Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune
Arkivsak:

18/252

Møtedato/tid:

04.06.2018 Kl 10:00

Møtested:

Rådhuset, Kommunestyresalen

Møtedeltakere:
John Geir Stølan, leder
Arild Monsen, nestleder
Merja Korkman
Siv Hege Krüger
Oddvar M. Lian
Forfall:
Andre møtende:
Rådmannen
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge SA
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Kopi: Varamedlemmer til orientering, 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, 28.05.2018

John Geir Stølan (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Eva J. Bekkavik
rådgiver, Konsek Trøndelag
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Sakliste
Saksnr.
09/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18

Sakstittel
Orientering til kontrollutvalget vedr. Helse og mestringsplan 2016-2026
Regnskap og revisjonsberetning 2017 Snillfjord kommune – Kontrollutvalgets
uttalelse
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Diskusjon vedr. fokusområder i Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Forslag til møteplan for 2. halvår 2018
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
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Orientering til kontrollutvalget vedr. Helse og mestringsplan 20162026
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2018

Saknr
09/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &58
Arkivsaknr
16/42 - 22
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Orientering til kontrollutvalget vedr. Helse og mestringsplan 2016-2026
Utrykt vedlegg
Kontrollutvalgets sak 35/17 orientering til kontrollutvaglet vedr. Hlese og mesterinsplan 2016-2026

Saksutredning
På kontrollutvalgets møte 20.11.2017 ble det under sak 42/17 Oppfølging av politiske vedtak
i Snillfjord kommune, protokollert å be rådmannen om en ny orientering vedr. Helse og
mestringsplan 2016-2026
Kontrollutvalget protokollerte følgende:
Kommunestyrets sak 42/16 Helse og mestringsplan 2016-2026, kontrollutvalget ønsker en
ny orientering om status i oppfølgingen av planen. Orienteringen gis på kontrollutvalgets
møte 14. mai 2018.
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 29.01.2018 bedt rådmannen om å gi
kontrollutvalget en ny orientering på utvalgets møte 14.05.2018.
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.: 16/42-21
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 29.01.2018

Snillfjord kommune
Rådhuset
Krokstadøra
7257 SNILLFJORD

Orientering til kontrollutvalget vedr. Helse og mestringsplan 2016-2026
På kontrollutvalgets møte 20.11.2017 ble det under sak 42/17 Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord
kommune, protokollert å be rådmannen om en ny orientering vedr. Helse og mestringsplan 2016-2026
Kontrollutvalget protokollerte følgende:
Kommunestyrets sak 42/16 Helse og mestringsplan 2016-2026, kontrollutvalget ønsker en
ny orientering om status i oppfølgingen av planen. Orienteringen gis på kontrollutvalgets
møte 14. mai 2018.
Kontrollutvalget har berammet sitt møte til mandag 14.05.2018 kl. 10:00 på rådhuset.
Orienteringen fra rådmannen vil bli lagt til starten av møtet.

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

Regnskap og revisjonsberetning 2017 Snillfjord kommune –
Kontrollutvalgets uttalelse
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2018

Saknr
10/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
16/170 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Snillfjord kommunes årsregnskap for 2017
oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i
regnskapssaken.
Vedlegg
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskap 2017
Revisjonsberetning 2017
Nummerert brev nr. 2
Foreløpig revisjonsberetning 2017
Nummerert brev nr. 1
Utrykt vedlegg:
Snillfjord kommunes årsregnskap og årsberetning 2017

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.
På grunn av at årsregnskap og årsberetning for 2017 ikke ble avlagt innen tidsfrist så har
revisor avgitt en foreløpig revisjonsberetning som er datert 16.04.2018.
Kontrollutvalgets sekretariat vil under henvisning til den foreløpige revisjonsberetningen og
nummerert brev nr. 1, be kontrollutvalget merke seg at det avlagte årsregnskapet ikke var
avlagt i tråd med krav til regnskapsavleggelsen, jf. forskrift for årsregnskap og årsberetning
for kommuner.
Formell frist for avleggelse av regnskap er 15. februar og 31. mars for avleggelse av
årsberetning.
Fristene for avleggelse av regnskap og årsberetning fremgår av forskrift om årsregnskap og
årsberetning som er gitt med hjemmel i kommunelovens § 48. 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 sommeren, og ikke minst for at kommunestyret skal ha
tilgang til oppdaterte regnskapsdata i sin styring av kommunen.
Ny revisjonsberetning er avgitt 25.05.2018, samt nummerert brev nr. 2.
Kontrollutvalgets sekretariat vil be kontrollutvalget merke seg at
revisjonsberetningen for 2017 er avlagt med følgende presisering under overskriften "Andre
forhold":
I henhold til § 10, 2. ledd i forskrift til årsregnskap og årsberetning for kommuner, er frist
for avleggelse av årsregnskapet satt til 15. februar, mens frist for avleggelse av
årsberetning er 31. mars. Årsregnskapet ble overlevert til revisor 25. april, mens
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årsberetning ble overlevert til revisor 23. mai. Denne revisjonsberetningen erstatter
tidligere avgitt revisjonsberetning, datert 16. april 2018, som ble avgitt ved utløpet av
forskriftens frist for å avlegge revisjonsberetning. Regnskap og årsberetning var på det
tidspunktet ikke avgitt av administrasjonssjefen.

