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Orientering om oppfølging av politiske vedtak
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
26.02.2018

Saknr
01/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
FE - 033
Arkivkode
16/4 - 17
Arkivsaknr
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget ønsker å holde seg orientert om administrasjonens oppfølging av politiske
vedtak. Rådmannen vil orientere utvalget om status.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Bestilling av forvaltningsrevisjon - saksbehandling og arkiv
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
26.02.2018

Saknr
02/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
FE - 217, TI - &58
Arkivkode
18/102 - 1
Arkivsaknr
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon om saksbehandling og arkiv med vekt på
dispensasjonsbehandling.
2. Kontrollutvalget ber om at Revisjon Midt-Norge IKS legger fram en plan for gjennomføring
av undersøkelsen i kontrollutvalgets neste møte.
Saksutredning
Hitra kommune sin plan for forvaltningsrevisjon for perioden 2017-2018 har en liste med
aktuelle revisjonstema. Kommunen har valgt å føre opp temaene i uprioritert rekkefølge.
Kontrollutvalget har bedt sekretariatet om å legge fram for kontrollutvalget sak om bestilling
av forvaltningsrevisjon med tema saksbehandling og arkiv. Kontrollutvalget har uttrykt ønske
om at en forvaltningsrevisjon innenfor dette temaet inkluderer kommunens behandling av og
oppfølging av dispensasjonssaker i forbindelse med erverv av landbrukseiendommer, og
praksis vedrørende fritak for bo- og driveplikt spesielt.
Hitra kommune erfarer at landbrukseiendommer er attraktive som fritidseiendommer, dels på
grunn av jaktrettigheter som følger eiendommer. Bo- og driveplikt er et nasjonalt virkemiddel
for å opprettholde bosetting og drift av landbrukseiendommer og forhindre at
landbrukseiendommer blir fritidseiendommer. Kommunen er forpliktet til å legge til rette for
en utvikling som er i samsvar med overordnede planer for kommunen og nasjonale
retningslinjer. Det er adgang til å søke fritak fra bo- og driveplikten, og kontrollutvalget ønsker
å se nærmere på dispensasjonspraksisen i Hitra kommune. Dispensasjonspraksis og
oppfølging av tidsavgrensede vedtak vil være av betydning for hvorvidt man når mål om
bosetting og drift av landbruksarealer. Det er også sånn at et viktig prinsipp i all
saksbehandling er likebehandling og forutsigbarhet, dette skaper i sin tur tillit til forvaltningen.
Jordloven regulerer driveplikten. Loven sier at driveplikt oppfylles ved at eier selv driver
arealet eller at arealet leis bort som tilleggsareal til en annen landbrukseiendom for minimum
10 år. Kommunen kan etter søknad innvilge fritak fra driveplikten for en viss tid eller varig.
Ved avgjørelse av søknad om fritak skal det blant annet legges vekt på hvor viktig det er å
holde jordbruksarealet i hevd, bruksstørrelsen og søkerens livssituasjon. Hensyn til
kulturlandskapet står også sentralt i en slik vurdering. Boplikt reguleres av Konsesjonsloven.
Eier risikerer også at eiendommen kan bli solgt etter reglene om tvangssalg. På grunnlag av
en eiendoms avkastningsevne og standard på bolig på eiendommen kan det etter søknad gis
fritak fra bo- og driveplikt. Det er elementer av skjønn i saksbehandling av
dispensasjonssaker.
Målet med forvaltningsrevisjonen kan være å vurdere i hvilken grad Hitra kommune ivaretar
sitt forvaltningsansvar i forhold til mål om bosetting og drift av landbrukseiendommer.
Aktuelle områder for forvaltningsrevisjon kan være:
· Å vurdere om kommunens systemer og rutiner i saksbehandling av dispensasjonssaker
er tilfredsstillende
· Å vurdere om kommunens rutiner praksis ift oppfølging av vedtak i dispensasjonssaker
med tidsbegrensning er tilfredsstillende

·

Å vurdere konsekvenser for kommunen av at bo- og driveplikt ikke overholdes

Aktuelle spørsmål som ønskes besvart kan være:
· Har kommunen skriftlige retningslinjer for saksbehandling av dispensasjonssaker ut
over gjeldende lov- og regelverk? Praksis med skjønnsutøvelse?
· Har kommunen systemer/rutiner for å holde oversikt over tidsavgrensede vedtak?
· Har kommunen praksis/systemer/rutiner for å iverksette tiltak/sanksjoner i tilfeller der
kommunen blir oppmerksom på at frister oversittes?
· Har kommunen ressurser til å følge opp egne tidsavgrensede vedtak?
· På hvilken måte sikrer kommunen likebehandling av dispensasjonssøknader?

