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Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
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v/Eva J. Bekkavik på telefon 468 51 950, eller e-post: eva.bekkavik@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
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Orientering til kontrollutvalget vedr. nye personvernregler
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
11.06.2018

Saknr
15/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/176 - 12
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Orientering
Forslag til ny personopplysningslov
Nye personvernregler - punktliste
Saksutredning
På kontrollutvalgets møte 07.05.2018 ble det under sak 12/18 Eventuelt, vedtatt å be
rådmannen om en orientering vedr. de nye personvernreglene.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status på arbeidet vedr. de nye
personvernreglene. Orienteringen gis på utvalgets møte 11.06.2018.
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 14.05.2018 bedt rådmannen om å gi
kontrollutvalget en orientering på utvalgets møte 11.06.2018.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 15/176-11
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 14.05.2018

Melhus kommune
Rådhuset
7224 MELHUS

Orientering til kontrollutvalget vedr.nye personvernregler
På kontrollutvalgets møte 07.05.2018 ble det under sak 12/18 Eventuelt, vedtatt å be rådmannen om
en orientering vedr. de nye personvernreglene.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om status på arbeidet vedr. de nye
personvernreglene. Orienteringen gis på utvalgets møte 11.06.2018.

Kontrollutvalget har berammet sitt møte til mandag 11.06.2018 kl. 14:00 på rådhuset.
Orienteringen fra rådmannen vil bli lagt til starten av møtet.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS

Eva J. Bekkavik
rådgiver

Kopi til:
Kontrollutvalgets leder
Ordfører

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

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

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

Forslag til ny personopplysningslov
Justis- og beredskapsdepartementet, pressemelding 23.03.2018 Nr: 20 – 2018

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

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

Forvaltningsrevisjonsrapport håndtering av habilitet i folkevalgte
organ
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
11.06.2018

Saknr
16/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
17/111 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Håndtering av habilitet i folkevalgte organ
til orientering.
2. Kommunestyret ber alle representanter i styrer, råd og utvalg om å følge revisor
anbefalinger i rapportens pkt. 5.2 (1. og 2. kulepunkt).
3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefaling vedr. utarbeidelse av
retningslinjer for kriterier for valg av representanter til styre i kommunale selskap.
Vedlegg
Forvaltningsrevisjonsrapport håndtering av habilitet i folkevalgte organ
Saksutredning
Kontrollutvalget har i sin vurdering av risiko og vesentlighet i Melhus kommune vurdert
håndtering av habilitet som et viktig område å se nærmere på i 2018.
Med bakgrunn i revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2018 foretok kontrollutvalget en
bestilling av prosjektet på sitt møte 04.12.2017.
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i perioden november 2017 til mai 2018.
Formålet med habilitetsreglene er å sikre korrekte avgjørelser, opprettholde
tilliten til dem som fatter avgjørelsene, og beskytte beslutningstakerne mot at
det sås tvil om deres troverdighet. At saker behandles på en objektiv måte er
avgjørende for at allmennheten skal ha tillit til at det skjer en forsvarlig saksbehandling i
forvaltningen. Det er ikke i seg selv kritikkverdig å være inhabil. Men det er kritikkverdig hvis
en folkevalgt eller en tjenestemann ikke fratrer ved inhabilitet. Konsekvensen av inhabilitet
kan bli at vedtaket blir ugyldig
Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av bestillingen fra kontrollutvalget formulert
følgende problemstillinger for prosjektet:
Har Melhus kommune nødvendige systemer for å ivareta habilitet i folkevalgte organ ?
Er kommunens praksis i samsvar med habilitetsreglene i gjeldende regelverk ?
Revisjonens konklusjon
Har Melhus kommune nødvendige systemer for å ivareta habilitet i folkevalgte organ?
Revisor konkluderer med at Melhus kommune overordnet har tilfredsstillende system for å
håndtere habilitet.
Melhus kommune har rutiner for hvordan representanter skal melde fra om habilitet, for
protokollføring og for opplæring av representantene.
Revisor har sett mangler i etterlevelsen av rutinene. Revisor vil påpeke at det er flere
representanter som ikke varsler fra om mulig inhabilitet i forkant av møte.
Når det gjelder opplæring, konkluder revisor med at systematisk opplæring av

