Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Selbu kommune
Arkivsak:

18/339

Møtedato/tid:

18.09.2018 Kl 17:30

Møtested:

Formannskapssalen

Møtedeltakere:
Arild Øien, leder
Torbjørn Olsen, nestleder
Jarle Aftret
Harald Voldseth
Elin Wiggen Dahl

Andre møtende:
Ragnhild Wesche Kvål, Selbu kommune
Rannveig Singsaas, Konsek Trøndelag IKS

Kopi: Varamedlemmer til orientering, ordfører, rådmann, postmottak Selbu kommune,
postmottak Revisjon Midt-Norge (RMN), Monika Sundt (RMN), Margrete Haugum (RMN),
Selbyggen, Nea Radio

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Rannveig Singsaas på telefon 950 31 803, eller e-post: rannveig.singsaas@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim, 11.09.2018

Arild Øien (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Rannveig Singsaas
rådgiver, Konsek Trøndelag IKS

Sakliste
Saksnr.
19/18
20/18
21/18
22/18
23/18

Sakstittel
Sektor helse og sosial - orientering fra rådmann
Oppfølging av kommunestyrevedtak etter forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning i Selbu kommune
Budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 for kontroll og tilsyn
Referatsaker
Eventuelt

Sektor helse og sosial - orientering fra rådmann
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
18.09.2018

Saknr
19/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 099
Arkivsaknr
11/223 - 25
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmann til orientering.
Saksutredning
I sak 16/18 i møte 08.05.2018 vedtok kontrollutvalget at de ønsket å få en orientering om
sektor helse og sosial samt omvisning ved helsestasjonen.
Enheten opplyser i epost til kontrollutvalgssekretariatet at majoriteten av de ansatte ved
helsestasjonen er fraværende 18.september. Kontrollutvalget vil få en omvisning på
helsestasjonen i sitt neste møte 20.november.
Administrasjonen ved sektorsjef Ragnhild Kvål kommer i møtet 18.september og gir
kontrollutvalget en orientering om sektoren.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmann til
orientering.

Oppfølging av kommunestyrevedtak etter forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning i Selbu kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
18.09.2018

Saknr
20/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 216, TI - &58
Arkivsaknr
16/146 - 14
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og oversender saken til
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret ber rådmannen fortsatt følge opp kommunestyrets vedtak i sak 43/17 og
24/18 og gi ny skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 11.01.2019.

Vedlegg
Vedtak i kommunestyret - oppfølging av rapport fra forvaltningsrevisjon
Tilbakemelding fra rådmann
Oppfølging av kommunestyrevedtak etter forvaltningsrevisjon - Eiendomsforvaltning i Selbu
kommune
Svar til kontrollutvalget 09.01.18
Rapport - Eiendomsforvaltning Selbu kommune.
Saksutredning
Oppfølging av vedtak knyttet til saker som kontrollutvalget legger frem for
kommunestyret er en viktig oppgave. Mye av hensikten med forvaltningsrevisjon er å
bidra positivt i videreutviklingen av rutiner.
Kommunestyret behandlet rapport fra forvaltningsrevisjon om eiendomsforvaltning i Selbu
kommune i sak 43/17 den 26.06.17, og fattet følgende vedtak:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsforvaltning til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene å bruke rapporten som et
innspill i det videre arbeid med eiendomsforvaltningen.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen innen utgangen av 2017 gir en skriftlig
tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan rapporten, herunder anbefalingene, er
fulgt opp.
Rådmannen ga kontrollutvalget tilbakemelding 09.01.2018. Kontrollutvalgets innstilling til
kommunestyret ved behandling av denne saken var som følger: Kommunestyret ber
rådmannen fortsatt følge opp kommunestyrets vedtak i sak 43/17 og gi ny skriftlig
tilbakemelding til kontrollutvalget innen 01.09.2018. Kommunestyret vedtok i sak 24/18 den
05.03.2018 kontrollutvalgets innstilling. Rådmannens tilbakemelding foreligger nå, og i sitt
svar til kontrollutvalget opplyses det at rådmannen ikke kan se at situasjonen eller
rådmannens syn på saken har endret seg siden svaret som ble gitt i januar. Rådmann
informerer i sitt svar om at Avdeling Bygg og Eiendom fortsetter å bruke sin vedlikeholdsplan.
Det kan bemerkes at revisjon i sin rapport påpekte at denne vedlikeholdsplanen mangler
kostnadsberegninger, som ville kunne synliggjøre hvor mye vedlikehold budsjettet rakk til.
Rådmannen pekte i sitt svar i januar på kostnader i forhold til nytte ved å sette i verk noen av
revisors anbefalinger. Rådmannen signaliserte også i januar at ressurser med fordel kunne

vært brukt på en mer systematisk gjennomgang av hvert bygg for å avdekke
vedlikeholdsbehov på et tidlig tidspunkt, men at dette ikke hadde blitt prioritert i 2017. Det er
ikke nevnt i rådmannens tilbakemelding til kontrollutvalget nå i september hvorvidt et slikt
arbeid er igangsatt.
I sin rapport ga revisjonen Selbu kommune disse anbefalingene:
Selbu kommune bør vurdere å innføre et system som kan sikre:
en samlet, dokumentert oversikt over tilstand og vedlikeholdsbehov ved kommunens
bygningsmasse
mulighet til å tenke langsiktig i planleggingen av vedlikeholdet, og se kommunens bygg
under ett
mer systematisk og etterprøvbar rapportering på tilstand og vedlikeholdsbehov fra
vaktmestere og brukerne av byggene
en mindre personavhengig og sårbar oppfølging av byggene
Det er kommunestyret som har gjort vedtaket som følges opp i denne saken. Sekretariatet
anbefaler derfor at saken videresendes kommunestyret. Kommunestyret kan da selv ta
stilling til om det er behov for en mer helhetlig strategi med tydelige mål for forvaltningen av
eiendommer, herunder tilstandsrapporter som revisjonen anbefaler. Sekretariatet anbefaler
på denne bakgrunn at kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rådmannens tilbakemelding til
orientering, og oversende saken til kommunestyret.

Fra: Amundsen Stig Roald <Stig.Roald.Amundsen@selbu.kommune.no>
Sendt: 11. september 2018 09:41
Til: Rannveig Singsaas <Rannveig.Singsaas@konsek.no>
Emne: SV: Kontrollutvalget - tilbakemelding Eiendomsforvaltning
Hei!
Beklager for det første at tilbakemelding innen fristen ikke er gitt, og sent svar også på denne
henvendelsen.
Jeg har drøftet denne igjen med virksomhetsleder Bygg og Eiendom, og rådmannen kan ikke se at
situasjonen eller rådmannens syn på saken har endret seg siden vårt forrige svar 10.01.18 ble sendt.
Avdeling Bygg og Eiendom fortsetter å bruke sin vedlikeholdsplan som beskrevet i «Rapport –
Eiendomsforvaltning Selbu kommune» utarbeidet av Revisjon Midt-Norge IKS 28.02.17.

Med vennlig hilsen

Stig Roald Amundsen
Rådmann
Selbu kommune
7580 Selbu
Epost: stig.roald.amundsen@selbu.kommune.no
Tlf: 992 53 407

Oppfølging av kommunestyrevedtak etter forvaltningsrevisjon Eiendomsforvaltning i Selbu kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
30.01.2018

Saknr
01/18

Saksbehandler Arvid Hanssen
Arkivkode
FE - 216, TI - &58
Arkivsaknr
16/146 - 11
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og oversender saken til
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret ber rådmannen fortsatt følge opp kommunestyrets vedtak i sak 43/17 og gi
ny skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 1.9.2018.

Vedlegg
Svar til kontrollutvalget 09.01.18

Behandling:
Tjenesteleder Bygg og eiendom og rådmannen orienterte og svarte på spørsmål
fra kontrollutvalget.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Kontrollutvalget tar rådmannens tilbakemelding til orientering og oversender
saken til kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret ber rådmannen fortsatt følge opp kommunestyrets vedtak i sak
43/17 og gi ny skriftlig tilbakemelding til kontrollutvalget innen 1.9.2018.

Saksutredning
Oppfølging av vedtak knyttet til saker som kontrollutvalget legger frem for kommunestyret er
en viktig oppgave. Mye av hensikten med forvaltningsrevisjon er å bidra positivt i
videreutviklingen av rutiner, til beste for kommunen og innbyggerne.
Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten i sak 43/17 den 26.6.17. Vedtaket
gjengis:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Eiendomsforvaltning til etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene å bruke rapporten som et
innspill i det videre arbeid med eiendomsforvaltningen.
3. Kommunestyret ber om at rådmannen innen utgangen av 2017 gir en skriftlig
tilbakemelding til kontrollutvalget om hvordan rapporten, herunder anbefalingene, er

