Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune
Arkivsak:

18/245

Møtedato/tid:

03.05.2018 Kl 09:30

Møtested:

Rådhuset, Formannskapssalen

Møtedeltakere:
Ann Karin Haugen, leder
Helge A. Halvorsen, nestleder
Morten Sørløkken
Per Bjarne Bonesvoll
Kirsten G. Frøseth
Forfall:
Andre møtende:
Rådmannen
Brit Dragåshaug, økonomisjef
Ola Wang, Midtre Gauldal Næringsselskap KF
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge SA
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Kopi: Varamedlemmer, Ordfører, Rådmann, Revisjon Midt-Norge SA

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Eva J. Bekkavik på telefon 468 51 950, eller e-post: eva.bekkavik@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim 26.04.2018

Ann Karin Haugen (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Eva J. Bekkavik
rådgiver, Konsek Trøndelag
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Sakliste
Saksnr.
08/18
09/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra møte 01.03.2018
Regnskap og revisjonsberetning 2017 Midtre Gauldal kommune kontrollutvalgets uttalelse
Regnskap og revisjonsberetning 2017 Midtre Gauldal Næringsselskap KF Kontrollutvalgets uttalelse
Orientering til kontrollutvalget vedr. eierstrategier
Orientering til kontrollutvalget vedr. opprettelsen av kommunalsjefstillinger
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med
utviklingshemming - orientering til kontrollutvalget
Referatsaker
Eventuelt
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Godkjenning av protokoll fra møte 01.03.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
03.05.2018

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/245 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 01.03.2018 godkjennes.
Utrykt vedlegg:
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 01.03.2018 (utsendt tidligere)

Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.
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Saknr
08/18

Regnskap og revisjonsberetning 2017 Midtre Gauldal kommune kontrollutvalgets uttalelse
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
03.05.2018

Saknr
09/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
16/178 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal kommunes årsregnskap for 2017
oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i
regnskapssaken.
Vedlegg
Kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet for 2017
Revisors beretning 2017
Utrykt vedlegg
Årsberetning og årsregnskap for 2017 for Midtre Gauldal kommune

Saksutredning
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget
skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om
årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være
formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir
innstilling til kommunestyret. Administrasjonen er invitert til møtet i kontrollutvalget for å
orientere om regnskap og årsmelding og svare på spørsmål.
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført årsrevisjonen for Midtre Gauldal kommune for 2017
i samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal
revisjonsskikk og vedtatte revisjonsstandarder.
Revisjonsberetning er avgitt 12.04.2018. Revisor konkluderer med at regnskapet er avgitt i
samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den
finansielle stillingen per 31. desember 2017.
Regnskapet for Midtre Gauldal kommune viser et mindreforbruk på i overkant av 15,5
millioner kroner. Resultatet før finanstransaksjoner (brutto driftsresultat) viser et positivt
resultat på i overkant av 15,4 millioner kroner. Resultatet før regnskapsmessig bruk og
avsetninger til fond (netto driftsresultat) viser et positivt resultat på i overkant av 25,4
millioner kroner.
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors beretning og det foreliggende
årsregnskapet for Midtre Gauldal kommune for 2017.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor er kontrollutvalgets sekretariat av den
oppfatning at årsregnskapet og årsrapporten for Midtre Gauldal kommune gir et forsvarlig
uttrykk for kommunen sin virksomhet i 2017 og Midtre Gauldal kommunes økonomiske
stilling pr. 31.12.2017.
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for
Midtre Gauldal kommune for 2017 som det fremgår av vedlegget ”Kontrollutvalgets uttalelse
til regnskapet for 2017”.
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Til kommunestyret i Midtre Gauldal kommune

Kontrollutvalgets uttalelse til Midtre Gauldal kommunes
årsregnskap for 2017
Kontrollutvalget har i møte 03.05.2018, sak 9/2018 behandlet Midtre Gauldal
kommunes årsregnskap for 2017.
Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter, noteopplysninger og pliktige budsjettopplysninger.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetning
datert 12.04.2018 og administrasjonssjefens årsmelding. I tillegg har
oppdragsansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig
informasjon om aktuelle problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget.
Årsregnskapet for Midtre Gauldal kommune for 2017 er avlagt i samsvar med lov og
forskrifter og viser et mindreforbruk på kr. 15.561.510.
Kontrollutvalget mener at regnskapet, sammen med årsberetningen, gir informasjon
om kommunens økonomiske drift i 2017 og den økonomiske stillingen pr.
31.12.2017.
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2017 slik det
er avlagt.

Støren den 03.05.2018

Ann Karin Haugen
Leder, kontrollutvalget

Kopi: Formannskapet
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Regnskap og revisjonsberetning 2017 Midtre Gauldal
Næringsselskap KF - Kontrollutvalgets uttalelse
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
03.05.2018

Saknr
10/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
16/178 - 7
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal Næringsselskap KF sitt årsregnskap
for 2017 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i
regnskapssaken.
Vedlegg
Uttalelse til regnskapet Midtre Gauldal Næringsselskap for 2017
Revisors beretning 2017
Årsregnskap 2017, styrets beretning 2017, revisors beretning 2017, samt budsjett for 2018
Saksutredning
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaker. Kontrollutvalget skal
i henhold til kommuneloven avgi en uttalelse om årsregnskapet for kommunale foretak før
regnskapet vedtas av kommunestyret.
Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale
foretak gir bestemmelser om dette:
§ 16. Regnskapsfrister og behandling av særregnskap og årsberetning
Særregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv senest
seks måneder etter regnskapsårets slutt. Vedtaket må angi foretakets anvendelse av
regnskapsmessig mindreforbruk, eventuelt positivt årsresultat, eller dekning av
regnskapsmessig merforbruk, eventuelt negativt årsresultat.
Kontrollutvalgets uttalelse er basert på selskapets regnskap for 2017, styrets beretning,
revisjonsberetningen og eventuelle andre forhold som har kommet til kontrollutvalgets
kunnskap.
Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være formannskapet i hende tidsnok til at
formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir innstilling til kommunestyret.
Fristene for avleggelse av regnskap og årsberetning fremgår av forskrift om særbudsjett,
særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale foretak:
§ 16. Særregnskapet skal være avlagt av foretakets styre innen 15. februar året etter
regnskapsåret. Årsberetningen skal avgis uten ugrunnet opphold, og senest innen 31. mars
året etter regnskapsåret.
Fristene er satt med utgangspunkt i at revisor kan avgi sin beretning innen fristen som er den
15. april. Dette for å sikre en betryggende behandling av årsregnskapet og årsberetningen i
kontrollutvalg, formannskap og kommunestyre før utgangen av juni.
Regnskap og årsberetning er avlagt av foretakets styre og daglig leder 12.04.2018.
Regnskapet for Midtre Gauldal Næringsselskap KF viser et regnskapsmessig overskudd på
kroner 1.137.545.
PricewaterhouseCoopers AS (pwc) har gjennomført årsrevisjonen for Midtre Gauldal
Næringsselskap KF for 2017 i samsvar med regnskapsloven, tilhørende forskrifter og i
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henhold til god revisjonsskikk i Norge og vedtatte revisjonsstandarder.
Revisjonsberetning er avgitt 12.04.2017. Revisor konkluderer med at regnskapet er avlagt i
samsvar med lov, forskrifter og god regnskapsskikk i Norge og gir et rettvisende bilde av
selskapets finansielle stilling pr. 31.12.2017.
Daglig leder i Midtre Gauldal Næringsselskap KF er invitert til møtet i kontrollutvalget for å
orientere om regnskap og årsberetning, samt å svare på spørsmål fra utvalget.
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors beretning og det foreliggende
årsregnskapet for Midtre Gauldal Næringsselskap KF for 2017.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor er kontrollutvalgets sekretariat av den
oppfatning at årsregnskapet og årsrapporten for Midtre Gauldal Næringsselskap KF gir et
forsvarlig uttrykk for selskapets sin virksomhet i 2017 og selskapets finansielle stilling pr.
31.12.2017.
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for
Midtre Gauldal Næringsselskap KF for 2017 som det fremgår av vedlegget «Kontrollutvalgets
uttalelse til regnskap 2017 for Midtre Gauldal Næringsselskap KF».
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Til kommunestyret i Midtre Gauldal kommune

Kontrollutvalgets uttalelse til Midtre Gauldal Næringsselskap KF
sitt årsregnskap 2017
Kontrollutvalget har i møte 03.05.2018, sak 10/2018 behandlet Midtre Gauldal
Næringsselskap KF sitt årsregnskap for 2017.
Årsregnskapet består av driftsregnskap, balanseregnskap, noteopplysninger.
Regnskapet er avgitt av selskapets styre og daglig leder, regnskapet er avgitt
12.04.2018.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetning
datert 12.04.2018 og styrets årsberetning. I tillegg har daglig leder supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger under
behandlingen i kontrollutvalget.
Årsregnskap og årsberetning ble avlagt 12. april. Fristen for avleggelse av
årsregnskap og årsberetning er henholdsvis 15. februar og 31. mars.
Årsregnskapet for Midtre Gauldal Næringsselskap KF for 2017 er avlagt i samsvar
med lov og forskrifter og viser et årsresultat på kroner 1.137.545.
Kontrollutvalget mener at regnskapet, sammen med årsberetningen, gir informasjon
om selskapets økonomiske drift i 2017 og den økonomiske stillingen pr 31.12.2017.
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Midtre Gauldal
Næringsselskap KF sitt årsregnskap for 2017 og anbefaler kommunestyret å
godkjenne regnskapet.
Kommunestyret anbefales videre å vedta at årsresultatet disponeres på følgende
måte: kroner 1.137.545 avsettes til annen egenkapital.

Støren den 03.05.2018

Ann Karin Haugen
Leder, kontrollutvalget

Kopi: Formannskapet
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Orientering til kontrollutvalget vedr. eierstrategier
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
03.05.2018

Saknr
11/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/93 - 13
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Orientering til kontrollutvalget vedr. status eierstrategier
Saksutredning
Rådmannen orienterte kontrollutvalget vedr. status i utarbeidelsen av eierstrategier på
utvalgets møte 27.04.2017 i sak 09/2017. Det var ønskelig fra det nedsatte utvalget for
eierstrategier å bruke tiden frem til oktober 2017 for å arbeide videre med eierskapsmelding
og strategi.
I forbindelse med kontrollutvalgets oppfølging av vedtak så har kontrollutvalget bedt om en
ny orientering vedr. status i utarbeidelsen av eierstrategier.
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 09.04.2018 bedt rådmannen om å gi
kontrollutvalget en orientering på utvalgets møte 03.05.2018.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.
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Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 16/93-14
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 09.04.2018

Midtre Gauldal kommune
Rådhuset
7290 STØREN

Orientering til kontrollutvalget vedr. status eierstrategier
I forbindelse med kontrollutvalgets oppfølging av vedtak så ber kontrollutvalget om en ny
orientering vedr. status i utarbeidelsen av eierstrategier.
Rådmannen orienterte kontrollutvalget vedr. status i utarbeidelsen av eierstrategier på
utvalgets møte 27.04.2017 i sak 09/2017. Det var ønskelig fra det nedsatte utvalget for
eierstrategier å bruke tiden frem til oktober 2017 for å arbeide videre med eierskapsmelding
og strategi.
Under henvisning til kontrollutvalgets oppfølging av vedtak, ber vi herved om at rådmannen i
Midtre Gauldal kommune orienterer på kontrollutvalgets møte 03.05.2018 (på rådhuset)

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Eva J. Bekkavik
rådgiver

Kopi til:
Kontrollutvalgets leder
Ordfører

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Kongensgt. 9
7013 Trondheim
post@konsek.no

25

Telefon: 468 51 950
Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Orientering til kontrollutvalget vedr. opprettelsen av
kommunalsjefstillinger
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
03.05.2018

Saknr
12/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/93 - 12
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Orientering til kontrollutvalget vedr. opprettelsen av kommunalsjefstillinger
Saksutredning
På kontrollutvalgets møte 01.03.2018 ble det under sak 7/2018 Eventuelt, vedtatt å be
rådmannen om en orientering vedr. opprettelsen av kommunalsjefstillinger.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Organisering
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om prosessen vedr. opprettelsen av
kommunalsjefstillinger. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 3. mai 2018.
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 09.04.2018 bedt rådmannen om å gi
kontrollutvalget en orientering på utvalgets møte 03.05.2018.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.
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Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 16/93-15
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 09.04.2018

