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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2018 og
bestiller en forvaltningsrevisjon med fokus på habilitet i Melhus kommune.
Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets første
møte i 2018 til orientering.
Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat
innen 31.05.2018.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av
utvalget

Utrykt vedlegg:
Revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2018, vedtatt av Melhus kommunestyre på møte
den 21. november 2017 i sak 88/17

Saksutredning
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av revidert
plan for forvaltningsrevisjon for 2016 – 2018, lagt premissene for
forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 2018.
Følgende fokusområder ble prioritert for forvaltningsrevisjon i revidert plan:
1. Habilitet
2. Skoleskys
3. Sykefravær
4. Ulovlighetsoppfølging

Kontrollutvalget har diskutert Melhus kommune sin praksis vedr. habilitet på noen av
utvalgets møter i 2015, 2016 og 2017. Utvalget fikk i oktober 2017 en henvendelse
fra tidligere leder og nåværende varamedlem i kontrollutvalget vedr. oppslag i
Trønderbladet om inhabilitet. På bakgrunn av denne henvendelsen, diverse oppslag i
media, samt tidligere saker om habiltetsvurderinger i kontrollutvalget så ba utvalget
kommunestyret om å få sette i gang en forvaltningsrevisjon med fokus på habilitet i
Melhus kommune.
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting av mulige
problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen.
Revisjon Midt-Norge IKS vil være tilstede under kontrollutvalgets behandling av
saken.
Vi gjengir omtalen av prosjektet fra revidert plan for forvaltningsrevisjon for
2016 – 2018:
Habilitet
Formålet med habilitetsreglene er å sikre korrekte avgjørelser, opprettholde
tilliten til dem som fatter avgjørelsene, og beskytte beslutningstakerne mot at

det sås tvil om deres troverdighet. At saker behandles på en objektiv måte er
avgjørende for at allmennheten skal ha tillit til at det skjer en forsvarlig
saksbehandling i forvaltningen. Det er ikke i seg selv kritikkverdig å være inhabil.
Men det er kritikkverdig hvis en folkevalgt eller en tjenestemann ikke fratrer ved
inhabilitet. Konsekvensen av inhabilitet kan bli at vedtaket blir ugyldig.
Aktuelle innfallsvinkler kan være om Melhus kommune gir tilstrekkelig opplæring til
folkevalgte vedr. habilitetsreglene, om rutiner vedr. habilitet følges før og i møtene,
og om administrasjonen har tilstrekkelig kunnskap om habilitetsreglene.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av
problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen.
Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget til orientering på
utvalgets første møte i 2018, og endelig rapport ferdigstilles med oversendelse til
kontrollutvalgets sekretariat innen 31.05.2018.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av
utvalget.

