Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune
Arkivsak:

18/168

Møtedato/tid:

12.03.2018 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:
John Lernes, ordfører
Rådmannen
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, 05.03.2018

John Geir Stølan (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Eva J. Bekkavik
Rådgiver, Konsek Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
01/18
02/18
03/18
04/18
05/18
06/18
07/18
08/18

Sakstittel
Orientering til kontrollutvalget vedr. psykiatriplan 2017-2020
Selskapskontroll HAMOS Forvaltning IKS - oppfølging av kommunestyrets
vedtak i sak 54/2016
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Kontrollutvalgets årsmelding 2017
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte

2

Orientering til kontrollutvalget vedr. psykiatriplan 2017-2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
12.03.2018

Saknr
01/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &58
Arkivsaknr
16/42 - 23
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Orientering til kontrollutvalget vedr. psykiatriplan 2017-2020
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 orientering vedr. kommunestyrets
sak 69/17 Psykiatriplan for Snillfjord kommune 2017- 2020.
Kontrollutvalget ønsker en orientering om planen og oppfølgingen av denne.
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 29.01.2018 bedt rådmannen om å gi
kontrollutvalget en orientering på utvalgets møte 12.03.2018.
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.: 16/42-20
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 29.01.2018

Snillfjord kommune
Rådhuset
Krokstadøra
7257 SNILLFJORD

Orientering til kontrollutvalget vedr. psykiatriplan 2017-2020
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 orientering vedr. kommunestyrets sak 69/17
Psykiatriplan for Snillfjord kommune 2017- 2020.
Kontrollutvalget protokollerte følgende:
Kommunestyrets sak 69/17 Psykiatriplan for Snillfjord kommune 2017- 2020 settes inn i
oppfølgingslisten. Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om planen og
oppfølgingen av denne. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 12. mars 2018.

Kontrollutvalget har berammet sitt møte til mandag 12.03.2018 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

Selskapskontroll HAMOS Forvaltning IKS - oppfølging av
kommunestyrets vedtak i sak 54/2016
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
12.03.2018

Saknr
02/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 216, TI - &58
Arkivsaknr
15/95 - 8
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Vedlegg
Orientering til kontrollutvalget vedr. status i oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak
54/2016
Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 54/16
Saksutredning
På kontrollutvalgets møte 20.11.2017 ble det under sak 42/2017 Oppfølging av politiske
vedtak i Snillfjord kommune, protokollert å be om en orientering vedr. status i oppfølgingen
av kommunestyrets vedtak i sak 54/2016 Selskapskontroll Hamos Forvaltning IKS.
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 29.01.2018 bedt Snillfjord kommune om å gi
kontrollutvalget en orientering på utvalgets møte 12.03.2018.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til orienteringen gitt i møtet.
Utvalget må ta stilling til om de fortsatt skal ha fokus på kommunen sitt arbeid med å få på
plass kommunestyrets vedtak i sak 54/2016, eller om de anser kommunestyrets vedtak som
fulgt opp. Saken legges frem for kontrollutvalget uten forslag til vedtak.
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Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 16/42-19
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 29.01.2018

Snillfjord kommune
Rådhuset
Krokstadøra
7257 SNILLFJORD

Orientering til kontrollutvalget vedr. status i oppfølgingen av
kommunestyrets vedtak i sak 54/2016
På kontrollutvalgets møte 20.11.2017 ble det under sak 42/2017 Oppfølging av politiske vedtak i
Snillfjord kommune, protokollert å be om en orientering vedr. status i oppfølgingen av
kommunestyrets vedtak i sak 54/2016 Selskapskontroll Hamos Forvaltning IKS.
Kontrollutvalget protokollerte følgende:
KS-sak 54/2016 Selskapskontroll Hamos Forvaltning IKS, kontrollutvalget ønsker en
orientering om status i oppfølgingen av kommunestyrets vedtak. Orienteringen gis på
kontrollutvalgets møte 12. mars 2018.

Kontrollutvalget har berammet sitt møte til mandag 12.03.2018 kl. 10:00 på rådhuset.
Orienteringen 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

Vår ref.
Arkivnr
Saksb
Deres ref.
Dato

Kontrollutvalget i Snillfjord v/KonSek
Postuttak
7004 TRONDHEIM

16/1110
Inger Krokstad
14.09.2016

MELDING OM POLITISK VEDTAK - SELSKAPSKONTROLL HAMOS
FORVALTNING IKS
Kommunestyret behandlet i møte 01.09.2016 sak 54/16. Følgende vedtak ble fattet:

Enstemmig som innstillingen:
1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll HAMOS Forvaltning IKS til orientering.
2. 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.
3. Kommunestyret ber om at det rapporteres tilbake til kommunestyret og kontrollutvalget
om oppfølging av punktene innen utgangen av mars 2017.

Med hilsen

Inger Krokstad
inger.krokstad@snillfjord.kommune.no
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Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
12.03.2018

Saknr
03/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 031, TI - &20
Arkivsaknr
17/41 - 11
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Vedtak - valg av revisor for fellesnemnda i Orkland kommune
Fellesnemnd Orkland 01.03.2018
Fellesnemnd Orkland 25.01.2018
Fellesnemnd Orkland 30.11.2017
Fellesnemda Snillfjord-Hitra 27.11.2017
Fellesnemda Snillfjord-Hemne-Halsa 22.02.2018
Fellesnemda Snillfjord-Hemne-Halsa 23.01.2018
Fellesnemda Snillfjord-Hemne-Halsa 18.12.2017
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.
Kontrollutvalgets sekretariat har invitert ordfører til å orientere om status i arbeidet med
kommunesammenslåingen. Ordfører har takket ja til invitasjonen.
Fellesnemnd for Snillfjord, Orkdal, Meldal og Agdenes
Sakliste for møtene 30.11.2017, 25.01.2018 og 01.03.2018 følger med som vedlegg.
Fullstendige sakspapirer: http://www.orkdal.no/eInnsyn/dmb/Details/81#
Neste møte i Fellesnemnda er: 12.04.2018 kl 09:00 i Agdenes
Kontrollutvalgets sekretariat inviterte til orienteringsmøte 5. februar 2018 vedr.
kommunesammenslåingen Snillfjord, Orkdal, Agdenes og Meldal.
Møtet ble avholdt på Bårdshaug Herregård, Orkanger, og følgende tema var satt opp:
• Orientering ved prosjektleder for Orkland kommune, Ingvill Kvernmo
• Orientering ved leder for fellesnemnda, Are Hilstad
• Orientering om kontrollutvalgets rolle ved Torbjørn Berglann, daglig leder i Konsek Trøndelag
Kontrollutvalgets leder deltok på orienteringsmøtet.
Fellesnemnd for Snillfjord og Hitra kommuner
Sakliste for møtet 27.11.2017 følger med som vedlegg
Sakspapirer: https://www.snillfjord.kommune.no/veien-videre-hitra-snillfjord.413979.no.html
Det er ikke fastsatt noen dato for neste møte i fellesnemnda Snillfjord-Hitra.
Fellesnemnd for Snillfjord, Hemne og Halsa kommuner
Sakliste for møtene 18.12.2017, 23.01.2018 og 22.02.2018 følger med som vedlegg.
Fullstendige sakspapirer: http://www.hemne.kommune.no/35682/5082/35713-63131.html
Neste møte i Fellesnemnda er: 23.03.2018, Snillfjord, Ven
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse til
orientering.
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Snillfjord Kommune
Rådmannens stab

Agdenes kommune,
Meldal kommune,
Orkdal kommune

Vår ref.
Arkivnr
Saksb
Deres ref.
Dato

17/1315
Inger Krokstad
09.01.2018

MELDING OM POLITISK VEDTAK - VALG AV REVISOR FOR FELLESNEMNDA
I ORKLAND KOMMUNE
Kommunestyret behandlet i møte 20.12.2017 sak 83/17. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret i Snillfjord godkjenner Fellesnemnd i Orkland sitt valg av Revisjon MidtNorge til revisor for fellesnemnda.

Med hilsen
Inger Krokstad
Inger.krokstad@snillfjord.kommune.no
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi til:
Prosjektleder Orkland Ingvild Kvernmo
Fylkesmannen i Trøndelag

Postadresse:
Rådhuset
7257 Snillfjord

E-post/internett
Telefon: 72 45 55 55
postmottak@snillfjord.kommune.no Telefaks: 72 45 55 97
www.snillfjord.kommune.no
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Bankgiro: 4202.14.37667
Org.nr.
964 982 309

ORKLAND

Utvalg:

Fellesnemnd Orkland

Møtested:
Dato:
Tid:

Snillfjord Rådhus, Krokstadøra
01.03.2018
09:00

Møteinnkalling

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 48 30 00 eller på e-post til
postmottak@orkdal.kommune.no

Orkanger, 22.02.2018
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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1

SAKSLISTE
Lukket
behandling

Saksnr

Innhold

OR 3/18

Prosjektstatus v/Prosjektleder Ingvill Kvernmo

DR 1/18

Administrativ organisering Orkland

2018/2331

PS 5/18

Bemanning prosjekt

2018/2034

PS 6/18

Innplassering av ansatte i Orkland

2018/2032

PS 7/18

Oppstart av arbeidet med skoleplan for nye Orkland kommune

2018/656

PS 8/18

Strategi for helse- og omsorgstjenesten i Orkland

2018/1996
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3

Arkivsak

ORKLAND

Utvalg:

Fellesnemnd Orkland

Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus
25.01.2018
09:00

Møteinnkalling

Gyldig forfall meldes snarest.

Orkanger, 19.01.2018
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.

12

1

SAKSLISTE
Lukket
behandling

Saksnr

Innhold

RS 1/18

Særutskrift Møteplan vår 2018

2017/12011

RS 2/18

17/5223-3 Høring - Gjennomføring av kommunestyre- og
fylkestingsvalget i 2019 og stortingsvalget i 2021

2018/202

OR 1/18

Alf Petter Tenfjord fra Fylkesmannen i Trøndelag orienterer

OR 2/18

Prosjektstatus v/Prosjektleder Ingrid Kvernmo

PS 1/18

Familiens Hus

2017/11938

PS 2/18

Vedtekter for skolefritidsordninger i nye Orkland kommune

2018/837

PS 3/18

Vedtekter for barnehagene i nye Orkland kommune

2018/646

PS 4/18

Regiontilskudd

2017/12003
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3

Arkivsak

ORKLAND

Utvalg:

Fellesnemnd Orkland

Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyresalen, Meldal Rådhus
30.11.2017
09:00

Møteinnkalling

Gyldig forfall meldes snarest til egen kommune.