fulgt opp.
Rådmannens tilbakemelding i notat av 9.1.18 følger som vedlegg i saken. I notatet er det gitt
punktvis tilbakemelding på hvordan anbefalingene er vurdert, fulgt opp eller vil bli fulgt opp.
Da det er ca 1 år siden rapporten ble utarbeidet gjengis punktvis noen av revisors
vurderinger som var grunnlaget for anbefalingene:
Har kommunen tydelige mål for styring av eiendomsmassen?
Revisors vurdering er at kommunestyret i svært liten grad setter tydelige mål for styring av
eiendomsmassen og heller ikke sikrer seg systematisk rapportering på tilstanden. Dette
hindrer ifølge revisor at det kan drives langsiktig planlegging av hvilke utbedringer som skal
prioriteres. Det fremheves som positivt at enhet for Bygg og Eiendom har lagt frem en
vedlikeholdsplan som viser at kommunen har et etterslep på vedlikehold, selv om etterslepet
ikke er kostnadsberegnet.
Sikrer kommunen verdibevarende vedlikehold?
Revisors vurdering er at kommunen ikke har et system for å dokumentere tilstanden til
bygningsmassen og at dette hindrer langsiktig planlegging av forvaltningen av
eiendommene. Det fremheves at det er for små bevilgninger for å ivareta at verdien
opprettholdes. Det fremgår at også rådmannen i flere sammenhenger, spesielt knyttet til
budsjettbehandlinger, har opplyst om betydelig etterslep av vedlikehold.
Har kommunen et avvikssystem for dokumentering og oppfølging av bygningsmassen?
Revisors vurdering er at det finnes et avvikssystem, men at dette ikke er implementert og
benyttet i tilstrekkelig grad.
Har kommunen oversikt over bygningsmassen til salgs?
Ifølge revisor har kommunen ikke en samlet oversikt over hvilken bygningsmasse det kan
være aktuelt å selge. Salg er gjennomført og det er planlegges prosess for salg.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Viser til rådmannens punktvise gjennomgang i notatet. Kommunestyret har gjennom vedtak
bedt rådmannen følge opp revisors anbefalinger. Sekretariatet mener rådmannens
tilbakemelding på flere punkter er sammenfallende med vurderinger gitt i rådmannens
høringssvar, som var tatt inn i revisjonsrapporten og var med i grunnlaget for revisors
anbefalinger. Dette gjelder spesielt i forhold til kostnader/nytte ved å benytte tilgjengelige
verktøy fullt ut som ledd i en overordnet styring. Samlet sett kan ikke sekretariatet se at
vedtatte anbefalinger er fulgt opp i særlig grad.
Det er imidlertid positivt at rådmannen signaliserer at det i 2018 vil bli brukt noen ressurser
på en mer systematisk gjennomgang av hvert bygg for å avdekke behovet for vedlikehold på
et tidligere tidspunkt. Oversikt over - og ikke minst tilstand på bygningsmasse, mener
sekretariatet er en forutsetning for at kommunestyret skal få et bedre beslutningsgrunnlag for
å kunne sette overordnet mål og styre eiendomsforvaltningen. Da rådmannen gjennom
vedlagte notat signaliserer at ytterligere oppfølging av anbefalinger vil skje i 2018 mener
sekretariatet at kontrollutvalget bør få en ny skriftlig tilbakemelding på et senere tidspunkt.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Rådmannen har ikke fulgt opp alle anbefalinger, men tilbakemeldingen viser at de er vurdert.
Det er kommunestyret som har gjort vedtaket som følges opp i denne saken. Sekretariatet
anbefaler derfor at saken videresendes kommunestyret. Kommunestyret kan da selv ta
stilling til om det er behov for en mer helhetlig strategi med tydelige mål for forvaltningen av
eiendommer, herunder tilstandsrapporter. Rådmannen peker på kostnader i forhold til nytte
ved å sette i verk noen av revisors anbefalinger. Dette må inngå i kommunestyrets vurdering.
Sekretariatet mener det er viktig at kommunestyret får nødvendige oversikter, så

kommunens eiendommer, som representerer betydelige verdier, blir tilfredsstillende
vedlikeholdt.
Uavhengig av kommunestyrets behandling er det naturlig at kontrollutvalget vurderer risiko
og vesentlighet på dette område når fremtidig tilsynsvirksomhet skal prioriteres.
Som det fremgår av innstillingen anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget får en ny
tilbakemelding i 2018.

Selbu kommune
Sak 2017/702-3 / MARSOR Dok:440/2018

Svar til kontrollutvalget 09.01.18
Viser til sak 43/17 i Kommunestyret og vedtaket som lyder som følgende:

I rapporten fra Revisjon Midt-Norge er det følgende konklusjoner og anbefalinger i punkt 5:
Ut fra aktuelle foringer på området har vi følgende anbefaling til kommunen:
Selbu kommune bør vurdere å innføre et system som kan sikre
 En samlet, dokumentert oversikt over tilstand og vedlikeholdsbehov ved kommunens
bygningsmasse
Svar og planlagt oppfølging: Kommunen har som omtalt i punkt 3.2.4.1 et system som kan
benyttes til dette. Dette programmet heter IK-Bygg, man kan lese mer om programmet på dets
hjemmeside: www.ikbygg.no. Grunnen til at dette ikke benyttes i større grad er vurderingen i
forhold til kommunens organisering og tidsbruk til å legge inn tilstanden i forhold til hva man i
stedet kan få utført. Avdelingsmøter og samarbeid mellom kommunens vaktmestere har i vårt syn
redusert behovet for å bruke et slikt program.


Mulighet til å tenke langsiktig i planleggingen av vedlikeholdet, og se kommunens bygg
under ett

Svar og planlagt oppfølging: Her vil vedlikeholdsplanen som benyttes fungere som foreslått i
anbefalingen, behov som ikke blir utført det ene året overføres til neste års plan. Kommunen sin
vedlikeholdsplan er omtalt under punkt 3.2.4.2. Jeg ser at en mer systematisk gjennomgang av
hvert bygg kunne vært brukt for å avdekke behovet for vedlikehold på et tidligere tidspunkt. Vi
har startet på en revidering av input som er lagt inn i vedlikeholds-delen av IK-Bygg, arbeidet har
ikke vært prioritert i 2017. Antatt tidsbruk for å få dette oppdatert er ca 220 timer.


Mer systematisk og etterprøvbar rapportering på tilstand og vedlikeholdsbehov fra
vaktmestere og brukerne av byggene

Svar og planlagt oppfølging: Her vil svaret være mye av det samme som i første kulepunkt.
Kommunen har et system som kunne håndtert dette, men tidsbruken for å bruke dette anses ikke
som hensiktsmessig i forhold til gevinsten.



En mindre personavhengig og sårbar oppfølging av byggene

Svar og planlagt oppfølging: Her er det delte meninger i forhold til hva som er hensiktsmessig,
virksomhetsleder for avdelingen mener at vår organisering er en styrke i forhold til verdibevaring
og vedlikehold av bygningsmassen, nettopp på grunn av personavhengigheten vi har. Ved at hver
vaktmester har ansvaret for sine bygg, så har de inngående kjennskap til hva som foregår og
kjenner sine bygg svært godt. Ved behov for hjelp vil andre vaktmestere bidra eller ved sykdom
så kan noen andre overta, da alle vaktmesterne er relativt godt kjent ved hvert bygg og alle
systemer og programmer er stort sett likt på alle kommunale bygninger. Dette er noe vi har jobbet
systematisk med de siste årene for å redusere vår sårbarhet ved fravær.

FORVALTNINGSREVISJON

Eiendomsforvaltning
Selbu kommune
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Revisjon Midt-Norge IKS

Forord
Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Kontrollutvalget i Selbu
kommune, i perioden september 2016 – februar 2017.

Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001.

Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har bidratt konstruktivt med informasjon i
undersøkelsen.

Trondheim, 28.2.2017

Gard S.G. Lyng /s/

Gunnhild Ramsvik /s/

Ansvarlig forvaltningsrevisor

Prosjektmedarbeider
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Sammendrag
Kommunene i Norge forvalter store verdier i fast eiendom. Det meste av eiendomsmassen
benyttes som viktige innsatsfaktorer i kommunenes tjenesteyting. En rekke undersøkelser og
rapporter har avdekket at kommunene henger etter med verdibevarende vedlikehold av
eiendommene.

I dette prosjektet undersøker vi om Selbu kommune har tilfredsstillende system og rutiner for
å ivareta forvaltningen av kommunens bygningsmasse.

Sett fra revisjonens ståsted oppfattes det som et politisk valg hvorvidt man ønsker å etablere
selskaper for å ivareta spesifikke politiske formål, rettet mot eks nærings- eller boligutvikling,
i kommunen.

Selbu kommune har ikke satt tydelige mål for styring av kommunens eiendomsmasse, og det
foreligger ikke en helhetlig oversikt over bygningenes tilstand. Kommunen har betydelige
utfordringer knyttet til å sikre verdibevarende vedlikehold av de bygninger man eier.

- Eiendomsforvaltning i Selbu kommune -
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1 Innledning
I dette kapitlet redegjør vi for oppdraget og gir en kort innføring i den aktuelle tematikken:
Eiendomsforvaltning i kommunesektoren.

1.1 Bestilling
Kontrollutvalget i Selbu kommune bestilte en forvaltningsrevisjon om kommunens
eiendomsforvaltning i sak 22/16 i møte den 20.9.2016. Følgende vedtak ble fattet:

1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon knyttet til
eiendomsforvaltningen i Selbu kommune.
2. Innretning, ressursbruk og leveringstidspunkt innarbeides i prosjektplanen i
tråd med signaler fra kontrollutvalget i møtet 20.9.16.

Utvalget ønsket en forvaltningsrevisjon med fokus på kommunens organisering av
eiendomsforvaltningen og hvordan denne fungerer i praksis. Revisor forstår dette slik at
spørsmålsstillingen rettet mot kommunens organisering omhandler kommunens system for
vedlikehold og behandling av meldinger om vedlikeholdsbehov og avviksmeldinger.

1.2 Generelt om kommunal eiendomsforvaltning
Norske kommuner og fylkeskommuner forvalter store verdier i form av eiendommer og
bygninger. Bygningsmassen er en avgjørende innsatsfaktor for all kommunal tjenesteyting.
Så mye som 15 – 20 % av kommunenes budsjetter brukes til investeringer, drift og
vedlikehold av den kommunale eiendomsmassen.

Det er ved flere anledninger påpekt at kommunene ikke vedlikeholder sine bygninger i den
grad som trengs, og at dette resulterer i store oppgraderingsbehov, tidligere enn det ellers
ville inntruffet. I rapporten «Vedlikehold i kommunesektoren – Fra forfall til forbilde» (2008)1
blir det konkludert med at kommunal sektor har et etterslep med vedlikehold av
bygningsmassen på svimlende 142 milliarder, i forhold til ambisjonsnivå A, og 94 milliarder
for ambisjonsnivå B2.

1

Multiconsult AS og PricewaterhouseCoopers på oppdrag fra KS

2

Ambisjonsnivå A tilsvarer en gjennomgående god eller akseptabel tilstand, mens ambisjonsnivå B er noe lavere

hvor det tillates enkeltkomponenter som er utilfredsstillende.
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For å oppnå et tilstrekkelig verdibevarende vedlikehold av bygningene må man ifølge
rapporten utføre vedlikeholdsarbeid for ca. 100- 170 kr/m2 per år3. Det påvises i rapporten at
kostnadene til løpende vedlikehold ikke kan reduseres uten at det medfører økte kostnader
på sikt. Resultatet er større vedlikeholdsbehov, tidligere oppgraderingsbehov eller
nyinvestering enn det forventet levealder skulle tilsi.

Både i NOU 2004:22 om «Velholdte bygninger gir mer til alle» og i KS sin veileder «Bedre
eiendomsforvaltning og vedlikehold» blir det framhevet at et godt planmessig vedlikehold på
et faglig riktig nivå er lønnsomt. Det understrekes at det er meget kortsiktig å utsette
vedlikehold for å spare penger; det vil føre til økte kostnader på sikt.

3

Ref: Statens bygningstekniske etat – heftet: God Kommunal Eiendomsforvaltning
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2 Undersøkelsesopplegget
I dette kapitlet redegjør vi for hvilke problemstillinger som er utgangspunktet for
undersøkelsen og hvilke avgrensninger vi foretar. Videre nevnes hvilke kriterier revisor
bygger sine vurderinger og konklusjoner på. Vi redegjør også for valg av metode som er
benyttet for undersøkelse av problemstillingene.