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført årsrevisjonen for Snillfjord kommune for 2017 i
samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal
revisjonsskikk og vedtatte revisjonsstandarder.
Endelig revisjonsberetning er avgitt 25.05.2018. 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 Snillfjord kommune viser et mindreforbruk på 73.885 kroner. Resultat før
finanstransaksjoner (brutto driftsresultat) viser et negativt resultat på kr. 2.213.251.
Resultatet før regnskapsmessig bruk og avsetninger til fond (netto driftsresultat) viser et
negativt resultat på 293.815 kroner.
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors beretning og det foreliggende
årsregnskapet for Snillfjord kommune for 2017.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor er kontrollutvalgets sekretariat av den
oppfatning at årsregnskapet og årsrapporten for Snillfjord kommune gir et forsvarlig uttrykk
for kommunen sin virksomhet i 2017 og Snillfjord kommunes økonomiske stilling pr.
31.12.2017.
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for
Snillfjord kommune for 2017 som det fremgår av vedlegget ”Kontrollutvalgets uttalelse om
årsregnskapet for 2017”.
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Til kommunestyret i Snillfjord kommune

Kontrollutvalgets uttalelse om Snillfjord kommunes årsregnskap for 2017
Kontrollutvalget har i møte 04.06.2018, sak 10/2018 behandlet Snillfjord kommunes
årsregnskap for 2017.
Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter, noteopplysninger og pliktige budsjettopplysninger.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet,
revisjonsberetningen (datert 25.05.2018), nummerert brev nr. 1 og 2 fra revisor,
samt administrasjonssjefens årsberetning.
I tillegg har oppdragsansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget
med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger under behandlingen i
kontrollutvalget.
Årsregnskapet ble overlevert revisor 25. april og fullstendig årsberetning ble avlagt
23. mai. Fristen for avleggelse av årsregnskap og årsberetning er henholdsvis 15.
februar og 31. mars.
Revisjonsberetningen for 2017 er avlagt med en presisering om at årsregnskap og
årsberetning ikke ble levert rettidig.
Under henvisning til revisors presisering under avsnittet Andre forhold i
revisjonsberetningen for 2017 om for sent avlagt årsregnskap og årsberetning, samt
til kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet for årene 2011 - 2016, forutsetter
kontrollutvalget at administrasjonssjefen heretter avleverer årsregnskap og
årsberetning innen lovpålagte frister.
Årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner
73.885.
Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og
revisjonsberetningen for 2017, mener kontrollutvalget at årsregnskap og
årsberetning for 2017 gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Snillfjord kommunes
virksomhet for 2017, og for kommunens økonomiske stilling pr. 31.12.2017.
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Snillfjord kommunes
årsregnskap for 2017. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne
regnskapet for 2017.
Krokstadøra 04.06.2018

John Geir Stølan
Leder av kontrollutvalget
Kopi: Formannskapet
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Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2018

Saknr
11/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 031, TI - &20
Arkivsaknr
17/41 - 12
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Fellesnemnd Orkland 03.05.2018
Fellesnemnd Orkland 12.04.2018
Fellesnemnd Snillfjord/Hemne/Halsa 26.04.2018
Fellesnemnd Snillfjord/Hemne/Halsa 23.03.2018
Saksutredning
Norges Kommunerevisor Forbund (NKRF) sier i sin veileder vedr. kommunesammenslåinger
at det kan være hensiktsmessig for kontrollutvalget å be om jevnlige orienteringer fra
ordfører og prosjektleder/rådmann om kommunesammenslåingsprosessen.
Ordfører orienterte om status vedr. kommunesammenslåingen på kontrollutvalgets møte 20.
november 2017 og 12. mars 2018.
Rådmannen orienterte om ansattes vilkår og muligheter ved kommunesammenslåingen på
kontrollutvalgets møte 25.09.2017.
Fellesnemnd for Snillfjord, Orkdal, Meldal og Agdenes
Sakliste for møtene 12.04.2018 og 03.05.2018 følger med som vedlegg.
Fullstendige sakspapirer: http://www.orkdal.no/eInnsyn/dmb/Details/81#
Neste møte i Fellesnemnda er: 21. juni kl 09:00, Meldal (med omvisning/guidet tur)

Fellesnemnd for Snillfjord og Hitra kommuner
Sakspapirer: http://skole.www.hitra.no/eInnsynA/Dmb/Details/53#
Jf. hjemmesiden til fellesnemnda så er det ikke fastsatt noen møtedatoer etter 27.11.2017.