Midtre Gauldal kommune
Rådhuset
7290 STØREN

Orientering til kontrollutvalget vedr. opprettelsen av
kommunalsjefstillinger
På kontrollutvalgets møte 01.03.2018 ble det under sak 7/2018 Eventuelt, vedtatt å be
rådmannen om en orientering vedr. opprettelsen av kommunalsjefstillinger.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Organisering
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om prosessen vedr. opprettelsen av
kommunalsjefstillinger. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 3. mai 2018.
Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 7/2018, ber vi herved om at rådmannen i
Midtre Gauldal kommune orienterer på kontrollutvalgets møte 03.05.2018.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Eva J. Bekkavik
rådgiver

Kopi til:
Kontrollutvalgets leder
Ordfører

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Kongensgt. 9
7013 Trondheim
post@konsek.no
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Telefon: 468 51 950
Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
03.05.2018

Saknr
13/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/41 - 14
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten
"Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.
Vedlegg
Saker for videre oppfølging
Kommunestyret 12.04.2018
Formannskapet 15.03.2018
Saksutredning
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre
tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift
om kontrollutvalg frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til
behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir
fulgt opp.
I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 6/2016 Eventuelt, legger kontrollutvalgets sekretariat
frem kopi av sakslistene fra møtene i kommunestyret og formannskapet som er avholdt etter
utsending av sakspapirer til kontrollutvalget møte 01.03.2018. Kontrollutvalgets sekretariat
tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.
Tidligere saker til oppfølging
Det er ikke lagt inn nye saker i oppfølgingslisten etter forrige møte i kontrollutvalget. I den
grad det er skjedd utvikling i sakene som står oppført på oppfølgingslisten, som
kontrollutvalgets sekretariat er kjent med, er dette kommentert i tilknytning til saken.
Saker til oppfølging i perioden
Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter,
saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens
fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av kommunestyrets og formannskapets
vedtak. Saker som er satt til særskilt oppfølging fremgår av vedlegget "Saker for videre
oppfølging".
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Saker for videre oppfølging:
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 23.02.2018 – 26.04.2018, foreslår
kontrollutvalget at følgende saker videreføres til oppfølging :

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune – saker til oppfølging pr.
26.04.2018:
Sak
KS 47/16

KS 55/16

Tittel
Selskapskontroll av Envina
IKS

Eierstrategier Midtre
Gauldal kommune

Kommentar
Kommunestyret tar rapport fra
selskapskontroll Envina IKS til
orientering
2. Kommunestyret ber rådmannen om å
legge frem en sak for kommunestyret
vedrørende hytterenovasjon som er i
tråd med forurensningsloven jf.
Revisjonens anbefalinger i rapportens
pkt 7.
3. Kommunestyret ber kommunens
eierrepresentant i Envina IKS om å:
 Arbeide for å etablere rutiner for
valg til styret slik revisjonen
anbefaler i rapportens pkt. 7
 Arbeide for at Envina IKS får
etablert en god nok kapasitet til å
håndtere full innsamling av
fritidsavfall fra alle 3
eierkommunene
Kontrollutvalgets møte 27.04.2017
Kommunestyret vedtok følgende i sak
87/2016 Handlingsprogram med
økonomiplan - 2017 - 2020 - Årsbudsjett
2016:
Pkt. 5. Renovasjon og feiegebyr fastsettes
som framlagt, men skal ikke gjelde for
fritidsboliger.

Til oppfølging

1.

NB!

Formannskapet 07.02.2018 sak 7/18
Kommunestyret vedtok i sak 71/17 –
Handlingsprogram med økonomiplan
følgende i pkt 13:
«Innføringen av renovasjon og feiing for
fritidsboliger utsettes inntil det foreligger en
NB!
plan for
hvordan det er tenkt gjennomført»
Ift renovasjon har formannskapet nedsatt en
gruppe som i samarbeid med Envina skal
utrede temaet renovasjon.
( Se også FS-sak 2/18)
1. Midtre Gauldal kommunestyre
oppnevner et utvalg bestående av 4
personer for å utarbeide forslag til
eierstrategi/er. Rådmannen, eller den
rådmannen oppnevner, utøver
sekretariatsfunksjon. Følgende velges:
Egil Skjærvold, Øystein Digre, ordfører
og varaordfører.
2. Forslag til eierstrategi skal være
Orientering
utarbeidet innen medio november
27.04.2017
2016.
Kontrollutvalgets møte 27.04.2017
Knut Dukane, rådmann, orienterte og svarte
på spørsmål fra kontrollutvalget.
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Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune – saker til oppfølging pr.
26.04.2018:
Sak

Tittel

Kommentar

Til oppfølging

Knut Magne Lundemo, sekretær for
utvalget, har fått i oppdrag å utarbeide et
utkast til en eierskapsmelding.
Når utredningen er på plass så har utvalget
sagt at de ønsker å bruke tiden frem til
oktober 2017 for å arbeide videre med
eierskapsmelding og strategi.

KS 15/17

Kontrollutvalgets møte 03.05.2018
Rådmannen er bedt om å gi kontrollutvalget
en orientering i møtet.
1. Kommunestyret tar
Forvaltningsrevisjonsrapport
forvaltningsrevisjonsrapport vedr.
Midtre Gauldal sykehjem
Midtre Gauldal sykehjem til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å:
•
Utarbeide felles rutiner for
vurdering av samtykkekompetanse
og bruk av tvang, samt sikre at alle
ansatte gis tilstrekkelig opplæring
og kompetanse i reglene om
samtykkekompetanse og bruk av
tvang.
•
Utarbeide felles rutiner eller
retningslinjer for hvordan brukere
skal gis medvirkning i sin hverdag.
•
Innføre et godt fungerende system
for involvering av pårørende i
spørsmål som gjelder tilbudet til
brukerne.
•
Etablere et godt fungerende
system for intern kontroll, med
skriftlige rutiner på alle områder på
sykehjemmet.
•
Etablere et godt fungerende
avvikssystem, samt å gi ansatte en
felles forståelse for hva som skal
registreres som avvik.
•
Bruke avvikssystemet til å føre
kontroll med områder der det er
risiko for brudd på regelverk og
rutiner.
•
Sette kompetanseutviklingen mer i
system.
•
Kartlegge årsakene til
sykefraværet på en systematisk
måte, samt å sette i verk treffende
forebyggingstiltak.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi
kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding
om hvordan punktene er fulgt opp
innen 30. august 2017
Kontrollutvalgets møte 21.09.2017
Kontrollutvalget var godt fornøyd med
orienteringen som ble gitt på dagens møte.
Kontrollutvalget ønsker en orientering om
status i oppfølgingen av
Forvaltningsrevisjonen på utvalgets første
møte i 2019.
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Orientering
3. mai 2018

Orientering
21.09.2017

Februar 2019

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune – saker til oppfølging pr.
26.04.2018:
Sak
KS 43/17

Tittel

Kommentar

Til oppfølging

Kommunestyret tar
Forvaltningsrevisjonsrapport forvaltningsrevisjonsrapport vedr.
sykefravær
sykefravær til orientering.
Kommunestyret ber rådmannen følge opp
anbefalingene i rapportens pkt. 6.
Kommunestyret ber rådmannen gi
kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om
hvordan anbefalingene er fulgt opp innen
01.11.2017.
Kontrollutvalgets møte 22.11.2017
Rådmannen oreinterte i møtet.
Følgende vedtak ble fattet:
1. Kontrollutvalget ønsker en ny
tilbakemelding fra rådmannen innen
20.05.2018.
2. Kontrollutvalget viser til enhet for pleie
og omsorg og deres samarbeid med
fastlegene på Støren. Utvalget
anbefaler rådmannen å se om det er
mulighet å få til et slikt samarbeid i
resten av organisasjonen.
3. Utvalget anbefaler rådmannen om å
Orientering
følge opp at det finnes kompetente
7. juni 2018
vikarer man kan tilkalle ved sykrefravær
i skolen.
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Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Kommunestyret
Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus
12.04.2018
16:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter som vanlig.
Gruppemøter fra kl 1500.
Bevertning kl 1600.
Framlagte saker er godkjent av rådmannen.
Støren, den 050418
Sivert Moen
ordfører
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1

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Arkivsaksnr

Saker til behandling
PS 13/18

Referatsaker

RS 1/18

Sak fra Kontrollutvalget til behandling i Kommunestyret Kontrollutvalgets årsmelding 2017

2018/766

Saker til behandling
PS 14/18

Kontrollutvalgets årsmelding 2017

2018/766

PS 15/18

Boligfinansieringsordninger: Søknad om opptak av midler i Husbanken
for videre fordeling i år 2018

2017/368
3

PS 16/18

Ny kommunal forskrift for ferdsel med motorfartøy og luftfartøy for
Midtre Gauldal kommune

2018/722

PS 17/18

Bakvakt legevaktsordning - sommeren 2018

2018/955

PS 18/18

Skolevurdering og tilstandsrapport for Midtre Gauldalskolen 2017

2018/882

PS 19/18

1648_2016003_Rp_Mooyaost_2gangsbehandling_merknader_SLUTTV
EDTAK

2015/416
6

PS 20/18

5027_2017001_Rp_Litlåsen_2gangsbehandling_merknader_SLUTTVE
DTAK

2017/94

PS 21/18

Soknedal Sentrum - Oppstart av ny reguleringsplan for deler av dagens
E6

2018/765

PS 22/18

Kommunedelplan fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2017 - 2021

2016/336
4

PS 23/18

Søknad om støtte - Storbekkøya museumsseter

2018/339

PS 24/18

Eventuell ekspropriasjon og forhåndstiltredelse av grunn regulert til
tilførselsveg innenfor reguleringsplan Støren næringsområde

2017/191
5

PS 25/18

Soknes barnehage - tilleggsfinansiering

2018/136
0

Mulig andre saker.
Opplæring elektronisk reiseregning m.m.
Mulig befaring Støren bo- og dagsenter.
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3

Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Formannskapet
Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus
15.03.2018
10:00

Merk: Møtetidspunkt kl 1000 – oppmøte kommunestyresalen.
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Framlagte saker er godkjent av rådmannen.
Støren, den 080318
Sivert Moen
ordfører
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1

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Frist

Beh/utv.

PS 9/18

Referatsaker

RS 16/18 Høring - Pakkeforløp gravide og rusmidler

010618

UHO

RS 17/18 Høring - Forslag til endringer i reglene knyttet til
erstatning når hund blir drept eller skadet av rovvilt

150518

NPM

RS 18/18 Forslag til retningslinjer for grunnskoleskyss i Trøndelag
- Høringsbrev

160318

OK

RS 19/18 Høring – forslag til endringer i forskrift om
saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage

060418

OK

RS 20/18 Høring - forslag til ny økonomiforskrift til friskoleloven

150518

OK

RS 21/18 Kontrollrapport 2017 vedrørende
skatteoppkreverfunksjonen i Midtre Gauldal kommune
RS 22/18 Høring - Forslag til endringer i MSIS-forskriften og
forskrift om allmennfarlige smittsomme sykdommer

TO
220518

RS 23/18 Møteprotokoll styremøte 26.01.2018, Konsek Trøndelag
IKS
RS 24/18 Høring – forslag til endringer i læreplan for Vg3
aktivitørfaget

UHO
TO

220518

RS 25/18 Gauldal brann og redning IKS - Protokoll fra styremøte
270218 og årsmelding 2017

OK
TO

RS 26/18 Høyring - Regionalt miljøprogram for Trøndelag 20182022 og Retningslinjer for regionalt miljøtilskudd til
jordbruket i Trøndelag 2018

020418

NPM

RS 27/18 Høring - revidering av læreplan for Vg3 reindriftsfaget

010618

OK

RS 28/18 Søknad om reetablering og opprusting av gammel
lekeplass

Rådmannen

RS 29/18 Høring av rapport fra ekspertutvalget som har vurdert
nye oppgaver til fylkeskommunene

090518

FO

RS 30/18 Høring - NOU 2017:16 På liv og død

210518

UHO

RS 31/18 Høring - Forskrift om nytt bivirkningsregister

090518

UHO

RS 32/18 Midtre Gauldal kommune - en næringsvennlig
kommune?
RS 33/18 Høring - forslag til endringer i forskrift om
produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket
RS 34/18 Høring - Strategi for næringsarealutvikling i
Trondheimsregionen