Utvalgets medlemmer får anledning til å stille revisor spørsmål og komme med innspill til
innretning av prosjektet.
Tilgjengelige ressurser og videre behandling
Revisjon må lage en plan for gjennomføring av undersøkelsen, foreslå problemstillinger,
leveringsfrist og ressursbruk. I henhold til avtale om gjennomføring av forvaltningsrevisjon
med Revisjon Midt-Norge IKS har kontrollutvalget i Hitra 290 timer tilgjengelig til
gjennomføring av forvaltningsrevisjon i 2018.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å bestille en forvaltningsrevisjon med tema
saksbehandling og arkiv der kommunens behandling og oppfølging av dispensasjoner i
forbindelse med erverv av landbrukseiendommer vies særlig oppmerksomhet, og i
særdeleshet praksis vedrørende fritak for bo- og driveplikt.

Kontrollutvalgets årsmelding for 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
26.02.2018

Saknr
03/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
FE - 033, TI - &14
Arkivkode
16/32 - 6
Arkivsaknr
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.
Vedlegg
Årsmelding 2017 utkast
Saksutredning
Kontrollutvalget skal rapportere om sin virksomhet til kommunestyret. Dette gjøres løpende
ved at rapporter fra forvaltningsrevisjon, selskapskontroll og andre undersøkelser
oversendes kommunestyret til behandling, og ved at kontrollutvalget gir en uttalelse til
kommunens årsregnskap. I tillegg sender kontrollutvalget en årlig rapport til kommunestyret
som beskriver fjorårets aktivitet.
Sekretariatet har laget et utkast til årsmelding for 2017. Kontrollutvalgets medlemmer kan
foreslå endringer i møtet. Årsmeldingen sendes deretter til kommunestyret til orientering.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at utvalget gir innspill til eventuelle endringer og tar årsmeldingen til
orientering.

Årsmelding
2017
Årsmelding
2017
Kontrollutvalget i Melhus kommune
Kontrollutvalget i Hitra kommune
1
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1 Kontrollutvalget
1.1

Innledning

Kontrollutvalget er et lovpålagt organ, jf. kommuneloven § 77. Kontrollutvalget skal påse at
kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte og at det føres betryggende
kontroll med den økonomiske forvaltning. Videre skal kontrollutvalget se til at det
gjennomføres forvaltningsrevisjon og at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens
interesser i selskaper m.m.

1.2

Kontrollutvalgets formål

Ifølge kommunelovens formålsparagraf skal kommunens virksomhet legge forholdene til
rette for kommunalt folkestyre og for en rasjonell og effektiv forvaltning av fellesskapets
interesser med sikte på en bærekraftig utvikling. Kommunen skal også drive en
tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard. Kommunelovens
formålsparagraf er retningsgivende for kontrollutvalgets arbeid. Denne årsmeldingen gir
informasjon om kontrollutvalgets arbeid i 2017, og dermed om hva utvalget har gjort for å
bidra til å nå de overordnede målene i kommuneloven.

1.3

Kontrollutvalgets medlemmer

Faste medlemmer
Bjørg Reitan Bjørgvik, leder, FrP
Lindis Heggvik Aune, nestleder, AP
Olav Athammer, medlem, SV
Johannes L. Håvik, medlem, SP
Gunnar Andresen, medlem, PP

Varamedlemmer
Marianne Østensen, H, 1. vara
Per Krangnes, AP, 2. vara
Inger Sundgård, PP, 3. vara
Malfrid Knutshaug, AP, 4. vara
Roy Angelvik, FrP, 5. vara
Heidi Eide, SV, 6. vara
Ellen Aanes Draagen, SP, 7. vara

Bjørg Reitan Bjørgvik er fast medlem i kommunestyret, dermed er lovkravet om at minst ett
av medlemmene i kontrollutvalget skal være fast medlem i kommunestyret ivaretatt.
Kontrollutvalget består av 2 kvinner og 3 menn og er dermed i tråd med kravet om minst 40
% representasjon av hvert kjønn.
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2 Kontrollutvalgets virksomhet
Kontrollutvalget er partipolitisk nøytralt. Kontrollutvalget rapporterer løpende om sin
virksomhet ved:
•
•
•

2.1

Å legge fram møteprotokoller som melding til kommunestyret.
Å legge fram revisjonsrapporter til behandling i kommunestyret.
Å avgi uttalelse om kommunens årsregnskap.