representantene fremstår som lite tilfredsstillende. Representantene har en kort opplæring
på starten av perioden, og det er ikke lagt opp til en systematisk repetisjon. Det er fremhevet
at det er opplæring i å drøfte sakene underveis i perioden, men dette fremstår etter revisors
vurdering som en tilfeldig opplæring og avhengig av kompetanse hos ordfører. Revisor vil
derfor anbefale kommunen å ha mer fokus på systematisk opplæring av de folkevalgte i
habilitetsregelverket, både ved oppstart og underveis i perioden.
Revisor har inntrykk av at det er kompetanse tilgjengelig når representantene trenger det i
forkant av møter. Der representanter varsler fra om mulig inhabilitet i møtet, er det
vanskeligere å få tilstrekkelig informasjon til å gjøre en grundig vurdering. Revisor har
inntrykk av at i møte er detaljkompetanse om habilitetsregelverket avhengig av at det fås
kontakt med jurist eller Fylkesmannen.
Er kommunens praksis i samsvar med habilitetsreglene i gjeldende regelverk?
Revisor konkluderer med at Melhus kommunes praksis i all hovedsak er i samsvar med
habilitetsreglene i gjeldende regelverk.
I forrige periode var det saker der avgjørelsene om inhabilitet ikke fulgte prosedyrereglene.
Revisor ser en forbedring i denne perioden, men vil likevel bemerke at det blir stemt over
flere representanter samtidig. Revisor har også sett mangler ved protollføring ved avgjørelser
om inhabilitet, men ser en forbedring fra høsten 2017.
Når det gjelder gruppemøter i forkant av møter i folkevalgte organ, er det ikke i strid mot
habilitetsregelverket å delta i diskusjoner i gruppemøter der man kan være inhabil. På grunn
av tilliten til forvaltningen, anbefaler revisor at inhabile representanter ikke deltar i
gruppemøter. Det fremstår for revisor som om det er mistanke mellom de politiske
posisjonene om at inhabile representanter deltar i diskusjoner. Revisor vil anbefale
posisjonen og opposisjonen om å diskutere dette i fellesskap og bli enige om felles regler for
håndtering av habilitet i gruppemøter.
Når det gjelder de konkrete sakene som kontrollutvalget nevnte i bestillingen, er revisors
konklusjon at de i all hovedsak er håndtert i henhold til regelverket.
I E6-saken konkluderer revisor med at det er mangler når det gjelder prosedyrereglene for
habilitet. Revisor vil spesielt nevne protokollføring og saken i formannskapet der det ble
stemt over samtlige representanter. Videre vil revisor påpeke at det fremstår som om Borten
var inhabil i saken Reguleringsplan for E6 Røskaft – Skjerdingstad, og at han deltok på et
arbeidsmøte. Revisors konklusjon er at vedtaket ikke er ugyldig.
Når det gjelder saken om midlertidig forbud mot tiltak i Melhus sentrum er revisors
konklusjon at veiledningen fra rådmannen fremstår som tilstrekkelig til at kommunestyret kan
foreta en vurdering av representantene på selvstendig grunnlag. Revisors vurdering er at
veiledningen kunne vært utdypet, ved at regelverket ble grundigere fremstilt og flere
representanter vurdert.
Revisor konkluderer med at saken om planprogram for Koloåsen steinbrudd ble håndtert i
henhold til regelverket.
Revisors konklusjon er at representanter som sitter i styret i kommunale selskap er bevisst
habiliteten sin. Revisor ser at det kan være utfordringer knyttet til hvem som sitter i styrene,
og vil anbefale kommunen å utarbeide retningslinjer for kriterier for valg av representanter til
styre i kommunale selskap.
Revisors anbefaling
• Revisor vil anbefale representantene å varsle fra om mulig inhabilitet i forkant av møter.
Det er lettere å hente inn informasjon og å gjøre en grundig vurdering av forholdet.
• Revisor vil anbefale representanter å varsle fra også der det er forhold som er helt i tvil-

•

sonen. Dersom det blir diskutert og avgjort i møte, slipper man at det sås tvil om saken i
ettertid.
Revisor vil anbefale Melhus kommune å utarbeide retningslinjer for kriterier for valg av
representanter til styre i kommunale selskap

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anser forvaltningsrevisjonsrapport Håndtering av habilitet i
folkevalgte organ, for å gi nyttig informasjon til politikere og administrasjonen i Melhus
kommune.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til orientering og legge den frem for
kommunestyret med forslag om at revisjonens anbefalinger følges opp både av politisk- og
administrativt nivå.

Forslag til møteplan for 2. halvår 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
11.06.2018

Saknr
17/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/113 - 26
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2018:
August September Oktober November Desember
Kontrollutvalget
10.
5.
3.
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg
nødvendig.
Saksutredning
For å kunne planlegge å gjennomføre kontroll- og tilsynsarbeidet på en best mulig måte er
det nødvendig å fastsette en møteplan for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets møter vil
fungere som milepæler, både for gjennomføring og presentasjon av revisjonsarbeid for
kontrollutvalget, og for oppgaver som er sterkere knyttet til kontrollutvalgets egen virksomhet.
Kontrollutvalget kan i tilknytning til saken diskutere tema for de enkelte møter, dersom det er
ønskelig. Sekretariatet har ut fra erfaringer fra tidligere år, samt lovpålagte oppgaver, lagt inn
noen foreløpige stikkord.
I budsjettet for 2018 har kontrollutvalget budsjettert med å gjennomføre 6 møter i 2018, og
det er naturlig å avvikle 3 på våren og 3 på høsten. Kontrollutvalgets møteplan bør tilpasses
møteplanen for kommunestyret.
Utvalget kan løpende gjennom året, vurdere om det er behov for endringer.
Med bakgrunn i forventninger om saker så langt så kan følgende møteplan antydes for 2.
halvår 2018:
August September Oktober November Desember
Kommunestyret
18.
16.
20.
11.
Formannskapet
14. 28.
11. 25.
09. 30.
13. 27.
4. 18.
Kontrollutvalget
10.
5.
3.
10. september 2018
Viktige saker i september er utarbeidelse av budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten for
2019 som legges frem for endelig vedtak i kommunestyret i forbindelse med
budsjettbehandlingen for 2019. Bestilling av en forvaltningsrevisjon er en aktuell sak på
septembermøtet.
5. november 2018
I november vil revisor orientere om den finansielle revisjonen for regnskapsåret 2018.
Prosjektplan vedr. bestilt forvaltningsrevisjon vil mest sannsynlig være ferdig og klar til
behandling i kontrollutvalget.
3. desember 2018
Sekretariatet foreslår å legge kontrollutvalgets siste møte til 3. desember. Tidspunktet er
valgt ut fra at de fleste oppgaver for 2018 da må være ferdigstilt, samtidig kan behandling av
saker 3. desember være tidsnok til å kunne få saker fremmet på kommunestyrets siste møte
før jul, som er satt opp til 11. desember.

