Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune
Arkivsak:

18/66

Møtedato/tid:

26.02.2018 Kl 14:00

Møtested:

Rådhuset, formannskapssalen

Møtedeltakere:
Aud H. Kvalvik, leder
Eirik Grøset Sund, nestleder
Morten Wehn
Anne Marte Høgsnes
Forfall:
Sidsel Bodsberg
Ola Edvin Vie, vara for Bodsberg
Andre møtende:
Anna Ølnes og Merete M. Montero, Revisjon Midt-Norge SA
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Kopi: Varamedlemmer til orientering, Ordfører, Rådmann, Revisjon Midt-Norge SA

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Eva J. Bekkavik på telefon 468 51 950, eller e-post: eva.bekkavik@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim 19.02.2018

Aud H. Kvalvik (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Eva J. Bekkavik
Rådgiver, Konsek Trøndelag
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Forvaltningsrevisjonsrapport skolehelsetjenesten - rådmannens
oppfølging av vedtak
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
26.02.2018

Saknr
01/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
16/128 - 10
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Vedlegg
Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 49/17
Melding om politisk vedtak - Oppfølging av revisjonsrapport om skolehelsetjenesten
Samlet saksfremstilling - Oppfølging av revisjonsrapport om skolehelsetjenesten
Saksutredning
På kontrollutvalgets møte 12. juni 2017 i sak 15/2017 ble forvaltningsrevisjonsrapporten om
skolehelsetjensten behandlet.
Nedenfor kommer et kort utdrag fra forvaltningsrevisjonsrapporten
Revisjon Midt-Norge IKS formulerte følgende problemstilling for forvaltningsrevisjonen:
Driver skolehelsetjenesten tilfredsstillende forebyggende psykososialt arbeid for barn og
unge?
Herunder om:
1. Har skolehelsetjenesten nødvendig informasjon om og dialog med brukere, og med
andre interne og eksterne tjenester innen psykisk helse for barn og unge?
 Det som kommer fram gjennom ordinære undersøkelser/samtaler
 Det som det enkelte barn og unge henvender seg til skolehelsetjenesten med
 Har skolehelsetjenesten verktøy for å identifisere utfordringer i den psykiske helsen til
det enkelte barn/unge
 Samhandling med andre tjenester for barn og unge
2. Har skolehelsetjenesten tilfredsstillende kompetanse til å drive forebyggende
psykososialt arbeid?
 Har tjenesten selv/eller har tjenesten tilgang på nødvendig kompetanse innen psykisk
helse?
 Er arbeidsfordeling i skolehelsetjenesten hensiktsmessig, slik at de dekker den
kompetansen de trenger i det daglige og på litt lenger sikt (tenker spesielt på psykisk
helse)
3. Har skolehelsetjenesten tilfredsstillende kapasitet til å drive forebyggende psykososialt
arbeid?
 Hvordan organiseres tilstedeværelsen ved skolen?
 Hvordan håndteres besøkene (liste, åpen dør)
Revisjonens konklusjon
Generelt viser denne forvaltningsrevisjonen at skolehelsetjenesten gjør en stor innsats når
det gjelder arbeid rettet mot psykisk helse for barn, unge og deres familier. Den viser likevel
at skolehelsetjenesten har utfordringer med å balansere ressursbruken på å være tilgjengelig
for individuell oppfølging og å drive forebyggende psykososialt arbeid rettet mot større
grupper.
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Skolehelsetjenesten jobber systematisk med å identifisere og ha oversikt over den psykiske
helsetilstanden blant barn og unge i Melhus kommune. De har tilgang på, og bruker
anerkjente verktøy for å kartlegge og følge opp barn og unges psykiske helse. Revisor har
merket seg at det er en skjevhet i hvem som oppsøker skolehelsetjenestens lavterskeltilbud,
og at jenter i langt større grad enn gutter søker hjelp hos helsesøster. Det kan være uheldig
dersom skolehelsetjenesten ikke fanger opp utfordringer i den psykiske helsen hos gutter.
Forebyggende team er et av de viktigste samarbeidsforaene som skolehelsetjenesten deltar
i, sammen med andre tjenester. Revisor mener at gjennomgangen av teamet er viktig, og at
det vil kunne styrke det forebyggende arbeidet, også med tanke på psykisk helse.
De ansatte i skolehelsetjenesten har tilsammen bred og viktig kompetanse for å kunne møte
barn og unges utfordringer når det gjelder psykisk helse. Skolehelsetjenesten har også
tilgang på kompetanse utenfor, i de andre tjenestene innenfor virksomhet for familie og
forebygging. Vi vil her spesielt trekke fram kompetansen som finnes ved psykisk
helsetjeneste. Denne kompetansen er også noen ganger direkte tilgjengelig for ungdommer
som benytter seg av helsestasjon for ungdom.
Vår undersøkelse har vist at det er et potensiale i å utnytte kompetansen, som de ulike
ansatte har tilegnet seg, på tvers av skolehelsetjenesten og skolene.
Skolehelsetjenesten har ikke satt kompetanseutviklingsarbeidet tilstrekkelig i system, og det
er dessuten svakheter i internkontrollsystemet. Prosedyrer og regelverk bør være synlig og
lett tilgjengelig, slik at ansatte til enhver tid vet hva som gjelder av bestemmelser.
Vi har tidligere vært inne på at skolehelsetjenesten har utfordringer med kapasiteten.
Helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennomgår arbeidsprosesser og organiseringen av
disse. Revisor mener at det er fornuftig, og at de bør se på hvordan de kan få bedre balanse
mellom det individuelt retta arbeidet og det forebyggende helsearbeidet i barne- og
ungdomsmiljøet.
Revisjonens anbefalinger
• Sikre kapasitet og arbeidsprosesser i skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom,
for å gi nødvendig forebyggende tjenester innen psykisk helse
• Sørge for at tjenestene rettes inn for å treffe de som trenger psykisk helsebistand, f.eks.
både jenter og gutter
• Sikre bedre utnytting kompetansen innen psykisk helsearbeid i skolehelsetjenesten på
tvers av skolene
• Sette kompetanseutvikling i system, ved plan for kompetanseutvikling og bedre bruk
tilrettelegging og bruk av kvalitetssystem

