i hovedsak var en kontroll av hvorvidt rammer er 

overholdt. 

Revisor har videre informasjon om at bemanningssituasjonen var noe som ble målt innenfor 

alle ansvar – også på IT-avdelingen. Her skal IT-avdelingen ikke ha skilt seg ut fra de øvrige 

virksomhetene i kommunen, og antall ansatte ble vurdert å være riktig ut fra avdelingens 

ansvars- og arbeidsoppgaver. 
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9 Beskrivelse av regnskapsføring 
 

9.1 Hvordan er ansvar og roller fordelt i arbeidet med regnskapsføring?  

KomRev NORD ble revisor for Tana kommune 1.7.2020. Vårt første møte med kommunen var 

i oktober 2020, og saken om den økonomiske utroskapen ble kjent i november 2020. Etter dette 

har det vært flere endringer i personellsituasjonen i kommunen; tidligere økonomisjef har 

sluttet, og det er ansatt en ny person med stillingstittel fagleder økonomi. I tillegg er det ansatt 

en person med stillingstittel rådgiver økonomi.  

Revisor ser at strukturen på fakturaflyten er i stadig endring i kommunen. Innkommende 

fakturaer mottas i stor grad som e-faktura. En ansatt ved økonomienheten foretar pre-

registrering av faktura, og sender så faktura ut i fakturaflyten til attestant og anviser. Tidligere 

kunne en faktura bli sendt til flere ulike attestanter dersom fakturaen skulle kostnadsføres mot 

flere ansvar. Disse rutinene skal nå være endret, slik at faktura kun går til en attestant. 

Kommunen opplyser at de igjen har innført sekvens 3, som er godkjenning av faktura på 

økonomiavdelingen. Faktura blir nå bokført i Xledger. Faktura går deretter til godkjenning i 

forfallsliste og til utbetaling i nettbank. Det er økonomisjef som godkjenner i nettbanken6. 

 

9.2 Har det vært endringer i utgiftsførte kostnader innen IT?  

Revisor har foretatt en gjennomgang av kommunens årlige utgiftsførte kostnader til kjøp av 

varer og tjenester på IT-området, herunder både i driftsregnskap og investeringsregnskap. 

Gjennomgangen viser at utgiftene har variert noe siden kommunen tok i bruk Xledger. Revisor 

har sett på ansvarene 7100 – IT drift og ansvar 7110 – fellestjenester. Våre funn fremgår i det 

følgende.  

 

Tabell 2: Utgiftsførte kostnader på IT-området 2014-2021 

År Driftsregnskap Investeringsregnskap  

2021 2,6 mill. 0,5 mill.  

2020 6,0 mill. 4,8 mill. 

2019 6,9 mill.  2,8 mill.  

2018 5,9 mill. 3,5 mill. 

2017 5,0 mill. 3,2 mill.  

2016 4,9 mill. 2,5 mill.  

2015 6,3 mill. 4,8 mill. 

2014 4,8 mill.  2,2 mill. 

 

Ovenstående tall viser som nevnt at utgiftsførte kostnader på IT-området har variert noe over 

de årene som den økonomiske utroskapen har pågått, og som revisor har tilgang til data for. 

Tallene viser også at det for 2021, etter at den økonomiske utroskapen er gjort kjent og den 

 
6 Revisor er i oktober 2021 informert om at det er foretatt en rutineendring på dette området. Tidligere måtte 

økonomisjef godkjenne regninger i nettbank. Det skal nå være gjort en endring i oppsettet hos Xledger som 

medfører at dette ikke gjøres lengre, og at fakturaer nå blir automatisk utbetalt i bank når forfallslisten i Xledger 

er godkjent. 
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tidligere kommunale lederen ikke lengre er ansatt i kommunen, går mot et noe lavere forbruk 

på IT-området. Det er imidlertid grunn til å påpeke at tallene for 2021 er per september, og at 

en ikke har fullstendig oversikt over hva de endelige utgiftene for 2021 vil være. 

 

9.3 Har regnskapsføringen vært i tråd med regelverk og sentrale føringer?  

Revisor gjør løpende revisjon av Tana kommune i kraft av å være kommunens valgte revisor. I 

forbindelse med revisjonen av årsregnskapet for 2020 har revisor funnet at kommunens 

regnskapsføring i stor grad har vært i tråd med regelverk og sentrale føringer. Revisor har 

imidlertid funnet noen avvik. Disse gjøres rede for i det følgende. 