2.1 Avgrensning
Revisjonen har avgrenset undersøkelsen til å omhandle kommunens organisering av
forvaltningen av kommunale bygg. Hensikten er å undersøke om organiseringen er i
samsvar med gitte føringer og relevante anbefalinger.

Revisjon har ikke utført egne beregninger eller vurderinger knyttet til tilstand eller
vedlikeholdsbehov av kommunens bygningsmasse. Vi har sett på om kommunens
organisering av eiendommene gir en god forvaltning og om kommunen har etablert system
for å følge opp meldte avvik knyttet til vedlikeholdsbehov i bygningsmassen.

2.2 Problemstillinger
Ut fra det ovenstående har vi etablert følgende problemstilling for forvaltningsrevisjonen:

Har Selbu kommune etablert hensiktsmessige system og rutiner for å ivareta en god
og langsiktig forvaltning av kommunale bygg og eiendom?

Herunder vil vi se på:
-

Beskrivelse og vurdering av hvordan Selbu kommune har organisert
eiendomsforvaltningen, herunder rolle- og ansvarsfordeling,
i hvilken grad kommunen sikrer verdibevarende vedlikehold av de kommunale
byggene og
om kommunen har et hensiktsmessig avvikssystem mht tilstand av kommunale
bygninger.

I dette ligger at revisor vurderer om kommunen har vedtatt en organisering av
eiendomsforvaltningen som er hensiktsmessig for å oppnå tilfredsstillende vedlikehold av
kommunens eiendomsmasse.
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2.3 Kriterier
Revisjonskriterier er målestokken i en forvaltningsrevisjon, og det vi vurderer kommunens
praksis opp mot. Revisjonskriteriene skal være utledet fra eller forankret i autoritative kilder.

I denne forvaltningsrevisjonen er kriteriene utledet fra følgende kilder:


Kommunelovens § 23: rådmannens ansvar for betryggende kontroll



NOU 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle».



Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold - En veileder fra KS



God kommunal eiendomsforvaltning – Statens Bygningstekniske etat

En nærmere operasjonalisering av kriteriene vil følge av de neste kapitlene.

2.4 Metode
For å svare på problemstillingen har vi innhentet data ved hjelp av ulike kilder:
dokumentgjennomgang, intervju, nøkkeltallsanalyse og spørreundersøkelse pr mail til
vaktmestre og virksomhetsledere.

Dokumentgjennomgangen har omfattet de kommunale vedtak, rutiner og system som er av
relevans for å vurdere om kommunen følger opp anbefalinger og krav på området.

For å få forståelse for hvordan rutiner og system fungerer i praksis, har vi gjennomført
intervju med leder for kommunens avdeling for Bygg og Eiendom, sammen med rådmannen.
Den informasjonen som der fremkom har vi benyttet som grunnlag for utarbeidelse av
spørreundersøkelsene.

Spørreundersøkelsene

er

rettet

mot

de

som

utfører

vedlikeholdsarbeidet, vaktmestrene, og de som er brukere av byggene, virksomhetslederne.
Slik har vi fått frem perspektiv både fra ledere, utførende og brukere.

Videre har vi hentet ut relevante nøkkeltall om kommunens forvaltning av bygninger fra SSB.
Vi har sammenlignet dataene fra Selbu kommune4 med andre sammenlignbare
gruppegjennomsnitt: 1) gjennomsnittsgruppen for tilnærmet like kommuner som Selbu, og 2)
hele landet utenom Oslo. Statistikk og kvalitet på tall er avhengig av en rekke forhold, og
tallmaterialet må ikke oppfattes som absolutte sannheter. Indikatorene viser tendenser, som
sett sammen med andre fakta, kan gi relevant styringsinformasjon. Vi tar forbehold om mulig
feilrapportering fra kommunene til SSB.

4 Selbu kommune er plassert i KOSTRA-gruppe 1
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3 Eiendomsforvaltningen i Selbu kommune
Vårt spørsmål er om Selbu kommune har etablert hensiktsmessige system og rutiner for å
ivareta en god og langsiktig forvaltning av kommunale bygg og eiendommer.

Innledningsvis redegjør vi for de kriteriene vi måler kommunen opp mot, for deretter å
presentere de data vi har innhentet, før vi avslutningsvis foretar våre vurderinger.

3.1 Revisjonskriterier
Rådmannen har ansvar for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede

instrukser,

og

at

(kommuneloven § 23 andre ledd).

utøvelsen

er

gjenstand

for

betryggende

kontroll

Som ledd i sitt ansvar for betryggende kontroll skal

rådmannen legge frem for kommunestyret en rullerende økonomiplan5, der blant annet
rammebevilgninger for vedlikehold av kommunens bygningsmasse fremgår.

For å konkretisere kravet til betryggende kontroll innenfor området for eiendomsforvaltning
ser man ofte hen til NOU 2004:22 «Velholdte bygninger gir mer til alle». Denne utredningen
inneholder anerkjente føringer for hva som anses å være god eiendomsforvaltning i
kommunesektoren, med en generell definisjon av god eiendomsforvaltning som det å gi
brukerne gode og effektive bygninger til lavest mulig kostnad.

Utredningen lister opp kriterier for god eiendomsforvaltning:
1. Det foreligger overordnede politisk bestemte mål for eiendomsforvaltningen
2. Det foreligger et rasjonelt system for planlegging og styring av eiendomsforvaltningen
3. Generelle delkriterier:
o

3.1. Tilfredsstille prioriterte brukerbehov

o

3.2. Effektiv arealutnyttelse

o

3.3. Godt, verdibevarende vedlikehold

o

3.4. Kostnadseffektiv eiendomsforvaltning

o

3.5. Målrettet utvikling av eiendommens kvaliteter

o

3.6. En hensiktsmessig organisering av eiendomsforvaltningen

o

3.7. Riktige økonomiske rammebetingelser tilpasset eiendomsforvaltningens
langsiktige karakter

5

Kommuneloven § 44
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4. Lovpålagte krav overfor eier og bruker blir ivaretatt.

Rapporten fra Multiconsult og PWC i 20086 framhevet betydningen av å utarbeide en
helhetlig eiendomsstrategi med tydelige mål for forvaltning av eiendommene. Også mål for
vedlikeholdet burde være et vesentlig element i en slik strategi. For å oppnå effektiv styring
må kommunestyret ha et godt beslutningsgrunnlag.

På dette grunnlag anbefaler KS at kommunestyret sikrer seg jevnlig rapporteringer av
tilstand på all kommunal bygningsmasse, med forslag til prioriteringer og beregnede
utbedringskostnader. Rapporteringen bør også inngå i kommunens årsrapport.

6

Se note 1
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3.2 Data
Her følger en presentasjon av resultatene fra datainnsamlingen.

Først ser vi på de nøkkeltall som foreligger for eiendomsforvaltningen i Selbu kommune,
sammenlignet med kommuner i tilsvarende kommunegruppe, samlet for Sør-Trøndelag og
landet utenom Oslo.

3.2.1 Nøkkeltallsanalyse
Vi har sett på indikatorer fra SSB/Kostra som viser nøkkeltall for kommunens
eiendomsforvaltning sammenlignet med andre. Disse vises i tabell 1.
Tabell 1. Indikatorer for eiendomsforvaltning sammenlignet med andre
Like
Selbu kommune – over år

kommuner
(gr. 1)

Utgifter

til

Landet
uten Oslo

2011

2012

2013

2014

2015

2015

2015

5635

5783

5979

5639

5354

4408

4645

8,9

9,1

9,4

8,1

7,5

5,6

4,5

68

52

60

35

42

59

85

68

75

78

84

111

106

102

kommunal

eiendomsforvaltning
per innbygger, i kr
Eid

formålsbygg

kvadratmeter

i
per

innbygger
Utgifter til vedlikehold
per kvadratmeter, i kr
Energikostnader
kvadratmeter, i kr

per

Kilde: SSB/Kostra: 4. Eiendomsforvaltning for utvalgte kommunale formålsbygg - nøkkeltall

Tabellen viser at Selbu har høyere utgifter per innbygger til kommunal eiendomsforvaltning
enn sammenlignbare kommuner; forskjellen utgjør 21%. Selbus utgifter ligger betydelig over
landet utenom Oslo (15%).

Kommunen eier et større antall kvadratmeter bygningsmasse, sett i forhold til antall
innbyggere, enn det sammenlignbare kommuner gjør. Tabellen viser at Selbu kommune eier
ca 2 kvm mer areal pr innbygger; differansen utgjør for Selbus del ca 8.264 kvm.
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Det fremgår av tabellen at Selbu kommune bruker årlig kr 42,- pr kvm areal til vedlikehold,
sammenlignet med kr 59,- for sammenlignbare kommuner. Disse tallene ligger betydelig
under det som er tilrådet (kr 100 – 170,- pr kvm)7. Til sammenligning ligger gjennomsnittet i
Sør-Trøndelag på kr 116,- pr kvm, mens landet utenom Oslo er på kr 85,- pr kvm.

Kommunens energikostnader er redusert de siste årene, og ser nå ut til å være omtrent på
nivå

med

sammenlignbare

kommuner.

Dette

er

i

tråd

med

de

gjennomførte

energisparetiltakene som kommunen har gjennomført, ifølge enhetsleder.

3.2.2 Organisering av eiendomsforvaltningen i Selbu kommune
Selbu kommune er organisert etter sektorprinsippet, og er delt opp i tre sektorer som hver
ledes av en sektorsjef. I tillegg er stabs- og støttefunksjoner lagt til sentraladministrasjonen.
Rådmannen er øverste administrative leder, og samtidig leder av sentraladministrasjonen.

8

7

Se note 1 – rapport fra Multiconsult og PWC fra 2008.

8

Kilde: Selbu kommune
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I oppstartsmøtet med rådmannen opplyste han at ansvaret for oppfølging av bygg og
eiendom i kommunen tilligger enheten Virksomhet Bygg og Eiendom, ved enhetsleder.
Enheten ble opprettet pr 1.1.2017, og er direkte underlagt rådmannen. Rådmannen har i
dette tilfellet rollen som sektorsjef. Rapportering skjer direkte fra enhetsleder til rådmann.

Forvaltningen av formålsbygg (skoler, barnehager, sykehjem), kommunale boliger og en del
næringsbygg ligger under kommunens Virksomhet Bygg og Eiendom.

Enhetsleder opplyser at det er ansatt 5 vaktmestre i Bygg og eiendom. Vaktmestrene har
ansvar for sine egne bygg og kjenner dermed godt til tilstanden på byggene. Kommunen har
vurdert å organisere vaktmestrene i en «pool», men funnet at fordelene med at den enkelte
vaktmester er godt kjent med bygget veier tyngre enn ulempene.