Politisk behandling
Kommunestyret hadde forvaltningsrevisjonsrapporten opp til behandling i sitt møte
20.06.2017 i sak 49/2017 og gjorde følgende vedtak:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. skolehelsetjenesten i Melhus
kommune til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 7.1.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av 2017.
4. 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.
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Rådmannens oppfølging
Rådmannen har lagt frem forvaltningsrevisjonsrapporten for komite for helse og omsorg,
samt komite for oppvekst og kultur (vedlegg) på deres møter 22.11.2017 (jf. kommunestyrets
vedtak pkt.4).
Kontrollutvalgets sekretariat har 14.02.2018 sendt en henvendelse til rådmannen og spurt
om orienteringen til komiteene skal legges til grunn for tilbakerapportering til kontrollutvalget
(jf. pkt 3 i kommunestyrets vedtak) eller om rådmannen vil gi en egen rapportering til
kontrollutvalget.
Rådmannen har ikke svart på denne henvendelsen innen tidsfristen for å sende ut
sakspapirer til kontrollutvalget.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget må ta stilling til om de fortsatt skal ha fokus på kommunen sitt arbeid med å
få på plass punktene i kommunestyrets vedtak eller om de anser kommunestyrets vedtak
som fulgt opp.

5

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Eva J Bekkavik
14. februar 2018 07:58
Katrine Lereggen
'Aud Herbjørg Kvalvik'
Oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak 49/17 !

Viktighet:

Høy

Hei !
Kommunestyrets gjorde følgende vedtak i sak 49/17, Forvaltningsrevisjonsrapport
skolehelsetjenesten:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. skolehelsetjenesten i Melhus
kommune til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 7.1.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av 2017.
4. 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 sekretariat har mottatt komite for helse og omsorg sin behandling av rapporten,
samt rådmannens rapportering til komiteen, vil rådmannen legge denne orienteringen til grunn
for tilbakerapportering til kontrollutvalget jf. pkt 3 i kommunestyrets vedtak, eller vil rådmannen gi
en egen rapportering til kontrollutvalget ?.
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IKT- og serviceseksjonen
Saksbehandler Ann Karin Viggen
Telefon
72858057
Dato
Saksnr.