 

• Kommunen har ikke tilfredsstillende rutiner for avstemming og dokumentasjon av flere 

vesentlige balansekontoer, slik det stilles krav om i bokføringsloven § 11  

• Kommunen har ikke tilfredsstillende rutiner for lukking av regnskapsperioder, slik det 

stilles krav om i bokføringsloven § 7 annet ledd  

• Kommunen har ikke tilfredsstillende rutiner for retting av bokførte opplysninger, slik 

det stilles krav om i bokføringsloven § 9  
 

Som påpekt tidligere i rapporten har revisor også funnet at kommunen ikke har tilfredsstillende 

rutiner for attestasjon og anvisning. De ovenstående forhold er påpekt i revisjonsbrev nr. 4. 

Revisors vurderinger av regnskapsføringen i Tana kommune opp mot gjeldende regelverk 

begrenser seg til funn fra 2020. For de øvrige årene som inngår i undersøkelsesperioden for 

denne rapporten. (2018-2019) har KomRev NORD ikke vært revisor for Tana kommune, og vi 

har dermed ikke inngående kjennskap til regnskapsføringen som har vært gjort i denne 

perioden. 

 

10 Øvrige funn  
Gjennom våre undersøkelser har revisor fått en forståelse av at den tidligere kommunale lederen 

har hatt stor tillitt i organisasjonen. Vi har blant annet fått opplyst at han har fungert som 

rådmannens stedfortreder. Gjennom intervjuer med flere ansatte og tidligere ansatte i Tana 

kommune har vi fått beskrivelser av den tidligere kommunale lederen som tilsier at han har 

vært oppfattet som svært arbeidsom og med høy arbeidskapasitet og gjennomføringsevne. Han 

skal ha vært involvert på mange områder i kommunen, noe som understøttes av det faktum at 

han var virksomhetsleder for både IT-avdelingen og bygg- og anleggsavdelingen. Det fremstår 

for revisor som at vedkommendes virksomheter i liten grad har blitt kontrollert, og at noe av 

forklaringen på dette er den store tilliten som vedkommende leder var gitt innad i 

organisasjonen. Dette er et forhold som etter revisors syn kan ha bidratt til at den økonomiske 

utroskapen har latt seg gjennomføre. På spørsmål til tidligere rådmann om hvordan han trodde 

underslaget kunne pågå over så lang tid, har han svart at tillitsforholdet til vedkommende leder 

ble for stort, og at kontrollene ble for få.  
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11 Endringer i internkontroll etter november 2020 
Av revisjonsbrev nr. 1 av 24.11.2020 ble det fra revisors side påpekt manglende internkontroll 

ved attestasjon og anvisning av faktura i Tana kommune. Daværende rådmann ga følgende 

tilbakemelding på revisjonsbrevet:  

• Rutinen om at det i virksomhetene skal være en attestant og en anviser er nå innskjerpet. 

Attestanten skal gis opplæring og skal følge oppgavene presisert i 

anvisningsreglementets pkt. 7. Det er satt inn et tredje ledd i fakturaflyten ved at 

økonomiavdelingen godkjenner som siste ledd. I tillegg må nå alle utbetalinger 

godkjennes i nettbanken. Økonomiavdelingen går gjennom fakturaflyt i bilagsfilter og 

sjekker at det er attestant og anviser på alle ledd. Det skal være relevans i forhold til 

attestant og ansvarsområde. Ytterligere tiltak kan vurderes etter tilbakemelding fra 

revisjon og kontrollutvalget. 
 

Revisor adresserer dette forholdet i revisjonsbrev nr. 6 av 17.9.2021. Her skriver revisor at det 

er en alvorlig svikt i internkontrollen at samme person fortsatt både kan attestere og/eller anvise 

faktura. Videre skriver revisor at det er svært viktig at det er en arbeidsdeling mellom attestant 

og anviser slik at internkontrollen bidrar til å redusere medarbeidernes muligheter for å kunne 

begå misligheter. 

Vi har ved våre kontroller avdekket at mange fakturaer også i 2021 på flere ansvar er attestert 

og/eller anvist av bare én person.  

Kommunen har jobbet med dette i 2021 for å få kontroll og pr utgangen av mai har kommunen 

endret oppsettet i regnskapssystemet Xledger slik at feil ikke skal forekomme lengre. Av de 

avvik som vi har funnet så ser vi en klar forbedring etter endring av oppsettet i 

regnskapssystemet etter mai måned. 