Kontrollutvalget har vedtatt at de ønsker å besøke skolehelsetjenesten i forbindelse med et
av sine møter høsten 2018, samt å invitere Envina IKS til et av utvalgets møter 2. halvår
2018.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget avvikler 3 møter 2. halvår 2018.
Forslag til møteplan fremgår av kontrollutvalgssekretariatets innstilling.

Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
11.06.2018

Saknr
18/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/86 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten
"Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.
Vedlegg
Saker for videre oppfølging
Kommunestyret 15.05.2018
Formannskapet 05.06.2018
Formannskapet 22.05.2018
Formannskapet 08.05.2018
Komite for helse og omsorg 06.06.2018
Saksutredning
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre
tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift
om kontrollutvalg frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til
behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir
fulgt opp.
I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 41/2017 Kontrollutvalgets arbeidsform, legger
kontrollutvalgets sekretariat frem kopi av sakslistene fra møtene i utvalgene som er avholdt
etter utsending av sakspapirer til kontrollutvalget møte 07.05.2018. Kontrollutvalgets
sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.
Kontrollutvalget har fordelt oppfølging av utvalgene på følgende måte:
Kommunestyret samt oppslag i lokalpressen: Eirik
Formannskapet: Aud
Komite for teknikk og miljø: Morten
Komite for helse og omsorg: Sidsel (Ola Edvin)
Komite for oppvekst og helse: Anne Marte
Tidligere saker til oppfølging
Det er ikke lagt inn nye saker i oppfølgingslisten etter forrige møte i kontrollutvalget. I den
grad det er skjedd utvikling i sakene som står oppført på oppfølgingslisten, som
kontrollutvalgets sekretariat er kjent med, er dette kommentert i tilknytning til saken.
Saker til oppfølging i perioden
Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter,
saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens
fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av utvalgenes vedtak. Saker som er
satt til særskilt oppfølging fremgår av vedlegget.

Saker for videre oppfølging:
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 01.05.2018 – 01.06.2018, foreslår
kontrollutvalget at følgende saker videreføres til oppfølging:

Kontrollutvalget i Melhus kommune – saker til oppfølging pr. 01.06.2018:
Sak
KS
49/17

Tittel
Forvaltningsrevisjonsrapport
skolehelsetjenesten

Kommentar
1.

2.
3.

4.

Til oppfølging

Kommunestyret tar
forvaltningsrevisjonsrapport vedr.
skolehelsetjenesten i Melhus kommune
til orientering.
Kommunestyret ber rådmannen følge
opp anbefalingene i rapportens pkt. 7.1.
Kommunestyret ber rådmannen gi
kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding
om hvordan anbefalingene er fulgt opp
innen utgangen av 2017.
Kommunestyret ber om at
forvaltningsrapporten blir lagt frem som
sak i komite for helse og omsorg og
komite for oppvekst og kultur.

Kommunestyret ber rådmannen se på
muligheten for å styrke helsesøsterressurs
på Melhus videregående skole ved
behandling av økonomi- og handlingsplan.
Kontrollutvalgets møte 26.02.2018
Rådmannen orienterte og svarte på
spørsmål fra kontrollutvalget.
Følgende omforent forslag til vedtak ble
fattet:
Kontrollutvalget tar rådmannens
tilbakemelding til orientering og ber om at
rådmannen gir en ny orientering til
kontrollutvalget på utvalgets første møte i
2019.

Ny orientering
på KUs første
møte i 2019.

Møteinnkalling
Kommunestyret

15.05.2018

Kommunestyresalen, Melhus rådhus

16:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Mulig inhabilitet meldes inn så snart som mulig.
Orienteringer først i møtet
30 min
Våre nye Fredkorpsdeltakere v/ Kristin Fosseide
30 min
Melhus kommunes kapitalforvaltning historisk sett og i ett fremtidig perspektiv
v/Steinar Lille - Grieg Investor as.