3.2.2.1 Forvaltning av eiendomsmasse i eksterne selskaper
For en del tilfelle har kommunen overført forvaltningen av eiendomsmasse til ulike selskaper.
Dette er:
Selskapsnavn

Selbu Vekst AS
Selbu
Næringsselskap Kf
SivaSelbu
Eiendom AS
Haverneset
Eiendom AS

Kommunens
eierandel

24,04 %

100 %

33,33 %

Vedtektsfestet formål

lokalt utviklingsselskap som arbeider for å styrke
Selbu som attraktivt bo- og arbeidsområde
Oppføre, eie og forvalte grunn og lokaler for
næringsutvikling i Selbu.
Investeringer

i,

herunder

erverv,

utvikling

og

forvaltning av fast eiendom

4 % Kjøp, salg og utnyttelse av faste eiendommer

Vedrørende selskapene har vi fra kommunen fått opplyst at ingen av disse selskapene eier
eller forvalter bygg der det utøves kommunal virksomhet. Om selskapene har vi fått opplyst:
Selbu Vekst AS – i 2014 overførte Selbu kommune 23 kommunaleide tomter til selskapet,
som kommunens andel av aksjekapital i dette selskapet. Disse tomtene skal utvikles av
selskapet og selges.

Selbu Næringsselskap Kf - Selbu Næringsselskap KF er eier av grunneiendom, som leies ut
til Kjeldstad Trelast AS og Selbu Byggtre AS.
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Siva Selbu Eiendom AS – Selskapet har en festekontrakt for eiendom gnr 56/ bnr 40, som
eies av Kjeldstad Trelast AS.
Haverneset Eiendom AS – selskapet er eier av eiendommen 63/220 der Selbusjøen hotell og
gjestegård ligger.

3.2.3 Kommunens mål for styring av eiendomsforvaltningen
Som et viktig virkemiddel for verdibevarende forvaltning av bygningsmassen bør kommunen
utarbeide strategiske målsettinger for styring av eiendomsforvaltningen.9 Målsettingene bør
forankres i kommunens overordnede styringsdokumenter. De bør følges opp systematisk
gjennom rapporteringer på tilstand på all bygningsmasse, med forslag til prioriteringer og
beregnede utbedringskostnader.

Rådmannen forteller at kommunestyret i utgangspunktet ikke har satt noen mål for
vedlikehold av bygg, eller vedtatt noe konkret planverk i så henseende. Enhet for Bygg og
eiendom la fra en vedlikeholdsplan for politisk behandling i januar 2017.

I kommunens årsmelding for 2013 fremgår:
«Den økonomiske situasjonen gjør at vedlikeholdet må begrenses til kritiske tiltak som er
nødvendige for den daglige driften av bygninger og anlegg. Etterslepet på vedlikehold av
kommunale bygg har heller ikke i 2013 gått ned i forhold til tidligere år. Det ene er at selve
bygningskroppen forfaller, i tillegg blir det flere og flere tekniske anlegg som må skiftes ut.
Ventilasjonsanlegg, avfuktingsanlegg, kjøleanlegg og alarmer er alle tekniske innretninger
som har en begrenset levetid.. Flere av våre anlegg er nå 20 år eller mer, utskiftinger må
derfor påregnes fremover. Vedlikeholdsregistreringene er i løpet av året lagt inn i det
webbaserte systemet IK-bygg.»

I Kommunens årsmelding for 2015 heter det:
«Er fortsatt et stort etterslep på vedlikeholdsoppgaver på bygningsmassen. Av det totale
budsjettet på avdelingen, 20,3 mill i utgifter, så er det bare 14 % som benyttes til kjøp av
tjenester og materialer.»

9

KS` veileder: Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold – En veileder for folkevalgte og rådmenn
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Det er ikke innført særskilte rapporteringsrutiner for eiendomsforvaltningen fra enheten til
politisk nivå.

Praksis er at nødvendige vedlikeholdsbehov blir synliggjort etter hvert som de avdekkes, for
deretter å bli prioritert i handlingsprogram og budsjett som vedtas av kommunestyret.
Enheten har i senere tid utarbeidet en vedlikeholdsplan, se mer om denne i pkt 3.2.4.2.

3.2.4 Verdibevarende vedlikehold
Om kommunen ønsker å sikre et vedlikehold som bevarer bygningenes verdi forutsetter det
at man har oversikt over byggenes tilstand og foretar vurdering av behovet for tiltak for å
bevare bruksverdien av bygningene. Så må det settes av tilstrekkelige budsjettmidler i
forhold til det vedlikeholdsnivå man ønsker å opprettholde, for deretter at det prioriteres de
riktige tiltak innenfor foreliggende budsjettmidler.

3.2.4.1 Oversikt over eiendommenes tilstand
Rådmannen oppgir at Selbu kommune har tilgjengelig et system for kartlegging av
tilstandsgrad for eiendomsmassen. Dette ble ajourført i 2013, men har siden ikke blitt
oppdatert.

For øvrig har kommunen ikke foretatt en helhetlig tilstandsvurdering av kommunens
eiendomsmasse. Grunnen til det er at enheten er klar over at man ikke ville fått bevilget
midler til å foreta de tiltak enheten mener er nødvendig å gjennomføre. Da ser ikke enheten
det som hensiktsmessig å prioritere ressurser til å foreta en helhetlig tilstandsvurdering.

Enhetsleder forteller at det varierer i stor grad hvor mye som nedtegnes i forhold til tiltak som
gjøres. Kunnskapen om byggene og deres tilstand forblir i mange tilfelle hos vaktmestrene.
Kommunen erkjenner stor sårbarhet når det gjelder å sikre informasjon om byggenes tilstand
og rapportere dette videre til politisk nivå.
I spørreundersøkelse til kommunens vaktmestre bekreftes at kommunen ikke har
gjennomført en fullstendig tilstandsvurdering av kommunens bygningsmasse. Samtidig
vurderer vaktmestrene tilstanden på kommunens bygg som tilfredsstillende, uten at revisor
har gått nærmere inn på hvilket vedlikeholdsnivå dette er sett opp mot. Vaktmestrene
bekrefter videre at krav til bygningenes tekniske tilstand, i forhold til brannvern, brukerkrav
med videre, er oppfylt, og oppdateres fortløpende.
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Brukerne oppgir i spørreundersøkelse at vaktmestrene får kunnskap om vedlikeholdsbehovet
ved at de er regelmessig på bygget og får samtidig melding fra brukerne om de behov
brukerne opplever.

3.2.4.2 Avsatte budsjettmidler – og konsekvenser
Til informasjon inntas vedlikeholdsbudsjettet for 2016:
Figur 1.

Vedlikeholdsbudsjett 2016

Kilde: Selbu kommune

I økonomiplanen for Selbu kommune 2016-2019 heter det:

«Reduksjon i konto 1250 Kjøp av materialer bygg og anlegg med 50% for å
kompensere for økte utgifter ved konto 1180 Strømavgift og 1195 Kommunale
avgifter.»

Enhetsleder er i intervju klar på at det vedlikeholdsnivået kommunen forholder seg til ligger
godt under det nivå det burde vært på for å sikre at verdiene bevares. Herunder oppgir
enhetsleder at vedtaket i økonomiplanen medfører at enheten har mindre midler til å kjøpe
inn materialer til oppgaver som utføres i egenregi.

Rådmannen fremmet referatsak for Hovedutvalg for samfunnsutvikling den 26.1.2017, med
vedlikeholdsplan for kommunale bygg. Planen er utarbeidet av enhetsleder for Bygg og
Eiendom og er godkjent i Rådmannens ledermøte.
Figur 2.

Vedlikeholdsplan i prioritert rekkefølge for 2017
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Det er ikke satt inn i planen hvilke kostnader som er forbundet med de prioriterte tiltak. Man
har sådan ikke beregnet hvor langt det avsatte budsjettet rekker. Enhetsleder oppgir at
grunnen til at man ikke har foretatt kostnadsberegning av de enkelte tiltak er at enheten er
avhengig av omfanget av uforutsette utgifter som påløper i løpet av året, og at en
kostnadsberegning i så tilfelle vil ha liten verdi for enhetens arbeid.
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I saksfremlegget er det også tatt inn en oversikt over kommunens FDV-kostnader
(Forvaltning, Drift, Vedlikehold). Oversikten fremholder følgende hovedpunkter:


Kommunen har 37.782 m2 kommunal bygningsmasse



Kommunen brukte kr 5.031.339,- på FDV i 2016,



Vurdert opp mot middels vedlikehold (Holte Prosjekt AS10) brukte kommunen kr
3.946.856,-.



Dekningsgrad vedlikeholdskostnader, målt mot Holte, er 56% i 2016 og 65 % i 2017.

Figur 3.

Vedlikeholdsplan kommunale bygg – oversikt FDV-kostnader

Det bemerkes at det som kommunen har innrapportert til Kostra er at Selbu kommune bruker
kr 42,- pr kvm til vedlikehold, mens oversikten over angir kr 133,-. Det har ikke latt seg gjøre
å finne ut hva som ligger i differansen. Videre er det innrapportert til Kostra at kommunen
besitter 30.539 kvm. Differansen i kvm kommer delvis av at det bare er kommunens egne
formålsbygg som registreres i Kostra, det er dermed 10 598 kvm med utleide enheter og
næringsbygg som ikke er med i Kostra.

I referatsaken pekes det på to alternativer til å komme på et middels vedlikeholdsnivå:


Øke budsjettmidlene eller



Redusere bygningsmasse.

Rådmannen har ikke fremmet sak for kommunestyre med forslag om økning av budsjett eller
salg av overflødig eiendomsmasse. Rådmannen har imidlertid foreslått en økning av
vedlikeholdsbudsjettet, inntatt i økonomiplanen for 2017-2020. I forhold til overflødig

10

Holte Prosjekt AS har utarbeidet programvare for byggebransjen, herunder kostnadsberegninger av bygningsmessige tiltak.
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bygningsmasse har rådmannen redegjort for dette i økonomiplan 201-2018, og fremmet sak
om salg av enkelte bygg.

Revisjonen har forespurt vaktmestrene og brukerne av byggene om de opplever at det er
avsatt tilstrekkelige budsjettmidler og eventuelt hvilke konsekvenser dette har for
kommunens virksomhet.

I spørreundersøkelsen rettet mot vaktmestrene oppgir samtlige av kommunens vaktmestre at
det ikke er avsatt tilstrekkelige budsjettmidler for å få utført verdibevarende vedlikehold.

I spørreundersøkelse rettet mot brukerne av kommunens bygninger fremkommer at
enhetslederne er enig i at det ikke avsettes nok midler til verdibevarende vedlikehold. De
midler som settes på budsjettet er kun tilstrekkelig til å få utført de mest nødvendige tiltak.
For enkelte av enhetene skaper dette konsekvenser, eksempelvis ved klager fra brukerne.
Det er i undersøkelsen nevnt at skolebygg har utette vinduer, dårlig luftkvalitet og vansker
med å holde innetemperaturen.