Orkanger, 23.11.2017
Are Hilstad

Ingeborg Wolden

Leder

sekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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1

SAKSLISTE
Lukket
behandling

Saksnr

Innhold

OR 4/17

Orientering om prosjektstatus med Prosjektleder Ingvill
Kvernmo

OR 5/17

Foreløpig innspill til organisering av Orkland fra faggrupper og
hovedgrupper

OR 6/17

Orientering om planer om nytt sykehjem i Meldal

PS 11/17

Omstillingsavtale

2017/11262

PS 12/17

Reglement for gjennomføring av fellesnemndas møter

2017/11258

PS 13/17

Politisk organisering

2017/11256

PS 14/17

Fellesnemndas anledning til å uttale seg om budsjett i de fire
kommunene

2017/11510

PS 15/17

Anskaffelse av nytt økonomi-, personal- og lønnssystem og nytt
sak- og arkivsystem til Orkland

2017/11257

PS 16/17

Krav om elektronisk anskaffelsessystem fra 01.07.2018

2017/11264

PS 17/17

Vurdering av fortsatt innkjøpssamarbeid med Sør-Trøndelag
fylkeskommune

2017/11259

PS 18/17

Søknad om unntak fra regler og frister i eiendomsskatteloven i
forbindelse med etablering av ny kommune

2017/10090
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3

Arkivsak

Ny kommune Hitra - Snillfjord

Fillan den: 20.11.2017
Medlemmer og varamedlemmer av
Fellesnemnd Hitra og Snillfjord

Innkalling til møte i Fellesnemnd Hitra og Snillfjord
Medlemmene kalles med dette inn til møte i
Hitra rådhus - Ordførers kontor 27.11.2017 Kl 17:00
Varamedlemmer som mottar denne innkalling skal ikke møte uten nærmere varsel.
Evt. forfall bes omgående meldt til Hitra kommune tlf.: 72 44 17 16/915 67 223
eller ann-vigdis.cowburn@hitra.kommune.no

Postadresse:
Telefon:
Hitra kommune Postmottak
72 44 17 00
7240 Hitra
E-post: postmottak@hitra.kommune.no

Telefaks:
72 44 17 90

Bankgiro:
4223.59.80139

Internett: www.hitra.kommune.no
16

1

Skattekonto:
7855.05.16178

Saksliste
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold
Saker til behandling
PS 8/17

Godkjenning av protokoll fra møtet den 02.10.2017

PS 9/17

Frikjøp tillitsvalgte

PS 10/17

Møtegodtgjørelse til Fellesnemnda Hitra og Snillfjord
og Partssammensatt utvalg
Referatsaker

RS 2/17

Anmodning om å få beholde kommunenummer
fastsatt fra 1. januar 2018, også etter 1. januar 2020

RS 3/17

16/534-8 Rundskriv om målvedtak etter målloven i
forbindelse med kommunesammenslåinger - bokmål

RS 4/17

Nye kommune- og fylkesnummer fra 1. januar 2020

RS 5/17

Dokumentasjon til forskriftene som skal gi nærmere
regler om kommunesammenslåing
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3

Lukket

MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

FELLESNEMND - NY KOMMUNE HALSA-HEMNE-SNILLFJORD
Halsa - Stornaustet
22.02.2018
Tid: 10:30

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

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

3/18

18/126
PRESISERING AV INTENSJONSAVTALENS PKT 6 - ANSATTE OG
OPPSIGELSESVERN

4/18

18/370
REGNSKAPSRAPPORT PR 12.02.18

5/18

17/2193
REGNSKAPSRAPPORTER PR 31.12.17

6/18

17/990
PROSJEKTPLAN - STATUS FEBRUAR 2018

7/18

17/2722
FELLESNEMNDA - MØTEPLAN 2018

8/18

17/2993
DOKUMENTER SOM REFERES I FELLESNEMNDA FOR PERIODEN
17.01.18 - 13.02.18

Etter ferdigbehandling av sakslisten, blir det busstur/omvisning fra Stornaustet og
Halsanaustan/Halsahalvøya med retur til Stornaustet. Der vil det bli orientering om Stornaustet
Halsa Kultur- og Næringsbygg SA, og orienteringer fra Skogselskapet i Møre og
Romsdal/Megarden Planteskule, Stavråa handels- og næringspark (i etableringsfase).
Nye Halsa-Hemne-Snillfjord, 13.02.2018
Odd Jarle Svanem
Leder Fellesnemnda
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MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

FELLESNEMND - NY KOMMUNE HALSA-HEMNE-SNILLFJORD
Hemne - KulØr’n
23.01.2018
Tid: 08:30

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

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

1/18

17/990
PROSJEKTPLAN - STATUS JANUAR 2018

2/18

17/2993
DOKUMENTER SOM REFERES I FELLESNEMNDA FOR PERIODEN
12.12.17 - 16.01.18

Etter at sakslisten er behandlet, drar Fellesnemnda og Partssammensatt utvalg på bedriftsbesøk:
 AquaGen AS - kl. 09.00 – 11.00
 Tilbake til KulØr’n for Lunsj
 Wacker Chemicals Norway AS - kl. 12.00 – 15.00

Nye Halsa-Hemne-Snillfjord, 16.01.2018
Odd Jarle Svanem
Leder Fellesnemnda
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MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

FELLESNEMND - NY KOMMUNE HALSA-HEMNE-SNILLFJORD
Snillfjord
18.12.2017
Tid: 10:30

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

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

42/17

17/2729
KOMPENSASJON FRA FELLESNEMNDA TIL EGNE KOMMUNER

43/17

17/2513
KIRKELIG FELLESNEMND - OMSTILLINGSMIDLER

44/17

17/2193
REGNSKAPSRAPPORT FELLESNEMNDA PR 5.12.17

45/17

17/2822
FELLESNEMNDAS BUDSJETT 2017, 2018 OG 2019 FOR NYE HEIM

46/17

17/2805
FELLESNEMNDAS UTTALELSE TIL HALSA - HEMNE OG
SNILLFJORD KOMMUNER SINE BUDSJETT OG ØKONOMIPLANER

47/17

17/1946
TJENESTESTRUKTUR

48/17

17/2712
UTFORMING AV LOKALDEMOKRATI I NY KOMMUNE, VALG AV
ARBEIDSGRUPPE OG ENGASJEMENT AV KS KONSULENT. MED
MANDAT FOR GRUPPEN

49/17

17/990
MILEPÆLSPLAN / PROSJEKTPLAN - STATUS DESEMBER 2017
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50/17

17/992
KOMMUNIKASJONSPLAN - STATUS PER DESEMBER 2017

51/17

17/2722
FELLESNEMNDA - MØTEPLAN VÅREN 2018

52/17

17/878
DOKUMENTER SOM REFERES I FELLESNEMNDA FOR PERIODEN
18.10.17 - 11.12.17

Nye Halsa-Hemne-Snillfjord, 11.12.2017
Odd Jarle Svanem
Leder Fellesnemnda
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Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
12.03.2018

Saknr
04/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &58
Arkivsaknr
16/42 - 24
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 28.02.2018
Kommunestyret 20.12.2017
Formannskapet 07.03.2018
Formannskapet 14.02.2018
Formannskapet 24.01.2018
Formannskapet 20.12.2017
Formannskapet 06.12.2017 Tilleggsakliste
Formannskapet 06.12.2017
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 møte 20.11.2017. Kontrollutvalgets
sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.
Tidligere saker til oppfølging
Det er lagt inn to nye saker i oppfølgingslisten etter forrige møte i kontrollutvalget,
kommunestyrets sak 69/2017 Psykiatriplan for Snillfjord kommune 2017- 2020 og sak
78/2017 Forvaltningsrevisjonsrapport Snillfjord omsorgssenter - Medvirkning og etterlevelse
av regelverket.
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 69/17 Psykiatriplan for
Snillfjord kommune 2017- 2020, samt sak 54/2016 Selskapskontroll Hamos Forvaltning IKS.
Orienteringene er satt opp som egne saker 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 13.11.2017 – 05.03.2018, foreslår
kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging:

Kontrollutvalget i Snillfjord kommune – saker til oppfølging pr. 05.03.2018:
Sak

Tittel

Eierstrategier Snillfjord
KSkommune 72/2010 grunnlagsdokument

Kommentar

Til oppfølging

Rådmannen setter i gang en prosess for
etablering av konkrete eierstrategier og
rapporteringsrutiner i aktuelle selskaper. Dette
innbefatter et grundig arbeid med saken i
kommunestyret.

Ny orientering til
kontrollutvalget i
juni 2011

Kontrollutvalgets møte 28.06.2011
Administrasjonen har kapasitetsutfordringer
når det gjelder å få satt i gang arbeidet med å
utforme eierstrategi for kommunens
eierinteresser. Rådmannen har bedt
kommunestyret om å vurdere om
administrasjonen i kommunen har riktig
kompetanse til å utfører dette arbeidet, eller
om kommunen bør kjøpe ekstern bistand.
Rådmannen mener at administrasjonen ikke
har kapasitet til å ferdigstille en eierstrategi før
siste halvår av 2012.
Kontrollutvalgets møte 13.02.2012
Administrasjonen mangler kompetanse på
området, økonomi til å gjennomføre
arbeidsprosessen mangler også.

Følges opp videre

Følges opp videre

Orientering fra
rådmannen i juni
2012

Kontrollutvalgets møte 07.05.2012
Utvalget ønsker en orientering fra rådmannen
på sitt møte 11. juni 2012.
Kontrollutvalgets møte 11.06.2012
Rådmannen har meldt tilbake til
kontrollutvalgets sekretariat (e-post 9. mai
2012) om at den kommunale administrasjonen
fortsatt ikke besitter nødvendig kompetanse
eller ressurser til å fullføre arbeidet med
strategiske eiervurderinger.
Kontrollutvalgets møte 03.12.2012
Rådmannen har fortsatt ikke ressurser til å
fullføre arbeidet med strategiske
eiervurderinger.

Saken
oversendes
kommunestyret til
orientering og en
eventuell
oppfølging.

Følges opp videre

Kommunestyrets møte 13.12.2012
Sak 101/2012Kommunestyret ba om innspill på
Følges opp videre
løsning til neste kommunestyremøte
(14.02.2013).
Kontrollutvalgets møte 19.02.2013
Kommunestyret hadde saken opp på sitt møte
14.02.2013. Det er ikke aktuelt å kjøpe
kompetanse utenfra. Rådmannen er i gang
med arbeidet. Ordfører følger opp saken på
hvert formannskapsmøte fremover.
Kontrollutvalgets møte 13.05.2013
Reidar er i gang med arbeidet, alt av
dokumentasjon fra selskapene er mottatt.
Mulig det blir lagt frem en sak for
formannskapet før sommeren.
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Kontrollutvalget i Snillfjord kommune – saker til oppfølging pr. 05.03.2018:
Sak

Tittel

Kommentar

Til oppfølging

Kontrollutvalgets møte 07.10.2013
Kommunestyret har vedtatt eierskapspolitikk
og eierstrategi for Snillfjord kommune i sak
27/2013.