Saksliste
PS 26/18

18/3097

Åpent

Delegerte vedtak tom 8.5.2018
Møte i Kommunestyret den 15.05.2018

PS 27/18

18/2847

Åpent

Folkehelseprofil 2018

PS 28/18

18/2867

Åpent

KRAFTFOND, NÆRINGSFOND - ÅRSMELDING 2017

PS 29/18

14/1138

Åpent

125/1 DETALJPLAN LANGLAND NEDRE - GRUSUTTAK / DEPONI 2.Gangs behandling

PS 30/18

15/429

Åpent

Detaljplan Rapbjørga Plan-id 2015006 - 2. gangs behandling

PS 31/18

17/5633

Åpent

Høring - Byutredning Trondheimsområdet - mandat til byvekstforhandlinger, samt
forslag til lokale tiltak i Melhus kommune

PS 32/18

17/4985

Åpent

Kultur - søknad om tilskudd Stiftelsen Gamle Hovin Stiftelsen Gamle Hovin

PS 33/18

17/3821

Åpent

Søknad om fritak fra politiske verv

PS 34/18

18/2483

Åpent

Regnskap 2017 - med årsberetning og årsmelding

PS 35/18

18/2848

Åpent

Revidering av finansreglement for Melhus kommune

FO 6/18

18/3012

Åpent

Spørsmål til ordfører - ordning om hjelp til økonomisk støtte når treningsavgift
begrenser barns deltakelse i organisert idrett

Melhus kommune, 08.05.2018
Gunnar Krogstad
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær

Møteinnkalling
Formannskapet

05.06.2018

Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg

10.00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Mulig inhabilitet meldes inn så snart som mulig.
Kl. 10.00 – 11.00
Generalforsamling Melhus utviklingsarena AS
Kl. 11.00 – 12.00
Generalforsamling AS Lundemo Bruk
Kl. 12.30
Møtestart Formannskapet
Dersom møtet ikke varer for lenge blir det befaring til Samatun umiddelbart etter formannskapsmøtets slutt.

Saksliste
PS 58/18

18/3425

Åpent

Delegerte vedtak tom 29.5.2018 Møte i Formannskapet den 05.06.2018

PS 59/18

17/2690

Åpent

"Områderegulering Søberg vest" planid 2017010 - 1.gangsbehandling

PS 60/18

17/4168

Åpent

Søknad om endring av bebyggelsesplan for Gravråksmoen gnr/bnr 87/60 m.fl Planid
2009006

PS 61/18

18/2338

Lukket

1/8/2 Klage på avslag - Dispensasjon fra reguleringsplan - Øysand Vest - Område L2
Parsell 9

PS 62/18

15/2734

Åpent

IKA Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale

PS 63/18

18/3404

Åpent

Tertialrapport 1/2018

Unntatt offentlighet - Ofl §13, fvl §13

Melhus kommune, 29.05.2018
Gunnar Krogstad
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær

Møteinnkalling
Formannskapet

22.05.2018

Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg

10:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Mulig inhabilitet meldes inn så snart som mulig.

Saksliste
PS 54/18

18/3240

Åpent

Delegerte vedtak tom 15.05.2018
Møte i Formannskapet den 22.05.2018

PS 55/18

18/2842

Åpent

Milestein i pilegrimsleden

PS 56/18

17/5332

Åpent

Søknad om støtte til tur til Nepal - Øya videregående skole

PS 57/18

18/1429

Åpent

Tilskudd våren 2018 etter Formannskapets bestemmelse

Melhus kommune, 15.05.2018
Gunnar Krogstad
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær

Møteinnkalling
Formannskapet

08.05.2018

Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg

10:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Mulig inhabilitet meldes inn så snart som mulig.

Først i møtet:
Befaring jfr sak 47/18. Oppmøte i Rådhusets foaje for samkjøring.
Orientering om forhandlingene mellom GBR og TBRT og prosessen fremover v/ styreleder i Gauldal brann
og redning.

Saksliste
PS 41/18

18/2932

Åpent

Delegerte vedtak tom 27.4.2018

PS 42/18

18/2932

Åpent

Refererte journalposter tom 27.4.2018

PS 43/18

15/429

Åpent

Detaljplan Rapbjørga Plan-id 2015006 - 2. gangs behandling

PS 44/18

15/3422

Åpent

Detaljregulering Haugen Plan-ID 2016013 - 2. gangs behandling
Innsigelsesbehandling

PS 45/18

14/5718

Åpent

Utbyggingsavtale Mosløkkja

PS 46/18

15/4496

Åpent

Utbyggingsavtale - Rønningstrøa, gnr./bnr. 98/7

PS 47/18

17/3583

Åpent

238/301 og 238/302 - klage over tilbaketrekking av tilknytningstillatelse avløp - tillegg
til saksfremlegg/ ytterligere dokumentasjon

PS 48/18

17/4985

Åpent

Kultur - søknad om tilskudd - 2017 Stiftelsen Gamle Hovin

PS 49/18

18/1797

Åpent

Samarbeidsavtale Gaula Natursenter AS og eierkommunene 2018-2021

PS 50/18

18/2483

Åpent

Regnskap 2017 - med årsberetning og årsmelding

PS 51/18

18/2848

Åpent

Revidering av finansreglement for Melhus kommune

PS 52/18

18/1552

Lukket

Melhus kommunes næringspris 2017

Unntatt offentlighet - Ofl §26 Ofl

Melhus kommune, 27.04.2018
Gunnar Krogstad
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær

Møteinnkalling
Komitefor helseog omsorg

06.06.2018

Melhusrådhus,Formannskapssalen

09:00

Forfallmeldestil telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmermøter etter nærmereavtale.Mulig inhabilitet meldesinn så snart sommulig.