FO
040418

NPM
FO

PS 10/18

Søknad om støtte - Storbekkøya museumsseter

2018/339

PS 11/18

Boligfinansieringsordninger: Søknad om opptak av

2017/3683
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3

midler i Husbanken for videre fordeling i år 2018
PS 12/18

Reglement for godtgjørelse til folkevalgte i Midtre
Gauldal kommune - revidering - nedsetting av
arbeidsgruppe

2018/761

PS 13/18

Utbedring kommunale bygg 2018- Bruk av
investeringsmidler

2018/753

PS 14/18

5027_2017007_Kp_Kommunedelplan Støren_prinsipper
for videre planlegging

2017/3209

Svar på spørsmål fra Harald Rognes ettersendes.
Sak om arrangement utleveres på møtet.
Mulig andre saker.
Møtet starter kl 1000:
Status utviklingsnettverk – innledning v/fylkesmannen. Deretter «først til framtiden» innledning v/ordfører og Avantas. Egen agenda blir ettersendt.
Presentasjon av regnskap 2017.
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4

Tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker
med utviklingshemming - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
03.05.2018

Saknr
14/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &58
Arkivsaknr
16/163 - 13
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Fylkesmannens avslutning av tilsyn
Fylkesmannens svar på midtveisrapportering
Midtveis rapportering - Plan for lukking av avvik etter tilsyn med helse- og omsorgstjenester
til utviklingshemmede
Utrykt vedlegg
Kontrollutvalgets sak 11/17 Tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med
utviklingshemming

Saksutredning
Fylkesmannens tilsynsrapport vedr. Helse og omsorgstjenester til mennesker med
utviklingshemming ble lagt frem for Kontrollutvalget til orientering på utvalgets møte 27. april
2017.
Midtre Gauldal kommune fikk to avvik etter gjennomført tilsyn:
1. Midtre Gauldal kommune sikrer ikke at voksne personer med utviklingshemming får
forsvarlig tjenester i form av personlig assistanse.
2. Midtre Gauldal kommune siker ikke at voksne personer med utviklingshemming får
forsvarlige helsetjenester i hjemmet.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 11/17 (møte 27.04.2017):
Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å innhente Midtre Gauldal kommune sin midtveis
rapportering til Fylkesmannen.
Kontrollutvalgets sekretariat har innhentet Midtre Gauldal kommunes midtveisrapportering til
Fylkesmannen jf. kontrollutvalgets vedtak (vedlegg), samt Fylkesmannens svar på tilsendt
midtveisrapportering og Fylkesmannens avslutning av tilsynet (vedlegg).
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget tar saken til orientering.
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Midtre Gauldal Pleie og omsorg
Rørosveien 11
7290 STØREN

Vår dato:
22.02.2018

Vår ref.:
2018/4754

Deres dato:
18.01.2018

Deres ref.:

Tilsyn med helse- og omsorgstjenester til utviklingshemmede - Midtre
Gauldal kommune - lukking av avvik
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte tilsyn med helse- og omsorgstjenester til
utviklingshemmede med Midtre Gauldal kommune 25. og 26. oktober 2016. Tilsynet
avdekket to avvik. Fylkesmannen godkjente kommunens plan for lukking av avvikene i brev
av 07.02.17.
Kommunens midtveisrapportering med vedlegg av tiltaksplaner, rutiner og prosedyrer med
videre ble mottatt her 23.06.17, og vi ba i brev av 15.08.17 om at planer, rutiner og
prosedyrer ble sendt vårt kontor innen 15.01.18.
Fylkesmannen mottok Midtre Gauldal kommunes tilbakemelding med vedlegg av blant annet
fremdriftsplaner, arbeidsinstrukser, opplæringsplaner, serviceerklæringer, retningslinjer for
tildeling av tjenester, rutiner og prosedyrer den 16.01.18.
Det er Fylkesmannens vurdering at Midtre Gauldal kommune har foretatt en grundig
gjennomgang av det tilsette tjenesteområdet for å kvalitetssikre at kommunen gir forsvarlige
tjenester. Kommunen hadde vesentlige mangler ved sin internkontroll som nå er rettet opp,
og det er utarbeidet planer, rutiner og prosedyrer for arbeidet som nå implementeres i
organisasjonen.
På bakgrunn av de innsendte dokumentene finner Fylkesmannen at avvikene er lukket og
tilsynet avsluttes. Fylkesmannen ønsker Midtre Gauldal kommune ved Pleie og omsorg,
lykke til i det videre arbeidet.
Med hilsen
Mariann Markussen (e.f.)

Merete Olufsen Bondø

Fungerende seksjonsleder
Helse- og omsorgsavdelingen, avd. rettsikkerhet

Seniorrådgiver
Helse- og omsorgsavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:
Statens Helsetilsyn

Postboks 8128 Dep

0032
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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen
7468 Trondheim

Deres ref:

Vår ref
2016/1386-18

Dato
21.06.2017

Midtveis rapportering - Plan for lukking av avvik etter tilsyn med helse- og
omsorgstjenester til utviklingshemmede - Midtre Gauldal kommune
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag gjennomførte tilsyn med helse- og omsorgstjenestene til
utviklingshemmede i Midtre Gauldal kommune 25. og 26. oktober 2016.
Tilsynet avdekket to avvik, og Fylkesmannen ba om tilbakemelding innen 6. januar 2017. Etter
henvendelse fra Midtre Gauldal kommune, forlenget Fylkesmannen denne tidsfristen til 20.
januar 2017. Fylkesmannen mottok kommunens plan for lukking av avvikene den 23.01. 17.
Midtre Gauldal kommune tar sikte på å ha gjennomført samtlige tiltak for lukke avvikene innen
31.12.17. Fylkesmannen hadde ingen anmerkninger til kommunens plan, og hadde forståelse for
at dette er et omfattende og tidkrevende arbeid. Som forespurt sender nå kommunen en midtveis
rapportering for tiltaksplanene, med frist 23.06.17. Fylkesmannen ba samtidig om en redegjørelse
for hvordan kommunens nye rutiner vil bli implementert i organisasjonen, samt hvordan
kommunens ledelse vil følge med på at de planlagte tiltakene fungerer etter sin hensikt.
Midtre Gauldal kommune har utarbeidet planer for lukking av avvikene, som ble oversendt
Fylkesmannen i januar 2017. Disse ligger som vedlegg også til denne forsendelsen, og er
evaluert og revidert. Det har vært nødvendig å revidere tidsplanene underveis, da kommunen nok
har vært litt optimistisk på tidsplanen. I denne redegjørelsen vil vi kort kommentere hvert punkt
under avvikene, med henvisning til fremdriftsplanene, der disse revideringene vil fremgå.
Kommunen føler likevel at vi er godt i gang med å lukke avvikene.
Avvik 1:
Midtre Gauldal kommune sikrer ikke at voksne personer med utviklingshemming får
forsvarlig tjenester i form av personlig assistanse.

Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
40

Telefaks
72 40 30 01

Bank
Org.nr
6402 05 02272
970187715
www.midtre-gauldal.kommune.no

Avvik fra følgende myndighetskrav:
- Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 jf. § 3-2 første ledd nr. 6 bokstav b og
§ 5-4.
- Internkontrollforskriften (av 20. desember 2002 nr. 1731) § 4.
- Kvalitetsforskriften (av 27. juni 2003 nr. 792) § 3.
- Helsepersonelloven § 20 a.
Avviket bygger på følgende observasjoner:
• Det foreligger ikke dokumentasjon på at behovet for tjenester på alle livsområder er
tilstrekkelig kartlagt og opplyst.
• Samtaler med brukere avdekte ønsker om ulike tjenester. Tilsynet har ikke funnet igjen
disse opplysningene i tilsendte journaler, møtereferater eller i vedtak.
• Det er lite spor av brukerens ønsker, behov og mål i planleggingen og utformingen av
tjenestene.
• Det finnes ikke opplysninger om det er foretatt avklaringer om bruker kan medvirke alene
eller ønsker bistand fra verge eller pårørende.
• Flere av vedtakene om tjenester og tiltaksplanene er av eldre dato, og det er ikke
dokumentert at det er foretatt evalueringer av tjenestetilbudet.
• Tjenestenes innhold i vedtakene er i liten grad detaljert beskrevet i de vedtakene tilsynet
har hatt tilgang til.
• Det er varierende opplysninger om hvordan endringer av behov meldes og følges opp
med hensyn til evt. nytt vedtak og tiltaksplaner.
• Det foreligger ingen rutine for å tilby individuell plan. Planer forelagt tilsynet er ikke
aktivt i bruk.
• Bemanningsplan og turnus tar ikke utgangspunkt i tildelte tjenester i vedtak.
• Det er varierende kunnskap om vedtakets innhold og omfang.
Midtre Gauldal kommune oppfattet disse funnene til i stor grad å være relatert til våre rutiner
innen kommunal saksbehandling og evaluering av vedtak, sett i forhold til kartlegging og
evaluering, involvering av brukere og pårørende, avklaring av brukernes samtykkekompetanse,
og forutsetning for å være involvert, rutiner for vedtak og revurdering av disse.
Enhet for Pleie og omsorg har derfor gjennomgått og revidert våre rutiner for kommunal
saksbehandling. Det ble laget en fremdriftsplan for Forvaltningskontoret som skal sikre
gjennomgang av allerede eksisterende vedtak om tjenester. Fremdriftsplanen inneholdt også en
foreløpig rutinebeskrivelse for hvilke rutiner som skal gjelde for nye vedtak, og for revurdering
av disse i fremtiden.
Nye tildelingskriterier for tjenester er utarbeidet og ble vedtatt i kommunestyret 06.04.17.
Rådmannen fikk i oppdrag å utarbeide serviceerklæringer for de ulike tjenestene med bakgrunn i
de nye tildelingskriteriene. Nye vedtaksmaler og mal for saksutredning skal utarbeides. Arbeidet
er påbegynt, utkast er ferdig for implementering av disse starter opp i august 2017. Det er
utarbeidet en rutine for årlig gjennomgang av brukernes tjenester med evaluering av vedtak.
Iverksatt rutine evalueres innen utgangen av 2018. Rutinen inneholder legemiddelgjennomgang,
IPLOS-/ADL-registreringer, oppdatering av vedtak og tiltaksplaner. Primærkontaktene tillegges
et særskilt ansvar for å igangsette prosessen, innkalle til ansvarsgruppemøter, pårørendekontakt
og kontakt med Forvaltningskontoret. Den årlige gjennomgangen av vedtak og tjenester skal
legges rundt brukerens bursdag, og senest 1 måned etter denne. Primærkontaktene i samarbeid
med vernepleier gis ansvar for å oppdatere opplysninger og tiltaksplaner i fagsystemet, og melde
2
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endringer ut til de andre ansatte. Dette skal samlet sikre at fremtidig saksbehandling foretas i tråd
med lovverk og god forvaltningsskikk, at fagsystemet oppdateres og at de som jobber med
brukerne gjøres oppmerksom på endringer.
Omsorgskontoret har endret navn til Forvaltningskontoret. Det nye navnet er tatt i bruk fra
01.06.17. Det er i tillegg gjort en prosess der en har valgt å tilsette en avdelingsleder for
Forvaltningskontoret. Denne stillingen innehar et overordnet fagansvar, med personalansvar. Det
forventes at opprettelsen av stillingen vil bidra til å utvikle en avdeling som har som mål å
profesjonalisere forvaltningen av helse- og omsorgstjenestene i kommunen, i tråd med nye
tildelingskriterier og tilbakemeldinger fra førte tilsyn/revisjonsrapporter. Stillingsinstruks for
stillingen er utarbeidet.
Se: Enhetsleders fremdriftsplan og Forvaltningskontorets fremdriftsplan 1-3

•

Det er varierende kunnskap om vedtakets innhold og omfang.