Ny orientering i
mai 2014

Kontrollutvalgets møte 02.12.2013
Følges opp videre
Kontrollutvalget ønsker en ny orientering på sitt
møte i mai 2014.
Kontrollutvalgets møte 12.05.2014
Arild Risvik, rådmann, orienterte og svarte på
spørsmål fra kontrollutvalget.
Rådmannen vil ta fatt på dette arbeidet og få
utarbeidet en eierstrategi for sitt eierskap. En
realistisk målsetting er at dette kan bli ferdigstilt
innen utgangen av 2014.
Kontrollutvalget vil ha med saken videre i sin
oppfølgingsliste.
Kontrollutvalgets møte 16.03.2015
Det diskuteres vedr. eierstrategier i
formannskap og kommunestyre (Hemne
kraftlag og Trønderenergi AS). Eierstrategier
for kommunens eierskap i de forskjellige
selskapene er ikke utarbeidet pr. i dag.
Kontrollutvalgets møte 25.09.2017
Det har ikke vært noe snakk om eierstrategier
de siste årene. De største eierpostene for
Snillfjord sin del er Trønderenergi og Svanem.
Det vil ikke bli lagt ned noe arbeid med å
utarbeide en eierstrategi nå rett før
kommunesammenslåingen.
Kontrollutvalget har gitt en anbefaling til
kommunestyret om å ta opp sakene til
behandling igjen slik at rådmannen får et
vedtak på om det skal utarbeides eierstrategier Brev sendt
27.09.2017
før kommunesammenslåingen eller om
kommunestyret vil oppheve sitt vedtak i sak
72/10.
Sak KS Selskapskontroll i
31/2014 Trønderenergi AS

Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll
i Trønderenergi AS til orientering.
Snillfjord kommune vil være en bevisst og aktiv
eier, med tydelige mål for vårt eierskap og
deltaking i selskaper. Kommunestyret ber
formannskapet ta en gjennomgang av mål og
strategier for vår deltaking og eierskap og
utarbeide en eiermelding/eierstrategi. Denne
blir lagt fram for kommunestyret en gang i året
for behandling.
Snillfjord kommune vil drive sin eierstyring og
utøve sitt eierskap i generalforsamlingen i
selskapet på en forutsigbar måte i samråd med
de andre eierkommunene.
Kommunestyret forventer at Snillfjord
kommunes eierrepresentant jobber for et
profesjonelt sammensatt styre i selskapet.
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Kontrollutvalget i Snillfjord kommune – saker til oppfølging pr. 05.03.2018:
Sak

Tittel

Kommentar

Til oppfølging

Kommunestyret ber om at det rapporteres om
oppfølging av selskapskontrollen i forbindelse
med fremlegging av eierskapsmeldingen innen
september 2014.
Kontrollutvalgets møte 16.03.2015
Det er ikke rapportert til kommunestyret i pr. i
dag.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget ønsker en orientering vedr.
rådmannens oppfølging av kommunestyrets
vedtak i sak 31/2014 Selskapskontroll i
Trønderenergi AS på sitt møte i mai 2016.
Kontrollutvalgets møte 06.06.2016
Rådmannen opplyste om at det ikke er gjort
noe fra administrasjonens side vedr.
kommunestyrets vedtak i sak 31/2014.
Kontrollutvalgets møte 25.09.2017
Aksjene i Trønderenergi AS er vedtatt solgt,
men Snillfjord kommune mangler kjøper-e til
aksjene.

Helse-og mestringsplan 2016KS-sak 2026
42/2016

Kontrollutvalget har gitt en anbefaling til
kommunestyret om å ta opp sakene til
behandling igjen slik at rådmannen får et
vedtak på om det skal utarbeides eierstrategier
Brev sendt
før kommunesammenslåingen eller om
27.09.2017
kommunestyret vil oppheve sitt vedtak i sak
31/14.
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.
Kontrollutvalget ønsker en ny orientering om
status i oppfølgingen av planen. Orienteringen
gis på kontrollutvalgets møte 14. mai 2018.

Selskapskontroll Hamos
KS-sak Forvaltning IKS
54/2016

1.

2.

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
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Ny orientering
14.05.2018

Kontrollutvalget i Snillfjord kommune – saker til oppfølging pr. 05.03.2018:
Sak

Tittel

Kommentar

3.

Til oppfølging

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 Psykiatriplan for Snillfjord
69/2017 kommune 2017- 2020

KS-sak Forvaltningsrevisjonsrapport
78/2017 Snillfjord omsorgssenter Medvirkning og etterlevelse av
regelverket

Kontrollutvalgets møte 12.03.2018
Orientering
Kontrollutvalget har bedt om en orientering om 12.03.2018
status i oppfølgingen av kommunestyrets
vedtak
Psykiatriplan for Snillfjord kommune 2017-2020
godkjennes slik den foreligger.
Kontrollutvalgets møte 12.03.2018
Rådmannen er bedt om å gi en orientering om
planen og oppfølgingen av denne.
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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Orientering
12.03.2018

Orientering
18.06.2018

Snillfjord kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset
Møtedato: 28.02.2018
Tid: kl. 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
Ansatterepr

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
Elisabeth Ramvik

Forfall

Møtt for

Invitert til sak 1/18

SAKSLISTE
Saksnr.
1/18

2/18

Arkivsaksnr.
Tittel
17/141
KOMMUNEREFORMEN - ORIENTERING TIL KOMMUNESTYRET
2017, 2018
16/1337
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2016 - 26 - BEHANDLING AV
RESULTAT FRA MEKLING
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3/18

17/1319
KROKSTADØRA VANNVERK - FINANSIERING AV VANN- OG
AVLØPSLEDNING MELLOM RØNNINGAN OG AUNLIA
AVLØPSANLEGG

4/18

18/173
KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2017

5/18

18/137
ÅRSMELDING 2017 - SNILLFJORD ELDRERÅD

6/18

18/120
ÅRSMELDING 2017 - KOMMUNALT RÅD FOR MENNESKER MED
NEDSATT FUNKSJONSEVNE

7/18

18/44
ALLVEKST - EIERDOKUMENT

8/18

18/254
REFERATER TIL KOMMUNESTYRET 28.02.2018

9/18

18/255
ORIENTERINGER TIL KOMMUNESTYRET 28.02.2018

Krokstadøra, 21. februar 2018

John Lernes
ordfører
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Snillfjord kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset
Møtedato: 20.12.2017
Tid: 10:00 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
Svein Johny Forren
Toril Snildal
Lars Erik Strand Vitsø
Bente Mostue Berdal
Arild Monsen
Anders Krokstad
Hallgeir Mjønes
Nina Astrid Mjør
Geir Inge Fiske
Siri Johanne Selnes
Steinar Berdal
Lise Røvik
Ellinor Lauvsnes

Forfall

Møtt for

SAKSLISTE
Saksnr.
78/17

Arkivsaksnr.
Tittel
17/1368
FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SNILLFJORD
OMSORGSENTER - MEDVIRKNING OG ETTERLEVELSE AV
REGELVERKET

79/17

17/141
KOMMUNEREFORMEN - ORIENTERING TIL KOMMUNESTYRET
20.12.2017

80/17

16/1161
KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017 - 2020 / 20182021- SNILLFJORD KOMMUNE
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81/17

17/1022
BUDSJETTREGULERING 2017

82/17

17/917
ÅRSBUDSJETT 2018 OG ØKONOMIPLAN 2018 - 2021.
GEBYRREGULATIV 2018

83/17

17/1315
VALG AV REVISOR FOR FELLESNEMNDA I ORKLAND KOMMUNE

84/17

17/1017
DIGITALISERINGSPROSJEKT

85/17

16/786
REGULERINGSPLAN FOR BYSTINGEN GNR. 50 BNR. 4 - ENDRING
AV SMÅBÅTHAVN - SLUTTBEHANDLING

86/17

17/1293
ANMODNING OM SAMTYKKE TIL OPPLÅNING - VINGVÅGEN
VASSVERK

87/17

17/1131
FORSKRIFT OM INTERKOMMUNAL SKOLEKRETS SNILLFJORD
KOMMUNE - HEMNE KOMMUNE

88/17

17/1344
FRITAK FRA VERV SOM KOMMUNESTYREREPRESENTANT

89/17

17/1330
REVISOR FOR SNILLFJORD KOMMUNE FRA 01.01.2018

90/17

17/1353
VEILEDENDE MØTEPLAN 2018

91/17

17/1354
REFERATER TIL KOMMUNESTYRET 20.12.2017

92/17

17/1355
ORIENTERINGER TIL KOMMUNESTYRET 20.12.2017
*****

Markering av tjenestetid for kommunalt ansatte

Krokstadøra, 13. desember 2017
John Lernes - ordfører
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Snillfjord kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Oppmøte rådhuset for befaring. Møtet fortsetter på rådhuset
Møtedato: 07.03.2018
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

Elisabeth Ramvik

Møtt for

Invitert til sak

SAKSLISTE
Saksnr.
/

Arkivsaksnr.
Tittel
17/1377
KOMMUNEREFORMEN - ORIENTERING TIL FORMANNSKAPET 7.
MARS 2018

/

17/575
ENDRINGSTILLATELSE - NYBYGG BOLIG PÅ GNR. 3, BNR. 135 NY
PLANTEGNING

/

17/1145
TILSKUDD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND

/

17/1183
SØKNAD OM DISPENSASJON - BRAKKERIGG PÅ GNR. 83, BNR. 30 JANKOS EIENDOM AS

/

17/1032
KONSESJON PÅ GNR. 88, BNR. 2

/

18/273
REFERATER TIL FORMANNSKAPET 07.03.2018

/

18/274
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ORIENTERINGER TIL FSK 7. MARS 2018

Sted, dato

NN
ordfører
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Snillfjord kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset, Krokstadøra
Møtedato: 14.02.2018
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

Elisbeth Ramvik

Kl. 09.30 – 10.00
Kl. 10.00 – 11.30
Kl. 11.30 – 13.00
Kl. 13.00 ----

Dagsorden:
Saksbehandling ihht saksliste
Orientering v/Sodvin SA
Orientering v/Landbruksdir hos fylkesm
Saksbehandling ihht saksliste fortsetter
SAKSLISTE

Saksnr.
15/18

Arkivsaksnr.
Tittel
17/1377
KOMMUNEREFORMEN - ORIENTERING TIL FORMANNSKAPET
14.02.2018

16/18

16/734
ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR GNR. 15, BNR. 3 MJØNESTRØ

17/18

17/1307
HØRING - GEITFJELLET VIDKRAFTANLEGG - MILJØTRANSPORT OG ANLEGGSPLAN - MTA-PLAN
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18/18

17/1319
KROKSTADØRA VANNVERK - FINANSIERING AV VANN- OG
AVLØPSLEDNING MELLOM RØNNINGAN OG AUNLIA
AVLØPSANLEGG

19/18

18/44
ALLVEKST - EIERDOKUMENT

20/18

18/173
KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2017

21/18

18/177
REFERATER TIL FSK - 14.02.2018

22/18

18/183
ORIENTERINGER TIL FSK 14.02.2018

Krokstadøra, 06.02.2018

John Lernes
ordfører

34

Snillfjord kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset
Møtedato: 24.01.2018
Tid: 09:30 Eventuelt forfall meldes til de respektive gruppelederne.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Innkalte
Funksjon
Ordfører
Varaordf
Medlem
Medlem
Medlem
Barns repr
Ansatte repr

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

Dagsorden:
Kl. 09.30 – 10.00
Kl. 10.00 – 10.30
Kl. 10.30 -----

Forfall

Møtt for

Invitert til sak 1/18

Saksbehandling i henhold til saksliste
Orientering fra Frivilligsentralen
Saksbehandling i henhold til saksliste fortsettelse

SAKSLISTE
Saksnr.
1/18

Arkivsaksnr.
Tittel
17/1377
KOMMUNEREFORMEN - ORIENTERING TIL FORMANNSKAPET
24.01.2018