Saksbehandling

Kontrollutvalgets møter er åpne. I 2017 holdt kontrollutvalget 5 møter og behandlet 41 saker,
hvorav 4 ble oversendt kommunestyret.

2.2

Finansiell revisjon (regnskapsrevisjon)

Kontrollutvalget hadde ingen spesielle merknader til årsregnskapet for 2017.

2.3

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget har vanligvis ressurser til å gjennomføre i gjennomsnitt én
forvaltningsrevisjon per år. I 2017 behandlet utvalget en rapport fra forvaltningsrevisjon om
kvalitet i skolen. Rapporten ble sendt til kommunestyret med følgende innstilling:
1.
2.
3.

Kommunestyret konstaterer at skolene i kommunen tidligere har spredt ressursene på
for mange satsinger, og er tilfreds med at arbeidet nå blir mer koordinert.
Kommunestyret ber rådmannen merke seg revisors anbefalinger i det videre
kvalitetsarbeidet.
Kommunestyret tar rapporten for øvrig til orientering.

Rapporten ble behandlet i kommunestyret i sak 128/17. Kontrollutvalgets innstilling ble
enstemmig vedtatt.

2.4

Selskapskontroll

Kontrollutvalget vedtok i sak 28/17 at utvalget ønsker å delta i den felles selskapskontrollen
av Kristiansund og Nordmøre havn IKS, etter initiativ fra Sunndal kommunes kontrollutvalg.
Kontrollutvalget ønsker å få prosjektplan for selskapskontrollen til godkjenning, slik at
medlemmene kan gi innspill til arbeidet før det igangsettes. Saken har ennå ikke vært til
behandling i alle eierkommuner, men det er forventet at selskapskontroll blir gjennomført i
løpet av 2018.

2.5

Andre saker til behandling

Kontrollutvalget har bedt rådmannen om å orientere om følgende saker: Fillan barnehage i
forbindelse med virksomhetsbesøk, kommunens varslingsrutiner, rådmannens
vedtaksoppfølging, Hitra kommunes håndtering av konsesjonssøknad på landbrukseiendom
og bevilgning til Kvenvær oppvekstsenter.
Kontrollutvalget har også vært på virksomhetsbesøk i Hitrahallen.
2.6 Annet
Kontrollutvalget deltar på kurs og samlinger for å sette seg inn i relevante tema og heve
kompetansen. Kontrollutvalgets medlemmer deltok på følgende konferanser og møter i 2017:
4

Norges kommunerevisorforbunds konferanse for kontrollutvalg på Gardermoen i februar, to
medlemmer deltok. Forum for kontroll og tilsyns årsmøte og fagkonferanse i juni, to
medlemmer deltok. Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norges samling for kontrollutvalg i
november. Leder deltok.
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3 Økonomi og ressurser
Kontrollutvalget skal utarbeide budsjettforslag for kontroll- og tilsynsvirksomheten i
kommunen. Kontrollutvalgets budsjett i 2017 var opprinnelig på 1,134 mill. kroner. Dette er
justert ned med om lag kr 100 000. Etter budsjettreguleringen har utvalget et overforbruk på
om lag 7.000 kroner.

3.1

Sekretariats- og revisjonsressurser

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS, Konsek, leverer sekretariatstjenester til
kontrollutvalgene i eierkommunene, deriblant Hitra kommune. Konsek bistår kontrollutvalget
med saksutredning, planlegging og praktisk tilrettelegging i forbindelse med møtene.
Sekretariatet leverte 250 timer til Hitra kommune i 2017. Det er 40 timer mindre enn den
planlagte timerammen. Noe av underforbruket skyldes at ett av møtene ble kansellert.
Hitra kommune er deleier i Revisjon Midt-Norge IKS, som leverer revisjonstjenester til
eierkommunene. Revisjonen hadde budsjettert med å levere 620 revisjonstimer i 2017, 270
av disse var øremerket til forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, mens de resterende
timene var satt av til finansiell revisjon.

Hitra, 26.2.2018

Bjørg R. Reitan
Kontrollutvalgets leder
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Aktuelt fra utvalgene 26.02.18
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
26.02.2018

Saknr
04/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
FE - 033
Arkivkode
15/172 - 11
Arkivsaknr
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken fremmes uten innstilling.
Saksutredning
Kontrollutvalgets medlemmer følger arbeidet i de øvrige politiske organene i kommunen for å
holde seg orientert om den politiske dagsordenen. Saker av interesse for kontrollutvalget
refereres i møtet. Kontrollutvalget tar stilling til eventuell videre oppfølging. Utvalgene er
fordelt slik:
Formannskapet: Lindis H. Aune
Oppvekstkomiteen: Johs. Håvik
Helse og omsorg: Gunnar Andresen
Teknisk komite: Olav Athammer
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget tar stilling til eventuell videre oppfølging av saker i møtet.