Orienteringer
- Interkommunalbarneverntjenesteved RagnhildHøyem,leder Skaunog Melhusbarneverntjeneste
- Hvaer viktig for deg?- dagenved GretheSkauge,leder for Korttidsavdelingen

Saksliste
PS18/ 18

18/ 3454

Åpent

Referertejournalposter- Møte i Komitefor helseog omsorgden 06.06.2018

PS19/ 18

18/ 3404

Åpent

Tertialrapport1/2018

PS20/ 18

18/ 3337

Åpent

Ledelsensgjennomgangog vurderinginnen helseog velferd 2018

PS21/ 18

18/ 979

Åpent

Ny organiseringav helse- og omsorgstjenestene- oppfølgingav
organisasjonsgjennomgang

PS22/ 18

18/ 3396

Åpent

Spyletoalett

PS23/ 18

18/ 3325

Åpent

Ny TT-ordningog fastsettingav hensiktsmessig
punkt for beregningav km-avstand.

Møtet avsluttesmed omvisningpå MelhusVekst

Melhuskommune,30.05.2018
AnnaLinaMørreaunetHolm
møteleder

Ann KarinViggen
møtesekretær

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
11.06.2018

Saknr
19/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/302 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Domssamlingen til Transparency International Norge
Innsyn i norske kommuner - Åpenhetsindeksen 2018
Råd om offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing
Veileder til reglene om offentlige anskaffelser
Ikke alle kan sitte i kontrollutvalget
Kan kommunestyret omgjøre vedtak om fritak
Komitémøte kan være fjernmøte
Kritikk er ikke nok til å lukke møte
Må fortelle om hvem som stemte hva
Må fratre ved valg av revisor
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Korrupsjonsdommer i Norge 2003-2017.
2. Pressens offentlighetsutvalg sin rapport vedr. innsyn i norske kommuner.
3. Det er mye å huske på når kommuner skal slås sammen. Det er derfor laget en veileder
til offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing.
4. Ny, helhetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser er gitt ut av departementet.
5. Kan din politiske fortid gjøre at du ikke kan være kandidat når det skal velges
kontrollutvalg?
6. En politiker har ikke noe rettskrav på å få tre inn i verv hun/han er fritatt fra, før
permisjonen faktisk er over.
7. Hva skal det kommunale utvalget gjøre når ett av medlemmene kun kan delta i et møte
via telefon?
8. Møter kan ikke lukkes bare fordi kommunen utsettes for kritikk.
9. I proposisjonen til ny kommunelov finner vi en viktig presisering om føring av møtebok.
10. Medlem av representantskapet i revisjonsselskap må fratre når kommunen behandler
eierskapet og valg av revisor.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.

Domssamlingen til Transparency International Norge
foreligger i oppdatert versjon (2003 - 2017).

http://transparency.no/wp-content/uploads/Dommssamling2018.pdf

Innsyn i norske kommuner - Åpenhetsindeksen 2018
Pressens offentlighetsutvalg, april 2018

Les hele rapporten her:
http://presse.no/wp-content/uploads/2018/04/Kommuneindeks_2018-002.pdf