29.11.2017
17/5004-5

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
Kongensgt. 9, 4. etg.
7013 TRONDHEIM

Melding om politisk vedtak - Oppfølging av revisjonsrapport om skolehelsetjenesten

Komite for helse og omsorg har i møte 22.11.2017, sak 34/17, fattet følgende vedtak:
Redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om skolehelsetjenesten tas til orientering.
Rådmannen vil vurdere de totale ressursene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten opp mot den kommende
anbefalte bemanningsnormen for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og legge frem dette grunnlaget for
komite for helse og omsorg og komite for oppvekst og kultur i løpet av 2018.

Med hilsen
Ann Karin Viggen
konsulent
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Vedlegg:
Samlet saksfremstilling - Oppfølging av revisjonsrapport om skolehelsetjenesten

Tlf 72 85 80 00

7

www.melhus.kommune.no
postmottak@melhus.kommune.no

Melhus kommune
Rådhusvegen 2
7224 Melhus

Samlet saksfremstilling
Oppfølging av revisjonsrapport om skolehelsetjenesten
Saksansvarlig

Arkivsak 5004/17

Trude Wikdahl

Komite for helse og omsorg

22.11.2017

PS 34/17

Komite for oppvekst og kultur

22.11.2017

PS 38/17

Innstilling
Redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om skolehelsetjenesten tas til orientering.
Rådmannen vil vurdere de totale ressursene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten opp mot den kommende
anbefalte bemanningsnormen for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og legge frem dette grunnlaget for
komite for helse og omsorg og komite for oppvekst og kultur i løpet av 2018.
Behandling i Komite for helse og omsorg

22.11.2017

PS 34/17

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om skolehelsetjenesten tas til orientering.
Rådmannen vil vurdere de totale ressursene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten opp mot den kommende
anbefalte bemanningsnormen for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og legge frem dette grunnlaget for
komite for helse og omsorg og komite for oppvekst og kultur i løpet av 2018.

Behandling i Komite for oppvekst og kultur

22.11.2017

PS 38/17

Innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om skolehelsetjenesten tas til orientering.
Rådmannen vil vurdere de totale ressursene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten opp mot den kommende
anbefalte bemanningsnormen for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og legge frem dette grunnlaget for
komite for helse og omsorg og komite for oppvekst og kultur i løpet av 2018.
Bakgrunn for saken:
Melhus kommunestyre fattet den 20.06.17 (sak 40/17) følgende vedtak:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapporten vedr. skolehelsetjenesten i Melhus kommune til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 7.1.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan anbefalingene
er fulgt opp innen utgangen av 2017.
4. Kommunestyret ber om at forvaltningsrevisjonsrapporten blir lagt frem som sak i komite for helse og
omsorg og komite for oppvekst og kultur.
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Kommunestyret ber rådmannen se på muligheten for å styrke helsesøsterressurs på Melhus videregående skole
ved behandling av økonomi- og handlingsplan.
Saksutredning:

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Melhus består av 17,57 årsverk faste stillinger. Tjenesten består av
helsestasjon 0 -5 år, skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, flyktningehelsetjeneste, helsestasjon for ungdom
og HomeStart. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Melhus har gjennom en styrkning av
rammetilskuddet blitt fått en økning på om lag 2,5 millioner siden 2014. I tillegg til dette har kommunen
mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet på kr 2,7 millioner. Tilskuddsmidlene er benyttet til utvikling og
forbedring av tjenestetilbud og disse midlene er brukt bl.a. til prosjekt i helsestasjon 0,2 årsverk,
jordmortjenesten 0,2 årsverk og skolehelsetjenesten 0,7 årsverk.
I det følgende vil det redegjøres for hvordan anbefalingene i forvaltningsrevisjonsrapporten vedr.
skolehelsetjenesten i Melhus så langt er fulgt opp:
1. Sikre kapasitet og arbeidsprosesser i skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, for å gi
nødvendig forebyggende tjenester innen psykisk helse
Gjennom tilskuddsmidler tildelt fra Helsedirektoratet har helsestasjons- og skolehelsetjenesten dette året
hatt mulighet til å fristille 70 % helsesøster for å jobbe med fagutvikling av skolehelsetjenesten.
Prosjektets mål har vært å utarbeide gode arbeidsprosesser i tjenesten, være mest mulig ressurseffektiv og
samtidig ivareta de lovpålagte oppgavene. I prosjektet har de pekt på et ytterligere behov for større ressurs
inn i skolen, og behov for et videre arbeid med denne fagutviklingen. På bakgrunn av resultatet fra
prosjektet og ved hjelp av tilskuddsmidler fra Helsedirektoratet er det opprettet faglederstilling. Fagleder
skal i sin stilling følge opp det arbeidet som helsesøster i prosjektet har igangsatt og har i tillegg et ansvar
for videreutvikling.
Når det gjelder kapasitet, ligger fortsatt skolehelsetjenesten under anbefalte bemanningsnorm fra 2010,
som er publisert i rapporten IS- 1789 Utviklingsstrategi for helsestasjons- og skolehelsetjenesten. Dette er
ikke en rapport som er veiledende for kommunene og Helse- og omsorgsdepartementet har på bakgrunn
av dette gitt Helsedirektoratet i oppdrag å vurdere mulige løsninger for, og virkninger av, en bindende
minimumsnorm. Det er nylig utgitt en egen rapport om utredning av en bindende bemanningsnorm i
helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
De nye retningslinjene for helsestasjons- og skolehelsetjenesten medfører økte oppgaver. Økningen av
rammetilskuddet på 2,5 millioner og tilskuddsmidlene vi har mottatt fra Helsedirektoratet har blitt brukt
til å styrke helsestasjon og aldersgruppen 0 – 5 år, fordi vi vet at tidlig innsats er viktig og godt
forebyggende arbeid som også vil påvirke barns fysiske og psykiske helse opp i skolealder. Nå med
familiesenteret godt etablert vil satsningen videre hovedsakelig konsentrere seg rundt skolehelsetjenesten.
2. Sørge for at tjenestene rettes inn for å treffe de som trenger psykisk helsebistand, både jenter og
gutter
I rapporten kommer det frem at tjenesten har satt av en ekstra ressurs, en helsesøster, som en dag i uka
arbeider med å videreutvikle tjenestens bruk av fagprogrammet HSpro. Ved bedre bruk av dette
programmet, har vi lært hvordan vi får frem data/statistikker som viser hvem som tar kontakt med behov
for psykisk helsebistand. Disse dataene vil i etterkant brukes for å rette inn tilbud mer direkte til de som
trenger det.
3. Sikre bedre utnytting av kompetansen innen psykisk helsearbeid i skolehelsetjenesten på tvers av
skolene
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I Melhus kommune har det siden 2013 vært en satsning på å etablere og utvikle et familiesenter. I første
omgang har man utviklet et tilbud til de yngste barna, fra 0 til 5 år, og deres familier. Målet for denne
satsningen er å få utnyttet kompetansen som finnes i alle enhetene i virksomheten Familie og forebygging
til det beste for alle barna og deres familier. Familiesentermodellen viser at når virksomheten har et fast
fora for samarbeid blir en lettere kjent med hverandres kompetanse og på den måten utnytte hverandres
kompetanse i større grad.
Det er igangsatt en oppstart av videreutvikling av familiesentermodellen på tre pilotskoler i Melhus.
Planen er at dette skal prøves ut på disse skolene i skoleåret 2017/2018, for at man kan skaffe seg
erfaringsbasert kunnskap som kan brukes i videreføring inn i de andre skolene neste skoleår. I
helsestasjons- og skolehelsetjenesten er det gjennom nevnte fagutviklingsprosjekt arbeidet i hele 2017
med å forbedre samarbeidet mellom helsesøstrene på de forskjellige arenaene, skoler og helsestasjon for
ungdom, nettopp med tanke på bedre utnytting av kompetanse og et mere likt tilbud til alle.
4. Sette kompetanseutvikling i system, gjennom en plan for kompetanseutvikling og bedre
tilrettelegging og bruk av kvalitetssystem
Tjenesten har i dag en gjeldende kompetanseplan. I løpet av 2018 vil denne planen bli oppdatert og sett på
i sammenheng med virksomhetens overordnede kompetanseplan. Behov for kompetanseutvikling er
under kontinuerlig vurdering. Den tidligere nevnte fagleder som ansettes har som en av sine
ansvarsområder å sikre at de ansatte har kjennskap til og bruker kvalitetssystemet.
Sammendrag av foreløpig og videre arbeid for å følge opp anbefalingene fra kontrollutvalget:
 Søkt og fått tildelt midler fra Helsedirektoratet, for å styrke tjenesten
 Fagutviklingshelsesøster i prosjekt jobber med å utarbeide gode arbeidsprosesser i tjenesten, være
mest mulig ressurseffektiv og samtidig ivareta de lovpålagte oppgavene
 Videreutvikling av «familiesentermodellen» ut i skolene med mål om å øke kjennskap til og
utnytting av den kompetansen virksomheten familie og forebygging har på psykisk helsearbeid
 På bakgrunn av prosjektet og ved hjelp av prosjektmidler er det opprettet stilling som fagleder,
som har som ansvarsområde å sette kompetanseutvikling i system og sørge for tilrettelegging og
bedre bruk av kvalitetssystemet
 Ressursene til skolehelsetjenesten, både på barne, - ungdomsskole og videregående skole vil sees
på i lys av de totale ressursene i tjenesten og den kommende anbefalte bemanningsnorm for
helsestasjons- og skolehelsetjenesten, jf IS-2677 Utredning av en bindende bemanningsnorm i
helsestasjons- og skolehelsetjenesten.
Konsekvenser for folkehelse:
Forebyggende helsearbeid som gjøres ved helsestasjons- og skolehelsetjenesten har vært og er en sentral del av
kommunens samlede folkehelsearbeid, og dette vurderes som en viktig tjeneste også fremover.
Konsekvenser for klima og miljø:
Ikke vurdert
Rådmannens vurdering og konklusjon:
Det vurderes at redegjørelse om oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om skolehelsetjenesten blir tatt til
orientering.
Rådmannen vil vurdere de totale ressursene i helsestasjons- og skolehelsetjenesten opp mot den kommende
anbefalte bemanningsnormen for helsestasjons- og skolehelsetjenesten og legge frem dette grunnlaget for
komite for helse og omsorg og komite for oppvekst og kultur i løpet av 2018.
10