I Forvaltningskontorets fremdriftsplaner er det lagt inn punkt om saksbehandlers ansvar ved
effektuering av vedtaket. Primærkontaktenes funksjonsbeskrivelser er reviderte, og det delte
ansvaret mellom avdelingsleder, vernepleier og primærkontakt fremkommer tydeligere.
Primærkontakter og vernepleiere vil ha en nærmere kontakt og samarbeid med
Forvaltningskontoret enn tidligere, og dermed en større kunnskap om, og forståelse, for hva
vedtaksarbeidet innebærer. Brukerrelaterte møter i avdelingene vil bli brukt for å videreformidle
denne kunnskapen til alle ansatte. Dette vil kunne bidra til bedret informasjonsflyt, og økt felles
kunnskap blant de ansatte. De ansatte i avdelingene har fått opplæring på nytt i bruk av Gerica,
nærmere bestemt i bruk av tiltaksplan, journalføring, og internmeldingssystemet. Opplæringen er
dokumentert. Internmeldingssystemet i Gerica benyttes nå for å varsle alle ansatte når
brukerrettet informasjon er endret, slik at de kan oppdatere seg. Opplæring i Gerica er allerede
satt som et punkt på opplæringsplan for nytilsatte i avdelinger for funksjonshemmede. Dette skal
samlet bidra til å bedre de ansattes kunnskap om vedtakets innhold og omfang.
Se: Forvaltningskontorets fremdriftsplaner 1-3 og Avdelinger for funksjonshemmedes
fremdriftsplan, tiltak 1

•

Det gis ikke systematisk veiledning i gjennomføringen av tjenestene, noe som er
etterspurt.

Det gis veiledning i dag, men dokumentasjonen av denne har vært mangelfull. Fagmøter,
refleksjon og veiledning skal inngå som turnusfestet arbeidstid på nye turnuser. Disse er
foreløpig ikke utarbeidet, men arbeidet er oppstartet. Drøftingsmøte med tillitsvalgte ble avholdt
16.06.17 der det ble bestemt at nye turnuser skal inneholde turnusfestet møtetid til personalmøter
og internundervisning.
Det skal i tillegg lages en rutine for hvordan personalet melder sitt behov for veiledning i
gjennomføring av tjenestene, og hvordan dette skal følges opp. Det settes av tid for veiledning,
og vernepleierne i avdelingene skal tillegges et særskilt ansvar for gjennomføringen av
veiledningen. Veiledningen skal dokumenteres. Rutinen ferdigstilles når arbeidet med nye
turnuser er ferdig, da turnusfestet tid får innvirkning på denne.
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Se: Avdelinger for funksjonshemmedes fremdriftsplan, tiltak 2

•

Journalføringen i Gerica gjennomføres ulikt.

Vernepleierne i avdelingene har fått opplæring/veiledning av Forvaltningskontoret i Gerica/Iplosog ADL registrering, og skal være ansvarlig for oppdateringen i Gerica i samarbeid med
primærkontakt og pårørende. Forvaltningskontoret bidrar med ytterligere opplæring ved behov.
Midtre Gauldal kommune har kjøpt inn modulen Gerica Plan. Gerica Plan vil gi bedre muligheter
for en mer lik måte å journalføre i Gerica på tvers av avdelingene. Det er oppnevnt superbrukere
for Gerica i hver avdeling, som har fått innføring/opplæring på systemet. Disse bistår i arbeidet
med å oppdatere bruker-journalene i Gerica, og lærer opp primærkontakter og øvrige ansatte i å
opprette tiltaksplaner på alle brukerne, samt journalføring. Superbrukerne er en del av et
kommunalt nettverk som sørger for tilnærmet lik måte å dokumentere på, på tvers av avdelinger
og enheter. Det er laget en egen rutine for journalføring på tiltaksplan og direkte i journalbildet.
Jevnlig evaluering og oppdatering av eksisterende tiltaksplaner, ivaretas ved at det inngår som et
punkt i primærkontaktens huskeliste.
Se: Avdelinger for funksjonshemmedes fremdriftsplan, tiltak 3

•

Det er ulik praksis for å utarbeide møtereferat fra brukermøter og sikre at informasjon
nås til alle ansatte omkring brukeren.

Det er utarbeidet en mal for innkalling/referat fra brukermøter som skal sikre at man kommer inn
på alle livsområder i løpet av møtene. Referatmalen er delt opp i ulike områder med underpunkt,
der det som ikke er relevant for den enkelte kan strykes. Referatmalen er lagt inn i Gerica, og
skal benyttes ved alle brukermøter. Referatene skal skrives inn i Gerica. Det gjenstår å
implementere dette i ansattegruppene.
Se: Avdelinger for funksjonshemmedes fremdriftsplan, tiltak 4

•
•
•

Det meldes ønsker om økt bemanning for å styrke det faglige tilbudet.
Aktiviteter er ikke gjennomført som følge av personalmangel.
Det er beskrevet marginalt med personell, og at personalet i hovedsak dekker basale
behov. Det beskrives i varierende grad muligheter til å gjennomføre aktiviteter basert på
individuelle ønsker utenfor bolig.

Alle vedtak om tjenester til utviklingshemmede skal gjennomgås. Forvaltningskontoret skal
prioritere vedtakene til de som mottar sine tjenester i bofelleskapene og av Boveiledertjenesten.
Deretter skal det lages nye bemanningsplaner og turnuser for disse, som skal gjenspeile de behov
som blir kartlagt i saksutredninger og vedtak. Arbeidet er godt i gang, men det har vært
nødvendig å justere tidspunktene i framdriftsplanen noe. Dette arbeidet skal være sluttført
31.12.17.
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Se: Forvaltningskontorets fremdriftsplan 1-3 og Avdelinger for funksjonshemmedes
fremdriftsplan, tiltak 5

•

Det meldes ikke avvik på manglende deltakelse i aktiviteter eller gjennomføring av
oppgaver, kun på legemidler.

Det ble innført nye rutiner for avviksregistrering og behandling i Avdelinger for
funksjonshemmede høsten 2016. Det ble laget nytt avviksskjema, ny rutinebeskrivelse, og det ble
avholdt implementeringsmøte med de ansatte i avdelingene. Det tar tid å innarbeide nye rutiner,
og å utvikle en felles forståelse for hva som kan defineres som avvik. I rutinebeskrivelsen for
avvikshåndtering ligger det en eksemplifisering på ulike former for avvik. Rutinen legger også
opp til månedlig gjennomgang av innkomne avvik på personalmøter for å fremme den felles
forståelsen. Vi mener vi er godt i gang med dette arbeidet, og det har begynt å komme inn avvik
som omhandler annet enn legemiddelhåndteringen. Avvik skal likevel settes på dagsorden
fremover, og det skal jobbes videre med å utvikle en god kultur rundt dette temaet.
Se: Avdelinger for funksjonshemmedes fremdriftsplan, tiltak 6

•

Det er ikke beskrevet ansvarshavende ved boligen i leders fravær.

Det er nylig utarbeidet en overordnet rutine- og oppgavebeskrivelse for ansvarsvakter i alle
avdelinger i enheten. Beskrivelsen er utarbeidet sammen med tillitsvalgte, og kan tilpasses hver
avdelings unike behov. Rutinen er tilpasset Avdelinger for funksjonshemmede, og er foreløpig
implementert i en av avdelingene. Den skal implementeres i de andre i sommer.
Se: Avdelinger for funksjonshemmedes fremdriftsplan, tiltak 7
•

Det er ulike oppfatninger av om når det kan benyttes vikarer ved fravær.

Rutiner for blant annet «Innleie av vikarer» i enheten, er utarbeidet av enhetsleder i samarbeid
med hovedtillitsvalgte. Rutinene er gjennomgått med de ansatte i de ulike avdelingene.
Uavhengig av dette, er behovet for innleie av vikarer en dynamisk prosess, som vil avhenge av
brukernes behov, og vil alltid bli gjenstand for vurdering det kan være uenighet om.
Avdelingsleder tar endelige avgjørelser ved spørsmål, og de ansatte kan blant annet benytte
avvikssystemet dersom de anser at noe er uforsvarlig.
Se: Avdelinger for funksjonshemmedes fremdriftsplan, tiltak 8
•

Det er ikke innhentet politiattester for alle ansatte etter gjeldende regelverk.
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Alle ansatte i avdelinger for funksjonshemmede har nå fått ny bekreftelse på formål med
politiattest, og er blitt bedt om å innhente ny attest. Attestene er begynt å komme inn, men det er
ikke alle de som har vært tilsatt lenge som har levert.
Det er utarbeidet rutine for innhenting av politiattest for alle nye ansatte etter 01.01.17 som skal
gi tjenester etter Helse- og omsorgstjenesteloven. Rutinen beskriver oppgave- og
ansvarsfordeling både når kommunen tilsetter i fast stilling eller tidfestede vikariat, og når
avdelingslederne tar inn nye tilkallingsvikarer i avdelingene. Rutinen er allerede evaluert og
endret 2 ganger, og er implementert i enhetens ledelse.
Se: Avdelinger for funksjonshemmedes fremdriftsplan, tiltak 9
Avvik 2:
Midtre Gauldal kommune sikrer ikke at voksne personer med utviklingshemming får
forsvarlige helsetjenester i hjemmet.
Avvik fra følgende myndighetskrav:
Helse- og omsorgstjenesteloven § 13-2 jf. forskrift om legemiddelhåndtering § 4 annet og sjette
ledd. Helseog omsorgstjenesteloven § 3-1 tredje ledd, jf. forskrift om internkontroll i helse- og
omsorgstjenesten § 4.
Avviket bygger på følgende observasjoner:
• Det er ikke beskrevet at det gis systematisk informasjon om den enkelte brukers
helseutfordringer eller behov, og det er ytret bekymring knyttet til faglig kompetanse for
somatisk helse. Det er også ønskelig med mere opplæring på dette området.
Informasjonen om den enkelte bruker ligger i fagsystemet Gerica. Det vises til fremdriftsplan for
Avdelinger for funksjonshemmede, punkt 1, for beskrivelse av hvordan vi skal oppdatere denne
informasjonen fremover, minimum en gang årlig. Prosedyre for opplæring av nytilsatte ble
utarbeidet sommeren 2016, og skal sikre at nye ansatte får nødvendig informasjon om den
enkelte bruker. Denne prosedyren er allerede tilsendt Fylkesmannen.
04.05.17 ble det gjennomført kurs for ansatte i Enhet for Pleie og omsorg, der temaet bl.a. var
bruk av tvang og vurdering av samtykkekompetanse. Kurset gjennomføres på nytt til høsten, for
de som ikke fikk deltatt. I avdelinger for funksjonshemmede skal alle, både fast ansatte og
vikarer, delta. I tillegg blir det en kursdag til høsten for ansatte med primærkontaktrollen, med
case og refleksjon rundt bruk av tvang og vurdering av samtykkekompetanse i hverdagen.
Det er gitt opplæring i enkelttema som vedrører brukernes helseutfordringer. Opplæring har
mange former, de ansatte har deltatt på kurs, opplæring og møtevirksomhet med
habiliteringstjenesten, intern opplæring på arbeidsplassen, hjemmebesøk av lege i boligen m.m.
Vi har bedret våre rutiner for å dokumentere opplæring etter hvert som de ansatte deltar på den,
og ser også dette i sammenheng med punktet om veiledning under punkt 2 i denne
fremdriftsplanen. Det er utarbeidet et enkelt skjema der det dokumenteres hvem som har deltatt
på de ulike temaene.
I enhet for Pleie og Omsorg har alle ansatte tilgang til Veilederen.no med ulike kurs på nett.
Enhet for Pleie og omsorg har i tillegg nylig kjøpt inn varnett.no (tidligere PPS), og det er gitt
obligatorisk opplæring til vernepleiere/sykepleiere med tilbud om deltagelse for
helsefagarbeidere. De som deltok på denne opplæringen skal ha ansvar for å lære opp de andre
ansatte. Denne opplæringen skal dokumenteres.
6
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Varnett.no inneholder sykepleierfaglige prosedyrer. Disse kan linkes opp mot tiltaksplanene i
Gerica for å sikre lik gjennomføring av prosedyrer. Dette blir en del av oppdateringen av
tiltaksplanene som er beskrevet under avvik 1.
Det ble opprettet kontakt mellom sykepleier i hjemmetjenesten og Avdelinger for
funksjonshemmede. I første omgang ble sykepleieren engasjert for å revidere legemiddelrutinene
i avdelingene, men hun var også tiltenkt oppgaven som ressursperson for avdelingene, for å
forankre sykepleierfaglig ressurs og veiledning knyttet til somatisk sykdom. Denne sykepleieren
har fått tilbud om en 20 % stilling i enheten knyttet opp mot dette, men har takket nei. Det skal
derfor sees på andre måter å møte denne utfordringen videre.
Det er opprettet et tettere samarbeid med legekontoret, og fastlegene skal bistå med årlig
legemiddelgjennomgang, og gjennomgang av vedtak og tiltak. Som tidligere nevnt er det
utarbeidet rutiner som skal sikre jevnlig gjennomgang og oppdatering av vedtak, tiltak og
brukerinformasjon i Gerica, og det er etablert rutiner for å sikre at informasjon om endringer når
den enkelte ansatte.
Det skal opprettes flere ressursstillinger i enheten i løpet av 2017/2018. Disse vil få et spesielt
ansvar for opplæring, veiledning og internkursing innenfor sitt fagområde.
Medarbeiderundersøkelsen 2016 viser at de ansatte etterspør mer fagutvikling, veiledning og
opplæring. Det vil bli laget oppfølgingsplaner i hver avdeling der de ansatte selv skal være med
og prioritere tiltak og tema for internundervisning. Oppstart på arbeidet med disse
oppfølgingsplanene er satt til senest 01.09.17.
Enheten vil også sette den enkeltes ansvar for egen kompetanse på dagsorden. Alle ansatte i
enheten vår er å anse som helsepersonell, og har som sådan en selvstendig plikt til å melde behov
for oppdatering til sin leder. Dette krever at de ansatte i større grad setter ord på hva de ønsker
opplæring og veiledning i, og ikke bare melder dette som «behov for mer opplæring på området».
Veilederen.no og Varnett.no gir også de ansatte gode muligheter til selv å skaffe seg ny og
oppdatert kunnskap og kompetanse.
Se: Avdelinger for funksjonshemmedes fremdriftsplan, tiltak 10

•
•
•

Skriftlige prosedyrer for legemiddelhåndteringen er ikke oppdatert etter revidert forskrift.
Tidligere utarbeidede prosedyrer er ikke gjort tilstrekkelig kjent for ledere og ansatte som
er involvert i legemiddelhåndteringen.
Det foretas ikke regelmessig kontroll av prosedyrene for legemiddelhåndteringen.

