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Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Bakgrunnen for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2013 –
2016, vedtatt av kommunestyret i Kautokeino den 10. desember 2012 (sak 68/12). Det
framgår av planen at det skal utføres en forvaltningsrevisjon av forvaltningen av kommunens
næringsfond.
I plan for forvaltningsrevisjon heter det at:
«Kautokeino kommune ble i 2002 gitt status som omstillings- og nyskapningskommune av
Kommunal- og regionaldepartementet. Fra 2003 til 31.12.2009 ble Kautokeino kommunes
næringspolitiske arbeid utført av det kommunale foretaket Goahtebeallji KF. Som følge av at
Finnmark fylkeskommune reduserte bevilgningene til næringsutvikling i kommunen vedtok
kommunestyret i Kautokeino i desember 2009 å legge ned det kommunale foretaket. Fra 2010
har arbeidet med næringsutvikling skjedd gjennom kommunens eget administrative og
politiske apparat. Det er formannskapet som er fondsstyre.
Kommunen har egne retningslinjer for tildeling av tilskudd fra kommunens næringsfond.
Disse ble vedtatt av kommunestyret i mars 2010. Her fremgår det at formålet er å bidra til å
utvikle et variert og konkurransedyktig næringsliv i kommunen. Kommunen har også et
kraftfond med egne retningslinjer. I tillegg har kommunen en strategisk plan for utvikling og
nyskapning i kommunen. Denne er imidlertid relativt gammel, det vil si vedtatt av
kommunestyret i april 2003.
I kommunens økonomiplan 2012-2015 er en av hovedsatsningsområdene «å utvikle
Kautokeino kommune som et attraktivt samisk samfunn for både innbyggere og næringsliv».
I planen sies det videre at arbeidsledigheten i kommunen er høy, og at det fortsatt er
nødvendig med satsning på næringsutvikling og økt sysselsetting, samt at strategisk
næringsplan er et viktig grunnlag for dette arbeidet.
Kommunen har balanseført bevilgninger til næringsformål per 31.12.2011 på om lag 2,9
millioner.

Det foreligger alltid en risiko for at tilskudd ikke gis i tråd med retningslinjene for fondet. Det
er også alltid en risiko for at tilskudd fra fondet ikke fører til nye arbeidsplasser.
Området er vesentlig både fra et økonomisk perspektiv, et brukerperspektiv, et politisk
perspektiv og et samfunnsperspektiv.»
Forslag til problemstillinger:
Formålet med prosjektet vil være å undersøke hvorvidt Kautokeino kommunes tildeling av
tilskudd fra det kommunale næringsfondet skjer i tråd med gjeldende retningslinjer. I dette
ligger det å undersøke om tildelingen skjer i tråd med både statlige retningslinjer og
kommunens egne retningslinjer på området.
Revisjonen foreslår følgende hovedproblemstilling for undersøkelsen:
Skjer tildelingen av tilskudd fra Kautokeino kommunes næringsfond i tråd med regelverk
og retningslinjer?
Gjennomføring:
Undersøkelsen vil etter planen startes opp i løpet av høsthalvåret 2016. Datainnsamlingen vil
skje ved hjelp av intervju, dokumentanalyse og regnskapsanalyse. Etter dette vil resultatene
av undersøkelsen (rapporten) bli sendt på verifisering til de reviderte enhetene, på høring til
rådmannen og til behandling i kontrollutvalg og kommunestyret.
Revisjonskriterier:
Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte
forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Revisjonskriteriene i denne
undersøkelsen vil i hovedsak bli utledet fra følgende kilder:
 Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 Retningslinjer for tildeling av tilskudd fra Kautokeino kommunes næringsfond
Avgrensing:
Av både praktiske og ressursmessige grunner vil det være nødvendig å foreta en avgrensning
av undersøkelsen. Tidsmessig vil undersøkelsen i all hovedsak være avgrenset til de siste tre
årene. Vi vil ikke gjennomgå alle tildelingene som er foretatt i perioden, men foreta et utvalg.
Forslag til vedtak:
1) Kontrollutvalget vedtar følgende hovedproblemstilling for forvaltningsrevisjonsprosjektet
Forvaltning av næringsfondet:
Skjer tildelingen av tilskudd fra Kautokeino kommunes næringsfond i tråd med regelverk
og retningslinjer?

2) Kontrollutvalget overlater til revisjonen å utarbeide underproblemstillinger og eventuelle
tilleggsproblemstillinger i tilknytning til den nevnte hovedproblemstillingen.