Fellesnemnd for Snillfjord, Hemne og Halsa kommuner
Sakliste for møtene 23.03.2018 og 26.04.2018 følger med som vedlegg.
Fullstendige sakspapirer: http://nyeheim.no/36433/0/36444-1444.html
Neste møte i Fellesnemnda er: 21.06.2018, Hemne, Svanem skole/samfunnshus
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Saken legges frem som en orienteringssak til kontrollutvalget.
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ORKLAND

Utvalg:

Fellesnemnd Orkland

Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus
03.05.2018
15:00

Møteinnkalling

Gyldig forfall meldes snarest til egen kommune

Orkanger, 27.04.2018
Are Hilstad

Ingeborg Wolden

Leder

sekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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SAKSLISTE
Lukket
behandling

Saksnr

Innhold

OR 5/18

Presentasjon av Trønderenergi AS - Orkland vil være selskapets
største eier

OR 6/18

Presentasjon av Orkdal energi AS - et heleid energiselskap av
Orkdal kommune

OR 7/18

Prosjektstatus v/prosjektleder Ingvill Kvernmo

DR 2/18

Administrativ organisering - utkast til enhetsstruktur

2018/2331

PS 14/18

Budsjett for Orkland

2018/4142

RS 3/18

17/1175-8 Melding om politsk vedtak - Forvaltningsrevisjon
Helhetlig tjenestetilbud innen helse og omsorg

2018/4274
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3

Arkivsak

ORKLAND

Utvalg:

Fellesnemnd Orkland

Møtested:
Dato:
Tid:

Bedehuset i Lensvik, Agdenes
12.04.2018
09:00

Møteinnkalling

Gyldig forfall meldes snarest til egen kommune.

Orkanger, 06.04.2018
Are Hilstad

Ingeborg Wolden

Leder

sekretær

Vi henstiller alle om ikke å bruke produkter med parfyme i forkant av -og i møtene. Takk for at du tar hensyn.
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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SAKSLISTE
Lukket
behandling

Saksnr

Innhold

RS

Arbeidsutvalg Orkland 05.04.2018 møteprotokoll

OR 4/18

Prosjektleder orienterer

PS 9/18

Oppstart av arbeidet med samfunnsdelen i kommuneplanen og
andre prioriterte planoppgaver

2018/3950

PS 10/18

Strategi for helse- og omsorgstjenesten i Orkland

2018/1996

PS 11/18

Utarbeidelse av en digitaliseringsstrategi for oppvekstsektoren i
Orkland

2018/3951

PS 12/18

Budsjett for kommunesammenslåingsprosjektet

2018/4142

PS 13/18

Regnskap 2017 Orkland

2018/4062
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Arkivsak
2018/1621

MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

FELLESNEMND
Halsa rådhus - Liabø
26.04.2018
Tid: 10:30

Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00 Nye Halsa-Hemne-Snillfjord eller 91352780.
Sakliste blir også utsendt til varamedlemmer, men disse skal ikke møte uten etter nærmere varsel.


Etter at sakslisten er ferdig behandlet, vil det vil bli en orientering fra Halsa Interkommunale
Psykiatriske senter.



Det vil bli bedriftsbesøk til Vaagland Båtbyggeri AS.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

15/18

17/1021
DELTAKELSE I FINANSIERINGSORDNINGEN FOR
DIGITALISERINGSPROSJEKTER

16/18

18/988
SØKNAD OM TILSKUDD TIL KULTURMINNEDAGENE DEN
8. - 16.09.18

17/18

18/370
REGNSKAPSRAPPORT PR 17.04.18

18/18

18/377
INTERKOMMUNALE SAMARBEID - HEIM KOMMUNE

19/18

18/986
UTTALELSE TIL ENDRINGER AV POLITIDISTRITSGRENSER TRØNDELAG POLITIDISTRIKT

20/18

17/2993
DOKUMENTER SOM REFERES I FELLESNEMNDA FOR PERIODEN
16.03.18 - 19.04.18

Nye Halsa-Hemne-Snillfjord, 20.04.2018
Odd Jarle Svanem
leder
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MØTEPROTOKOLL
Fellesnemnd - nye Heim
Møtested: Hemne rådhus - kommunestyresalen
Møtedato: 23.03.2018
Fra kl.: 10:30

Til stede på møtet__
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Leder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Varamedlem

Til kl.:15.00

Forfall

Ola Rognskog
Tove Karin Halse Lervik
Hanne Bjerknes Kanestrøm
Ellbjørg Harriet Reiten
Knut Botten
Geir Inge Fiske
Steinar Berdal
Bernt Olaf Aune
Siri Johanne Anshus Selnes
Frida Aune Skårild
Odd Jarle Svanem
Hilde Vuttudal Stavås
Ove Bernt Strømmen
Ståle Vaag
Marit Liabø Sandvik
Randi Synnøve Eli

Møtt for

FO

Ingen vara møtt

FO

Ingen vara møtt

FO
Ståle Vaag

Fra adm. (evt. andre): Prosjektleder og Rådmann Torger Aarvaag
Prosjektkoordinator Eva Randi Oldervik
Rådmann i Halsa Anita Ørsal Oterholm
Innkalling:

Innkalling, som er kunngjort den 16.03.2018 ved skriftlig innkalling.