2/18

16/386
1. GANGS BEHANDLING REGULERINGSPLAN FOR NERNESSET,
SLØRDAL - DEL AV GNR. 18, BNR. 3 M/FLERE - UTLEGGING TIL
OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING

3/18

16/1337
KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2016 - 26 - BEHANDLING AV
RESULTAT FRA MEKLING

4/18

18/32
MILJØTERAPEUT VED KROKSTADØRA OPPVEKSTSENTER

5/18

17/1276
MOTORFERDSEL I UTMARK - BANDVOGN
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6/18

17/1134
NYBYGG -FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 50, BNR.58 -BYSTINGEN

7/18

17/206
KLAGE PÅ VEDLTAK - AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON
FOR RADELING AV 2 FRITIDSTOMTER - GNR. 91, BNR. 15

8/18

17/1170
DISPENSASJON - FRADELING - TUNBEBYGGELSE PÅ GNR. 88,
BNR. 2

9/18

18/59
KLAGE PÅ TILDELT HUSNUMMER I MOLDTUNVEIEN, VEINR 1034

10/18

18/60
KLAGE PÅ TILDELT VEIADRESSE - VOLLANESVEIEN, VEI 1013

11/18

18/61
KLAGE PÅ TILDELING AV OFFISIELL VEIADRESSE,
KONGENSVOLLVEIEN, VEI 1039

12/18

18/62
KLAGE PÅ TILDELING AV OFFISIELL VEIADRESSE KONGENSVOLLVEIEN 1039

13/18

18/63
REFERATER TIL FORMANNSKAPSMØTE 24. JANUAR 2018

14/18

18/69
ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 24.01.2018

Krokstadøra, 16. januar 2018

John Lernes
ordfører
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Snillfjord kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Rådhuset, Krokstadøra
Møtedato: 20.12.2017
Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til de respektive gruppelederne.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Innkalte
Funksjon
Ordfører
Varaordf
Medlem
Medlem
Medlem

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

Forfall

Møtt for

SAKSLISTE
Saksnr.
175/17

Arkivsaksnr.
Tittel
17/1181
DISPENSASJON - MIDLERTIDIG OMDISPONERING AV
DYRKAJORD - RIGGOMRÅDE PÅ GNR. 80 BNR. 1 VED RØNNINGAN

Krokstadøra, 14.12.2017

John Lernes
ordfører
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Snillfjord kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset
Møtedato: 06.12.2017
Tid: 10:00
Eventuelt forfall meldes til de respektive gruppelederne
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Innkalte
Funksjon
Ordfører
Varaordf
Medlem
Medlem
Medlem
Barns repr

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

Forfall

Møtt for

TILLEGGS-SAKSLISTE
Saksnr.
172/17

Arkivsaksnr.
Tittel
17/1293
ANMODNING OM SAMTYKKE TIL OPPLÅNING - VINGVÅGEN
VASSVERK

173/17

17/1022
BUDSJETTREGULERING 2017

174/17

17/917
ÅRSBUDSJETT 2018 GEBYRREGULATIV 2018

Krokstadøra, 01.12.2017

John Lernes
ordfører
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Snillfjord kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset
Møtedato: 06.12.2017
Tid: 10:00 - 00:00
Eventuelt forfall meldes til de respektive gruppelederne
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Innkalte
Funksjon
Ordfører
Varaordf
Medlem
Medlem
Medlem
Barns repr.
Ansatte repr

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

Forfall

Møtt for

Invitert til sak 163/17

SAKSLISTE
Saksnr.
163/17

Arkivsaksnr.
Tittel
17/121
KOMMUNEREFORMEN - ORIENTERING TIL FORMANNSKAPET 6.
DESEMBER 2017

164/17

17/1315
VALG AV REVISOR FOR FELLESNEMNDA I ORKLAND KOMMUNE

165/17

17/1131
FORSKRIFT OM INTERKOMMUNAL SKOLEKRETS SNILLFJORD
KOMMUNE - HEMNE KOMMUNE

166/17

16/1161
KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2017 - 2020 SNILLFJORD KOMMUNE

167/17

16/786
2. GANGSBEHANDLING - REGULERINGSPLAN FOR BYSTINGEN
GNR. 50 BNR. 4 - ENDRING AV SMÅBÅTHAVN

168/17

17/930
TILSKUDD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND VASLAG SERVICE
A/S
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169/17

17/1044
ENDRING AV AVLØPSPLAN - ROTTEM VESTRE GNR. 7, BNR. 1

170/17

17/1061
REFERATER TIL FORMANNSKAPET 06.12.2017

171/17

17/1313
ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 06.12.2017

Krokstadøra, 27.11.2017

John Lernes
ordfører

40

Kontrollutvalgets årsmelding 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
12.03.2018

Saknr
05/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
16/18 - 8
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2017 og legger saken frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2017 til orientering.
Vedlegg
Årsmelding 2017
Saksutredning
Kontrollutvalgets sekretariat har utarbeidet forslag til årsmelding for kontrollutvalget i
Snillfjord kommune, der vi har oppsummert aktiviteten i kontrollutvalget i 2017.
Kontrollutvalget vedtar sin endelige årsmelding på bakgrunn av utsendt administrativt forslag,
samt eventuelle egne innspill i møtet den 12.03.2018.
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det løpende
tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Utvalget
rapporterer sine saker til kommunestyret løpende gjennom året, men for å oppsummere
foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i kontrollutvalgets virksomhet,
utarbeider kontrollutvalget sin egen årsmelding som legges frem for kommunestyret til
orientering.
Kommunestyret har til enhver tid, men kanskje særlig i tilknytning til behandlingen av
årsmeldingen, anledning til å komme med synspunkter knyttet til kontrollarbeidet i
kommunen.
Kontrollutvalgets arbeid krever et nært og godt samarbeid med kommunestyret,
administrasjonen, revisjonen og sekretariatet. Utvalget kan derigjennom bidra til en
velfungerende forvaltning og tillit til kommunen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å oversende årsmeldingen til
kommunestyret til orientering.
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Årsmelding
2017
Årsmelding
2017
Kontrollutvalget i Melhus kommune
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune
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1.

Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning

Kontrollutvalget velges av kommunestyret og skal på vegne av kommunestyret føre det
løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Alle kommuner og fylkeskommuner er
pliktig til å velge et kontrollutvalg. Kontrollutvalget skal minst bestå av tre medlemmer, der
minst et av medlemmene utgår fra kommunestyret eller fylkestinget. Kommunestyret eller
fylkestinget kan foreta nyvalg av kontrollutvalgets medlemmer, men da må hele utvalget
velges på nytt. Kontrollutvalget skal ha sekretærbistand i sitt arbeid og kommunestyret skal i
henhold til kommuneloven sørge for dette.

1.1

Kontrollutvalgets sammensetning i 2017

Medlemmer
John Geir Stølan
Arild Monsen
Oddvar M. Lian
Siv Hege Krüger
Merja Korkman

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Varamedlemmer
Jens Selnes
Jostein Selnes
Astrid Krogset
Wenche Vuttudal
Atle Berg
Åshild Johanne Lian
Gerd Mary Fegstad
Arnstein Klungervik
Laila Selven

1. vara Sp
2. vara Sp
3. vara Sp
4. vara Sp
1. vara Ap
2. vara Ap
3. vara Ap
4. vara Ap
5. vara Ap

Utvalget størrelse og representasjon i kommunestyret er i henhold til kravene i
kommuneloven. I henhold til nye bestemmelser i kommuneloven skal minst ett av
medlemmene utgå fra kommunestyret, dette kravet er oppfylt. Kravene i kommuneloven til
jevn fordeling mellom kjønnene er ivaretatt.

1.2

Reglement for kontrollutvalget

Kommunestyret i Snillfjord kommune vedtok retningslinjer for kontrollutvalget på sitt møte
31. august 2011 i sak 44/2011. Etter kommunestyrets vedtak av retningslinjer består
kontrollutvalget heretter av 5 medlemmer (fra og med valgperioden 2011-2015), og utvalgets
varamedlemmer velges etter nummerering.
Reglementet gir retningslinjer for sammensetning av utvalget, saksbehandling, ressurser og
oppgaver, samt at det pekes på at kontrollutvalget skal arbeide for:
• å sikre god kvalitet i kommunens tjenester
• å sikre god produktivitet og effektiv ressursutnyttelse
• å ivareta innbyggernes rettssikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen
• å sikre at politiske vedtak i Snillfjord kommune følges opp.

1.3

Rammer for utvalgets arbeid

Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, hvis mandat har grunnlag i kommunelovens
bestemmelser om internt tilsyn og kontroll § 77:
”4. Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en
betryggende måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske
forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon).
5. Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m. ”

Kontrollutvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i kommunelovens § 77, og i forskrift om
kontrollutvalg av 15.06.2004, men kommunestyret kan konkret be utvalget utføre særskilte
tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll
med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og påse at kommunen har
3
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en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at
følgende oppgaver blir utført:
• Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på at betryggende måte,
avgi uttalelse om årsregnskapet og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet blir
fulgt opp.
• Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på en overordnet
analyse, følger og rapporterer resultatene fra forvaltningsrevisjonsprosjekter til
kommunestyret.
• Gransking eller undersøkelser – på eget initiativ eller etter vedtak i kommunestyret, ta tak
i forhold som kan oppfattes som uønskede eller i strid med mål om en effektiv og
forsvarlig forvaltning av kommunens ressurser.
• Selskapskontroll – utarbeide plan for selskapskontroll og føre kontroll med forvaltningen
av kommunens interesser i selskaper.
• Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget avgir innstilling om valg av revisjonsordning til
kommunestyret og eventuelt innstiller på valg av revisor.
• Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen
Innen disse rammene skal kontrollutvalget utøve tilsynsrollen på vegne av kommunestyret,
for å bidra til god tjenestekvalitet, effektiv ressursutnyttelse og å sikre at politiske vedtak blir
fulgt opp.

1.4

Kontrollutvalgets ressurser

1.4.1 Sekretariat
Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra KonSek Midt-Norge IKS. Selskapet ble etablert i
2005 og har siden da levert tjenester til Snillfjord kommunes kontrollutvalg og
kontrollutvalgene i 14 kommuner/fylkeskommunen i Sør-Trøndelag. Fra og med 01.01.2018
så er KonSek Midt-Norge IKS og Komsek Trøndelag IKS slått sammen til ett selskap. Det
nye selskapet har 36 eiere og har fått navnet Konsek Trøndelag IKS.
Sekretariatet skriver saksframstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og
oppfølging av møter, utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,
samt vedtaksoppfølging. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og
revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget.

1.4.2 Revisjon
Snillfjord kommune er medeier i og har avtale om levering av revisjonstjenester med
Revisjon Midt-Norge IKS. Selskapet ble etablert i 2005 og leverer revisjonstjenester til
Snillfjord kommune og 14 kommuner/fylkeskommunen i Sør-Trøndelag. Selskapet utfører
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen. Fra og med
01.01.2018 så er Revisjon Midt-Norge IKS og Komrev Trøndelag IKS slått sammen til ett
selskap. Det nye selskapet har 44 eiere og har fått navnet Revisjon Midt-Norge SA.