Vedlegg:
Andre dokumenter som ikke er vedlagt saken:
IS-2677 Utredning av en bindende bemanningsnorm i helsestasjons- og skolehelsetjenesten
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Forvaltningsrevisjon habilitet - prosjektplan
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
26.02.2018

Saknr
02/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
17/111 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Vedlegg
Prosjektplan vedr. habilitet
Saksutredning
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelse og vedtak av revidert plan for
forvaltningsrevisjon for Melhus kommune for 2016-2018 lagt premissene for
forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 2018.
Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 ble vedtatt av kommunestyret på møte den
21. november 2017, i sak 88/2017.
Følgende fokusområder ble prioritert for forvaltningsrevisjon for 2016-2018:
 Habilitet
 Skoleskyss
 Sykefravær
 Ulovlighetsoppfølging
På kontrollutvalgets møte 4. desember 2017 bestilte utvalget en forvaltningsrevisjon med
fokus på håndtering av habilitet i Melhus kommune.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 42/17:
Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2018 og bestiller
en forvaltningsrevisjon med fokus på habilitet i Melhus kommune.
Prosjektplan og ressursramme legges frem for kontrollutvalget på utvalgets første møte
i 2018 til orientering.
Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat
innen 31.05.2018.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget
Revisjonen har konkretisert følgende problemstillinger for prosjektet:
1. Har Melhus kommune gode systemer for å ivareta habilitet i folkevalgte organ?
2. Er kommunens praksis i samsvar med habilitetsreglene i gjeldende regelverk ?
Forvaltningsrevisjon med fokus på håndtering av habilitet i Melhus kommune gjennomføres
med et timeforbruk på inntil 300 timer. Ferdig rapport leveres sekretariatet innen 31.05.2018.
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Anna Ølnes, og prosjektmedarbeider Merete M.
Montero, vil være tilstede under kontrollutvalgets behandling av planen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget må ta stilling til om problemstillingene revisjonen skisserer i prosjektplanen
dekker det utvalget vil ha svar på i denne forvaltningsrevisjonen.
På bakgrunn av dette så legges saken frem uten forslag til vedtak.
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FORVALTNINGSREVISJON
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1 INNLEDNING
I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet gjennomgått.