Fra barnehagen får vi opplysninger om at mangelfullt vedlikehold medfører at barnehagen
ikke får styrt driften på en mest hensiktsmessig måte, samtidig som det påfører ekstra
kostnader ved at de må kjøpe inn ekstra eller annet utstyr enn de ellers ville gjort.

Forøvrig oppgir brukerne og vaktmestrene at de mangelfulle avsetningene til vedlikehold ikke
medfører konsekvenser for utøvelsen av de kommunale tjenestene. Det bekreftes at de
lovkrav som foreligger for bygningenes tekniske tilstand er oppfylt, uten at revisjonen har
ettergått det.

3.2.4.3 Prioritering av tiltak
Vaktmestrene er dedikert til hvert sine bygg. På det grunnlag kjenner de byggene godt, og
har oversikt over hvilke tiltak som bør gjennomføres.
Utover det melder brukerne av byggene inn de behov for tiltak som de ser til vaktmestrene.
Systemet for melding varierer: På sykehjemmet har man et intranett, der ønsker og behov
meldes inn, og kvitteres når det er utført. Ved andre bygg har man «vaktmesterboka», der
det henger en bok, eks på lærerværelset, som brukerne kan skrive inn ønsker og behov,
som vaktmestrene ser i når de er på runden sin. Kommunen erkjenner at systemet for
behovsinnmelding er sårbart.
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De mindre omfattende tiltakene utføres av vaktmestrene selv, mens større tiltak
gjennomføres ved innleie av tjenester. Ved gjennomføring av anbudsarbeidet fungerer
vaktmestrene som driftsledere/ byggherrerepresentant.
Innmeldte behov prioriteres internt i enheten, basert på hva gruppa mener bør prioriteres
høyest. Enhetsleder opplyser at kommunen følger reglene for offentlig anskaffelser ved
innkjøp av utstyr og tjenester.

3.2.5 Avvikssystem
Rådmannen har ansvar for betryggende kontroll med kommunens virksomhet. Systematisk
dokumentering og oppfølging av avvik er en naturlig del av det å sikre betryggende kontroll.
Derfor bør kommunen ha et system som dokumenterer og følger opp avvik tilknyttet
bygningsmassen.

På dette spørsmålet spriker den informasjonen vi har mottatt.

Fra kommunens side oppgis at det er innført et avvikssystem, og at det foreligger en
opplæringsmanual for bruk av systemet.

Enkelte av brukerne har oppgitt at det fins et digitalt avvikssystem, men at man i tillegg
benytter telefon og mail til Bygg og Eiendom. Alle brukerne oppgir å være tilfreds med
samarbeidet med Bygg og Eiendom, og er fornøyd med gjennomføringstid og
tilbakemeldinger som blir gitt i etterkant.

Vaktmestrene har i spørreundersøkelsen svart at det ikke er innført et hensiktsmessig
system for at brukerne kan melde behov om vedlikehold. Slike meldinger gis pr epost og
telefon. Samtidig sier vaktmestrene at det gis tilbakemeldinger etter at tiltakene er utført, men
at det ikke alltid blir gjort.

3.2.6 Oversikt over bygningsmasse til salgs
For å drive med strategisk eiendomsforvaltning er det viktig at kommunen har oversikt over
arealutnyttelse og bygningsmasse som ikke benyttes eller kan benyttes på annen måte. En
slik oversikt gir kommunen anledning til å vurdere salg eller annen utnyttelse av
bygningsmassen. Ubenyttet bygningsmasse kan ellers medføre en risiko for unødvendige
vedlikeholdskostnader og verditap for kommunen.
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I Selbu kommunes økonomiplan for 2016-2019 heter det11:

Salg av gammel bygningsmasse reduserer kostnader og frigjør midler til å
vedlikeholde resterende bygningsmasse på en bedre måte.

Enhetsleder for Bygg og Eiendom oppgir at Selbu kommune ikke har noen samlet, skriftlig
oversikt over ubenyttet bygningsmasse eller arealutnyttelse på kommunens bygg. Samtidig
gis det uttrykk for at de har god oversikt i praksis.

Selbu kommune har vedtatt retningslinjer for gjennomføring av salg av kommunens
eiendommer, jf revisjon av Myrstadbygget i 2015.

Kommunen har videre gjennomført salg av eiendomsmasse som ikke benyttes, eks
Innbygda skole. Kommunen har også igangsatt prosess for salg av ytterligere næringsbygg
samt enkelte kommunale boliger.

11

640 Bygg – side 47
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3.3 Revisors vurdering


Om organisering av eiendomsforvaltningen:

Spørsmålet om kommunen har organisert eiendomsforvaltningen på en hensiktsmessig måte
er reist med bakgrunn i at Selbu kommune har vært med på å etablere enkelte selskaper
som forestår forvaltning av eiendomsmasse.

Angående Selbu Vekst AS har kommunestyret vedtatt å overføre et visst antall tomter til et
selskap kommunen er deleier i. Hensikten med overføringen er å la selskapet utvikle
eiendommene og forestå salg. Selskapet har som vedtektsfestet formål å styrke Selbu som
bo- og arbeidsområde. Under forutsetning av at selskapet får utviklet eiendommene på en
hensiktsmessig og lønnsom måte synes det å være lite å utsette på det valg kommunestyret
har foretatt.

De øvrige selskapene som er nevnt i rapporten synes å ha sin virksomhet rettet mot det
lokale næringslivet, ved at de er opprettet for å sikre tomter for viktige hjørnestensbedrifter i
kommunen. Det er, slik revisor ser det, helt legitimt for kommunen å legge til rette for
næringsvirksomhet på denne måten, såfremt det skjer på forretningsmessige vilkår og uten å
komme i konflikt med forbudet mot offentlig støtte12.

Det er viktig å understreke at kommunen står fritt til å organisere sine eiendommer og øvrige
interesser i forhold til utvikling av tomter, boliger, næringsareal og formålsbygg, slik
kommunen måtte finne det mest hensiktsmessig.


Om kommunen har tydelige mål for styring av eiendomsmassen

Denne undersøkelsen viser at kommunestyret i Selbu kommune i svært liten grad setter
tydelige mål for styringen av eiendomsmassen. Kommunestyret sikrer seg heller ikke
systematisk rapportering på tilstanden, slik at det kan drives langsiktig planlegging av hva
slags utbedringer som skal prioriteres.

En risiko ved at tilnærmingen til vedlikeholdet av kommunale bygg er så lite systematisk, er
at vedlikehold av bygg kan bli en salderingspost i budsjettprosessene. Dette vil på sikt
medføre at det blir vanskelig å ivareta både byggenes verdi og brukernes behov.

12

EØS-avtalens art. 61 (1) om forbud mot offentlig støtte.
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Det er positivt at enhet for Bygg og Eiendom har fremlagt en vedlikeholdsplan for politisk
behandling, og på denne måten vist at kommunen ligger etter mht vedlikehold av sine
bygninger. Revisor savner at vedlikeholdsplanen inneholder kostnadsberegninger, slik at
politikerne kan få innsikt i hvor mye vedlikehold budsjettet rekker til.


Om kommunen sikrer verdibevarende vedlikehold

Kommunen har ikke noe system for å dokumentere tilstand til bygningsmassen sin. Etter
revisjonens syn er dette en mangel, som medfører at det er problematisk å forestå langsiktig
planlegging av forvaltningen av eiendommene. Vaktmestrene kjenner byggene godt og
forestår tiltak. Utfordringen er å få en helhetlig oversikt og prioritere å få utført tiltak som
sikrer at verdien av byggene ivaretas.

Alle våre informanter peker på at det ikke blir bevilget tilstrekkelige budsjettmidler til å få
utført et verdibevarende vedlikehold. Vår undersøkelse svarer ikke på hvilke langsiktige
økonomiske effekter et slikt valg vil påføre kommunen av fremtidige kostnader. Samtidig
bekrefter informantene at tilstanden på byggene er tilfredsstillende og at det i det store og
hele ikke påvirker utførelsen av de tjenester som utøves i byggene. Det kan virke som denne
informasjonen fremstår noe motstridende.


Om kommunen har et avvikssystem for dokumentering og oppfølging av
bygningsmassen

Fra revisjonens ståsted oppleves det som at man har et avvikssystem, men at systemet ikke
er implementert og benyttet i tilstrekkelig grad i arbeidsprosessene. Dette kan medføre at
kommunen går glipp av viktig informasjon og informasjonsflyt mellom de ulike aktørene.


Om kommunen har oversikt over bygningsmasse til salgs

Kommunen har ikke en samlet oversikt over hvilken bygningsmasse som kan være aktuell å
selge. Det er likevel gjennomført salg av enkelte eiendommer, samtidig som det planlegges
prosess for salg.
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4 Høring
En foreløpig utgave av rapporten er sendt på høring til rådmannen. Høringssvaret er tatt inn
som vedlegg til rapporten.

På bakgrunn av høringssvaret har revisor inntatt oppdatert organisasjonskart, gjeldende fra
1.1.2017, under pkt 3.2.2.

Som følge av opplysninger i høringsbrevet har revisor gjort tilføyelser i teksten i pkt 3.2.4.2,
knyttet til politiske vedtak om økning av vedlikeholdsbudsjett og salg av overflødig
bygningsmasse.

For øvrig har revisor ikke funnet grunn til ytterligere endringer som følge av høringssvaret, og
velger å opprettholde de konklusjoner og anbefalinger som fremkommer i kap 5.
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5 Konklusjoner og anbefalinger
Revisjonens konklusjon er at Selbu kommune ikke har et tilfredsstillende system for å gi god
oversikt over eiendomsforvaltningen. Kommunen mangler først og fremst en helhetlig
gjennomgang og vurdering av den tekniske tilstand til byggene.

Uavhengig av system er det klart at budsjettbevilgningene ikke strekker til for å holde
tilfredsstillende vedlike den eiendomsmasse kommunen er eier og driver sin virksomhet fra.

I forhold til kommunens organisering av eiendomsforvaltningen vil revisjonen presisere at
kravene på området i liten grad følger av lov og forskrift, og at kommunen i stor grad står fritt
til å velge hvordan de vil organisere eiendomsforvaltningen.