Det er igangsatt et arbeid med å oppdatere Prosedyrer i legemiddelhåndtering ved helsetjenester i
hjemmet i Midtre Gauldal kommune. Det er tilsatt en sykepleier som utarbeider en overordnet
prosedyre, samt prosedyrer som er tilpasset hver enkelt avdeling. Arbeidet er så godt som
ferdigstilt, det mangler kun enkelte interne prosedyrer for avdelingene. Denne prosedyren tar
utgangspunkt i revidert forskrift. Prosedyren inneholder blant annet en delprosedyre som har som
formål å sikre at avvik innen legemiddelhåndtering registreres og behandles på riktig måte, slik at
uønskede hendelser forebygges og en kontinuerlig kvalitetsutvikling ivaretas, og den beskriver
hvor internkontroll- og tilsynsansvar ligger. Når prosedyren er helt ferdigstilt skal den
7
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presenteres for de ansatte i et implementeringsmøte. Prosedyren skal revideres årlig av
enhetsleder.
Det er i tillegg etablert et felles medisinrom for alle avdelingene, og vernepleierne jobber nå på
tvers av avdelingene med opplegging og kontroll av dosetter.
Se: Avdelinger for funksjonshemmedes fremdriftsplan, tiltak 11

•

Det etterlyses kompetanse eller opplæring for når pasienten motsetter seg helsehjelp.

Det skal opprettes flere ressursstillinger i enheten i løpet av 2017/2018. En av disse skal ha
ansvar for Helsehjelp etter § 4 i pasientrettighetsloven. Denne skal ha et særskilt ansvar for å
følge opp avdelingenes behov for opplæring og veiledning på området. Ressursstillingen blir en
av flere som skal opprettes i enheten i løpet av 2017/2018, og som vil bidra til økt kompetanse på
somatikk. Vi ønsker å ha fokus rettet mot læring innad i organisasjonen, for å mobilisere
kompetansen som allerede finnes i enheten. Utlysningsteksten for denne ressursstillingen er
utarbeidet og skal lyses ut internt i sommer. Det tas sikte på å ha tilsatt noen i løpet av høsten
2017. Opprettelse av ressursstillinger er drøftet med hovedtillitsvalgte og funksjonsbeskrivelse
for de ulike ressursstillingene er utarbeidet. Oppstart på intern utlysning gjøres etter
sommerferien 2017.
Se: Avdelinger for funksjonshemmedes fremdriftsplan, tiltak 12

 Tilleggsopplysninger
Fylkesmannen ba i sitt tilsvar på Midtre Gauldal kommunes plan for lukking av avviket om en
redegjørelse for hvordan kommunens nye rutiner vil bli implementert i organisasjonen, samt
hvordan kommunens ledelse vil følge med på at de planlagte tiltakene fungerer etter sin hensikt.
Implementering av nye rutiner er en utfordring, da kommunen fortsatt ikke har et overordnet
internkontrollsystem. Enhet for Pleie og omsorg utarbeider derfor alle nye rutiner i samme mal,
og legger dem tilgjengelig for de ansatte i en mappe i intranettet. Malen er utformet slik at
rutinene skal være enkle å overføre når det overordnede systemet kommer på plass. Hver gang
det utarbeides en ny rutine sendes den i tillegg på epost til den ansatte, og denne gjøres
oppmerksom på rutinen og bes om å sette seg inn i den. Personalmøter vil også bli benyttet til
korte gjennomganger av nye rutiner.
Kommunens ledelse holdes orientert underveis om arbeidet med å lukke avviket. I tillegg har
Avdelinger for funksjonshemmede laget en rutine og et skjema for årlig internrevisjon av
avdelingene. Ulike hovedområder der egen drift og tjenester skal kontrolleres vil være
tjenestetilbud, journal, veiledning/opplæring, tiltak som gjennomføres, individuell
plan/habiliteringsplan, rapporteringssystem, implementering/evaluering av rutiner,
pårørendesamarbeid og andre forhold. Revisjonen gjennomføres med samtaler og
dokumentgjennomgang og skal gjennomføres årlig, fortrinnsvis på våren. Etter at
internrevisjonen er gjennomført skal det utarbeides en rapport, som vil bli sendt til kommunens
ledelse. Slik kan de holde seg orientert om framdrift og utfordringer, og etterspørre mer
informasjon der det er uklarheter.
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Det utarbeidede materialet som er produsert i forbindelse med lukking av avvikene er ikke
vedlagt denne halvårsrapporten. Fylkesmannen bes gi beskjed dersom de ønsker å få dem
tilsendt, enten senere i sommer eller ved sluttevalueringen ved årsskiftet.

Med hilsen
May-Rita Karlsen
Assisterende enhetsleder Pleie og omsorg
Kopi til:
Knut Dukane
Bodil Brå Alsvik
Kristin Grindstuen
Jorunn Marie Svardal
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
03.05.2018

Saknr
15/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/245 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Melding om politisk vedtak - kommunestyrets sak 14/2018
Avslutning av dokumenttilsyn - tjenester til hjemmeboende voksne
Leveranseavtale - Midtre Gauldal
Presisering av leveranseavtalen
Hemmelige gruppeledermøter er ulovlige
Fylkesmannen i Telemark - Møteoffentlighet og gruppeledermøter
Dette samarbeidet er viktig - arbeidslivskriminalitet
Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
NOU 2018.6 Varsling - verdier og vern
Forslag til ny personopplysningslov
Erstatning kan ikke hemmeligholdes
Folkevalgte kan snakke med hvem de vil
Godt arkiv - et politisk ansvar
Hva skjer når grunnlaget for permisjonen blir borte
Signaler må ikke framstå som vedtak
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Melding om politisk vedtak, kontrollutvalgets årsmelding 2017.
2. Leveranseavtale mellom Konsek Trøndelag IKS og Midtre Gauldal kommune.
3. Fylkesmannen i Telemark mener lukkete gruppeledermøter i Porsgrunn er
ulovlige. Fylkesmannen konkluderer med at gjeldende praksis er i strid med
kommuneloven og hensynene bak møteoffentlighetsprinsippet.
4. Statsminister Erna Solberg inviterte arbeidslivets parter og statlige etater til
toppmøte om arbeidslivskriminalitet 26. februar 2018.
5. Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Rapporten
omhandler kommuners og fylkeskommuners arbeid for å hindre
arbeidslivskriminalitet.
6. NOU 2018:6 Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet.
7. Regjeringen har lagt frem et forslag til ny personopplysningslov som styrker
personvernet og skjerper kravene til virksomheter som behandler
personopplysninger.
8. Dersom en kommune betaler erstatning etter mobbing eller omsorgssvikt, for
eksempel, kan dette ikke holdes hemmelig. Erstatningsutbetalinger kan ikke
unndras offentlighet.
9. Ingen kan instruere en folkevalgt om hvem hun/han skal ta kontakt eller holde
møter sammen med, politikere står fritt til å arrangere møter med personer de
ønsker informasjon fra.
10. Omstridte innkjøpssaker der vesentlige dokumenter er forsvunnet, er bare ett
eksempel på hvilke problemer mangelfull arkivering kan skape for kommunen.
11. Vedtak om tidligere avslutning av permisjon som er gitt av
fylkestinget/kommunestyret, skal i utgangspunktet treffes av dette.
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12. Uformelle signaler fra politikerne i orienteringssaker har ingen bindende kraft.
De må ikke framstå som vedtak i møteboka.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.
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Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
Kongensgate 9 4. etg. Postuttak
7004 Trondheim

Melding om vedtak
Deres ref:

Vår ref
2018/766-4

Dato
17.04.2018

Kontrollutvalgets årsmelding 2017
Kommunestyret i Midtre Gauldal behandlet kontrollutvalgets årsmelding 2017 i møte 120418.
Saksprotokoll i Kommunestyret - 12.04.2018
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2017 til orientering.

Med hilsen

Margret Innset Buberg
saksbehandler
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.

Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
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Telefaks
72 40 30 01

Bank
Org.nr
6402 05 02272
970187715
www.midtre-gauldal.kommune.no

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10
Saksbehandler
Grethe Lindseth
Sosial- og helseavdelingen

Innvalgstelefon
79 19 91 82

Vår dato
09.08.2017
Deres dato
06.07.2017

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/4996-736.0
Deres ref.
2016/2322-7

Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN
Avslutning av dokumenttilsyn - tjenester til hjemmeboende voksne
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag viser til deres svar til Fylkesmannens
tilsynsrapport fra 7.3.17. Rapporten gjelder dokumenttilsyn der tema har vært
kommunens saksbehandling i saker om tjenester til hjemmeboende voksne.
Etter gjennomgang av de tilsendte sakene fant Fylkesmannen følgende avvik fra
saksbehandling, enten i enkelte eller i samtlige av de tilsendte sakene:
 Uttrykk for et hjelpebehov er ikke alltid skriftliggjort (helse- og
omsorgstjenesteloven § 4-1 og god forvaltningsskikk)
 I enkelte saker er det ikke samsvar mellom scoren i ADL-funksjoner og
omfanget av praktisk bistand som bruker er innvilget (helse- og
omsorgstjenesteloven § 4-1)
 Plikten til å behandle søknader uten ugrunnet opphold er ikke
overholdt i flere av sakene (forvaltningsloven § 11 a første ledd)
 Plikten til å sende foreløpig svar er ikke overholdt i de fleste sakene der
saksbehandlingstiden har oversteget en måned (forvaltningsloven § 11
a tredje ledd)
 Plikten til å sende forhåndsvarsel ved endring av tjenesten til ugunst
for bruker er ikke overholdt (forvaltningsloven § 16 andre ledd)
Fylkesmannen ba kommunen om å gå gjennom funnene, samt praksis og rutiner
på området. Kommunen ble deretter bedt om å vurdere om det var nødvendig å
endre rutiner og/eller praksis for å rette opp i forholdene som Fylkesmannen har
funnet, og i så fall hvordan. Fylkesmannen ba om å få tilsendt en oversikt over
hva som var vurdert, og en plan over tiltak som settes i verk for å rette opp.
Midtre Gauldal kommune har vurdert at det er behov for en gjennomgang og
endring av praksis, og har utarbeidet en tiltaksplan som beskriver konkrete tiltak
som skal iverksettes fram til 31.05.18.
Under forutsetning at ovenstående følges opp, tar Fylkesmannen kommunens
tilbakemelding til orientering, og vurderer de beskrevne tiltakene i kombinasjon
med Fylkesmannens rapport, som egnet til å rette opp våre funn.
Fylkesmannen avslutter med dette dokumenttilsynet uten ytterligere oppfølging,
og ønsker lykke til med det videre arbeidet.
Med hilsen
Hilde Bøgseth
underdirektør

Grethe Lindseth
seniorrådgiver
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Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi:
Revisjon Midt-Norge

Sandenveien 5
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7300 ORKANGER
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Notat
Til:
Kontrollutvalgene i eierkommunene
Fra:
Torbjørn Berglann (torbjorn.berglann@konsek.no)
Dato:
Arkivsaknr:

20.03.2018
17/172-10

Presisering av leveranseavtalen
Leveranseavtalen mellom Konsek Trøndelag og eierkommunene er sendt kommunene for
signering og blir samtidig lagt fram for kontrollutvalgene til orientering.
Avtaleteksten er utformet for å favne hele tjenestespekteret, uavhengig av dagens leveranse til
kommunen. Jeg vil presisere at avtalene ikke endrer den etablerte arbeidsdelingen mellom
revisjon og sekretariat i eierkommunene.