Merknader:

It-leder Oddvar Løfaldli orienterte om sak 10/18.
Ellbjørg Harriet Reiten orienterte om den Kirkelige fellesnemnda.
Det ble også orientert om arbeidet med kulturbygging i Halsa. Det er
ønske om at kulturminnedagen den 8.-16.09.18 arrangeres i
fellesskap – nye Heim. Forslag på ansvarlig arrangører – Au i Heim
kommune, kulturlederne, eventuelt ungdomsråd, innvandrergruppe
og historielag. Det bes om at det fremmes sak til Fellesnemnda om
bidrag på inntil kr 25 000,- til dette arbeidet.
Etter at sakslisten er behandlet, vil det bli bedriftsinformasjon fra Waade
Information System As v/Svein Waade. Deretter blir det bedriftsbesøk på
Lian Trevarefabrikk as.
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Behandlede saker:

Sak 9/18 – 13/18

Underskrifter:
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble
bestemt på møtet.

Odd Jarle Svanem

Hanne Bjerknes Kanestrøm
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Hilde Vuttudal Stavås

Side 2 av 5

SAKSLISTE
Saksnr.
9/18

Arkivsaksnr.
Tittel
17/1945
ADMINISTRATIV ORGANISERING HEIM KOMMUNE

10/18

17/2331
HEIM KOMMUNE IKT-STRATEGI

11/18

17/990
PROSJEKTPLAN - STATUS MARS 2018

12/18

18/370
REGNSKAPSRAPPORT 15.03.18

13/18

17/2993
DOKUMENTER SOM REFERES I FELLESNEMNDA FOR PERIODEN
14.02.18 - 15.03.18
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Side 3 av 5

Diskusjon vedr. fokusområder i Plan for forvaltningsrevisjon 20172020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2018

Saknr
12/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/214 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget ber om at sekretariatet legger frem en sak vedr. bestilling av
forvaltningsrevisjon på utvalgets første møte høsten 2018.
Utrykt vedlegg
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020

Saksutredning
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for
forvaltningsrevisjon for Snillfjord kommune for 2017-2020 lagt premissene for
forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 2019.
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 ble vedtatt av kommunestyret på møte den
15.02.2017, i sak 2/2017. Følgende fokusområder står i planen:
1. Byggeprosjekt
2. Sykehjem
3. Kommunereformen
4. Avlastningstilbud
Kontrollutvalget prioriterte sykehjem på 1. plass i sitt forslag til kommunestyret,
kommunestyret flyttet byggeprosjekt opp fra 4. plass til høyeste prioritet da de vedtok plan for
forvaltningsrevisjon 2017-2020.
Rådmannen, leder FDV, kommunalsjef Helse og mestring, samt en forvaltningsrevisor fra
Revisjon Midt-Norge IKS, bisto kontrollutvalget under valg av fokusområde på
kontrollutvalgets møte 13. mars 2017. Valget falt på sykehjemmet. Ferdig rapport ble
behandlet av kommunestyret 20. desember 2017.
Snillfjord kommune har et budsjett på 137 timer til forvaltningsrevisjon i 2018, og
sekretariatet antar at det vil være samme antall timer 2019. Det vil si at Snillfjord kommune
har nok timer til rådighet til å få levert en ferdig rapport i løpet av 2019.
Vi gjengir omtalen av de tre gjenværende fokusområdene fra plan for forvaltningsrevisjon for
2017 – 2020 som har fått høyest prioritet:
Byggeprosjekt
Norske kommuner eier og forvalter store verdier i fast eiendom, og det bygges og renoveres
mye. Det oppstår ofte feil og kostnadsoverskridelser i byggeprosjekter, og kostnad blir
kanskje ikke optimalt i forhold til nytte.
Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å se på om Snillfjord kommune har
tilfredsstillende system og rutiner for styring av byggeinvesteringer, om anskaffelser
gjennomføres etter lov og forskrift, om budsjetteringen er reell og om vedtatt budsjett
overholdes.
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Kommunereformen
Stortinget har gitt tilslutning til å gjennomføre en kommunereform. Målet er større, mer
robuste kommuner med økt makt og myndighet. Dette er nødvendig for å møte
morgendagens utfordringer og stadig økte forventninger fra innbyggerne. Kommuner som
skal slå seg sammen står overfor en omfattende prosess, og ifølge administrasjonen i
Snillfjord kommune så er den "altoppslukende".
Aktuelle innfallsvinkler i en forvaltningsrevisjon kan være å se på om kommunen klarer å
ivareta innbyggernes behov i denne prosessen, samt om kommunen ivaretar sine ansatte.
Avlastningstilbud
Snillfjord kommune har et bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet
personell hele døgnet.
Ved en forvaltningsrevisjon med fokus på bofellesskap kan det være aktuelt å se på Snillfjord
kommune sin kartlegging av bistandsbehov, om det er tilstrekkelig grunnbemanning for å
sikre at brukere får planlagte/vedtatte tjenester, om ansatte har riktig kompetanse, om
opplæring av ansatte er tilstrekkelig, om helsepersonelloven og krav til politiattest, om rutiner
og praksis for avvikshåndtering, om utnyttelsen av plassene og om sykefravær.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting av hvilket fokusområde
kontrollutvalget ser som mest aktuelt å sette i bestilling.
Med bakgrunn i kontrollutvalgets diskusjon og valg av fokusområde, så vil kontrollutvalgets
sekretariat legge frem en sak vedr. bestilling av forvaltningsrevisjon på utvalgets første møte
etter sommeren.
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Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2018