Vi ser ved vår kontroll at enkelte ansatte på økonomiavdelingen attesterer og anviser for andre 

ansvar i kommunen. Flere av disse er også attestert og/eller anvist av bare én person. Vi ser at 

de fleste av disse er før endring av oppsettet i regnskapssystemet. Revisor har bedt om svar på 

hvilket ansvar de ansatte på økonomiavdelingen skal ha for faktura tilhørende andre ansvar i 

kommunen fremover. Vi har også spurt om hvorvidt de ansatte på økonomiavdelingen har 

tilstrekkelig informasjon/kunnskap til å attestere og/eller anvise faktura til andre ansvar i 

kommunen. 

Rådmannen opplyser i sitt svarbrev til revisor at det er satt inn et tredje ledd i fakturaflyten, ved 

at økonomiavdelingen godkjenner som siste ledd. Her opplyser kommunen at dette leddet ikke 

sjekker om faktura både har vært attestert og godkjent, da det er blitt vurdert til å være for 

tidkrevende.  
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12 Oppsummering 
 

Revisor har på bestilling fra kontrollutvalget i Tana kommune gjort undersøkelser av 

økonomisk internkontroll i Tana kommune, med sikte på å avdekke hvilke mangler og 

svakheter i internkontrollen, eller andre forhold i organisasjonen, som har muliggjort 

økonomisk utroskap fra en betrodd kommunal leder over flere år. Revisors undersøkelser har 

vist at det er flere kontrollmekanismer i organisasjonen Tana kommune som ikke har fungert 

tilfredsstillende. Vi har også i foreliggende rapport vist til andre forhold som kan ha vært 

medvirkende faktorer til at den økonomiske utroskapen har latt seg gjennomføre. I det følgende 

gis en oppsummering av de mest sentrale funn som er gjort i arbeidet med denne rapporten. 

 

Manglende opplæring i økonomiske kontrollhandlinger og kjennskap til kommunale 

reglementer  

Ansatte på IT-avdelingen som er delegert attestasjonsmyndighet har ikke fått opplæring i hva 

ansvaret innebærer, og hvilke kontrollhandlinger som skal gjennomføres. Kommunale 

reglementer, der disse forholdene fremgår, er ikke i tilstrekkelig grad kommunisert ut til, og 

gjort kjent for de ansatte i kommunen. Dette har fått den konsekvens at fiktive fakturaer har gått 

til utbetaling uten at de har blitt nærmere kontrollert.  

 

Manglende etterlevelse av regelverk for attestasjon- og anvisning  

Regelverket for attestasjon og anvisning i kommunen er på flere punkter ikke overholdt; først 

ved at samme person ved flere anledninger har attestert og anvist samme faktura. Deretter ved 

at en rekke fakturaer er attestert uten at det er foretatt kontrollhandlinger som er påkrevd etter 

regelverket. Fakturaer er også gått rett til anvisning, uten at det er gjennomført attestasjon. 

 

Manglende fordeling av ansvar for internkontrollen 

I foreliggende rapport er det vist til flere forhold som indikerer et manglende fokus på 

økonomisk internkontroll i kommunen. Revisor har funnet at det mangler stillingsbeskrivelser 

for de ansatte på økonomiavdelingen, og at de ansatte heller ikke har hatt en klar bevissthet 

rundt deres ansvar for utvikling og gjennomføring av den økonomiske internkontrollen. Ansvar 

og oppgavefordeling knyttet til den økonomiske internkontrollen er ikke skriftlig nedfelt. De 

ovenstående forhold har fått den konsekvens at kommunen ikke har hatt et tilfredsstillende 

system for internkontroll, noe som i sin tur har medvirket til at den økonomiske utroskapen har 

latt seg gjennomføre. 
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Manglende rutiner for varsling 

Revisors funn viser at flere ansatte i kommunen ikke er kjent med hvordan de går frem for å 

varsle om kritikkverdige forhold i organisasjonen. Revisor har også fått informasjon om en 

kultur i kommunen som skal ha gjort at ansatte ikke ønsker å varsle om slike forhold av frykt 

for personlige konsekvenser eller konsekvenser for sin egen arbeidssituasjon. Det er 

nærliggende å tro at disse forholdene kan ha medvirket til at ansatte har unnlatt å varsle om 

kritikkverdige forhold i organisasjonen, herunder forhold tilknyttet den økonomiske utroskapen 

eller vedkommende leder som gjennomførte den. 

 

Manglende oppfølging og kontroll med budsjett på IT-avdelingen 

Revisors funn indikerer at det har vært lite oppfølging med IT-avdelingen og dens 

virksomhetsleder. Dette gjelder både for varebestilling- og beholdning, fakturaflyt og betalinger 

samt budsjettoppfølging. Her er imidlertid grunn til å påpeke at det, så vidt revisor forstår, ikke 

har vært store merforbruk i forhold til budsjett på IT-området i den perioden den økonomiske 

utroskapen har foregått. Dette kan være en forklaring på hvorfor økonomistyring på IT-området 

ikke er et område som er prioritert å følge opp i kommunen. Etter revisors oppfatning har den 

tidligere kommunale lederen utformet budsjett for IT-sektoren som har gitt rom for å 

gjennomføre den økonomiske utroskapen. 