Ut fra aktuelle føringer på området har vi følgende anbefaling til kommunen:


Selbu kommune bør vurdere å innføre et system som kan sikre


en samlet, dokumentert oversikt over tilstand og vedlikeholdsbehov ved
kommunens bygningsmasse



mulighet til å tenke langsiktig i planleggingen av vedlikeholdet, og se kommunens
bygg under ett



mer systematisk og etterprøvbar rapportering på tilstand og vedlikeholdsbehov fra
vaktmestere og brukerne av byggene



en mindre personavhengig og sårbar oppfølging av byggene

- Eiendomsforvaltning i Selbu kommune -

27

Revisjon Midt-Norge IKS

Kilder
Lovverk:
Kommuneloven
Forskrifter:
Internkontrollforskriften
NOU:
Norges offentlige utredninger 2004:22, Velholdte bygninger gir mer til alle –
om eiendomsforvaltning i kommunesektoren
Selbu kommune:
Diverse dokumentasjon.

Andre kilder:
KS - Bedre eiendomsforvaltning og vedlikehold, en veileder for folkevalgte og rådmenn
Statens Bygningstekniske etat – God Kommunal Eiendomsforvaltning
Multiconsult / PWC - Tilstanden på kommuners og fylkeskommuners bygningsmasse, (2008)
http://www.ssb.no – KOSTRA, nøkkeltall
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Vedlegg 1: Høringssvar fra Rådmannen
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Postadresse: Sandenveien 5, 7300 Orkanger
Hovedkontor: Statens hus, Orkanger
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no

Budsjett 2019 og økonomiplan 2020-2022 for kontroll og tilsyn
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
18.09.2018

Saknr
21/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/106 - 23
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2020-2022 og budsjett for 2019, med en
ramme på kr 1.111.000,- til kontrollutvalgets egen drift, samt kjøp av revisjons- og
sekretariatstjenester, vedtas.
Vedlegg
Budsjettforslag kontrollutvalget 2019
Saksutredning
I henhold til bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg § 18 skal kontrollutvalget
utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets
forslag til budsjettramme skal følge formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret.
Kontrollutvalget fremmer med dette en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet og
kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester for 2019 i Selbu kommune. Kontrollutvalgets
budsjett inneholder utgifter til selve driften av utvalget, samt utgifter knyttet til kjøp av
sekretariats- og revisjonstjenester for kontrollutvalget. I forslag til budsjett er utgiftene stort
sett holdt på nivå med budsjett for 2018, med oppdaterte tall i tråd med vedtatte budsjett
for revisjon og sekretariat.
Revisjons- og sekretariatstjenester
Utgiftene til revisjons- og sekretariatstjenester utgjør hoveddelen av kontrollutvalgets
budsjett. Når det gjelder neste års honorar til revisjonstjenestene, må vi ta et forbehold.
Revisjon Midt-Norge SA avholder sitt årsmøte 01.10.2018, og vedtar da budsjett for 2019
med økonomiplan. I vedlagte budsjett og økonomiplan er det tatt utgangspunkt i vedtatt
økonomiplan for Revisjon Midt-Norge SA for 2018. Konsek Trøndelag IKS vedtok
honoraret for Selbu kommune for 2019 i representantskapets møte 16.04.2018. Konsek
Trøndelags nåværende økonomiplan tar ikke høyde for kommunereformen. Det hefter
derfor en viss usikkerhet ved honoraret i åra framover.
Drift av kontrollutvalget
Kontrollutvalget må ha mulighet til å skaffe seg kunnskap til å drive kontrollutvalgsarbeid,
blant annet gjennom å delta på samlinger sammen med andre kontrollutvalg. Kommunalog moderniseringsdepartementet har i sine 85 anbefalinger for styrket egenkontroll i
kommunen vist at opplæring i kontrollutvalgene er et viktig område.
Det er tatt høyde for 6 møter i kontrollutvalget per år. Kontrollutvalgets medlemmer kan
kreve tapt arbeidsfortjeneste, budsjettet for dette er basert på erfaringstall. For øvrige
utgifter til kontrollutvalgets drift er budsjettet basert på erfaringstall og budsjettkontroll per
16.08.18. Sekretariatet foreslår på bakgrunn av dette å ikke øke rammen for utvalgets
egen virksomhet.

Budsjett
2018

Budsjett
Forslag
2019

Øk.plan
2020

Øk.plan
2021

Øk.plan
2022

129 000

129 000

133 000

137 000

141 000

231 000

232 000

232 000

232 000

232 000

750 000

750 000

750 000

750 000

750 000

1 110 000

1 111 000

1 115 000

1 119 000

1 123 000

Kontrollutvalget
Sekretariat
Revisjon

Sum driftsutgifter

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat tilrår at kontrollutvalget slutter seg til vedlagte budsjett for 2019
og økonomiplan for 2020-2022. Budsjettet har en ramme på kr 1.111.000,- inkludert kjøp av
revisjons- og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.

Budsjettforslag – kontrollutvalget i Selbu kommune
Art
1082
1083
1083
1099

Betegnelse
Godtgjørelse tapt arbeidsfortjeneste
Godtgjørelse utvalgsleder
Godtgjørelse folkevalgte
Arbeidsgiveravgift

Sum lønnskostnader
Driftskostnader
1102
1116
1150
1151
1160
1174
1197

Abonnement, tidsskrift
Bevertning
Opplæring og kurs
Reise og opphold
Bilgodtgjørelse oppgavepliktig
Utgiftsdekning
Kontingent (Forum for Kontroll og Tilsyn)

Sum Driftskostnader
Kontrollutvalget samlet
Kjøp fra SA/IKS
1375
1375
1375

Revisjon Midt-Norge SA
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

Sum Kjøp fra SA/IKS
Sum Kostnader, total ramme kontroll og tilsyn

Forslag budsjett
Vedtatt budsjett
2019
2018
15 000
15 000
20 000
20 000
23 000
23 000
6 000
6 000
64 000
64 000
3000
5000
44 000
3000
6000
4000
65 000
129 000
750 000**
232 000
982 000
1 111 000

3 000
5 000
44 000
3
6
4
65
129

000
000
000
000
000

750 000
231 000
981 000
1 110 000

Regnskap per
16.08.18

19 000*
3 000
22 000
2
1
6
2
1
2
4
18
40

000
000
000
000
000
000
000
000
000

500 000
115 000
615 000
651 000

* Totalsum for godtgjørelse leder og møtegodtgjørelse utvalget
** Honorar revisjon er kun et ansalg, endelig budsjett vil bli fastsatt av Revisjon Midt-Norge SA sitt årsmøte 01.10.2018

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune

Møtedato
18.09.2018

Saknr
22/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/339 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Årsmelding kontrollutvalget 2017
Årsrevisjon 2017 Selbu
Program Konsek-dag
Avslutning av tilsyn - Selbu kommune
Arbeidstilsynet - avslutning av tilsyn
Strenge vilkår for fritak
Saker skal avgjøres uten ugrunnet opphold
Kritikk er ikke nok til å lukke møte
Komitémøte kan være fjernmøte
Ikke alle kan sitte i kontrollutvalget
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Melding om vedtak – kommunestyret behandlet kontrollutvalgets årsmelding for 2017 i
sitt møte 31.05.2018
2. Tilbakemelding fra revisjonen på kommunens årsregnskap for 2017
3. Program for Konsek-dagen på Hell 10.oktober
4. Arkivverket har hatt tilsyn med Selbu kommune
5. Arbeidstilsynet har hatt tilsyn med Selbu kommune
6. Å få fritak fra vervet som folkevalgt er noe man må søke om, men ikke noe man har
krav på
7. Når saksbehandlingen drøyer kan det skyldes manglende evne eller vilje til å ta tak i og
prioritere vanskelige saker
8. Møter kan ikke lukkes bare fordi kommunen utsettes for kritikk
9. Lovens hovedregel er at bare de medlemmene som er fysisk tilstede deltar i møtet. KD
har imidlertid gitt en forskrift som gir adgang til å holde "fjernmøte" i andre organger enn
kommunestyret og kontrollutvalget
10. Kan din politiske fortid forhindre deg fra å være kandidat når det skal velges
kontrollutvalg?

Selbu kommune
Servicetorget

KONSEK TRØNDELAG IKS
Seilmakergata 2
7725 STEINKJER

Deres ref:

Vår ref: (må oppgis ved svar)
2017/235-13/033/GERFUG Dok:10045/2018

Dato:
11.06.2018

Årsmelding kontrollutvalget 2017
Behandling i Kommunestyret - 31.05.2018
Votering: Kontrollutvalgets innstilling vedtas. Enst.
Vedtak i Kommunestyret - 31.05.2018
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.
Dette som orientering om kommunestyrets vedtak.
Med hilsen
Gerd Fuglem
seksjonsleder
Tlf: 95964549
Dette brevet er godkjent elektronisk i Selbu kommune og har derfor ingen signatur.

Postadresse
Gjelbakken 15, 7580 Selbu
E-post
postmottak@selbu.kommune.no

Besøksadresse
Gjelbakken 15
www.selbu.kommune.no

Telefon
73816700
Telefaks

Bank
4285 07 00103
Org.nr
971 197 609

Synlig kontroll eller
hemmelige tjenester?
Velkommen til samling i regi av Konsek Trøndelag på Scandic Hell hotell, Værnes, onsdag
10. oktober kl 10! Og velkommen til den første samlingen for kontrollutvalgsmedlemmer i
nye Trøndelag!
Skal kontrollutvalgene drive arbeidet sitt "i det stille", eller være en kritisk og tydelig garantist
for at innbyggerne kan ha tillit til kommunen og fylkeskommunen?
Ved hjelp av foredragsholdere og møteleder ønsker Konsek Trøndelag å gi dere en dag med
faglig inspirasjon, samtale og meningsutveksling.

PROGRAM
KL. 09.00 – 10.00:

OPPMØTE, ENKEL SERVERING

KL. 10.00 – 10.10:

ÅPNING
V/DAGLIG LEDER I KONSEK TRØNDELAG, TORBJØRN BERGLANN

KL. 10.10 – 11.10:

SYNLIG KONTROLL ELLER HEMMELIGE TJENESTER?
V/RIKSREVISOR PER-KRISTIAN FOSS

KL. 11.10 – 11.30:

SPØRSMÅL, DISKUSJON

KL. 11.30 – 12.30:

LUNSJ

KL. 12.30 – 14.00:

DELING AV KUNNSKAP OG ERFARINGER
DIALOG OG SPØRSMÅL

KL. 14.00 – 14.15:

PAUSE, ENKEL SERVERING

KL. 14.15 – 14.45:

SYNLIG FORVALTNINGSREVISJON?
V/STORTINGSREPRESENTANT GURO ANGELL GIMSE

KL. 14.45 – 15.30:

DELING AV KUNNSKAP OG ERFARINGER
DIALOG OG SPØRSMÅL

KL. 15.30:

AVSLUTNING

MØTELEDER:

TORGEIR SKEVIK

PRAKTISK INFORMASJON
PÅMELDING: post@konsek.no
PÅMELDINGSFRIST: 25.9.2018
PRIS: kr. 800 pr. person. Påmeldingsavgiften inkluderer
lunsj og pausemat
Scandic Hell hotell ligger like ved kjøpesenteret på Hell,
drøye ti minutters gange fra jernbanestasjonen og
Værnes lufthavn. Kommer du med bil er det gode
parkeringsmuligheter utenfor hotellet.