1.4.3 Økonomi
For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be
kommunestyret om økonomiske rammer som muliggjør en god nok aktivitet. Kontrollutvalget
er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag for kontroll- og
tilsynsvirksomheten i kommunen. Forslagene som er fremmet av kontrollutvalget har hvert år
fått tilslutning fra kommunestyret, noe som oppfattes som en positiv tillitserklæring til
kontrollutvalget.
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Kontrollutvalgets regnskap
Artsgruppe Tekst

Regnskap
2017

000 – 099 Godtgjørelser og sosiale utgifter
100 – 499 Driftsutgifter, kurs og reiser
SUM DRIFTSUTGIFTER

28.096
6.799
34.895

Budsjett
2017
28.196
35.298
63.494

Kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester
Art

Regnskap
2017

Tekst

Budsjett
2017

375

Kjøp fra IKS
489 500
498.000
SUM DRIFTSUTGIFTER
489.500
498.000
Kommunestyret vedtok et budsjett på kr. 376.000,- til revisjon og kr. 122.000,- til
sekretariatstjenester for 2017.

2.

Arbeid i utvalget

2.1

Møter

Fra 1. juli 2013 er kontrollutvalgets møter åpne på lik linje med øvrige politiske utvalg i
Snillfjord kommune. Møtene vil bli kunngjort på samme måte som for øvrige politiske utvalg.
Kontrollutvalget i Snillfjord har i 2017 avholdt 5 møter og behandlet 45 saker, 4 av sakene
gikk videre til kommunestyret for endelig behandling.
Protokoller fra kontrollutvalgets møter oversendes kommunestyret som trykt referatsak.
Kommunestyret får dermed løpende oversikt over virksomheten til kontrollutvalget.
Utvalget har et ønske om å ha oppdatert informasjon om kommunens virksomhet, og
samtidig gjøre egen funksjon mer kjent. Ved mange av kontrollutvalgets møter har det vært
gitt orienteringer fra administrasjonen på forskjellige virksomhetsområder i kommunen.
Informasjon fra de som jobber i kommunen og som kjenner forholdene best er vurdert som
spesielt viktig for kontrollutvalget. På den måten har utvalget fått første hånds kunnskap og
forutsetninger for å gjøre jobben de er satt til.
Kontrollutvalget legger stor vekt på å være synlig og ha god kontakt med kommunens
ledelse. Ordfører og/eller rådmann har deltatt på mange av utvalgets møter, noe
kontrollutvalget oppfatter som en styrke i sitt arbeid.

2.2

Saker

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold de er pålagt å arbeide med,
gjennom kravene i kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg. Hvilket fokus som
velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv.
Kontrollutvalget kan etter anmodning fra kommunestyret, etter innspill fra innbyggere eller på
eget initiativ ta opp forhold ved kommunens virksomhet, og som kan knyttes til utvalgets
tilsynsarbeid.
Kontrollutvalget har tatt opp følgende sak på eget initiativ:
- Orienteringer vedr. fellesnemndene og kommunesammenslåingen.
Kontrollutvalget har bedt om, og fått, orientering fra rådmannen på følgende områder:
- Dagsenteret
- Helsesøstertjenesten
- Ansattes vilkår og muligheter ved kommunesammenslåingen
- Helse- og mestringsplan
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Som et ledd i en samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet Fylkesmannen og
kommunale kontrollutvalg, legges rapporter, som Fylkesmannen utarbeider etter tilsyn i
kommunene, frem for kontrollutvalget som orienteringssaker. I 2017 så har ingen slike
rapporter vedr. Snillfjord kommune vært publisert på offentlig elektronisk postjournal eller på
Fylkesmannens hjemmeside.
Kontrollutvalget har også i 2017 hatt en rutinemessig oppfølging og gjennomgang av saker
som har vært til behandling i kommunestyre og formannskap, med sikte på at fattede vedtak
blir fulgt opp som forutsatt.

2.3

Deltakelse i relevante fora

Alle medlemmer i kontrollutvalget er invitert til bl.a. samlinger i regi av KonSek Midt-Norge
IKS, NKRF og Forum for kontroll og tilsyn.
For å holde seg oppdatert om informasjon som er aktuell for utvalgets oppgaveløsing deltar
medlemmene på konferanser og samlinger, når det vurderes som relevant og mulig. Av
”faste” arrangement utvalget har vært representert på i 2017 er:
• Samling for kontrollutvalg i regi av KonSek Midt-Norge IKS, 7. november 2017. Et
arrangement for kontrollutvalgene i de 14 kommunene og fylkeskommunen KonSek er
sekretariat for.
Kontrollutvalget er medlem i Forum for Kontroll og Tilsyn. Årsmøtet arrangeres i tilknytning til
nasjonal konferanse som blir avholdt i juni hvert år. Ingen fra kontrollutvalget i Snillfjord
deltok på konferansen eller årsmøtet.

3.

Revisjon

3.1

Regnskapsrevisjon

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens årsregnskap og kommunale eller
fylkeskommunale foretaks årsregnskap blir revidert på en betryggende måte,(…)
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi uttalelse om
årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget.
Når revisor påpeker forhold i årsregnskapet, jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner §
4, skal kontrollutvalget påse at dette blir fulgt opp.”
Forskrift om kontrollutvalg, kapittel 4

Kontrollutvalget behandler saker om regnskapsrevisjon på flere møter gjennom året. Det er
etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig revisor i forbindelse med avleggelse
av revisjonsberetning, informasjon om planlegging og status for finansiell revisjon og
eventuelle områder det arbeides spesielt med.
Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens regnskap, uttalelsen er fremlagt for
formannskapet og har inngått som beslutningsgrunnlag ved kommunestyrets behandling av
kommunens regnskap for 2016.
Årsregnskapet ble overlevert revisor 31. mars og fullstendig årsberetning ble avlagt 4. mai.
Fristen for avleggelse av årsregnskap og årsberetning er henholdsvis 15. februar og 31.
mars.
Under henvisning til revisors presisering om for sent avlagt årsregnskap og årsberetning,
samt manglende dokumentasjon av interne rutiner, uttalte kontrollutvalget at Snillfjord
kommune må ta på alvor å få avlagt årsregnskap og årsmelding rettidig for kommende år,
samt at administrasjonen må besvarer alle revisors kartleggingsskjema, slik at Snillfjord
kommunes interne kontroll/rutiner kan dokumenteres på en god måte.
Ut over ovennevnte hadde Kontrollutvalget ingen merknader til regnskapet og anbefalte
kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2016.
6
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3.2

Forvaltningsrevisjon

”Kontrollutvalget skal påse at kommunens eller fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for
forvaltningsrevisjon i samsvar med bestemmelsene i dette kapittel.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets eller fylkestingets vedtak i tilknytning til behandlingen av
rapporter om forvaltningsrevisjon følges opp.”
Forskrift om kontrollutvalg, kapittel 5

Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjoner i
kommunen og resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret.
Kommunestyret vedtok Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 på sitt møte 15.02.2017 i sak
2/2017. Arbeidet med forvaltningsrevisjon har vært høyt prioritert i kontrollutvalget.
3.2.1 Snillfjord omsorgssenter
Forvaltningsrevisjonsrapport vedr. Snillfjord omsorgssenter ble behandlet på
kontrollutvalgets møte 20. november 2017 i sak 37/2017, og på kommunestyrets møte 20.
desember 2017 i sak 78/2017, følgende vedtak ble fattet:
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.

3.3

Granskinger eller undersøkelser

Kontrollutvalget kan på eget initiativ eller etter vedtak i kommunestyret, ta tak i forhold som
kan oppfattes som uønskede eller i strid med mål om en effektiv og forsvarlig forvaltning av
kommunens ressurser. Slike undersøkelser kan også føre til senere forvaltningsrevisjoner.
Det har ikke vært gjennomført granskninger i 2016.

3.4

Selskapskontroll

”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av
selskapskontroll.”
Forskrift om kontrollutvalg, kapittel 6

Plan for selskapskontroll for 2017-2020 ble vedtatt av kommunestyret 16.12.210 i sak
79/2016.
Det er lagt opp til at plan for selskapskontroll rulleres 2 ganger i valgperioden, slik at
kommunestyret får større muligheter til å gi signaler og dermed påvirke prioriteringer som
gjøres.
En forutsetning for å kunne føre kontroll med om kommunens formål med eierskap blir
ivaretatt, er at dette er tilstrekkelig klarlagt fra kommunen sin side. I tillegg er det nødvendig
for å føre kontroll med måten eierskapet forvaltes på, at rutiner for eierstyring er skriftlig
nedfelt.
Snillfjord kommune jobber fortsatt med å få på plass en eierskapsmelding/eierskapsstrategi.
Dette arbeidet er, så vidt kontrollutvalget kjenner til, ikke ferdigstilt enda.
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3.4.1 Hamos Forvaltning IKS
Rapport fra selskapskontroll av HAMOS forvaltning IKS ble behandlet på kontrollutvalgets
møte 6. juni 2016 i sak 11/2016, og på kommunestyrets møte 1. september 2016 i sak
54/2016. Denne selskapskontrollen var et samarbeidsprosjekt mellom eierkommunene
Snillfjord, Meldal, Skaun, Hitra, Frøya, Agdenes og Hemne.
Kontrollutvalget har bedt om en orientering, på sitt møte 12. mars 2018, om status i
oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 54/2016.
Det er ikke gjennomført selskapskontroll i 2017.

4.

Påseansvar overfor revisjon

Kontrollutvalget skal føre det løpende tilsyn og kontroll med den kommunale eller fylkeskommunale
forvaltningen på vegne av kommunestyret eller fylkestinget, herunder påse at kommunen eller
fylkeskommunen har en forsvarlig revisjonsordning.
Forskrift om kontrollutvalg, kapittel 3

Det er i forskriftene gitt en del bestemmelser om formelle krav som skal stilles til valgt revisor,
herunder krav til utdanning, vandel, uavhengighet og objektivitet. Disse forholdene hviler det
et ansvar på revisor å dokumentere, og det er etablert rutiner for at dette skjer.
Det som oppleves som en større utfordring er å følge med på at innholdet i revisjonsarbeidet
skjer på en tilfredsstillende måte, og finne gode ordninger for hvordan utvalget løpende kan
være oppdatert og ha en trygghet for at revisjonsordningen er tilfredsstillende.
Fra januar 2011 har Revisjon Midt-Norge IKS inngått årlige avtaler med hver
kommunes/fylkeskommunens kontrollutvalg, for henholdsvis regnskapsrevisjon og
forvaltningsrevisjon. Avtalene spesifiserer ressurser, rammer for samarbeidet og
kommunikasjon mellom revisjonsselskap og kontrollutvalg. Avtalene stedfester også hvilke
dokumenter som skal framlegges for kontrollutvalget. Dette er forhold som har stor betydning
for kontrollutvalgets mulighet til å ha tilstrekkelig informasjon om hvordan revisjonsordningen
fungerer, og dermed for kontrollutvalgets oppfølging av sitt påse-ansvar.
For å følge opp sitt ansvar slik det framgår av formelle krav i forskriftene og i de omtalte
avtalene har kontrollutvalget lagt vekt på en god dialog med revisor, og informasjon om det
løpende revisjonsarbeidet og enkeltprosjekter.
For regnskapsrevisjon er det innarbeidet rutine med at oppdragsansvarlig revisor orienterer
på noen møter, for å gi informasjon om planer, status i arbeidet og områder det arbeides
spesielt med.
For forvaltningsrevisjon foregår dialogen i hovedsak knyttet til prosjekter og til forberedelser
til planer for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget har lagt stor vekt på at kommunikasjon med
revisor må bidra til at undersøkelsene får det fokus utvalget ønsker. Utover planlegging og
framleggelse av prosjektrapporter deltar forvaltningsrevisor i møter på forespørsel fra
utvalget.
Kontrollutvalget mener å ha funnet gode samarbeidsordninger og etablert rutiner som setter
dem i stand til å ha nødvendig informasjon om revisjonsarbeidet til å ha trygghet for at
kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.