Torbjørn Berglann
daglig leder
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Fylkesmannen: Hemmelige gruppeledermøter er ulovlige
Kommunal Rapport 02.03.2018

Fylkesmannen i Telemark mener lukkete gruppeledermøter i Porsgrunn er ulovlige. – Da
risikerer de å gjøre hele Kommune-Norge til lovbrytere, sier ordfører i Porsgrunn.
I desember 2016 klaget regionsavisen Varden inn Porsgrunn kommune til fylkesmannen, for
at de holdt uformelle og lukkete møter med gruppelederne i bystyret. Fylkesmannen
konkluderer nå med at forsamlingen er et folkevalgt organ, og at det dermed er snakk om
møter som det skal innkalles til på normal måte.
Ordfører i Porsgrunn Robin Kåss (Ap) mener tolkningen er ekstremt streng, og at
kommunene blir strengere behandlet enn sentrale myndigheter. Likevel vil han ikke ta
kampen for de lukkete møtene
– Problemet med å fronte en slik sak er at det gir inntrykk av mindre åpenhet. Jeg tenker at
Kommunaldepartementet, stortingspolitikerne og KS kanskje bør tenke seg litt på hvordan de
bør ha det, sier Kåss, og nevner følgende eksempler på hvorfor han mener at det blir stilt
mindre harde krav til regjeringen:
– Stortinget har drøftet byggesprekk til hundrevis av millioner i lukkete møter. De har
hemmelige møter i regjeringen, hemmelige regjeringsnotater, hemmelige
komitébehandlinger og hemmelige møter i presidentskapet.
Kåss mener for strenge krav til offentlighet kan fungere mot sin hensikt, og føre til uryddighet.
– Hvis vi må føre referat fra alle mulige uformelle sammenkomster, gjør vi dem viktigere enn
de er. Jeg mener det skal være tydelig for innbyggerne hvor beslutningene blir tatt, sier han.
Informasjon er saksbehandling
I vurderingen viser Fylkesmannen til kommunelovens § 31-1: «Enhver har rett til å overvære
møtene i folkvalgte organer». Dermed blir spørsmålet om forsamlingen som møtes er et
folkevalgt organ, og om det i så fall er snakk om møter i lovens forstand.
Ifølge Fylkesmannen er svaret på begge spørsmålene ja.
I sitt tilsvar til klagen nevner Kåss også votering, fraværsregler, folkevalgtreglement og bruk
av replikk og taletid som eksempler på temaer som har blitt diskutert i møtene. Han forklarer
også at han har brukt møtene til å informere «kommende saker som ikke er ferdig», og
nevner ny E-18, Skagerak Energi og kommunereformen som eksempler.
Fylkesmannen mener det at møtene blir brukt til å gi informasjon er «det springende
punkt», som gjør at innholdet må regnes som offentlig saksbehandling og at det
dermed er snakk om møter i lovens forstand.
«Etter Fylkesmannens vurdering endres her møtenes karakter i lovens forstand. Sakene som
ordfører nevner er viktige saker for lokaldemokratiet, og begrunnelsen for å diskutere saker i
opplæringsøyemed bak lukkete dører vil etter vår mening ikke lenger kunne anvende.
Fylkesmannen bemerker at saksbehandling vil kunne skje selv om det formelt sett ikke fattes
et vedtak, og orienteringer fra ordfører knyttet til konkrete saker må anses som en del av den
kommunale saksbehandlingen».
De andre temaene som har blitt tatt opp i møtet er mindre problematiske, etter
Fylkesmannens vurdering: «Det kan være gode grunner til å gjennomføre sammenkomster
med andre formål enn saksbehandling, typisk opplæringsmessige formål. Det er heller ikke
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meningen at reglene om saksbehandling skal være til hinder for bl. a politiske forhandlinger»,
skriver Fylkesmannen i vurderingen.
Uenig med kommuneadvokaten
I tilsvaret til klagen viser Robin Kåss til et avsnitt fra forslag til ny kommunelov (NOU 2016:4),
som han og kommuneadvokaten i Porsgrunn mener tilsier at møtepraksisen er lovlig.
Fylkesmannen tolker det samme avsnittet stikk motsatt, og mener det forklarer hvorfor
møtene er ulovlige.
Kommuneadvokaten i Porsgrunn skriver at «samarbeidende politiske partier eller
enkeltstående partier i kommunen» kan møtes for å drøfte saker før de skal opp i et
folkevalgt organ, «uten at reglene om møteoffentlighet mv. kommer til anvendelse».
Kommunelovutvalget skriver at det skal «ikke være adgang til å omgå
møteoffentlighetsreglene ved at samtlige partier i organet avholder et felles gruppemøte eller
gruppeledermøte før det formelle vedtaket treffes i et ordinært åpent møte».
Fylkesmannen i Telemark oppsummerer: «Etter vår vurdering må uttalelsen ses i lys av at
utvalget uttaler seg om «samarbeidende politiske partier eller enkeltstående partier», ulikt i
vår sak hvor grupperingen består av gruppeleder for alle partier, samt ordfører».
– Skaper uklarhet
Kåss mener Fylkesmannens tolkning får konsekvenser trolig ingen ønsker hvis man følger
prinsippene som ligger til grunn konsekvent.
– Annethvert år har vi en middag i Oslo, og da diskuterer vi forskjellige saker rundt bordet. Er
det et møte som det må annonseres?
Han tror ikke fylkesmannen eller andre som tolker loven på samme vis mener det, men
hevder det blir konsekvensen av vedtakene.
– Ordføreren inviterer og de blir invitert fordi de er folkevalgte. Kriterium to er at man nevner
en politisk sak. Sånn sett vil en middag falle inn, sier Kåss.
Han forteller at han fra nå i stedet kommer til å ta opp sakene i kommunestyret.
– Når det gjelder gruppeledermøtene er det ikke et problem. Vi kutter gruppeledermøtene,
men jeg mener at for Kommune-Norge som helhet blir det skapt mye uklarhet om hva som er
saksbehandling og hva som er et folkevalgt organ.
Mener offentlig innkalling blir uryddig
Ordføreren mener ikke at det er en løsning å ha gruppeledermøter med offentlig innkalling og
referat, og at det vil skape uryddighet.
– Da får man enda et folkevalgt organ, men vi har mange råd og utvalg.
– Hvorfor vil det bli mer uryddig hvis dere tar opp det samme som før, men holder møtene
åpne og offentliggjør innkalling og referat i tråd med Kommuneloven?
– Møtene har vært uformelle arenaer for blant annet tilbakemeldinger på møteledelse og
reglement for møter, og jeg har informert de mindre partiene om saker jeg tror kommer. Det
er vanskelig å gjenskape den uformelle dialogen.
– Tror du folk vil være redde for å si det de mener, hvis slike møter blir holdt åpne?
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– Jeg tror ikke folk er redde, men det blir en annen setting. Hva slags myndighet skal de ha?
Da måtte man vel lagd et sett vedtekter. Det er et helt uformelt forum, hvor de sitter rundt et
bord og snakker om løst og fast.
Skien følger vedtaket
Ordfører i Porsgrunn Hedda Foss Five har også avholdt lukkete gruppeledermøter, og i
Kommunal Rapport argumenterte hun for at strengere krav om innsyn kan gjøre folk redde
for å engasjere seg politisk. I forklaringen hun holdt for kommunens kontrollutvalg viste hun
til Vardens klage, og erklærte at hvis Porsgrunn felt, ville hun ikke lenger holde slike møter. I
stedet kom hun til å ringe rundt til hver enkelt av gruppelederne, om sakene hun ellers ville
tatt opp i plenum.
Kristine Foss i Norsk Presseforbund har tidligere kommentert møtene i Skien til Kommunal
Rapport, og mener de er klart ulovlige. I den artikkelen redegjør hun nærmere for deler av
det lovmessige grunnlaget som også Fylkesmannen viser til, med utgangspunkt i en tidligere
vurdering fra Sivilombudsmannen angående en sak i Arendal. Denne vurderingen er også
blant dem som blir lagt til grunn for saken i Porsgrunn.
I en epost til Kommunal Rapport svarer hun følgende på spørsmål om hvorvidt hun kommer
til å gjøre som forespeilet: «Denne beslutningen gjelder jo praksisen i Porsgrunn, ikke i
Skien. Men jeg finner ingen grunn til å bruke tid og ressurser på en liknende prosess knyttet
til Skiens praksis, og kommer derfor til å bruke andre folkevalgte arenaer til å informere
gruppelederne. Gruppeledermøtene vil derfor utgå».
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Porsgrunn kommune
Postboks 128
3901 PORSGRUNN
Att. ordfører Robin Kåss

MØTEOFFENTLIGHET - KLAGE PÅ PORSGRUNN KOMMUNES
PRAKTISERING AV GRUPPELEDERMØTER

Fylkesmannen viser til klage oversendt fra redaktør Eirik Haugen i Varden, datert 15.11.2017.
Fylkesmannen har vurdert Porsgrunn kommunes praksis med å gjennomføre
gruppeledermøter bak lukkede dører. Fylkesmannen konkluderer med at gjeldende
praksis er i strid med kommuneloven og hensynene bak møteoffentlighetsprinsippet.