1.1 Bestilling
Kontrollutvalget i Melhus kommune vedtok i sak 42/17 å bestille en forvaltningsrevisjon med fokus
på håndtering av habilitet i folkevalgte organ.
Kontrollutvalget ber om at prosjektplan med ressursramme blir lagt frem for kontrollutvalget på
første møte i 2018. Videre ber kontrollutvalget om at endelig rapport blir oversendt til
kontrollutvalgets sekretariat innen 31.05.2018.
Rapporten om håndtering av habilitet i folkevalgte organ i Melhus kommune er bestilt på bakgrunn
av oppslag i media og tidligere saker om habilitetsvurderinger i kontrollutvalget.
Det har vært flere saker oppe til behandling i Melhus kommune som har skapt oppslag i media på
grunn av spørsmål rundt habilitet for folkevalgte. I kontrollutvalgets sak 42/17 presiseres det hvilke
området kontrollutvalget ønsker å se på. Det står følgende:
«Kontrollutvalget ønsker å avgrense forvaltningsrevisjonen til å gjelde politisk nivå.
Saker som kan være aktuelle å se på: E6, masseuttak og deponi, sentrumsplan,
representasjon i styrer i selskaper hvor Melhus kommune har eierinteresser,
gruppemøter under ordinære politiske møter.»
I revidert plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 er temaet habilitet omtalt på følgende måte:
«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. Aktuelle innfallsvinkler kan være om
Melhus kommune gir tilstrekkelig opplæring til folkevalgte vedr. habilitetsreglene, om rutiner vedr.
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habilitet følges før og i møtene, og om administrasjonen har tilstrekkelig kunnskap om
habilitetsreglene.»
Revisjonen har i prosjektplanfasen vært i kontakt med kontrollutvalgssekretariatet vedrørende
bestillingen. Oppsummeringsvis oppfatter revisor at kontrollutvalget er opptatt av følgende:
-

Ønsker en vurdering av om de folkevalgte har fått tilstrekkelig opplæring, herunder om det
foreligger gode rutiner

-

Ønsker en vurdering av hvordan habilitet i konkrete saker er håndtert

-

At forvaltningsrevisjonen skal bidra til at Melhus kommune håndterer habilitetsvurderinger
på en god måte fremover