5.

Etisk standard

I juni 2009 ble kommuneloven endret og § 1, Lovens formål, fikk tillagt en ny setning:
Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy
etisk standard.
Endringen trådte i kraft 1. juli 2009.
Forvaltningsrevisjon med fokus på etiske problemstillinger har ikke vært et prioritert
fokusområde i 2017. Snillfjord kommunes etiske retningslinjer ble ajourført av
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administrasjonen i april 2007. Kontrollutvalget har ikke behandlet egne saker knyttet til
kommunens etiske standard.

6.

Avslutning

I tillegg til en oppsummering av årets virksomhet anser kontrollutvalget årsmeldingen som et
dokument for å informere om utvalget og dets virksomhet. Kontrollutvalgets saker ligger
åpent på sekretariatets hjemmesider: http://www.konsek.no/kontrollutvalg/snillfjord/ .
Målet om å være uavhengig i sitt arbeide anser kontrollutvalget at de har ivaretatt på en god
måte. I utvalgsmøtene er det tilsynsperspektivet som styrer diskusjoner og vedtak, mens
partipolitiske hensyn legges til side. Sakene som er behandlet i utvalget bærer ikke preg av å
være politiske omkamper eller ha partipolitiske agendaer. Utvalget har vært bevisst på
problemstillinger knyttet til uavhengigheten og satt denne høyt i sitt arbeid.
Kontrollutvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels
kompliserte saker som kan favne hele virksomhetsområdet som Snillfjord kommune er
beskjeftiget med.
Kontrollutvalgets arbeid krever et nært og godt samarbeid med kommunestyret og
administrasjonen i Snillfjord kommune. Utvalget takker for samarbeidet som har vært i året
som har gått og ser frem til et nært og godt samarbeid i året som kommer. På denne måten
kan kontrollutvalget på sin måte bidra til en velfungerende forvaltning og størst mulig tillit til
kommunen, til beste for kommunen og den enkelte innbygger i Snillfjord kommune.

Krokstadøra 12. mars 2018
John Geir Stølan (sign)
Kontrollutvalgets leder
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
12.03.2018

Saknr
06/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/168 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 89/17
Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 78/17
Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget
Etablering av nytt selskap - Revisjonen Midt-Norge SA
FKT Fagkonferanse program 2018
Nye personvernregler - punktliste
Ordfører kan ikke avlyse fastsatte politiske møter
Politikere står fritt til å fortelle fra møter bak lukkete dører
Slik løser du at rådmannen er inhabil
Ulovlig for formannskapet å møtes uten innkalling
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Melding om politisk vedtak, Valg av revisor.
2. Melding om politisk vedtak, Forvaltningsrevisjonsrapport vedr. Snillfjord omsorgssenter
3. Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget.
4. Etalbering av revisjonsselskapet Revisjons Midt-Norge SA.
5. Invitasjon til FKT fagkonferanse og årsmøte 2018.
6. Nye personvernregler fra mai 2018. Alle virksomheter må sette seg inn i den nye
lovgivningen og finne ut hvilke nye plikter som gjelder dem. Les mer:
https://www.datatilsynet.no/regelverk-og-skjema/nye-personvernregler/
7. Det er ikke fritt fram for ordfører å avlyse møter i formannskapet.
8. Ordfører kan ikke pålegge politikere taushet om hva som er diskutert i et lukket politisk
møte, utover det som følger av lov.
9. Om rådmannen er inhabil er det viktig at det likevel er faglig kompetanse som bidrar til
saksutredningen.
10. Selv om formannskapet ikke skal fatte vedtak, kan det ikke samles i hemmelighet for å
diskutere politiske saker.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.
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Snillfjord Kommune
Rådmannen

Vår ref.
Arkivnr
Saksb
Deres ref.
Dato

Kontrollutvalget v/KonSek
Kongens gt. 9
7013 TRONDHEIM

17/1368
Birger Hellan
03.01.2018

MELDING OM POLITISK VEDTAK - FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT
SNILLFJORD OMSORGSENTER - MEDVIRKNING OG ETTERLEVELSE AV
REGELVERKET
Kommunestyret behandlet i møte 20.12.2017 sak 78/17. Følgende vedtak ble fattet:
Enstemmig som innstillingen:
1.Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. Snillfjord omsorgssenter til
orientering.
2.Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt 7.2.
Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 01.06.2018.
******************
Avgjørelsen kan påklages, se vedlagt skjema.

Med hilsen
Inger Krokstad
Inger.krokstad@snillfjord.kommune.no
Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Postadresse:
Rådhuset
7257 Snillfjord

E-post/internett
postmottak@snillfjord.kommune.no
www.snillfjord.kommune.no

Telefon: 72 45 55 55
Telefaks: 72 45 55 97
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Bankgiro: 4202.14.37667
Org.nr.
964 982 309

Eierkommuner i Konsek Trøndelag IKS
v/ordfører og leder i kontrollutvalget

Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf. 400 67 058
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 18/15-1
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 26.01.2018

Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget
Fra årsskiftet har 36 kontrollutvalg i Trøndelag blitt eiere av et "nytt" sekretariat for
kontrollutvalgene sine, Konsek Trøndelag IKS. Selskapet er en fusjon av Komsek Trøndelag
IKS på Steinkjer og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS i Trondheim, det har 9 ansatte
i 8,6 årsverk. Dette gjør selskapet til det største kontrollutvalgssekretariatet i nasjonal
sammenheng, målt i så vel eiere som antall ansatte. Hovedkontoret ligger på Steinkjer,
avdelingskontoret i Trondheim. Undertegnede er ansatt som daglig leder fra 1. februar 2018..
Hva betyr endringene for eierne og kontrollutvalgene?
• Nettadressen er ny for mange: www.konsek.no.
• Sekretariatet driver fullelektronisk saksbehandling. Det innebærer blant annet at
dokumentene våre blir signert elektronisk og at det ikke lenger er nødvendig å
signere møteprotokoller.
• Utseendet på møteinnkallinger og -protokoller vil gjennomgå forandringer i løpet av
våren.
• På grunn av nyansettelser og nødvendige omrokkeringer i sekretariatet, vil enkelte
kontrollutvalg få ny sekretær.
Konsek Trøndelag vil i løpet av året samordne arbeidsmetodikk og rutiner mellom de to
kontorene. I dette arbeidet skal vi hente det beste fra de to fusjonerte sekretariatene for å
levere kostnadseffektive tjenester med god kvalitet. Vi har bred kompetanse på områder som
er viktige for våre eiere; jus, økonomi, revisjon, samfunnsvitenskap og kommunal forvaltning.
Vi skal legge til rette for at kontrollutvalgene får nytte av hele kompetansespekteret og
videreutvikle kvaliteten på tjenestene.
Vi ønsker å ha en god dialog med eierne og brukerne våre og hører gjerne fra dere dersom
dere har spørsmål, kommentarer, eller ønsker at daglig leder skal orientere kommunestyret
om selskapet.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Torbjørn Berglann
påtroppende daglig leder
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Adresse:
Kongensgt. 9, 4.etg.
7013 Trondheim

Telefon:
468 51 950

Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475
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FAGKONFERANSE | KONTROLL OG TILSYN
Gardermoen | 29 – 30. mai 2018
Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) | 29. mai 2018

#fkt2018
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Dag 1

Tirsdag 29. mai 2018

09.00 – 10.00

Registrering med mat

10.00 – 10.05

Velkommen til fagkonferansen
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

10:05 – 10.25

Åpning
Stortingsrepresentant Svein Harberg (H), første nestleder Stortingets Kontroll- og
konstitusjonskomite

10.25 – 10.50

Arbeidslivskriminalitet
•

NHOs hovedtiltak mot arbeidslivskriminalitet

Direktør Arbeidsliv Nina Melsom Næringslivets Hovedorganisasjon

10.50 – 11.20

•

Hvordan kan vi unngå arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter?

Seniorrådgiver og prosjektleder Anne Cathrine Jacobsen, DIFI Direktoratet for
forvaltning og ikt
11.20 -11.30
Spørsmål og kommentarer fra salen

11.30 -11.50
11.50 – 12.20

Pause
Hvordan står det til med barnevernet i kommunene?
•

Behovet for et kompetanseløft

Foredragsholder ikke avklart
12.20 – 12.50
•

Land Barnevern - tjenesten som sviktet på alle områder

Revisor Jorunn Ødegårdstuen, Fylkesmannen i Opland

13.00 – 14.00
14.00 – 14.25

Lunsj
•

Hvorfor sviktet det i Land?

Oppdragsansvarlig revisor, Reidun Grefsrud, Innlandet revisjon
14.25 – 14.35

Spørsmål og kommentarer fra salen
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ÅRSMØTE 2017 I FKT
14.45/15.00 – 15.15/15.30

Registrering til årsmøte 2018

15.15/15.30 – 16.15/16.30

Årsmøte 2018

18.30 – 19.30

«Født til omstilling» med Anders M Tangen

20:00

Felles middag på hotellet

Dag 2

Onsdag 30. mai 2018

09.00 – 09.45

Veileder – kontrollutvalgets sekretariat
Seniorrådgiver Roald Breistein, sekretariat for kontrollutvalget Hordaland
fylkeskommune

09.45 – 10.00

Spørsmål og kommentarer fra salen, evt. kort pause

10.00 – 11.00

Rådmannen og kontrollutvalget – samarbeid eller konflikt?
Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland fylkeskommune
Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg kommune

11.00 – 11.10

Spørsmål og kommentarer fra salen

11.10 – 11.30

Pause og utsjekking

11.30 – 12.00

Lovproposisjonen om ny kommunelov
Seniorrådgiver Erland Aamot, Kommunal og Moderniseringsdepartementet

12.00 – 12.10

Spørsmål og kommentarer fra salen

12.10 – 12.50

Etikk
Henrik Syse

12.50 – 13.00

Avslutning
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

13.00 – 14.00

Lunsj
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Forelesere I 29.-30. mai 2018
Stortingsrepresentant
Svein Harberg (H)
første nestleder Stortingets
Kontroll- og konstitusjonskomite

Svein Harberg har også er faring fra
fylkesting (Aust-Agder), kommunestyre og
kontrollutvalg (Grimstad). Han er nå inne i sin
tredje stortingsperiode

Direktør Arbeidsliv Nina Melsom
Næringslivets Hovedorganisasjon

Nina Melsom er jurist. Hun har blant annet
vært medlem i Personvernnemnda og
medforfatter av Arbeidstvistloven for å nevne
noe. Hun har ellers omfattende
foredragserfaring

Seniorrådgiver og prosjektleder Anne
Cathrine Jacobsen, DIFI Direktoratet for
forvaltning og ikt

Anne Cathrine Jacobsen er prosjektleder for
arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i offentlige
kontrakter i Difi. Arbeider nå med
samarbeidsprosjekt mellom departementet,
KS og Arbeidstilsynet

Seniorrådgiver Jorunn Ødegårdstuen,
Fylkesmannen i Opland

Jorunn Ødegårdstuen har gjennomført
undersøkelsen av Land barnevernstjeneste
på vegne av fylkesmannen. Rapporten
omhandler avvik knyttet til meldinger,
undersøkelser og hjelpetiltak

Oppdragsansvarlig revisor, Reidun
Grefsrud, Innlandet revisjon

Reidun Grefsrud har gjennomført
undersøkelsene av Land barnevernstjeneste
på vegne av kontrollutvalget i Nordre Land
kommune. Rapporten har fokus på
rådmannens oppfølging og interkontroll

Seniorrådgiver Roald Breistein,
sekretariat for kontrollutvalget Hordaland
fylkeskommune

Roald Breistein har ledet FKTs
arbeidsgruppe for utarbeidelse av veileder for
kontrollutvalgets sekretariat

Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland
fylkeskommune

Rune Haugsdal går for å ha et «korrekt» og
positivt syn på kontrollutvalget.

Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg
kommune

Unni Skaar er en rådmann som gjerne kan
ha et mer «utfordrende» syn på utvalget

Seniorrådgiver Erland Aamot, Kommunal
og Moderniseringsdepartementet

Erland Aamot

Filosof Henrik Syse

Henrik Syse jobber ved Institutt for
fredsforskning
Faglig har Syse arbeidet med politisk filosofi,
rettsfilosofi og moralfilosofi. Medlem av den
norske Nobelkomite siden 2015
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PRAKTISK INFORMASJON

INFORMASJON OM ÅRSMØTET
Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har
tale-, forslags- og stemmerett.
Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til
sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 26. april 2017.
Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 24. mai 2017.
Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med
stemmerett, må innmelding skje innen 24. mai 2017.
Leder i valgkomiteen: Frank Willy Djuvik, kontrollutvalgsleder i Sogn og Fjordane fylkeskommune |
frank.willy.djuvik@sfj.no | Mobil: 926 26 976
Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt
sekretariatet.

FØR MIDDAG
I år inviterer vi til en aperitiff før middag med et morsomt og tankevekkende foredrag om det litt
skremmende «omstillings»-begrepet
Marius Tangen: «Født til omstilling». Gjennom merkelige assosiasjoner, gjenkjennelige typer og
betraktninger gir han deg nye perspektiver. Lokale: Mulitarena 1, Clarion

KONTAKTINFORMASJON TIL SEKRETARIAT
Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166
E- postadresse: fkt@fkt.no

INFORMASJON OM HOTELLET

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Med bil til Clarion Hotel & Congress Oslo Airport: Fra E6 – ta av mot flyplassen, deretter tar du av E16
mot Hønefoss/Nannestad. Ta til høyre i tredje rundkjøring
Med buss fra Oslo Lufthavn Gardermoen: egen direkte shuttlebuss mellom hotellet og Oslo Airport
(buss S44). Holdeplass for bussen finner du rett utenfor ankomst på flyplassen, kr 70,- pr. pers. pr. vei.
Rutetabell finner du her
Fri parkering (særskilt parkeringsbevis ikke påkrevet) på hotellets oppmerkede parkeringsplasser
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PÅMELDING
Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no
Bindende påmelding innen onsdag 28. mars 2018. Det tas forbehold om endringer i programmet.
Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på
kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen
gir full deltakeravgift.

DELTAKERAVGIFT
•
•
•
•

Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 500 (Ikke medlem kr 7 000)
Deltakelse uten overnatting og uten middag (dagpakke): Kr 5 000
(Ikke medlem kr 5 500)
FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla).
Ekstra overnatting fra 28–29. mai 2018: Kr 1 195,-

61

www.fkt.no

Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet?
Hva blir nytt?
1
Alle norske virksomheter får
nye plikter
Alle virksomheter må sette seg inn
i den nye lovgivningen og finne ut
hvilke nye plikter som gjelder dem.
Ledelsen må sørge for å få på plass
rutiner for å overholde de nye
pliktene. Alle ansatte må følge de
nye rutinene når reglene trer i kraft.

2
Alle skal ha en forståelig personvern
erklæring
Informasjon om hvordan din virksom
het behandler personopplysninger skal
være lett tilgjengelig og skrevet på en
forståelig måte. Det nye lovverket
stiller strengere krav til informasjonens
form og innhold enn dagens lovgivning.
All informasjon som gis til barn, skal
tilpasses barnas forståelsesnivå.

3
Alle skal vurdere risiko og
personvernkonsekvenser
Dersom et tiltak utgjør en stor risiko
for personvernet, må virksomheten
også utrede hvilke personvernkonse
kvenser det kan ha. Hvis utredningen
viser at risikoen er stor og dere selv
ikke kan redusere den, skal Datatilsynet
involveres i forhåndsdrøftelser.

4
Alle skal bygge personvern inn
i nye løsninger
De nye reglene stiller krav til at nye til
tak og systemer skal utarbeides på en
mest mulig personvernvennlig måte.
Dette kalles innebygd personvern. Den
mest personvernvennlige innstillingen
skal være standard i alle systemer.

5
Mange virksomheter må opprette
personvernombud
Alle offentlige og mange private virk
somheter skal opprette personvern
ombud. Et personvernombud er
virksomhetens personvernekspert,
og et bindeledd mellom ledelsen,
de registrerte og Datatilsynet.
Ombudet kan være en ansatt eller en
profesjonell tredjepart.

6
Reglene gjelder også virksomheter
utenfor Europa
Virksomheter som holder til utenfor

Europa må også følge forordningen,
dersom de tilbyr varer eller tjenester
til borgere i et EU- eller EØS-land.
Dette gjelder også om de ikke direkte
tilbyr tjenester, men kartlegger adferden
til europeiske borgere på nett. De som
er etablert i flere land i Europa, skal
bare trenge å snakke med personvern
myndighetene i det landet der de har
sitt europeiske hovedkvarter.

7
Alle databehandlere får nye plikter
Databehandlere er virksomheter som
behandler personopplysninger på opp
drag fra den ansvarlige virksomheten.
Ofte er det snakk om leverandører av
IT-tjenester. De nye reglene pålegger
databehandlere å ha rutiner for inn
samling og bruk av personopplysninger.
Databehandlere skal også si ifra til opp
dragsgiveren sin hvis de får instrukser
som er i strid med loven. Oppdragsgiver
skal også godkjenne databehandlerens
underleverandører. Databehandlere
kan også bli holdt økonomisk ansvarlig
sammen med oppdragsgiver.

8
Alle bør samarbeide i egne nettverk
og følge bransjenormer
De nye reglene oppmuntrer til sektor
vis utforming av retningslinjer og
bransjenormer. Om dere følger
bransjenormer, vil dere ha de viktigste
rutinene på plass. Datatilsynet skal
godkjenne bransjenormene.

9
Alle får nye krav til avvikshåndtering
Reglene for håndtering av sikkerhets
brudd blir strengere. Forordningen
stiller krav til når det skal varsles, hva
varselet skal inneholde og hvem som
skal varsles. Kort sagt skal man si fra
raskere og oftere enn man gjør i dag.

10
Alle må kunne oppfylle borgernes
nye rettigheter
Den enkeltes rett til å kreve at hans
eller hennes personopplysninger
slettes blir styrket. Dette kalles «retten
til å bli glemt». Norske og europeiske
borgere vil blant annet kunne kreve å
ta med seg personopplysningene sine
fra en leverandør til en annen i et vanlig
brukt filformat. Dette kalles «data
portabilitet». De kan også motsette
seg profilering. Alle henvendelser fra
borgere skal besvares innen en måned.
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Hva bør dere
gjøre nå?
1
Ha oversikt over hvilke person
opplysninger dere behandler
Alle virksomheter som samler
inn eller bruker personopplys
ninger skal ha oversikt over
hvilke personopplysninger det
er snakk om, hvor de kommer
fra og hva som er det rettslige
grunnlaget for behandlingen.
Sørg for å ha en slik oversikt.
Det er et krav som gjelder også
etter dagens lov.

2
Sørg for å oppfylle dagens
lovkrav
Overgangen til de nye reglene
blir lettere om dere etterlever
kravene i personopplysnings
loven, som gjelder i Norge i
dag. Har dere gode rutiner for
internkontroll som fungerer
etter hensikten og er kjent i
organisasjonen, er det lettere å få
oversikt over hva dere må endre.

3
Sett dere inn i det
nye regelverket
Dere finner forordningsteksten
på Datatilsynets nettsider. Der
fyller vi også på med artikler om
de nye reglene etter hvert
som vi utarbeider dem.

4
Lag rutiner for å følge de
nye reglene
Gå gjennom rutinene dere har
for behandling av personopp
lysninger. Oppdater dem etter
nytt regelverk der det trengs.
Dokumenter de nye rutinene,
og legg en plan for nødvendige
endringer. Er systemene deres
laget for å ivareta kravet til inne
bygd personvern, dataportabilitet
og personvern som standard
innstilling? Klarer dere å fange
opp og besvare henvendelser
fra borgerne innen én måned?
Endringer i systemer og rutiner
tar tid. Begynn allerede nå!
datatilsynet.no/forordning

Ordfører kan ikke avlyse fastsatte politiske møter
Kommunal Rapport 08.01.2018

Det er ikke fritt fram for ordfører å avlyse møter i formannskapet, påpeker jussprofessor Jan
Fridthjof Bernt.
Hvis ordfører mener at en sak som er ført opp på saklisten ikke er moden for behandling i
dette møtet, kan han i møtet fremme forslag om å ta den ut av listen – et
«utsettelsesforslag», forklarer Jan Fridthjof Bernt.
I en kommune avlyste ordfører et formannskapsmøte fordi reguleringsplaner som skulle
behandles ikke var klar til behandling, ifølge ordføreren. Det hører med til saken at planene
har skapt stor lokal motstand. Et av partiene i formannskapet mente møtet uansett burde
vært avholdt for å diskutere planarbeidet og arbeidet videre mot endelig godkjenning. Partiet
mener ordfører foretok en ulovlig handling da han avlyste møtet. Kan ordfører på eget
initiativ og uten å samrå seg med øvrige medlemmer/partier i formannskapet avlyse et møte?
Bernt svarer
Svaret på spørsmålet er ikke helt opplagt. Det avhenger av hvordan dette møtetidspunktet er
fastsatt. Hvis det er tale om et møte som er fastsatt i en møteplan vedtatt av formannskapet
selv, eller av kommunestyret, kan ordføreren ikke avlyse dette. Da må formannskapet møtes
til avtalt tid, se kommuneloven § 32 nr. 1, innledningen, der det fastslås som alminnelig
utgangspunkt at møter i folkevalgte organer «holdes på de tidspunkter som vedtatt av
organet selv». Organets leder, altså her ordfører, kan i tillegg innkalle til møte når han «finner
det påkrevd», og kan da antagelig også ombestemme seg her og avlyse et møte som han
selv har tatt initiativ til å få innkalt, altså et ekstraordinært møte.
Ordfører kan altså ikke avlyse et møte som står på den vedtatte møteplanen, men han
står i utgangspunktet fritt til å la være å føre opp konkrete saker på møteplanen i innkallingen
til møtet, så lenge ikke formannskapet ikke tidligere har vedtatt at dette skal behandles da,
eller en tredel av medlemmene har fremsatt krav om det.
Hvis ordfører mener at en sak som er ført opp på saklisten ikke er moden for behandling i
dette møtet, kan han i møtet fremme forslag om å ta den ut av listen – et
«utsettelsesforslag», men da er det formannskapet som avgjør om dette skal gjøres, eller om
man skal behandle saken i møtet – som vedtakssak eller som drøftingssak.
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Politikere står fritt til å fortelle fra møter bak lukkete dører
Kommunal Rapport 02.02.2018