OM FOREDRAGSHOLDERNE
Per-Kristian Foss tiltrådte som riksrevisor i 2014, og har
bidratt sterkt til å gjøre tilsyn og kontroll synlig i
samfunnsdebatten. Han har vært nestleder i Høyre,
Stortingsrepresentant i 32 år, og finansminister i 2001-2005.

Guro Angell Gimse er stortingsrepresentant for Høyre og har bakgrunn
som lokal- og fylkespolitiker. I 2015-2016 var hun leder i kontrollutvalget i
Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Torgeir Skevik kjenner kontroll og tilsyn fra både politisk og administrativ
side. Han har vært kontrollutvalgsleder, varaordfører, hatt
lederstillinger i kommunesektoren og arbeidet med tilsyn hos
fylkesmannen.

OM KONSEK TRØNDELAG IKS
Konsek Trøndelag er et interkommunalt sekretariat for 37 kontrollutvalg i Trøndelag.
Selskapet ble opprettet 1.1.2018 etter en fusjon mellom Komsek Trøndelag og
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge, og har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor i
Trondheim.
Selskapet har ni ansatte med god kompetanse på kommunal sektor og en variert
fagbakgrunn; økonomi, jus, samfunnsfag, ledelse og organisasjon

SELBU KOMMUNE
Bjørg Astrid Kolset Larsen
Gjelbakken 15
7580 SELBU

Din ref.

Vår ref.

Dato

2010/235733/057/BJOLJAR Dok:
15692/2017

2015/5740 THOOVE

16.01.2018

Avslutning av tilsyn - Selbu kommune
Viser til brev fra Selbu kommune av 12.12.17.
Arkivverket førte stedlig tilsyn med arkivholdet i Selbu kommune 12.3.15.
Hensikten med tilsynet var å kontrollere at kravene i lov og forskrift om arkiv blir
overholdt. Tilsynsrapporten med oversikt over avvik ble oversendt 30.4.15.
Selbu kommune ble, med hjemmel i lov av 4.12.92 nr. 126 om arkiv (arkivloven) §
7 c, pålagt å utbedre følgende avvik:
1. Det ble anmerket at kommunen mangler pålagte rutiner når man har elektroniske
saksdokumenter, ikke har arkivrutiner for alle fagområder og ikke har en oppdatert
arkivplan.
2. Det er anmerket at man ikke har gjort uttrekk fra avsluttet periode av elektronisk
journal for deponering.
3. Det er anmerket avvik i arkivlokalene.
4. Det er et etterslep i forhold til ordning av papirarkivene.
5. Det mangler en plan for håndtering av elektronisk skapt materiale.
I tilbakemeldingen på foreløpig tilsynsrapport satte kommunen frist for å utbedre
avvik nr. 1, 2 og 5 til 31.3.16. I brev av 11.6.15 meldte kommunen at avvik nr. 3 og
4 ville bli lukket i løpet av 2017.

Postadresse:
Pb. 4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO

Organisasjonsnummer:
961 181 399

Telefon:
480 55 666

post@arkivverket.no
www.arkivverket.no
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I brev av 12.2.16 ba kommunen om utvidet frist til 30.4.17 for å utbedre avvik nr. 1,
2 og 5. Forlengelsen ble innvilget.
Kommunen søkte i brev av 24.3.17 om ytterligere utsettelse av fristen for utbedring
av avvik nr. 1, 2, 4 og 5 til 1.7.18. Arkivverket ga forlengelse av fristen for avvik
nr. 1, 2 og 5 til 31.12.17.
På bakgrunn av kommunens orientering av 12.12.17 lukker vi med dette pålegg nr.
3. De øvrige avvikene er fortsatt åpne.
Det er gått over to og et halvt år siden Arkivverket oversendte Selbu kommune
endelig tilsynsrapport med pålegg om å utbedre avvik. Vi registrerer at kommunen
ikke har overholdt fastsatte frister, til tross for flere utsettelser, og at fire avvik ennå
ikke er utbedret. Arkivverket velger på nåværende tidspunkt å avslutte tilsynet.
Intensjonen med å pålegge utbedring av avvikene var å bringe arkivholdet i
kommunen i samsvar med regelverket, noe Arkivverket konstaterer ikke er tilfellet
per dags dato. De gjenstående avvikene gir grunn til fortsatt bekymring over
arkivdanningen og forvaltningen av kommunens eldre arkiver, som på sikt kan
svekke både individuelle og kollektive rettigheter om innsyn i gjeldende materiale.
Gjenstående avvik må føres inn i kommunens system for internkontroll. Avvikene
vil bli tatt opp ved et fremtidig tilsyn. Vi minner om at kommunen selv er ansvarlig
for å ha et arkivhold som er i samsvar med arkivloven med forskrifter. Arkivverket
vil vurdere å politianmelde avvikene som brudd på arkivforskriften.
Mer at Stortinget har vedtatt en ny arkivforskrift gjeldende fra 1.1.2018. Hjemlene
ovenfor ble gitt med utgangspunkt i den gamle forskriften. Innføringen av ny
forskrift har ingen faglig betydning for avvikene.
Fylkesmannen i Trøndelag varsles om ovenfor nevnte forhold.
Med vennlig hilsen

Espen Sjøvoll
avdelingsdirektør

Kjetil Reithaug
fagdirektør

Dette brevet er godkjent elektronisk, og har derfor ingen håndskrevet signatur.

Kopi til:
Fylkesmannen i Trøndelag

VÅR DATO

VÅR REFERANSE

09.02.2018

2017/4421
DERES REFERANSE

VÅR SAKSBEHANDLER

Anne Marit Kjelbergnes, tlf. 95164428

SELBU KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
7580 SELBU
Orgnr 974782731

Tilsyn - SELBU KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON
Vi viser til tilsyn den 09.02.2017.
Vi viser til vedtak om pålegg av 16.03.2017.

Oppfylte pålegg
Vi viser til tilbakemeldingen av 15.01.2018. Samtlige pålegg anses oppfylt og saken avsluttes.
Pålegg - Kjemisk helsefare - kartlegging og risikovurdering
I tilbakemeldingen dokumenterer virksomheten at det er foretatt en kartlegging og risikovurdering med
bistand fra bedriftshelsetjenesten og verneombud.
På bakgrunn av tilbakemeldingen anses pålegget som oppfylt.
Pålegg - Kjemisk helsefare - tiltak for å redusere risiko
I tilbakemeldingen dokumenterer/opplyser virksomheten at det er utarbeidet nye prosedyrer for ulike
hendelser der ansatte kan eksponeres av helsefarlige kjemikalier, og vi fikk opplyst fra brannsjefen i dag
at det er bevilget penger til innkjøp av egnet vaskemaskin.
Vi registrerer at dere skriver P1 engangsmaske noen steder i tilbakemeldingen. Vi forutsetter at dette er
skrivefeil og at dere mener P3 masker som også omtales.
På bakgrunn av tilbakemeldingen anses pålegget som oppfylt.
Pålegg - Registerføring - arbeidstakere som kan eksponeres for kreftfremkallende eller mutagene
kjemikalier
I tilbakemeldingen ble det redegjort for hvordan dere har opprettet registeret. I telefonsamtale med
brannsjefen i dag, fikk vi opplyst at det arbeides med å opprette et bedre egnet register.

POSTADRESSE

E-POST

TELEFON

ORGANISASJONSNR

Postboks 4720 Torgard
7468 Trondheim
Norge

post@arbeidstilsynet.no

73 19 97 00

974761211

INTERNETT

www.arbeidstilsynet.no

VÅR REFERANSE

2017/4421

På bakgrunn av tilbakemeldingen anses pålegget som oppfylt.
Gi informasjonen videre til verneombudet
Verneombudet skal gjøres kjent med vedtak fra Arbeidstilsynet. Vi ber derfor om at du som arbeidsgiver
gir en kopi av dette brevet til verneombudet. Hvis virksomheten ikke har verneombud, gir du kopien til
representanten for de ansatte.
Se arbeidsmiljøloven §§ 6-2 sjette ledd og 18-6 åttende ledd.
Har dere behov for mer informasjon?
Dere finner mer informasjon om Arbeidstilsynet og om regelverket på www.arbeidstilsynet.no og
www.regelhjelp.no. Dere kan også kontakte oss på telefon 73 19 97 00. Dersom dere har spørsmål til
saken, kontakt saksbehandler, oppgi referansenummer 2017/4421.

Med hilsen
Arbeidstilsynet

Hallvard Solevåg
tilsynsleder
(sign.)

Anne Marit Kjelbergnes
senioringeniør
(sign.)

Dette brevet er godkjent elektronisk i Arbeidstilsynet og har derfor ingen signatur.
Kopi til:
Verneombud Bjørn Eidem
SELBU KOMMUNE Att.: brannsjef Bengt Ødegård, Gjelbakken 15, 7580 SELBU
Selbu kommune v/ hovedverneombud, Gjelbakken 15, 7580 SELBU
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Strenge vilkår for fritak
Kommunal Rapport 14.5 2018
Å få fritak fra vervet som folkevalgt er noe man må søke om, ikke noe man har krav
på, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
Den underliggende begrunnelse for en slik streng regel for å gi fritak er at vervet som
folkevalgt forutsettes å gå foran forpliktelser som arbeidstaker.
SPØRSMÅL:
Kan en ordfører takke ja til ny jobb og forvente å få permisjon ut perioden?
SVAR:
Den som blir valgt som ordfører, har som alminnelig regel plikt til å ta imot valg og
fungere i vervet for hele valgperioden. I kommuneloven § 15, nr. 2, har vi imidlertid
en regel om at kommunestyret etter søknad kan frita «den som ikke uten
uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet».
En folkevalgt kan altså bare søke om, ikke kreve, slikt fritak, og kommunestyret kan i
dag bare innvilge dette hvis lovens vilkår for fritak er oppfylt. Normalt kan nok den
som søker om slikt fritak, regne med at kommunestyret vil ønske å innvilge dette –
«man fanger ikke mange harer med den hunden som må jages til skogs». Men loven
har blitt forstått slik at terskelen for at kommunestyret skal kunne innvilge fritak skal
være høy, jf. bestemmelsen i § 40, nr. 1, andre avsnitt, om at en folkevalgt «har krav
på fri fra arbeid i det omfang dette er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunale
eller fylkeskommunale folkevalgte organer», og «også rett til permisjon fra sitt arbeid i
fire år eller for resten av valgperioden for å utføre heltids- eller deltids kommunalt
eller fylkeskommunalt verv». Slike vedtak vil derfor kunne kjennes ugyldig ved
lovlighetskontroll hos fylkesmannen.
Den underliggende begrunnelse for en slik streng regel er at vervet som folkevalgt
forutsettes å gå foran forpliktelser som arbeidstaker, med den konsekvens at en
arbeidsgiver ikke skal kunne kreve at en tilsatt søker helt eller delvis fritak av hensyn
til jobben. Kommunestyret skal derfor normalt avslå søknad om fritak med slik
begrunnelse, og vedtak om fritak i en slik situasjon vil kunne kjennes ugyldig ved
lovlighetskontroll hos fylkesmannen.
Men dette prinsippet foreslås avdempet ganske mye i proposisjonen til ny
kommunelov. I lovutkastet (§ 7-9, andre avsnitt, andre setning) sies det her i stedet
bare at «Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for
søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt».
Denne formuleringen er litt forvirrende, i og med at slikt samtykke etter lovutkastet