1.2 Bakgrunnsinformasjon
Kommunene sin oppgave er å yte tjenester og drive myndighetsutøvelse og samfunnsutvikling til
beste for innbyggerne. Kommuner skal være effektive, tillitsskapende og bærekraftige. For at
kommunesektoren skal ha tillit og troverdighet, er det sentralt at de som er involvert i kommunale
beslutninger og saksbehandling opptrer tillitsvekkende og med høy etisk standard.
Kommuneloven og forvaltningsloven har regler om habilitet som skal ivareta dette. En folkevalgt
blir inhabil til å behandle en sak dersom vedkommende har en personlig tilknytning til saken som
kan skape tvil om at den folkevalgte vil behandle saken på en objektiv og upartisk måte.
Et viktig formål med habilitetsreglene er å sikre at det ikke blir foretatt uriktige avgjørelser fordi en
folkevalgt tar utenforliggende hensyn ved forberedelsen eller avgjørelsen av saken.
Habilitetsreglene sikrer derfor partenes rettssikkerhet, ved at det blir foretatt korrekte avgjørelser.
Videre skal habilitetsreglene bidra til å opprettholde tilliten til de som fatter avgjørelsene og til
forvaltningen som helhet. Beslutningstakerne beskyttes mot at det sås tvil om deres troverdighet,
ettersom de slipper å behandle saker der de selv eller deres nærstående har personlige
interesser.
Forvaltningsloven §§ 6 til 10 inneholder bestemmelser om inhabilitet som gjelder generelt for
offentlige tjenestemenn og andre som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan. Disse
bestemmelsene gjelder således for både ansatte og folkevalgte i kommuner.
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Kommuneloven § 40 nr. 3 har bestemmelser om inhabilitet som kommer i tillegg til
forvaltningslovens regler. De gjelder i første rekke for de folkevalgte, men enkelte bestemmelser
gjelder også for de ansatte i kommunen.
Medlemmer av kollegiale organer har plikt til å vurdere sin egen habilitet, og skal i god tid før møtet
melde fra om forhold som har betydning for egen habilitet. Det følger av forvaltningsloven § 8 at i
kollegiale organ er det organet selv som avgjør habilitetsspørsmålet. Den folkevalgte har rett til å
uttale seg om habilitetsspørsmålet før saken tas opp av organet, men vedkommende kan ikke
delta i drøftelsen av inhabilitetsspørsmålet og kan heller ikke være med å stemme. Dersom
habiliteten skal vurderes for flere folkevalgte i samme sak vil samtlige være diskvalifisert fra å
delta i avgjørelsen om sin egen eller andres habilitet. Dersom det i en sak er så mange inhabile
medlemmer at organet ikke er vedtaksført og det ikke er kalt inn varamedlemmer, kan samtlige
medlemmer delta i avgjørelsen av medlemmenes habilitet.
Dersom en folkevalgt er inhabil, må vedkommende fratre ved behandlingen av saken.
Det følger av kommuneloven § 30 nr. 3 at dersom det treffes avgjørelse om at et medlem av
organet er inhabilt skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal fremgå.
Dersom en inhabil folkevalgt deltar i forberedelsen av eller i avgjørelsen av en sak utgjør dette en
saksbehandlingsfeil som kan medføre at vedtaket er ugyldig. Vilkåret for at vedtaket er ugyldig er
at inhabiliteten kan ha hatt betydning for vedtakets innhold. Dersom vedtaket er ugyldig må saken
normalt behandles på nytt.
Informasjonen overfor vil ligge til grunn ved utleding av revisjonskriterier.

2 UNDERSØKELSESOPPLEGGET
I kapittel 2 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i prosjektet.
Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli beskrevet.
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2.1 Avgrensing
Kontrollutvalget har i sak 42/17 presisert at det er ønskelig å avgrense forvaltningsrevisjonen til å
gjelde politisk nivå. Revisor vil derfor avgrense seg fra å undersøke om det er ansatte i
administrasjonen som har vært inhabil ved saksbehandlingen.
Videre nevner kontrollutvalget saker det kan være aktuelt å se nærmere på. Dette gjelder E6,
masseuttak og deponi, sentrumsplan, representasjon i styrer i selskaper hvor Melhus kommune
har eierinteresser og gruppemøter under ordinære politiske møter. Revisor vil ikke se på andre
saker enn de som er nevnt.

2.2 Problemstillinger
2.2.1 Har Melhus kommune gode systemer for å ivareta habilitet i folkevalgte organ
Under denne problemstillingen vil revisjonen gå nærmere inn på om Melhus kommune har gode
systemer for å håndtere habilitetsvurderingen. I vurderingen vil revisor se om kommunen har
oppdaterte rutiner for håndtering av habilitet, og om disse er kjent blant de folkevalgte. Revisor vil
vurdere om rutinen er i samsvar med gjeldene regelverk. Det vil også være relevant å se på om
rådmannen har tilstrekkelig kompetanse til å utarbeide interne rutiner/retningslinjer og har
kompetanse til å bistå og rådgi i tvilsspørsmål.
I vurderingen av om kommunen har gode system vil det også være relevant å se på om det gis
tilstrekkelig opplæring til folkevalgte, både ved nye verv og for å vedlikeholde og oppdatere
kunnskap.