Råd om offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing
KS 05.04.2018

Det er mye å huske på når kommuner skal slås sammen. Vi har derfor laget en veileder til
offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing, i håp om at dette vil gjøre det hele mer
oversiktlig. Her ser du hovedpunktene fra veilederen i en kortfattet form.
Fra 1. januar 2020 vil Norge bestå av 11 fylkeskommuner og 354 kommuner. Det betyr at det
er mange kommuner og fylkeskommuner som skal slås sammen innen den tid.
Ved kommunesammenslåing vil hver kommune ha sin egen kontraktsportefølje. Kommunene
kan ha helt eller delvis overlappende avtaler, avtaler med ulik varighet og de kan ha
kontrakter med ulike leverandører og på ulike fagsystemer.
Rådene i kortversjon
1. Kartlegge kommunens kontraktsportefølje
Gjør en «due dilligence», slik som private aktører gjør når de vurderer å kjøpe et selskap:
Sjekk hvilke kontrakter kommunen har inngått, når de løper ut og hvilke
oppsigelsesmuligheter som eventuelt finnes. Lag en overordnet strategi for innkjøp, inkludert
tidsløpet. Hva er kritisk for sammenslåing, og hva kan eventuelt vente? Koordiner arbeidet i
de ulike kommunene.
2. Legg inn endringsklausuler i fremtidige kontrakter
Dette gjelder både klausuler som gjør det mulig å utvide og videreføre kontrakten ved en
eventuell kommunesammenslåing, og klausuler som gir kommunen mulighet til å si opp
kontrakten hvis dette skjer.
3. Vurder innkjøpssamarbeid med de kommunene det kan være aktuelt å slå seg sammen
med.Dette har fungert godt ved tidligere kommunesammenslåinger. Kommunene vil da ofte
ha inngått likelydende avtaler med samme leverandør, noe som gjør situasjonen enklere
dersom kommunene senere skulle bli slått sammen.
Slike avtaler kan da også inneholde endringsklausuler om at for eksempel avtalene for
kommune A, B og C forenes og overdras til det nye rettssubjektet når sammenslåingen skjer.
4. Publiser en intensjonskunngjøring
Dersom det er usikkert om den ønskede endringen er innfor den lovlige endringsadgangen,
gjør dere en intensjonskunngjøring. En intensjonskunngjøring er en sikkerhetsventil for
oppdragsgiver.
I intensjonskunngjøringen kan for eksempel oppdragsgiver varsle om en utvidelse av
kontraktens volum. Det skal gis en begrunnelse for at endringen er å anse som lovlig, og det
skal være en karensperiode på minst ti dager. I karensperioden har interesserte leverandører
muligheten til å stanse kontraktsinngåelsen.
Utlyse nye konkurranser
Avslutningsvis vil vi også minne om at det ofte kan være fordeler ved å bryte opp
eksisterende leverandørrelasjoner og utlyse nye konkurranser. Konkurranse om kontrakter
vil i mange tilfeller kunne gi bedre og rimeligere leveranser. En stor kommunes
forhandlingssituasjon vil også ofte være bedre enn en for en liten kommune.

Veiler finner du her:
http://www.ks.no/globalassets/a-marianne/kommunesammenslaing-oganskaffelsesregelverket.pdf?id=102312

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser
(anskaffelsesforskriften)
Brosjyre/veiledning, 07.12.2017

Ny, helhetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser.
Departementet har siden vedtakelsen av det nye anskaffelsesregelverket som trådte i kraft 1.
januar 2017 fortløpende lagt ut veiledningstekster til de nye anskaffelsesreglene på
departementets nettsider. Disse veiledningstekstene, i tillegg til noen nye, er nå samlet i en
helthetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser som finnes i dokumentet ovenfor.
Veilederen gjelder i all hovedsak reglene i forskrift om offentlige anskaffelser. Veilederen
inneholder også omtale av de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4 og
håndhevelsesreglene. Departementet planlegger å utarbeide egne veiledere til forskrift om
innkjøpsregler i forsyningssektorene og forskrift om konsesjonskontrakter.
Veilederen er kun lagt ut elektronisk på departementets nettsider. Bakgrunnen for dette er å
legge til rette for at veilederen kan endres, suppleres og utfylles fortløpende ved behov. På
denne måten kan departementet sørge for at veilederen oppdateres i forbindelse med nye
lov- og forskriftsbestemmelser, ny rettspraksis fra EU-domstolen og norske domstoler, ny
KOFA-praksis mv.
Veilederen er omfattende, og det er gitt veiledning til de fleste av reglene i
anskaffelsesforskriften. Departementet planlegger imidlertid å utarbeide ytterligere veiledning
til anskaffelsesforskriften. Hvilke temaer dette gjelder er angitt i veilederen, og omfatter blant
annet unntak fra anskaffelsesforskriften, blandede kontrakter og rammeavtaler. Disse
veiledningstekstene vil bli lagt inn i veilederen når de blir klare.

Veilederen finner du her:
https://www.regjeringen.no/contentassets/df547bb0f73d43d9b90756002473f680/veileder-tilreglene-om-offentlige-anskaffelser002.pdf

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.