Sakens bakgrunn:
Bakgrunnen for klagen til Fylkesmannen er korrespondanse mellom klager og ordfører i Porsgrunn
kommune knyttet til kommunens praksis med å gjennomføre gruppeledermøter lukket for presse og
allmennhet.
Klager anfører hit at praksisen er i strid med kommunelovens saksbehandlingsregler, og ber om at
Fylkesmannen vurderer hvorvidt kommunens praksis er i samsvar med lovverket.
Den 20.12.2017 ba Fylkesmannen Porsgrunn kommune om å ta stilling til klagers anførsler,
herunder angi det rettslige grunnlaget kommunen mener er gjeldende for praksisen.
I brev av 5.2.2018 redegjør Porsgrunn kommune v/ordfører Robin Kåss for kommunens praksis
knyttet til gruppeledermøter og møteoffentlighet. Brevet er adressert til kontrollutvalget i Porsgrunn
kommune, men oversendt Fylkesmannen som et svar på vårt brev av 20.12.2017.
Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen er kjent med at kommuners praksis knyttet til lukkede gruppeledermøter har vært
mye omtalt i lokalavisene den siste tiden. Vi presiserer at vi i denne saken kun tar stilling til
praksisen som gjennomføres i Porsgrunn kommune. Det kan således være andre momenter som
medfører at vurderingen ville blitt annerledes i måten andre kommuner praktiserer regelverket på.
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I henhold til kommuneloven § 31 nr. 1 skal et møte i et folkevalgt organ holdes for åpne dører.
Dette medfører at enhver har rett til å overvære møtene, og unntak kan bare skje dersom det er fattet
vedtak om å lukke møtet etter bestemmelsene i §§ 31 og 31 a.
Hensynene bak reglene om møteoffentlighet er at det skal legges til rette for demokratisk deltakelse
og kontroll. Møteoffentlighet og åpenhet bidrar til større forståelse for de prosesser som skjer innen
den offentlige forvaltning, og medfører at avstanden mellom de folkevalgte og innbyggerne blir
redusert.
En forutsetning for at det skal være snakk om møte etter kommuneloven er at det gjelder et møte i
et folkevalgt organ.
Den første rettslige problemstillingen i saken blir følgelig om gruppeledermøtene er å anse som et
folkevalgt organ i henhold til kommuneloven § 29 nr. 3.
For å avgjøre dette må det foretas en helhetsvurdering av de faktiske forhold.
I prp.152 L (2009-2010) «Endringar i kommuneloven (møteoffentlegheit)» uttales det bl.a. følgende
om begrepet «folkevalgt organ»:
«Om eit organ fell innanfor § 29 nr. 3 eller ikkje, vil derfor vere avhengig av ei konkret vurdering.
Ein må i denne vurderinga mellom anna sjå på kven som har peikt ut det aktuelle organet, kven som
sit i det, og kva oppgåver det har. Det er likevel klart at ein ikkje kan sjå bort frå møtereglane i lova
ved å flytte realitetshandsaminga av saka til eit "formøte", eit "felles gruppemøte" for alle partia
som deltek, eit "seminar", eit "orienteringsmøte" eller liknande, for deretter å gjere det formelle
vedtaket i eit ordinært ope møte»
Deltagerne på møtene i Porsgrunn kommune er gruppeledere og ordfører, og disse personene er
samlet i kraft av sin funksjon som folkevalgte politikere. Det er ordfører som kaller inn til møtene,
uavhengig av om møtet er ønsket av ordfører selv eller av enkelte gruppeledere. Videre er
deltagelsen ikke personlig, men knyttet til vervet som partileder.
Etter Fylkesmannens vurdering tilsier disse momentene at gruppeledermøtene må anses som et
«folkevalgt organ», jfr. kommuneloven § 29 nr. 3.
Den neste rettslige problemstillingen blir om det foreligger et «møte» i kommunelovens forstand.
Møteprinsippet og prinsippet om møteoffentlighet er sentrale prinsipper i norsk lokaldemokrati.
I henhold til møteprinsippet skal folkevalgte organ behandle sine saker og fatte sine avgjørelser i
møter.
Møteoffentlighet sikrer at det er fri adgang for offentligheten til å være tilstede ved møter, og bidrar
til transparens og åpenhet under den kommunale saksbehandlingen.
For å avgjøre om kommunens praksis er et «møte» i lovens forstand må det foretas en vurdering ut
fra hensynene bak møteoffentlighetsprinsippet.
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I sitt tilsvar viser ordfører her til sitat fra avsnitt i NOU 2016:4 som argument for at kommunens
praksis ikke er strid med kommuneloven:
«Møter i politiske partier vil etter gjeldende rett og etter utvalgets forslag derfor ikke falle inn
under dette regelverket. Samarbeidende politiske partier eller enkeltstående partier i kommunen
kan etter utvalgets forslag fortsatt møtes for å drøfte ulike saker som siden skal opp i et folkevalgt
organ, uten at reglene om møteoffentlighet mv. dermed kommer til anvendelse. Utvalget mener det
også fortsatt bør være slik at politiske partier kan ha gruppemøter eller gruppeledermøter for å
behandle en sak både før og i tilknytning til folkevalgte møter uten at gruppemøtene anses som
møter i folkevalgte organer. Det bør likevel ikke være adgang til å omgå møteoffentlighetsreglene
ved at samtlige partier i organet avholder ett felles gruppemøte eller gruppeledermøte før det det
formelle vedtaket treffes i et ordinært åpent møte.»
Sitatet det henvises til fremgår av punkt 16.4.4.2 i NOU 2016:4.
Fylkesmannen tolker ordlyden annerledes enn kommunen. Etter vår vurdering må uttalelsen ses i
lys av at utvalget uttaler seg om «samarbeidende politiske partier eller enkeltstående partier», ulikt
i vår sak vår hvor grupperingen består av gruppeledere for alle partier, samt ordfører.
Til støtte for denne tolkingen vises til avsnittets siste setning hvor det heter at «Det bør likevel ikke
være adgang til å omgå møteoffentlighetsreglene ved at samtlige partier i organet avholder ett
felles gruppemøte eller gruppeledermøte før det det formelle vedtaket treffes i et ordinært åpent
møte»
Videre viser Fylkesmannen til side 178 i NOU 2016:4, hvor utvalget uttaler at: «dersom alle
medlemmene av et folkevalgt organ eller representanter for samtlige grupperinger i organet samles
for å drøfte en sak, vil dette måtte anses som et møte i et folkevalgt organ. Møter hvor for eksempel
alle gruppelederne for partiene i kommunestyret møtes for å behandle konkrete saker, vil derfor
etter utvalgets forslag måtte følge reglene om møteoffentlighet.»
Fylkesmannen finner etter dette ikke støtte i utvalgets uttalelser for Porsgrunn kommune sin
praktisering av gruppeledermøter.
I tilsvaret nevner ordfører videre bl.a. organisering av votering, fraværsregler. folkevalgtreglement
og bruk av replikk/taletid som eksempler på temaer i møtene. Videre anføres at dette har en
læringsfunksjon både for ordfører og for gruppelederne.
Fylkesmannen ser at det kan være gode grunner til å gjennomføre sammenkomster med andre
formål enn saksbehandling, typisk opplæringsmessige formål. Det er heller ikke meningen at
reglene om møteoffentlighet skal være til hinder for bl.a. politiske forhandlinger eller
erfaringsutveksling.
På den annen side kan det ikke være slik at bekvemmelighetshensyn, ved at diskusjon og
saksbehandling gjennomføres bak lukkede dører, skal veie tyngre enn prinsippet om at diskusjoner
og vurderinger rundt saker skal nå frem til offentligheten.
Etter Fylkesmannens mening er det springende punkt i saken ordførers opplysninger om at han i
noen tilfeller bruker gruppeledermøtene til å informere om «kommende saker som ikke er ferdig».
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Som eksempler nevnes saker som ny E-18, Skagerak Energi og kommunereformen.
Etter Fylkesmannens vurdering endres her møtenes karakter i lovens forstand. Sakene som ordfører
nevner er viktige saker for lokaldemokratiet, og begrunnelsen for å diskutere temaer i
opplæringsøyemed bak lukkede dører vil etter vår mening ikke lenger kunne anvendes.
Fylkesmannen bemerker at saksbehandling vil kunne skje selv om det formelt sett ikke fattes et
vedtak, og orienteringer fra ordfører knyttet til konkrete saker må anses som en del av den
kommunale saksbehandlingen.
Videre viser vi til nevnte NOU 2016:4 hvor det uttales at «løs prat om et tema vil kunne falle
utenfor. Det skal imidlertid ikke veldig mye til før en samtale e.l. anses som en sak dersom hele
organet deltar og det dreier som om noe som er innenfor organets myndighetsområde».
Etter Fylkesmannens mening er det presumptivt kort vei fra en ensidig informering om sakene til at
dette utarter seg til samtale og diskusjon. Temaer som omtales i møtene vil på et senere tidspunkt
omfattes av den saksbehandlingen som de samme personene vil utøve beslutningsmyndighet i.
Videre nevner ordfører bl.a. at gruppeledermøtene i Porsgrunn kommune, i motsetning til i andre
kommuner, ikke er formalisert med hverken innkalling, saksliste eller protokoll.
Fylkesmannen deler anførselen om at en formalisering i form av innkalling, saksliste, protokoll osv.
vil være ytterligere argumenter for at møtet er å anse som et «møte» i lovens forstand. Det kan
likevel ikke være ekskluderende i forhold til prinsippet om møteoffentlighet at det ikke foreligger
f.eks. en offentlig møteinnkalling.
Etter Fylkesmannens mening kan det ikke legges særlig vekt på at møtene formelt sett ikke er
gjennomført i henhold til saksbehandlingsreglene i kommunelovens kapittel 6.
Det må nødvendigvis foreligge en form for innkalling til de respektive deltagerne. Videre er det
høyst påregnelig at det forut for møtene blir informert om bakgrunnen for møtet, herunder hvilke
temaer som skal diskuteres – om enn ikke i en like formell form som bestemmelsene i
kommuneloven krever.
Etter en helhetsvurdering finner Fylkesmannen å legge avgjørende vekt på de grunnleggende regler
om demokratisk kontroll som reglene om møteoffentlighet er basert på. Eventuelle lukkingsgrunner
må ha hjemmel i kommunelovens § 31 og vurderes for det konkrete tilfellet.
Fylkesmannen er etter dette av den formening at praksisen i Porsgrunn kommune med
gruppeledermøter bak lukkede dører er i strid med kommuneloven og hensynene bak
møteoffentlighetsprinsippet.

Med hilsen

Arne Malme
ass. Fylkesmann

Tor Arne Hellkås
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift
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Kopi til:
Varden Pb 2873, Kjørbekk
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6.3.2018

- Dette samarbeidet er viktig

- Dette samarbeidet er viktig
Statsminister Erna Solberg inviterte arbeidslivets parter og
statlige etater til toppmøte om arbeidslivskriminalitet 26.
februar. KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen tok opp behovet
for en klargjøring av hvor langt kommunenes kontrollansvar
går.
Publisert 28.02.2018

Toppmøtet er en del av oppfølgingen av regjeringens strategi mot
arbeidslivskriminalitet. I møtet understreket statsminister Erna Solberg at
arbeidslivskriminalitet har store negative ringvirkninger for samfunnet og at den
må bekjempes.
KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen trakk frem verdien av samarbeid i møtet.
- Dette samarbeidet mellom partene er viktig for å bekjempe
arbeidslivkriminalitet.
- Det er også økt bevissthet på dette i vår sektor. Kommunene får «sin del» av
utfordringene der folk havner utenfor det ordinære arbeidsmarkedet og
trenger sosialhjelp.
Kommunene er ikke etterforskere
Det er særlig som oﬀentlige innkjøpere kommuner og fylkeskommuner har et
ansvar og mulighet for å motvirke arbeidslivskriminalitet, men det er
utfordrende.
- Sektoren må bruke sin innkjøpsmakt og stille nødvendig krav og
forventninger til leverandørene. I tillegg må kontrakter følges opp, men
innkjøperne kan ikke pålegges for omfattende oppfølgings- og
kontrollforpliktelser. Kontroll må først og fremst tilligge statlige myndigheter,
kommunene kan ikke være etterforskere, sa Gunn Marit Helgesen.
Samarbeid for oppfølging av kontrakter
KS samarbeider for tiden med Arbeids- og sosialdepartementet og Diﬁ om
utarbeidelse av veiledningsmateriell for oppfølging av oﬀentlige kontrakter.
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- Dette samarbeidet er viktig

Mulig EU-samarbeid
Kriminaliteten har internasjonale forgreninger og statsministeren har derfor tatt
opp muligheten for samarbeid over landegrensene med EU-kommisjonen.
- Vi støtter opp om det internasjonale samarbeidet og deltar allerede i ulike
internasjonale prosjekter, sa Gunn Marit Helgesen i møtet.
Krever eﬀektive og sterke etater
Under møtet kom det frem at det statlige samarbeidet knyttet til Akrimsentrene har gitt resultater. Samtidig understreket politidirektør Odd
Reidar Humlegård at å utføre forebyggende tiltak, og ikke minst kontroll, krever
eﬀektive og sterke etater.

Bente Stenberg-Nilsen
Avdelingsdirektør




Send e-post
+4791117804
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Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?