Saknr
13/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &58
Arkivsaknr
16/42 - 25
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten
"Saker for videre oppfølging" etter innspill fremkommet i møtet.
Vedlegg
Saker for videre oppfølging
Kommunestyret 25.04.2018
Formannskapet 29.05.2018
Formannskapet 29.05.2018 Tilleggssakliste
Formannskapet 02.05.2018
Formannskapet 10.04.2018
Saksutredning
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.
Kontrollutvalgets sekretariat legger frem kopi av sakslistene fra møtene i kommunestyret og
formannskapet som er avholdt etter kontrollutvalgets møte12.03.2018. 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 den enkelte
sak.
Rådmannen er bedt om å gi en orientering vedr. kommunestyresak 42/16 Helse- og
mestringsplan 2016-2026. Orienteringen er satt opp som egen sak i dagens møte.
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.
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Saker for videre oppfølging:
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 06.03.2018 – 28.05.2018, foreslår
kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging:

Kontrollutvalget i Snillfjord kommune – saker til oppfølging pr. 28.05.2018:
Sak
KS-sak
42/2016

Tittel

Kommentar

Til
oppfølging

Helse-og mestringsplan 2016-2026 Snillfjord kommune vedtar Helse- og
mestringsplan for 2016 – 2026 som fremlagt
Kontrollutvalgets møte 20.11.2017
Mildrid Værnes, kommunalsjef helse og
mestring, orienterte og svart på spørsmål fra
kontrollutvalget.
Ny
Kontrollutvalget ønsker en ny orientering om
status i oppfølgingen av planen. Orienteringen orientering
14.05.2018
gis på kontrollutvalgets møte 14. mai 2018.

KS-sak
54/2016

Selskapskontroll Hamos
Forvaltning IKS

1.

2.

3.

Kommunestyret tar rapport fra
selskapskontroll HAMOS Forvaltning IKS
til orientering.
Kommunestyret ber kommunens
eierrepresentant i HAMOS Forvaltning
IKS om å arbeide for at:
•
Eierne gjør en vurdering av
styresammensetning og praksis
for valg av styre i selskapet i tråd
med revisors anbefalinger.
•
Selskapet sikrer at
selvkostfondet brukes i samsvar
med krav til selvkost.
•
Forskrift for husholdning i
HAMOS vedrørende
fritidsbebyggelse endres slik at
den blir i tråd med krav fra
Miljødirektoratet.
•
Selskapet og eierne sikrer at
delegering av myndighet for
innfordring av
renovasjonsgebyret blir lik i
eierkommunene.
Kommunestyret ber om at det rapporteres
tilbake til kommunestyret og
kontrollutvalget om oppfølging av
punktene innen utgangen av mars 2017.

Kontrollutvalgets møte 15.05.2017
Kontrollutvalgets sekretariat har etterspurt
tilbakemelding i e-post av 03.05.2017 og
31.05.2017.

KS-sak
69/2017

Psykiatriplan for Snillfjord
kommune 2017- 2020

Kontrollutvalgets møte 12.03.2018
John Lernes, ordfører, orienterte og svarte på
spørsmål fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget tok ordførers redegjørelse til
orientering. Saken tas ut av kontrollutvalgets
liste over saker til oppfølging.
Psykiatriplan for Snillfjord kommune 20172020 godkjennes slik den foreligger.
Kontrollutvalgets møte 12.03.2018
Mildrid Værnes Mæhle, helse- og
mestringssjef og Bjørn Aage Garberg, leder
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Kontrollutvalget i Snillfjord kommune – saker til oppfølging pr. 28.05.2018:
Sak

KS-sak
78/2017

Tittel

Forvaltningsrevisjonsrapport
Snillfjord omsorgssenter Medvirkning og etterlevelse av
regelverket

Kommentar
for psykisk helsearbeid, orienterte og svarte
på spørsmål fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget ba om en ny orientering vedr.
oppfølgingen av Psykiatriplan 2017-2020.
Kontrollutvalget ønsker orientering om
følgende punkter:
•
Veiledning av arbeidstakere i bedrifter
•
Samarbeid med NAV
•
Frivillig arbeid vedr. psykisk helse
•
Opplysnings- og informasjonsarbeid
•
Likemannsarbeid/mental helse
1. Kommunestyret tar
forvaltningsrevisjonsrapport vedr.
Snillfjord omsorgssenter til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp
anbefalingene i rapportens pkt 7.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi
kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om
hvordan anbefalingene er fulgt opp innen
01.06.2018.
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Til
oppfølging