Kan kommunestyret omgjøre vedtak om fritak?
Kommunal Rapport 26.03.2018

En politiker har ikke noe rettskrav på å få tre inn i verv hun er fritatt fra, før permisjonen
faktisk er over, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
En lokalpolitiker har selv søkt om og fått fritak for en bestemt periode, og kan da ikke bare
ombestemme seg senere om hun finner at nå kan hun fungere i disse. Hun har ikke noe
rettskrav på å få tre inn i verv hun er fritatt fra.
SPØRSMÅL:
I juni 2017 mottok kommunen søknad fra ett av kommunestyremedlemmene om permisjon
fra sine politiske verv. Søknaden var begrunnet med representantens helse- og
jobbsituasjon. I tillegg til å være kommunestyremedlem var søker første vara til
formannskapet for sitt partis gruppering, og medlem av flere utvalg. Kommunestyret traff
vedtak der det innvilget fritak fra alle politiske verv ut kommunestyreperioden,
jf. kommuneloven § 15, nr. 2. Etter at fritaket ble innvilget, ble det så foretatt valg av nye
representanter til disse vervene.
Da helsesituasjon bedret seg, søkte representanten om å få gjeninntre i sine tidligere
politiske verv. Rådmannen anså fritaket som endelig ut denne kommunestyreperioden, og
viste også til at gjeninntreden ville medføre at kommunestyret måtte frata de nye
medlemmene sine verv. Kan kommunestyret omgjøre fritaksvedtaket og la den folkevalgte få
tre inn i sine verv igjen? Har hun i så fall krav på dette?
SVAR:
I kommuneloven § 15, nr. 2, er fastsatt at kommunestyret kan «etter søknad frita folkevalgt
som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet»,
fra å fungere i dette.
Når det gis slikt fritak fra vervet som medlem av kommunestyret, må dette ses som
«varig forfall» for det tidsrommet det er gitt fritak for.
Da rykker første varamedlem på den liste vedkommende er valgt på, inn som medlem av
kommunestyret, se kommuneloven § 16, nr. 2. For andre verv som det blir gitt fritak fra,
foretas et formelt nyvalg av medlem i stedet for det som er fritatt, men da fra samme gruppe
som den fritatte. Både opprykket til kommunestyret og disse nyvalgene gjelder da bare for
det tidsrommet det er gitt fritak for.
Slikt fritak kan ikke gis hvis ikke den folkevalgte selv har søkt om det, og ikke for lengre tid
enn det søkes om. I denne saken har kommunestyret forstått søknaden slik at den gjaldt
resten av valgperioden, og den folkevalgte har i utgangspunktet akseptert dette. Spørsmålet
blir altså om kommunestyret senere kan – og eventuelt har plikt til å – omgjøre sitt vedtak og
oppheve fritaket fra et bestemt tidspunkt, og hvordan man i så fall skal forholde seg når det
gjelder de vervene der det i mellomtiden er valgt nye medlemmer.
Utgangspunktet må være at når den folkevalgte ikke har mistet sin valgbarhet til disse
vervene, slik at hun automatisk må tre ut av dem etter § 15 nr. 1, er det kommunestyret
som må avgjøre om hun skal kunne gjeninntre i disse. Hun har selv søkt om og fått fritak
for en bestemt periode, og kan da ikke bare ombestemme seg senere om hun finner at nå
kan hun fungere i disse. Hun har ikke noe rettskrav på å få tre inn i verv hun er fritatt fra før
utløpet av det tidsrom fritaket er gitt for, noe som altså her gjelder for hele resten av
valgperioden. Hun må søke om å få gjeninntre, og kommunestyret må da vurdere om

det er hensiktsmessig og forsvarlig at hun gjør det etter å ha vært ute av vervet i et så
langt tidsrom.
Ved denne vurderingen er det et poeng at det fortsatt er mer enn ett år igjen av valgperioden,
at hun ikke har vært ute av disse i mer enn åtte måneder, og at det i utgangspunktet er
ønskelig den folkevalgte som ble valgt ved kommunestyrevalget, fungerer i sine verv. Men
kommunestyret må kunne be om informasjon om hennes nåværende helsetilstand og
arbeidssituasjon, slik at man kan føle seg trygg på at hun vil kunne makte sine oppgaver der
i tiden framover, og står rettslig sett fritt i sin vurdering av om det vil oppheve fritaket nå, slik
at hun gjeninntrer i alle sine verv.

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).

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.

Må fortelle om hvem som stemte hva
Kommunal Rapport 09.04.2018

I proposisjonen til ny kommunelov finner vi en viktig presisering om føring av møtebok.
Til nå har det vært en viss usikkerhet, og svært varierende praksis, når det gjelder
forståelsen av kravet om at «avstemningsresultatet» i den enkelte sak skal fremgå av
møteboken, skriver Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL:
I forslaget til ny kommunelov i proposisjonen fra regjeringen er det tatt inn en ny
bestemmelse om møtebok med krav til innholdet i denne. Vil denne bestemmelsen sikre at
allmennheten får vite hva de ulike representanter eller partier har stemt når kommunale
organer har fattet vedtak?
SVAR:
I § 30 nr. 3 i dagens lov står det bare at «Det skal føres møtebok over forhandlingene i alle
folkevalgte organer», og at «Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv nærmere regler
om føring av møtebok.» Men det framgår av forarbeidene (Ot.prp. nr. 42, 1991–92, s. 132,
som viser til NOU 1990:13) at man forutsatte at møteboken føres i overensstemmelse med
etablerte prinsipper for slike opptegnelser. Dette innebærer, uttalte utvalget, «at møteboka
minimum bør inneholde følgende:
– tid og sted for møtet
– hvem som møtte og hvem som var fraværende
– hvilke saker som ble behandlet
– alle framsatte forslag og avstemningsresultatet».
Forslaget til § 11–4 i ny kommunelov innebærer at disse kravene tas inn i selve loven, og er i
hovedsak en videreføring av det som er gjeldende rett i dag.
På ett punkt er imidlertid det nye lovforslaget en viktig presisering. Til nå har det vært en viss
usikkerhet, og svært varierende praksis, når det gjelder forståelsen av kravet om at
«avstemningsresultatet» i den enkelte sak skal framgå av møteboken. Her har det vel ikke
vært uvanlig at man bare refererer stemmetallene, ikke hvem som har stemt for hva. Men
denne praksis måtte etter min mening bare kunne følges hvis ikke noe medlem av det
folkevalgte organet forlangte protokollering av hvem som stemte hva. I proposisjonen til ny
lov foretar så departementet en presisering av forståelsen av kravet om nedtegning av
«avstemningsresultatet»:
«Det er særlig viktig at avstemningsresultatet kommer fram. Både utfallet av
avstemningen og hvilke partier som stemte på hvilke forslag til vedtak skal framgå av
møteboken».
Slik må da bestemmelsen om dette i den nye kommuneloven forstås. Hvorvidt dette også er
et krav etter dagens kommunelov, må vi derimot anse som usikkert.