bare kreves for valg som ordfører eller varaordfører (utkastets § 6-2, andre avsnitt,
dette er nytt i forhold til dagens lov), mens hovedregelen stadig er at den som er
valgbar, stadig har plikt til å ta imot valg til alle verv.
Den betyr åpenbart at man tenker seg at man ikke skal være så streng i andre
situasjoner. Selv om det understrekes (Prop. 46 L, s. 102) at «vilkårene fortsatt skal
være strenge for å få fritak», og (s. 363) at «det ikke skal være kurant å få fritak»,
legger bestemmelsen som foreslås opp til at denne vurderingen skal foretas av
kommunestyret fra sak til sak. Realiteten vil dermed bli at innenfor vide rammer vil
det være kommunestyrets sak å vurdere om det er god nok grunn til å gi fritak, uten
mulighet for fylkesmannen til å overprøve dette.
Det vil vel være delte meninger om dette er en god regel, men det innebærer i alle
fall en avklaring i en situasjon med litt vaklende lovforståelse og praksis, både i
kommuner og hos fylkesmenn.

Saker skal avgjøres uten «ugrunnet opphold»
Kommunal Rapport 11.6 2018

Når saksbehandlingen drøyer kan det skyldes manglende evne eller vilje til å ta tak i og
prioritere vanskelige saker.
Hva som er forsvarlig saksbehandlingstid er det ikke mulig å gi et sikkert juridisk svar på,
skriver Jan Fridthjof Bernt.
Spørsmål:
Kommunene bruker noen ganger lang tid på å undersøke varsler om kritikkverdige forhold.
Et ferskt eksempel er fra Grimstad kommune der en gransking kommer i gang først
halvannet år etter at varselet ble levert. Hvor lang tid kan man bruke og samtidig påberope
seg forsvarlig håndtering når det gjelder tidsbruken?
Svar:
Dette er det ikke mulig å gi noe sikkert juridisk svar på. Det blir i siste instans et spørsmål om
en konkret vurdering av hva som anses som forsvarlig saksbehandling av den enkelte sak.
Forvaltningsloven sier bare at «Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten
ugrunnet opphold», og i granskingssaker ligger det i sakens natur at det kan være nødvendig
med omfattende informasjonsinnhenting og kvalitetskontroll og utredning før arbeidet er
avsluttet. Jeg vil ikke ta stilling til den konkrete saken det vises til, men hvis det er riktig at
man har brukt halvannet år før man har kommet i gang med en slik varslingssak, kan jeg
vanskelig forestille meg at lovens krav om at man skal forberede og avgjøre saken «uten
ugrunnet opphold» er oppfylt. I praksis skyldes slike forsinkelser gjerne manglende evne eller
vilje til å ta tak i og prioritere vanskelige saker, men det er selvsagt ikke en holdbar
begrunnelse. Så her har kommunens ledelse klart nok et forklaringsproblem. Dette må da
kunne tas opp til vurdering av kontrollutvalget eller kommunestyret, eller klages inn til
Sivilombudsmannen av dem som måtte være parter i saken.

Kritikk er ikke nok til å lukke møte
Kommunal Rapport 19.03.2018

Møter kan ikke lukkes bare fordi kommunen utsettes for kritikk, påpeker jussprofessor Jan
Fridthjof Bernt.
Folkevalgte kan ikke pålegges taushetsplikt om det som skjer i et lukket møte, utover det
som allerede følger av taushetsplikten.
SPØRSMÅL: Ved konstituerende kommunestyremøte ble det vedtatt et «Reglement for
folkevalgte organer». Her er en bestemmelse om «Etiske prinsipper for folkevalgte organer».
I denne er det blant annet fastslått at:
«Negativ omtale av kommunale avdelinger og ansatte skjer i lukket møte.»
Jeg opplever dette kravet som problematisk. Som folkevalgt mener jeg å måtte kunne uttale
meg slik jeg ønsker, dog med respekt for medmennesker. Er dette kravet «lovlig», og må en
folkevalgt følge et slikt krav? Det kan da ikke være slik at all kritikk skal foregå i det lukkete
rom. Føler dette er et forsøk på knebling. Hva mener du om dette?
SVAR: Det kan være forståelig at administrasjonen og politisk ledelse ønsker at slik kritikk
skjer i lukket møte, men et slikt krav kan det ikke stilles til de folkevalgte.
For det første vil det at en avdeling eller tjenestemann kritiseres, ikke være lovlig grunn til å
lukke møtet så lenge slik kritikk framsettes i forbindelse med en sak der ikke
tjenestemannens eget tilsettingsforhold er tema. Først hvis det er tale en sak om
tjenestemessige reaksjoner overfor vedkommende, kan og skal møtet lukkes, se
kommuneloven § 31, nr. 3, som fastsetter at møte skal lukkes når man behandler «sak som
angår en arbeidstakers tjenstlige forhold».
Og for det andre kan folkevalgte ikke pålegges taushetsplikt om det som skjer i et lukket
møte, utover det som allerede følger av taushetsplikten etter forvaltningsloven § 13.
Det betyr at det eneste de folkevalgte ikke kan referere fra en slik sak, i praksis vil være det
som måtte framkomme om tjenestemannens rent personlige forhold, ikke det som angår
hennes utførelse av sine arbeidsoppgaver for kommunen.
En annen sak er det kan gi god mening å si noe om at kritikk av enkelte tilsatte i kommunen
bør være saklig og i høviske former, og minne de folkevalgte om at det ikke alltid er en god
idé å skyte på pianisten når man ikke liker melodien. Men dette må ha form av en etisk
formaning, og det må ikke formuleres slik at de kan gi inntrykk av at det er en rettslig plikt.

Komitémøte kan være fjernmøte
Kommunal Rapport 07.05.2018

Hva skal det kommunale utvalget gjøre når ett av medlemmene kun kan delta i et møte via
telefon?
Lovens hovedregel er at bare de medlemmene som er til fysisk til stede, deltar i møtet,
skriver Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL:
I et møte i et kommunalt utvalg har tre av de fem medlemmene forfall. Det ene av disse kan
imidlertid delta per telefon. Vil det være tilstrekkelig til å oppfylle kravet i kommuneloven §
33 om at det er et vilkår for gyldig vedtak at minst halvdelen av medlemmene har vært til
stede under forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak?
SVAR:
Lovens hovedregel er at bare de medlemmene som er til fysisk til stede, deltar i møtet. Men
Kommunaldepartement har, med hjemmel i kommuneloven § 30, nr. 2, gitt en forskrift som
gir adgang til å holde «fjernmøter» i andre organer enn kommunestyret og kontrollutvalget.
Fjernmøte kan være ulike former for videokonferanse, eller det kan skje per telefon. Denne
møteformen kan ikke benyttes hvis saken angår en arbeidstakers tjenstlige forhold eller hvis
det er opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, og den «bør» ikke benyttes
der saken skal behandles i lukket møte av hensyn til personvern eller offentlige interesser
(forskriften § 3).
Hvis et medlem som her bare kan delta i et møte per telefon, må man kunne løse problemet
ved å treffe vedtak om at møtet settes som fjernmøte. Vilkåret for å bruke denne møteformen
er da at «alle møtedeltakerne kunne høre og kommunisere med hverandre» (forskriften § 2,
første avsnitt), og en tredel av medlemmene vil kunne motsette seg at denne møteformen
benyttes og kreve at saken behandles i ordinært møte (forskriften § 2, tredje avsnitt).

Ikke alle kan sitte i kontrollutvalget
Kommunal Rapport 24.04.2018

Kan din politiske fortid gjøre at du ikke kan være kandidat når det skal velges kontrollutvalg?
Ikke alle verv kan kombineres med det å sitte i kontrollutvalget, skriver skriver Jan Fridthjof
Bernt.
En kommune skal foreta nyvalg av kontrollutvalg. Valgnemnda har lagt fram en enstemmig
innstilling, men med en protokollførsel fra et av medlemmene. I protokollførselen ber han om
at det blir foretatt en vurdering av den tidligere varaordførerens habilitet og valgbarhet. Det
vises til at han var varaordfører i forrige periode og at en del saker for kontrollutvalget peker
tilbake til forhold som verserte i forrige periode, og medlemmet i valgnemnda hevder at den
tidligere varaordføreren har en tilknytning til rådmannen ved at hans datter har eller har hatt
et forhold til rådmannen.
SPØRSMÅL:
Vil en eks-politiker kunne være ikke valgbar til kontrollutvalget når mulig tema der vil kunne
bli saker der han har hatt en sentral rolle?
Har det noen betydning om denne ekspolitikeren tidligere har hatt et omfattende og nært
samarbeid med rådmannen, og eventuelt privat tilknytning ved at datteren har vært i et
forhold til rådmannen? Avhenger dette av hvilken posisjon de har hatt tidligere?
Hvis han blir valgt, er dette forhold som vil kunne gjøre ham inhabil?
SVAR:
I kommuneloven § 77 nr. 2 finner vi en liste over verv som ikke kan kombineres med
medlemskap i kontrollutvalget, blant annet verv som varaordfører. Men dette gjelder bare
verv på det aktuelle tidspunktet, ikke tidligere verv. De forholdene som omtales i
protokollmerknaden, vil ikke være relevante for valgbarheten, de må i tilfelle inngå i
habilitetsvurdering i enkeltsaker, enten fordi man mener disse berører ham sterkt personlig,
eller fordi man mener han er inhabil pga. datterens forhold til rådmannen i saker som angår
denne sterkt.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Selbu kommune
Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/339 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Møtedato
18.09.2018

Saknr
23/18