Orientering
september
2018

Orientering
september
2018

Snillfjord kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset
Møtedato: 25.04.2018
Tid: 16:30 Eventuelt forfall meldes til de respektive gruppelederne.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Innkalte
Funksjon
Ordfører
Varaordf.
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn
John Lernes
Bernt Olaf Aune
Oddleif Bakås
Reidar Klungervik
Toril Snildal
Lars Erik Strand Vitsø
Bente Mostue Berdal
Arild Monsen
Ann Bodil Kosberg Wingan
Anders Krokstad
Hallgeir Mjønes
Nina Astrid Mjør
Geir Inge Fiske
Siri Johanne Selnes
Steinar Berdal
Lise Røvik
Ellinor Lauvsnes

Forfall

Møtt for

Dagsorden:
Kl. 16.30 – Orientering v/Møyfrid Hallset om framtidige omsorgstjenester
Rapporter som vedlegges:
Snillfjord omsorgsenter – mulighetsstudie.
Strategi for helse og omsorgstjenesten i Orkland kommune

SAKSLISTE
Saksnr.
10/18

Arkivsaksnr.
Tittel
17/141
KOMMUNEREFORMEN - ORIENTERING TIL KOMMUNESTYRET
25.04.2018
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11/18

18/39
ÅRSMELDING 2017 - KONTROLLUTVALGET

12/18

18/396
FRITAK FRA VERV SOM REPRESENTANT I SNILLFJORD
KIRKELIGE FELLESRÅD

13/18

18/24
VERTSKOMMUNEAVTALE MELLOM SNILLFJORD KOMMUNE OG
NABOKOMMUNER VEDR. DRIFT AV OPPVEKSTSENTRA

14/18

17/708
FORSLAG TIL AVTALE - OVERTAKELSE AV VANNLEDNING
MELLOM STORMYRA OG VALSLAGVÅGEN

15/18

18/435
REFERATER TIL KOMMUNESTYRET 25.04.2018

16/18

18/437
ORIENTERINGER TIL KOMMUNESTYRET 25.04.2018

Krokstadøra, 17. april 2018

John Lernes
ordfører
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Snillfjord kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Krokstadøra
Møtedato: 29.05.2018
Tid: 09:30 Eventuelt forfall meldes til de respektive gruppelederne
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Innkalte
Funksjon
Ordfører
Varaordf.
Medlem
Medlem
Medlem
Barns repr
i pl.utv
Ansatte repr

Navn
John Lernes
Bernt Olaf Aune
Toril Snildal
Anders Krokstad
Nina Astrid Mjør
Sussann Hestnes Krokstad

Forfall

Møtt for

Elisabeth Ramvik

SAKSLISTE
Saksnr.
47/18

Arkivsaksnr.
Tittel
17/1377
KOMMUNEREFORMEN - ORIENTERING TIL FORMANNSKAPET
29.05.2018

48/18

18/605
ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 29. MAI 2018

49/18

18/197
REVIDERT AVTALE BARNEVERNSVAKT

50/18

18/72
VEDTAK OM ENDRINGER I SELSKAPSAVTALE
INTERKOMMUNALT ARKIV TRØNDELAG IKS

51/18

18/602
REGULERINGSPLAN FOR VÅBERGET - GNR. 51 BNR. 1 - MINDRE
ENDRINGER

52/18

18/312
Unntatt offentligh. Ofl §13
HUSLEIEØKNING -KOMMUNALE BOLIGER, KLAGE
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53/18