Virksomhetsbesøk 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
26.02.2018

Saknr
05/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
FE - 033
Arkivkode
15/108 - 23
Arkivsaknr
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Vedlegg
Enheter med kontaktinformasjon
Eierskap
Saksutredning
Kontrollutvalget har ansvar for løpende kontroll og tilsyn i kommunen. Utvalget har i tillegg
ansvar for å følge opp kommunens eierskap. For å bli kjent med ulike sider av kommunen
legger utvalget enkelte av sine møter til kommunens virksomheter, eller til bedrifter som
kommunen har eierandeler i. Disse møtene kombineres med orientering om virksomheten fra
ledelsen. Utvalget kan se orienteringene i sammenheng med forestående bestillinger av
selskapskontroll eller forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at utvalget tar stilling til hvilke virksomheter og bedrifter de ønsker å
besøke i 2018.

Enheter med kontaktinformasjon
Administrasjon
Rådmann
Økonomi
Personal og kommunikasjon
Beredskap
Kommuneplanlegger

Oppvekst
Fillan skole
Strand oppvekstsenter
Barman oppvekstsenter
Knarrlagsund oppvekstsenter
Kvenvær oppvekstsenter
PP-tjenesten i Sør-Fosen
Hitra leirskole – Skårøya

Helse og omsorg
Helse-, familie og rehabilitering
Barnevernstjenesten
Oppfølgingstjenesten
Tjenesten for brukere med nedsatt funksjonsevne (TNF)
Hjemmebasert omsorg
Hitra sykehjem

Forvaltningskontor
Friskliv og mestring
Plan- landbruk og miljø
Brann og feiing

Kultur
Hitra bibliotek

Drift og Eiendom

Hitra kommune
Orgnr

Navn

Type

Eierandel

910568183

Biblioteksentralen SA

SA

0,00%

947097733

DalPro AS

AS

60,00%

984565801

Frøya flyplass DA

Annet foretak

20,00%

975936333

Hamos Forvaltning IKS

IKS

969997835

Hitrahallen SA

SA

971375965

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

IKS

1,71%

988799475

Konsek Trøndelag IKS

IKS

1,00%

986712720

Kristiansund og Nordmøre havn IKS

IKS

6,00%

986532145

Kystlab - Prebio AS

AS

3,91%

874411132

Kystmuseet i Sør-Trøndelag

Stiftelse

0,00%

916484496

Midt-Norge 110-sentral IKS

IKS

1,45%

994425714

Midt-Norsk fergeallianse AS

AS

16,67%

993595675

Museene i Sør-Trøndelag AS

AS

5,55%

988067075

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

AS

4,60%

977036283

Revisjon Midt-Norge SA

SA

971502967

Stiftelsen Aunøya

Stiftelse

20,00%

971379650

Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne

Stiftelse

11,54%

979615361

Tjeldbergodden utvikling AS

AS

3,57%

961245117

Trøndelag Reiseliv AS

AS

0,04%

980417824

TrønderEnergi AS

AS

2,54%

990507627

Trøndersk Kystkompetanse AS

AS

17,01%

9,00%
18,95%

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
26.02.2018

Saksbehandler Rannveig Singsaas
FE - 033, TI - &17
Arkivkode
18/124 - 1
Arkivsaknr
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Nye personvernregler - punktliste
Politikere står fritt til å fortelle fra møter bak lukkete dører
Etablering av nytt selskap - Revisjonen Midt-Norge SA
Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Nye personvernregler for kommunene
2. Politikere står fritt til å fortelle om hva som er diskutert i et lukket politisk
møte, utover det som følger av lov.
3. Nytt revisjonsselskap fra 01.01.2018.
4. Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget.

Saknr
06/18

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.

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

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?

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.

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

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune
Saksbehandler Rannveig Singsaas
FE - 033, TI - &17
Arkivkode
18/124 - 2
Arkivsaknr
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Møtedato
26.02.2018

Saknr
07/18

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

Møtedato
26.02.2018

Saksbehandler Rannveig Singsaas
FE - 033, TI - &17
Arkivkode
18/124 - 3
Arkivsaknr
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget 26.02.2018 godkjennes.

Saknr
08/18