Rapporten omhandler kommuners og fylkeskommuners arbeid for å hindre arbeidslivskriminalitet.
Prosjektets hovedformål er å etablere et kunnskapsgrunnlag om kommunesektorens innsats mot
arbeidslivskriminalitet. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Fafo og Samfunnsøkonomisk
analyse.
For å lese hele rapporten, følg denne linken:
http://www.fafo.no/images/pub/2017/20616.pdf
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NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern

Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet.
Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. november 2016.
Avgitt til Arbeids- og sosialdepartementet 15. mars 2018.
https://www.regjeringen.no/contentassets/bd4f61bba893409a9b715ee1971a0004/no/pdfs/no
u201820180006000dddpdfs.pdf
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Forslag til ny personopplysningslov
Justis- og beredskapsdepartementet, pressemelding 23.03.2018 Nr: 20 – 2018

Regjeringen legger i dag frem forslag til ny personopplysningslov som styrker personvernet
og skjerper kravene til virksomheter som behandler personopplysninger.
Ny teknologi gir nye muligheter for innsamling og bruk av informasjon om enkeltmennesker.
Da må vi sørge for å ivareta personvernet. Den nye loven gir et godt vern for den enkelte,
sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Per Sandberg (Frp).
Lovforslaget viderefører hovedprinsippene i den gjeldende personopplysningsloven, men
styrker personvernet på viktige punkter:
• Mer åpenhet rundt innsamling og bruk av personopplysninger. Den som ber om
samtykke til å bruke opplysninger skal gi klar og tydelig informasjon om hvordan
personopplysningene skal brukes.
• Bruk av personopplysninger skal begrunnes og begrenses. Det vil ikke være lov å samle
inn eller lagre personopplysninger man ikke trenger. Opplysninger som det ikke lenger er
behov for, skal slettes.
• Uriktige eller ufullstendige opplysninger skal rettes.
• Det innføres en rett til å ta med seg personopplysninger fra en virksomhet til en annen.
• Den enkelte får rett til å protestere mot behandling av sine personopplysninger.
• Den enkelte kan slippe at det blir truffet viktige avgjørelser om ham eller henne basert på
en helautomatisert behandling av personopplysninger.
• Det vil blir adgang til å ilegge et betydelig høyere gebyr ved overtredelse av reglene
Virksomhetene får et større ansvar for å ivareta personvernet, og må jobbe systematisk for å
sikre at personopplysningene behandles i tråd med regelverket, sier Sandberg.
Loven implementerer EUs personvernforordning, som skal sikre et felles
personvernregelverk i Europa. Også aktører utenfor EU vil bli omfattet av det europeiske
regelverket når de tilbyr varer og tjenester til personer i EU/EØS.
Loven vil settes i kraft når forordningen er innlemmet i EØS-avtalen. Forslag til
innlemmingsbeslutning ligger for tiden til behandling i EU. Det er usikkert om loven vil settes i
kraft 25. mai 2018, da prosessen i EU vil kunne ta noe tid og med det forskyve ikraftsettingen
noe.
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Erstatning kan ikke hemmeligholdes
Kommunal Rapport 26.02.2018

Dersom en kommune betaler erstatning etter mobbing eller omsorgssvikt, for eksempel, kan
dette ikke holdes hemmelig.Erstatningsutbetalinger kan ikke unndras offentlighet, sier Jan
Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Kan en kommune hemmeligholde for politikerne eller allmennheten at det er
utbetalt erstatning til en innbygger, for eksempel for mobbing i skolen?
SVAR: Utgangspunktet er at alle vedtak som treffes av kommunale organer, er offentlige.
Vedtak truffet av folkevalgt organ skal føres i møtebok for vedkommende organ, og vedtak
om utbetaling til innbygger skal meddeles i brev til denne.
Både møtebok og slikt brev er saksdokument etter bestemmelsene i offentlighetsloven, se
definisjonen av slike i lovens § 4, og alle kan kreve innsyn i slike dokumenter, hvis ikke annet
«følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov», se lovens § 3.
Hvis vedtaket eller brevet inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, etter
bestemmelsen i forvaltningsloven § 13 om vern av «personlige forhold» eller
forretningshemmeligheter av konkurransemessig betydning, skal dette unntas fra innsyn, i
praksis ved sladding av disse opplysningene i dokumentet.
Resten av dokumentet vil derimot som alminnelig regel være offentlig.
At det er utbetalt erstatning og størrelsen på denne, er ikke en slik opplysning, og vil ikke
kunne unntas fra innsyn. Hvis helt særlige personvernhensyn tilsier det, vil man nok likevel
kunne sladde navnet på mottakeren av erstatningsbeløpet.
Vedtak i administrasjonen må selvsagt også komme skriftlig til uttrykk, herunder ved brev til
den som får erstatning, og dermed slår offentlighetsloven inn.
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Folkevalgte kan snakke med hvem de vil
Kommunal Rapport 05.03.2018

Politikere står fritt til å arrangere møter med personer de ønsker informasjon fra. Ordfører
eller rådmann kan ikke stoppe dette.
Ingen kan instruere en folkevalgt om hvem hun skal ta kontakt eller holde møter sammen
med, påpeker jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: En folkevalgt har tatt på seg det han selv kaller ombudsrollen og arrangert
«småmøter» med ansvarlige i kommunen – folkevalgte og tilsatte - knyttet til plan- og
byggesaker. Kan ordfører eller rådmann forby dette?
SVAR: Ingen kan instruere en folkevalgt om hvem hun skal ta kontakt eller holde møter
sammen med, det være seg folkevalgte eller tilsatte i kommunen. Ingen kan hindre
folkevalgte å delta i slike møter.
Også saksbehandlere i kommunen vil i utgangspunktet kunne delta i slike møter, men bare
så langt rådmann eller etatsjef finner at det ikke er problematisk for gjennomføringen av
saksbehandlingen. Saksbehandler kan bli orientert om ulike forhold og synspunkter, men må
da rapportere tilbake til sin avdeling om hva som har kommet frem. Og hun må ikke gå inn i
noe som kan oppfattes som polemikk eller forhandlinger om saksforholdet.
Ordfører har ikke noen instruksjonsmyndighet om dette, heller ikke overfor tilsatte i
kommunen.
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Godt arkiv – et politisk ansvar
Kommunal Rapport 15.03.2018

Omstridte innkjøpssaker der vesentlige dokumenter er forsvunnet, er bare ett eksempel på
hvilke problemer mangelfull arkivering kan skape for kommunen.
Når dokumenter ikke gjenfinnes, vil en mistanke om ugler i mosen kunne henge ved
saken for alltid.
Det virker nesten som om det er regelen mer enn unntaket; at vesentlige dokumenter ikke
kan gjenfinnes når en trøblete innkjøpssak skal undersøkes.
Grimstad kommune må trolig gi opp forsøket på å finne ut hvordan de første avtalene om
helsekjøp fra et firma med nære forbindelser til ansatte i kommunen, kom i stand – fordi
dokumentene ikke kan gjenfinnes.
I Lenvik gikk kommuneledelsen til retten i et forsøk på å få ta beslag i PC-en til den tidligere
innkjøpssjefen, for å finne viktige dokumenter om innkjøp fra et firma med nære forbindelser
til rådmannen.
Når dokumenter ikke gjenfinnes – og dermed heller ikke sannheten om hvordan avtaler ble
inngått – vil en mistanke om ugler i mosen kunne henge ved saken for alltid. Det er svært
uheldig for tilliten til kommunen.
Slike saker bør være en vekker ikke bare for administrasjonens leder, men også for
politikerne. Dessverre er det å kjempe for at kommunen har en god – og godkjent – arkivplan
neppe en valgvinner eller en sak som plasserer ordføreren på sokkel, om hun for øvrig er
aldri så framoverlent og innovativ.
Men for innbyggernes rettssikkerhet, tilliten til demokratiet og ivaretakelse av kulturarven, er
et godt og sikkert arkiv overmåte viktig. Nettopp derfor må politikerne ta ansvar, og sørge for
de ressursene som skal til for å bevare kommunens «hukommelse» – for samtiden og
ettertiden.
Svakheter avdekkes gjerne først ved forvaltningsrevisjon av journalføring og arkivering, som
en del kommunerevisjoner nå prisverdig gjennomfører.
Arkivverket driver også tilsyn. Tilsynene de gjennomførte i fjor, avdekket i snitt 6,5 lovbrudd
per tilsyn. De vanligste bruddene er mangel på en oppdatert arkivplan. Den skal blant annet
plassere ansvaret for arkiveringen, og gi en oversikt over altarkivmaterialet i kommunen –
også det som ligger i saksbehandlingssystemene, som det kan finnes et titall av i en
kommune.
En annen viktig mangel er at kvalitetssikringen svikter ved at dokumenter ikke blir «låst».
Dermed kan de endres i ettertid, og det vil oppstå tvil om hva som er riktig og om det er gjort
endringer etter at dokumentet ble ferdigstilt.
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Hva skjer når grunnlaget for permisjonen blir borte?
Kommunal Rapport 19.02.2018

Hva skjer når grunnlaget for en permisjon fra et politisk verv faller bort? Kan politikeren bare
gjeninntre i posisjonen igjen?
Vedtak om tidligere avslutning av permisjon som er gitt av fylkestinget, skal i utgangspunktet
treffes av dette, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Vi har en folkevalgt som var fast medlem i fylkestinget og et hovedutvalg.
Vedkommende søkte permisjon etter kommunelovens § 15 pga. studier i utlandet. Søknaden
ble innvilget fram til juni 2018, og to nye personer ble utpekt til å dekke hans verv i
permisjonstiden. Vedkommende ønsker seg nå tilbake i vervene siden studiene i utlandet ble
avsluttet, og viser til at han ikke har grunnlag for permisjon lenger.
Etter min vurdering har han både rett og plikt til å utøve sine folkevalgte verv
etter kommunelovens § 40, og at han derfor skal tilbake til sine verv når vilkårene for å ha
permisjon ikke lenger er tilstede. Jeg tenker også at det heller ikke er nødvendig at
fylkestinget fatter et vedtak om at det er greit å komme tilbake før permisjonstiden er utløpt.
Fritaket har ikke medført at andre måtte søke permisjon fra sine verv eller taper en fast
inntekt. Vervene gir møtegodtgjørelse pr møte.
Bernt svarer
Jeg er usikker på om dette kan gjøres så enkelt. Hvis den folkevalgte bare hadde varslet
forfall til møtene i et visst tidsrom, ville det du sier være riktig. Men når han har søkt om og
fått permisjon i et visst tidsrom ved vedtak av fylkestinget, gjelder denne permisjonen slik det
er fastsatt der, så lenge det ikke senere er vedtatt noe annet. Vedtak om tidligere avslutning
av permisjon som er gitt av fylkestinget, skal i utgangspunktet treffes av dette. Jeg vil
imidlertid tro at det ligger innenfor de brede fullmakter fylkesutvalget har fått ved
delegeringsvedtak, at det kan tre i fylkestingets sted i en kurant sak som dette synes å være.
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Signaler må ikke framstå som vedtak
Kommunal Rapport 12.03.2018

Uformelle signaler fra politikerne i orienteringssaker har ingen bindende kraft. De må ikke
framstå som vedtak i møteboka.
Når det ikke foreligger noe formelt vedtak, bør det ikke brukes formuleringer i møteboka som
kan gi inntrykk av at man har truffet en selvstendig realitetsavgjørelse, sier jussprofessor Jan
Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL 1: En sak er oppført som orienteringssak på sakslista i formannskapet. I møtet
gis det en muntlig orientering og det åpnes for spørsmål og kommentarer, men det foretas
ingen votering. I møteboka blir det ført opp en «presisering» av et tidligere vedtak i
kommunestyret. Her er det altså formannskapet som «presiserer» kommunestyrets vedtak.
Er det greit?
SVAR: Nei, dette er en uheldig formulering. Når det ikke foreligger noe formelt vedtak i
formannskapet, bør det ikke brukes formuleringer som kan gi inntrykk av at man har truffet
en selvstendig realitetsavgjørelse i saken.
Det som har skjedd her, er åpenbart at når formannskapet har blitt orientert om
administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak, har medlemmene fått anledning til
å kommentere dette. Det som sies i tilknytning til en slik orientering, har ingen bindende kraft
overfor administrasjonen. Men hvis det framkommer synspunkter som administrasjonen
synes er fornuftige, og som det mener ser ut til å få tilslutning fra et flertall av de folkevalgte,
vil det selvsagt være naturlig å ta utgangspunkt i disse ved den videre oppfølging av
kommunestyrets vedtak.
Hvis ikke det fremmes forslag til formelt vedtak, skal det egentlig bare angis i møteboken at
formannskapet tok redegjørelsen «til orientering». Eventuelt skal det stå at formannskapet
tok redegjørelsen «til etterretning», hvis kommunestyrets vedtak setter bindende rammer for
formannskapets videre arbeid med samme saksforhold.
Men det er nok ikke usedvanlig at man noen ganger føyer inn noen ord der man
oppsummerer det som framtrer som det samlete formannskapets mening om saken. Det blir
da som et mer uformelt «styringssignal», uten direkte bindende kraft. Med andre ord som et
referat fra møtet. Men da må man være nøye på ikke å bruke formuleringer som kan gi
inntrykk av at det er truffet noe formelt vedtak i saken her.
SPØRSMÅL 2: Hvis organet ønsker å treffe en realitetsavgjørelse i en orienteringssak – hva
skal til for at denne blir gyldig?
SVAR: Den utsendte sakslisten er i utgangspunktet ramme for saksbehandlingen i møtet.
Når en sak er oppført på saklisten som «orienteringssak», betyr det at man ikke tar sikte på å
treffe noen form for realitetsvedtak om dette spørsmålet i det aktuelle møtet. Det kan da bare
fremmes forslag som går på den videre saksbehandlingen, f.eks. om spørsmål som
ønskes utredet eller avklart, og eventuelt om når man ønsker saken tilbake til videre
behandling.
Det folkevalgte organet kan også treffe særskilt vedtak om å «løfte opp» en slik
orienteringssak til realitetsbehandling, men det kan bare skje hvis ikke en tredel av organets
medlemmer, eller møtelederen, motsetter seg dette.
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Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune
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Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/245 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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