Ordfører kan ikke pålegge politikere taushet om hva som er diskutert i et lukket politisk møte,
utover det som følger av lov, slår jusprofessor Jan Fridthjof Bernt fast.
Det er ordførers og rådmannens ansvar å gjøre de folkevalgte oppmerksom på om det
fremkommer opplysninger som er omfattet av denne taushetsplikten. Pålegg om
taushetsplikt som går ut over dette, er derimot klart ulovlig, slår Jan Fridthjof Bernt fast.
I et kommunestyremøte fikk representantene seg forelagt et krav om å undertegne en
taushetserklæring før behandlingen startet. Møtet gjaldt oppsigelse av rådmann. Det har i
etterkant også kommet fram at det under møtet ble foretatt en «prøveavstemning», som viste
at flere var imot en slik oppsigelse. Etter at disse ble gjort gjenstand for belæring, ble det
tilslutt fattet et enstemmig vedtak.
Spørsmål 1
Kan en ordfører pålegge kommunestyrerepresentantene å undertegne en erklæring om
taushetsplikt i et møte, ut over den generelle taushetsplikt de allerede har som folkevalgte?
Er en slik underskrevet taushetsplikt bindende for representantene under enhver
omstendighet?
Bernt svarer
Vervet som folkevalgt er et personlig tillitsverv, og det er en sak mellom den folkevalgte og
dem som har valgt ham eller henne, hvordan vervet utføres. Det betyr at en folkevalgt ikke
kan instrueres, heller ikke om hva han eller hun forteller eller uttaler til media eller andre,
verken av ordfører, administrasjonen eller av kommunestyret eller annet folkevalgt organ.
Dette gjelder også der et møte i et folkevalgt organ holdes for lukkete dører.
Folkevalgte vil bare ha taushetsplikt så langt dette følger av bestemmelsen
i forvaltningsloven § 13. Dette gjelder da konkrete opplysninger som kommer frem i
saksdokumenter eller i møtet; om forretningshemmeligheter for private som andre vil kunne
utnytte i konkurranse med vedkommende, eller om «personlige forhold» av privat
karakter, altså ikke om hvordan kommunale saksbehandlere og tjenesteytere utfører
sine arbeidsoppgaver.
Det er ordførers og rådmannens ansvar å gjøre de folkevalgte oppmerksom på om det
fremkommer opplysninger som er omfattet av denne taushetsplikten. Pålegg om
taushetsplikt som går ut over dette, er derimot klart ulovlig. Dette gjelder også pålegg om å
skrive under taushetsløfte i mer generell form om alt som har kommet frem ved
behandlingen av en sak. Slike erklæringer har ingen bindende kraft for den enkelte
folkevalgte.
Det kan være gode grunner for å være tilbakeholden med å gå ut i det offentlige rom med
opplysninger og synspunkter som kommer frem i et lukket møte om en slik sensitiv sak, men
så lenge det ikke er tale om opplysninger av direkte personlig karakter, i praksis om
helseforhold eller andre private problemer, er det i siste instans opp til den enkelte
folkevalgte å avgjøre – ut fra politiske og etiske vurderinger – hva han eller hun vil
fortelle sine velgere om det som har fremkommet og skjedd.
Spørsmål 2
Er en slik «prøveavstemning» innenfor det som loven anser som forsvarlig saksbehandling i
et møte, som verken er innkalt på lovlig måte, eller hvor representantene har fått anledning til
å sette seg inn i saken på forhånd?
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Bernt svarer
«Prøveavstemninger» er en ganske vanlig fremgangsmåte i kollegiale organer. Noen ganger
brukes det for å avklare hvor mye støtte ulike alternative forslag til vedtak har blant
medlemmene, slik at det er mulig for disse å vurdere om de vil samle seg om færre forslag. I
andre situasjoner – slik som denne – kan begrunnelsen være at man ikke ønsker at et
vedtak i en vanskelig sak skal treffes med knapt flertall, og at man ønsker å vise at i siste
omgang står alle medlemmer bak det vedtaket som det viste seg hadde størst tilslutning.
Prøveavstemningen kan også være utgangspunkt for en fortsatt debatt, med sikte på å få
medlemmer som har stemt mot et bestemt forslag, til å endre standpunkt.
Dette er en helt legitim fremgangsmåte. Rent teknisk er en slik «prøveavstemning» ikke en
votering i kommunelovens forstand, men en form for meningsytring fra medlemmene som
ledd i saksbehandlingen i organet. I møteboken bør det angis at man har holdt
prøveavstemning og hva som var temaet, men utfallet av denne skal ikke protokolleres.
Når man velger denne fremgangsmåten, er det ofte en underforstått forventning om at man
ikke i ettertid skal fortelle om utfallet av denne, eller om egen eller andres stemmegiving.
Men de folkevalgte kan heller ikke pålegges taushetsplikt om dette.
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Slik løser du at rådmannen er inhabil
Kommunal Rapport 22.01.2018

Om rådmannen er inhabil er det viktig at det likevel er faglig kompetanse som bidrar til
saksutredningen, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. Her forklarer han hvordan det
kan løses.
Bak enhver sak som legges frem for kommunestyret, skal det som alminnelig regel ligge en
faglig basert utredning fra administrasjonen om faktiske og rettslige forhold, forklarer Jan
Fridthjof Bernt.
I en liten kommune er rådmannen inhabil i en sak som skal behandles i kommunestyret. Det
blir da bestemt at ordføreren skal overta ansvaret som saksutreder og legge frem innstilling
med forslag til vedtak. Er dette lovlig?
Bernt svarer
Det er ikke noe krav at det skal foreligge en innstilling fra administrasjonen i saker som
legges frem for kommunestyret. Det er da ikke noe i veien for at ordfører kan påta seg
denne oppgaven. Men saken skal være forsvarlig utredet, og i kommuneloven § 23, nr. 2,
første setning, har vi en regel om at «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som
legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet». Det må bety at bak enhver sak
som legges frem for kommunestyret, skal det som alminnelig regel ligge en faglig basert
utredning fra administrasjonen om faktiske og rettslige forhold. Det skal også være
noen fra administrasjonen til stede når saken behandles i kommunestyret, slik at man gi
nødvendige innspill for å korrigere eventuelle feil og misforståelser.
Når rådmannen er inhabil, vil også hennes underordnede være inhabile til å treffe
«avgjørelse i saken», noe som jeg mener betyr at de ikke kan avgi innstilling til
kommunestyret med forslag til vedtak. Men så lenge den eneste grunnen til at en
underordnet er inhabil, er underordningsforholdet, vil hun fortsatt kunne utrede saken for den
som i neste omgang skal avgi innstilling, altså her ordføreren. Under kommunestyrets
behandling vil så en tilsatt fra administrasjonen kunne møte i rådmannens sted, så lenge hun
ikke har et så nært tilknytningsforhold – privat eller arbeidsmessig – til rådmannen at hun er
inhabil allerede av denne grunn. Hvis man ikke har noen tilsatt som kan overta denne
funksjonen, må man finne noen utenfor kommunens administrasjon som kan møte og
gi råd, for eksempel en tilsatt i en nabokommune eller annen offentlig etat, eller advokat
med egnet kompetanse og erfaringsbakgrunn.
Problemet er altså ikke uløselig, men det krever at man holder tungen rett i munnen med
hensyn til hvem som gjør hva, og ivaretar både habilitet og faglig forsvarlighet
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Ulovlig for formannskapet å møtes uten innkalling
Kommunal Rapport 04.12 2017

Selv om formannskapet ikke skal fatte vedtak, kan det ikke samles i hemmelighet for å
diskutere politiske saker, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
Ordførere som innkaller formannskapet til hemmelige møter, uten at offentligheten kjenner til
at møtet finner sted, bryter kommuneloven. Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt forklarer i
denne artikkelen.
Spørsmål: Jeg har kommet over en møtepraksis i en kommune jeg stusser på. Konkret vet
jeg om to møter i kommunens formannskap hvor de har vært samlet uten innkallelse, sakliste
eller protokoll.
Møte 1: Dagen før et felles formannskapsmøte med nabokommunene, er formannskapet
samlet for å diskutere hva de skal fremme av synspunkter dagen etter. Når de er ferdig med
den diskusjonen, får medlemmene beskjed om å bli igjen fordi sjefen for et kommunalt
nærings/investeringsselskap skal informere politikerne.
Bernt svarer
Et slik «ettermøte» i formannskapet må etter min vurdering klart anses som et ledd i
saksbehandlingen i kommunen, og må da følge under reglene om møter i kommuneloven,
selv om det som skjer bare er at det gis en slik orientering. Denne er en del av
beslutningsgrunnlaget for formannskapet og må da gis i åpent møte hvis ikke det må
eller kan treffes vedtak om lukking fordi det vil komme fram opplysninger av den type som er
omtalt i kommuneloven § 31 nr. 2–5.
Møte 2: I ordinært formannskapsmøte blir man, ifølge min informasjon, enig om at
formannskapet skal møtes igjen før ordinært formannskapsmøte tre uker senere. Her er
også lederen til næringsselskapet til stede. Ingen innkallelse foreligger, men det er sendt ut
påminnelse til medlemmene på epost i forkant.
I en epost fra varaordfører til gruppa før møtet, skriver hun at dagens formannskapsmøte vil
ta lengre tid enn antatt utover kvelden og at gruppemøtet samme kveld derfor avlyses.
Denne eposten sendes ut kl. 14. Allerede da vet hun altså at det er så mye på agendaen at
det andre møtet må avlyses.
Jeg lurer på om dette er innenfor kommunelovens § 30–34?
Bernt svarer
Også et slikt «formøte» må anses som et møte – eller del av et møte – som går inn under
kommunelovens regler om slike. Det må da sendes ut formell innkalling til møtet med
angivelse av det nye møtetidspunktet og hva som skal behandles, og også denne delen av
møtet må følge de generelle reglene i loven – om åpent møte som hovedregel, og om
møtebok. Avlysing av det resterende formannskapsmøtet når dette først er berammet, er det
bare formannskapet – i møte – som kan vedta.
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
12.03.2018

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/168 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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Saknr
07/18

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

Møtedato
12.03.2018

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/168 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 12.03.2018, godkjennes.
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Saknr
08/18