18/330
Unntatt offentligh. Ofl §13
HUSLEIEØKNING -KOMMUNALE BOLIGER, KLAGE

54/18

18/331
Unntatt offentligh. Ofl §13
HUSLEIEØKNING -KOMMUNALE BOLIGER, KLAGE

55/18

18/289
NYBYGG -FRITIDSBOLIG OG ANNEKS PÅ GNR. 49, BNR. 72 KONGENSVOLL: DISPENSAJSON FRA REG.PLAN

56/18

18/380
NYBYGG -GARASJE PÅ GNR. 50, BNR. 3 -DISPENSASJON FRA
KOMMUNEPLANENS AREALDEL

57/18

18/538
TV-AKSJON NRK 2018 - KIRKENS BYMISJON. OPPNEVNING AV
KOMMUNEKOMITE

58/18

17/1364
SØKNAD OM TILSKUD TIL VILTGJERDE / INNGJERDING AV FOR

59/18

17/1382
SØKNAD OM TILSKUDD TIL VILTGJERDE / INNGJERDING AV
FOR

60/18

18/163
SØKNAD OM TILSKUDD -INNGJERDNING AV LAGRINGSPLASS
FOR FÓR

61/18

18/115
SØKNAD OM TILSKUDD TIL INNGJERDNING AV RUNDBALL

62/18

18/167
SØKNAD OM TILSKUDD -INNGJERDNING AV LAGRINGSPLASS
FOR FÓR

63/18

18/168
SØKNAD OM TILSKUDD TIL INNGJERDNING AV
LAGRINGSPLASS FOR FÓR

64/18

18/169
SØKNAD OM TILSKUDD TIL INNGJERDNING AV LAGRINGSPLASS
FOR FÓR

65/18

18/194
TILSKUDD TIL VILTGJERDE/INNGJERDING AV FOR
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66/18

18/593
TILDELING AV FELLINGSTILLATELSER RÅDYR - 2018

67/18

18/594
TILDELING AV FELLINGSTILLATELSER

68/18
69/18

18/595
TILDELING AV FELLINGSTILLATELSE

HJORT - 2018
ELG - 2018

18/604
REFERATER TIL FORMANNSKAPET 29.05.2018

Krokstadøra, 23. mai 2018

John Lernes
ordfører
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Snillfjord kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Krokstadøra
Møtedato: 29.05.2018
Tid: 09:30 Eventuelt forfall meldes til de respektive gruppelederne
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Innkalte
Funksjon
Ordfører
Varaordf.
Medlem
Medlem
Medlem
Barns repr
i pl.utv

Navn
John Lernes
Bernt Olaf Aune
Toril Snildal
Anders Krokstad
Nina Astrid Mjør
Sussann Hestnes Krokstad

Forfall

Møtt for

TILLEGGS-SAKSLISTE
Saksnr.
70/18

Arkivsaksnr.
Tittel
16/386
2. GANG OG SLUTTBEHANDLING - REGULERINGSPLAN UTVIDELSE AV SETTEFISKANLEGG I SLØRDAL - GNR- 18, BNR. 3
NERNESSET

Krokstadøra, 24.05.2018

John Lernes
ordfører
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Snillfjord kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Krokstadøra
Møtedato: 02.05.2018
Tid: kl. 09:00 Eventuelt forfall meldes til de respektive gruppelederne
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Innkalte
Funksjon
Ordfører
Varaordf.
Medlem
Medlem
Medlem
Barns repr
i pl.utv
Ansatte repr

Navn
John Lernes
Bernt Olaf Aune
Toril Snildal
Anders Krokstad
Nina Astrid Mjør
Sussann Hestnes Krokstad

Forfall

Elisbeth Ramvik

Møtt for

Invitert til sak 38/18

SAKSLISTE
Saksnr.
38/18

Arkivsaksnr.
Tittel
17/1377
KOMMUNEREFORMEN - FORMANNSKAPET 2018

39/18

18/325
KULTURMIDLER 2018

40/18

16/1313
SERVICEOMRÅDE - FV714 - GRUNNERVERV GNR. 80, BNR. 1 VEDTAK OM EKSPROPRIASJON

41/18

16/1315
SERVICEOMRÅDE - FV714 - GRUNNERVERV GNR. 80, BNR. 2 VEDTAK OM EKSPROPRIASJON

42/18

17/917
REGLEMENT FOR GODTGJØRELSE TIL KOMMUNALE
FOLKEVALGTE 2018

43/18

18/465
SALG AV KOMMUNALE AKSJER OG ANDELER
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44/18

18/412
SØKNAD FRA MOA BESØKSGÅRD OM TILSKUDD FRA
KOMMUNALT NÆRINGSFOND MOA BESØKSGÅRD

45/18

18/469
REFERATER TIL FORMANNSKAPET 02.05.2018

46/18

18/472
ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 2. MAI 2018

Krokstadøra, 24.04.2018

John Lernes
ordfører
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Snillfjord kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset, Krokstadøra
Møtedato: 10.04.2018
Tid: kl. 10:00 Eventuelt forfall meldes til de respektive gruppelederne.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Innkalte
Funksjon
Ordfører
Varaordf.
Medlem
Medlem
Medlem
Barns repr
i pl.utv
Ansatte repr

Navn
John Lernes
Bernt Olaf Aune
Toril Snildal
Anders Krokstad
Nina Astrid Mjør
Sussann Hestnes Krokstad

Forfall

Elisbeth Ramvik

Møtt for

Invitert til sak 30/18

SAKSLISTE
Saksnr.
30/18

Arkivsaksnr.
Tittel
17/1377
KOMMUNEREFORMEN - ORIENTERING TIL FORMANNSKAPET
10.04.2018

31/18

16/873
SØKNAD OM STØTTE TIL FOSEN HISTORIE, BIND 2

32/18

17/575
KLAGE PÅ DELEGERT VEDTAK - ENDRINGSTILLATELSE - BOLIG
PÅ GNR. 3 BNR. 135

33/18

18/24
VERTSKOMMUNEAVTALE MELLOM SNILLFJORD KOMMUNE OG
NABOKOMMUNER VEDR. DRIFT AV OPPVEKSTSENTRA

34/18

17/708
FORSLAG TIL AVTALE - OVERTAKELSE AV VANNLEDNING
MELLOM STORMYRA OG VALSLAGVÅGEN

35/18

18/323
TILSKUDD TIL PRIVAT VANNVERK PÅ GNR. 24, BNR. 4
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36/18