Må fratre ved valg av revisor
Kommunal Rapport 12.02.2018

Medlem av representantskapet i revisjonsselskap må fratre når kommunen behandler
eierskapet og valg av revisor, fastslår jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
Representantskapets medlemmer blir inhabile i enkelte saker i egen kommune.
SPØRSMÅL:
I representantskapet til et interkommunalt revisjonsselskap sitter blant annet ordførere og
medlemmer av kontrollutvalget. Revisjonen skal jo kontrollere kommunens virksomhet og
rapportere til kontrollutvalget.
1. Er det noen roller som ikke bør være representert i representantskapet, med tanke på
habilitet og eventuelt andre konflikter?
2. Kan medlem av representantskap delta i kontrollutvalgets/kommunestyrets behandling av
saker som omhandler revisjonen?
SVAR:
1. Det kan være uenighet om hvem det er ønskelig å ha med i representantskapet i et slikt
selskap, men dette er ikke et spørsmål om inhabilitet. Det er ingen særlige regler om
sammensetning av representantskapet i et interkommunalt selskap. Utgangspunktet vil
derfor være at kommunene står ganske fritt ved valg av sine medlemmer til dette. (Se lov om
interkommunale selskaper (IKS-loven) § 6, jf. § 4, tredje avsnitt, nr. 8.)
Ved representantskapets saksbehandling gjelder bestemmelsene om inhabilitet i
kommuneloven § 40 nr. 3 (se IKS-lovens § 15). Det betyr at medlemmer vil være inhabile
ikke bare etter de alminnelige reglene om dette i forvaltningsloven § 6, men også hvis de er
«ansatte som i denne egenskap har medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for en
avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak».
Inhabilitet for representantskapsmedlemmer på dette grunnlag er vel imidlertid bare
unntaksvis en aktuell problemstilling. Representantskapet vil ikke behandle enkeltsaker
knyttet til virksomheten i den enkelte kommune. Jeg har også vanskelig for å se for meg at
en ordfører vil være inhabil ved behandling i representantskapet.
Inhabil i noen saker
2. Neste spørsmål blir så om medlemskap i representantskapet for et slikt selskap vil skape
problemer for vervet som medlem av kontrollutvalget/kommunestyret.
I kommuneloven § 77, nr. 4. første setning, er det bestemt at «Kontrollutvalget skal påse at
kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte».
Representantskapet er selskapets øverste myndighet og vedtar bl.a. selskapets budsjett (se
IKS-lovens § 7, første avsnitt).
Hvis en sak for kontrollutvalget har sider mot organiseringen og rammebetingelsene
for revisjonen, eller på andre måter angår spørsmål som representantskapet har
vurdert, eller burde vurdert, vil den som sitter i representantskapet derfor kunne bli
inhabil når kontrollutvalget behandler saken.
Jeg vil imidlertid anta at også dette bare sjelden vil være en aktuell
problemstilling. Representantskapet har ingen funksjon i den løpende revisjon. Det er et
overordnet styringsorgan som har ansvaret for at virksomheten i IKS-et er organisert og
drevet på en forsvarlig måte.

Men i det øyeblikket problemstillingen blir om en kommune fortsatt skal delta i
revisjonssamarbeidet, vil den som sitter i representantskapet bli inhabil ved
kommunes avgjørelse av dette. Dette gjelder både i kontrollutvalget og kommunestyret.
Kontrollutvalg innstiller
Det er kommunestyret som avgjør om kommunen «skal ansette egne revisorer, delta i
interkommunalt samarbeid om revisjon, eller inngå avtale med annen revisor». Vedtaket
skal treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget. (Se kommunelovens §78 nr. 3.)
At vedtaket skal treffes på grunnlag av innstilling fra kontrollutvalget, gjelder ikke bare vedtak
om å melde seg inn i en interkommunal revisjonsordning. Det må også gjelde ved vedtak om
å melde seg ut av denne. I slike saker må medlemmet av representantskapet fratre som
inhabil.
Representantskapets medlem kan heller ikke delta i behandlingen av sak om valg av
revisor, så lenge det interkommunale selskapet er en aktuell kandidat til å få
oppdraget.
Bernt har tidligere uttalt seg om særlige habilitetsproblemer knyttet til at lederen
av representantskapet i et interkommunalt revisjonsselskap, også er sekretær for
kontrollutvalgene i flere av eierkommunene. Hvis sekretæren samarbeider tett med
revisjonen, vil hun bli inhabil i alle saker som angår revisjonen.
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Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.06.2018, godkjennes.
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