 

Svakheter i regnskapssystemet  

I regnskapssystemet Xledger, som Tana kommune har benyttet siden 2014, er det anledning til 

å deaktivere obligatoriske kontrollmekanismer, som for eksempel kravet til at faktura skal ha 

en attestant. Systemet gir også mulighet til å attestere en rekke fakturaer samlet, uten at attestant 

trenger å åpne den enkelte faktura for å kontrollere den. Dersom disse mulighetene har vært 

benyttet i regnskapssystemet, har det redusert kontrollen med de aktuelle fakturaene, og det kan 

ha vært en medvirkende faktor til at den økonomiske utroskapen har latt seg gjennomføre. 

 

Manglende kontroll med bestilling og mottak av varer  

Revisors funn indikerer at det ikke har vært et tilfredsstillende system for mottak av varer etter 

at kommunen avviklet praksisen med bemannet sentralbord. Vi har fått vite om tilfeller der 

varer skal ha forsvunnet fra resepsjonen før det har blitt hentet av bestiller. Det skal også ha 

vært manglende kontroll med hvilke varer som var bestilt, hva det var behov for å bestille, og 

hva kommunen allerede hadde. Revisor har fått informasjon om at kommunen har store 

mengder med utdatert IT-utstyr stående på lager. 

 

Personlige forhold  

Det er revisors oppfatning at den tidligere kommunale lederen har hatt stor tillitt i 

organisasjonen, og at vedkommende skal ha vært involvert på mange områder i kommunen. 

Revisor påpeker at dette i utgangspunktet ikke er en kritikkverdig praksis fra kommunens side. 



38 

 

Det kritikkverdige knytter seg til at tilliten som vedkommende har fått i organisasjonen har ført 

til manglende kontroll med vedkommendes virksomheter.  

Oppsummering og anbefaling 

Etter revisors syn er ovenstående forhold klare indikasjoner på en manglende økonomisk 

internkontroll i Tana kommune. Revisor finner også grunn til å påpeke at tidligere rådmann 

gjennom skriftlig svar på spørsmål fra revisor har opplyst at det i den undersøkte perioden har 

manglet systematisk internkontroll i kommunen. Den manglende kontrollen knytter seg ifølge 

tidligere rådmann til flere områder, herunder oppfølging av at reglementer etterleves, 

oppfølging av IT-seksjonen, kontroll av kjøp opp mot fullmakter og informasjon til ansatte om 

retningslinjer og rutiner. Det er nærliggende å anta at en kombinasjon av de ovenstående 

forholdene har muliggjort den omfattende økonomiske utroskapen som Tana kommune har 

vært utsatt for.  

Revisor anbefaler at Tana kommune utvikler et tilfredsstillende system for internkontroll for i 

fremtiden å kunne forebygge, motvirke og avdekke brudd på lokalt og sentralt regelverk, 

straffbare forhold samt handlinger fra ansatte og eksterne aktører som kan medføre økonomiske 

tap for kommunen. I den nye kommuneloven er det tydeligere definert hva som minimum må 

foreligge som en del av kommunens system for internkontroll. Revisor anbefaler at 

internkontrollsystemet etterleves, og at det er et dynamisk system som endres og oppdateres 

ved behov og basert på lokale risikoforhold. Revisor påpeker særlig viktigheten av å ha 

tilfredsstillende rutiner for attestasjon og anvisning, som påpekt ved flere anledninger etter at 

KomRev NORD overtok ansvaret som Tana kommune sin valgte revisor. Revisor anbefaler 

også, på bakgrunn av rådmannens svar til revisjonsbrev nr. 6, at kommunen vurderer å innføre 

en rutine for kontroll på alle bilag over en viss sum.  
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13 Referanser 
      

Lov 25.9.1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (opphevet) 

Lov 19.11.2004 nr. 73 om bokføring  

Lov 22. juni 2018 nr. 83 om kommuner og fylkeskommuner  

Økonomireglement for Tana kommune, vedtatt i kommunestyret 15.11.2018 under sak 

58/2018  

https://www.kommunal-rapport.no/nyheter/kommunal-leder-siktet-for-grov-korrupsjon-skal-

ha-puttet-flere-millioner-kroner-i-egen-lomme/134200!/ 22.9.2021 

https://www.tana.kommune.no/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