18/386
REFERATER TIL FORMANNSKAPET 10. APRIL 2018

37/18

18/384
ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 10. APRIL 2018

Krokstadøra, 4. april 2018

John Lernes
ordfører
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Forslag til møteplan for 2. halvår 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2018

Saknr
14/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/122 - 17
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2018:
August September Oktober November Desember
Kontrollutvalget
24.
19.
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg
nødvendig.
Saksutredning
For å kunne planlegge å gjennomføre kontroll- og tilsynsarbeidet på en best mulig måte er
det nødvendig å fastsette en møteplan for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets møter vil
fungere som milepæler, både for gjennomføring og presentasjon av revisjonsarbeid for
kontrollutvalget, og for oppgaver som er sterkere knyttet til kontrollutvalgets egen virksomhet.
Kontrollutvalget kan i tilknytning til saken diskutere tema for de enkelte møter, dersom det er
ønskelig. Sekretariatet har ut fra erfaringer fra tidligere år, samt lovpålagte oppgaver, lagt inn
noen foreløpige stikkord.
I budsjettet for 2018 har kontrollutvalget budsjettert med å gjennomføre 5 møter i 2018, og
det er naturlig å avvikle 3 på våren og 2 på høsten.
Kontrollutvalget måtte flytte mai-møtet sitt til 4. juni pga. at kommunens regnskap og
årsberetning ikke var levert revisor rettidig. Kontrollutvalget har på bakgrunn av dette avlyst
sitt møte som var berammet til 18. juni.
Kontrollutvalgets møteplan bør tilpasses møteplanen for kommunestyret.
Utvalget kan løpende gjennom året, vurdere om det er behov for endringer.
Med bakgrunn i forventninger om saker så langt så kan følgende møteplan antydes for 2.
halvår 2018:
August September Oktober November Desember
Kommunestyret
19.
7.
12.
Formannskapet
22.
24.
14.
5.
Kontrollutvalget
24.
19.
24. september 2018
Viktige saker i september er bestilling av forvaltningsrevisjon for 2018 og 2019, samt
utarbeidelse av budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten for 2019 som legges frem for
endelig vedtak i kommunestyret i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2019.
19. november 2018
I november vil revisor orientere om den finansielle revisjonen for regnskapsåret 2018. Videre
vil oppfølging av saker stå på agendaen. Sekretariatet foreslår å legge kontrollutvalgets siste
møte til 19. november. Tidspunktet er valgt ut fra at de fleste oppgaver for 2018 da må være
ferdigstilt, samtidig vil behandling av saker 19.november være tidsnok til å kunne få saker
fremmet for kommunestyrets siste møte før jul, som er berammet til 12. desember.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget avvikler 2 møter 2. halvår 2018.
Forslag til møteplan fremgår av kontrollutvalgssekretariatets innstilling.

37

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2018

Saknr
15/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/252 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Leveranseavtale - Snillfjord
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. Leveranseavtale mellom Konsek Trøndelag IKS og Snillfjord kommune.
2. 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.
3. Statsminister Erna Solberg inviterte arbeidslivets parter og statlige etater til
toppmøte om arbeidslivskriminalitet 26. februar 2018.
4. Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Rapporten
omhandler kommuners og fylkeskommuners arbeid for å hindre
arbeidslivskriminalitet.
5. NOU 2018:6 Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet.
6. Regjeringen har lagt frem et forslag til ny personopplysningslov som styrker
personvernet og skjerper kravene til virksomheter som behandler
personopplysninger.
7. Dersom en kommune betaler erstatning etter mobbing eller omsorgssvikt, for
eksempel, kan dette ikke holdes hemmelig. Erstatningsutbetalinger kan ikke
unndras offentlighet.
8. 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.
9. Omstridte innkjøpssaker der vesentlige dokumenter er forsvunnet, er bare ett
eksempel på hvilke problemer mangelfull arkivering kan skape for kommunen.
10. Vedtak om tidligere avslutning av permisjon som er gitt av
fylkestinget/kommunestyret, skal i utgangspunktet treffes av dette.
11. 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.

38

39

40

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

41

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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Saksbeh.: Tor Arne Hellkås, 35586183
Vår dato
15.02.2018
Deres dato

Vår ref.
2017/4802
Deres ref.

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.

Postadresse
Postboks 2603
3702 Skien

Besøksadresse
Gjerpensg. 14, Bygg F, Skien
Organisasjonsnummer
974 762 684
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Telefon
35 58 61 00
Telefaks
35 52 85 90

E-post
fmtepost@fylkesmannen.no
Internett
www.fylkesmannen.no/telemark

Side 2

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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Side 3

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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Side 4

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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Side 5

Kopi til:
Varden Pb 2873, Kjørbekk

3702

SKIEN
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- 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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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2018

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/252 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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Saknr
16/18

Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2018

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/252 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.06.2018, godkjennes.

61

Saknr
17/18