2.2.2 Er kommunens praksis i samsvar med habilitetsreglene i gjeldende regelverk
Under denne problemstillingen vil revisor gå nærmere inn på hvordan de folkevalgte har håndtert
habiliteten i konkrete saker som har omhandlet områderegulering. Det vil være aktuelt å se på
hvordan habilitet har vært håndtert i følgende saker:
-

E6-utbygging,
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-

Masseuttak og deponi

-

Sentrumsplanen

Revisor vil videre vurdere representasjon i styrer i selskaper som kommunen eier, og om disse
representantene opptrer riktig i kommunestyret i saker som omhandler selskapene.
Ved vurderingen av om folkevalgte har vært inhabil i sakene vil det være relevant å se på om
lover, veiledninger og interne retningslinjer er fulgt. Tema vil være eierinteresser, representasjon
i styrer og selskaper, deltakelse i gruppemøter ved kommunestyremøter og om det er andre
forhold som tilsier at vedkommende har vært inhabil. Revisor vil også se på om det er folkevalgte
som feilaktig er erklært inhabil.

2.3 Overordna kriterier (kilder)
I følge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (§7) skal det etableres
revisjonskriterier for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Revisjonskriterier er de krav og
forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Disse
kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området.
Slike autoritative kilder kan være lov, forskrift, forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak (mål og
føringer), administrative retningslinjer, statlige føringer, andre myndigheters praksis, teori eller
reelle hensyn.
I denne forvaltningsrevisjonen er det overordna kriteriet forvaltningsloven og kommuneloven, som
angir lovverket for habilitet for folkevalgte. Kommunal – og regionaldepartementet har utarbeidet
en veileder om habilitet i kommuner, om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven.
Videre er kommuneloven § 23-2 styrende for rådmannens ansvar. Rådmannen skal sørge for at
saker som blir lagt fram for folkevalgte organ er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Videre
skal rådmannen sørge for at administrasjonen blir drevet i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll. Departementet har utgitt
en rapport med tittelen «85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane» om rådmannens
ansvar i henhold til kommuneloven.
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Melhus kommune har utarbeidet interne retningslinjer for møteoffentlighet, habilitetsvurderinger
og protokollføring, som ble sendt ut som informasjonsbrev til folkevalgte i Melhus kommune
01.03.2016.

2.4 Metoder for innsamling av data
Problemstilling 1:
Revisor har mottatt rutinen fra 2016 som gjelder for håndtering av habilitet. Revisor vil etterspørre
tidligere og eventuelle senere versjoner av rutinen.
Videre vil revisor også gjennomgå dokumentasjon for hvordan folkevalgte har fått opplæring i
habilitetsregelverket. Revisor vil og vurdere å sende ut spørreskjema til de folkevalgte.
Det vil være aktuelt å intervjue nøkkelpersoner i administrasjonen som har ansvar for å
tilrettelegge for god håndtering av habilitet og gi faglig støtte til politisk nivå.
Problemstilling 2:
Revisor vil søke å få beskrivelser av hvordan habilitetsregelverket etterleves. Dette blir trolig best
belyst gjennom kvalitative data, da fortrinnsvis intervju med folkevalgte og nøkkelpersoner i
administrasjonen. Revisor vil også vurdere å sende ut spørreskjema til folkevalgte. Opptak av
kommunestyremøter vil være relevant data.
Revisor har mottatt dokumentasjon fra KonSek vedørende E6-saken og massedeponi og
grusuttak. Det vil bli behov for å innhente foreliggende data fra Melhus kommune sine arkiv, for å
supplere i sakene der revisor allerede har fått dokumentasjon, og når det gjelder de øvrige sakene.
Datainnsamling for begge problemstillingene i korte trekk:
-

Gjennomgang av saksdokumenter

-

Gjennomgang av rutiner og protokoller

-

Intervju med nøkkelpersoner i administrasjonen

-

Intervju av folkevalgte

-

Spørreskjema til folkevalgte

-

Opptak av kommunestyremøter
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3 RAMMER FOR REVISJONEN
Anna Ølnes vil være oppdragsansvarlig revisor for prosjektet, og Merete M. Montero vil være
prosjektmedarbeider. Prosjektet gjennomføres innen en timeressurs på inntil 300 timer med avtalt
levering innen 31.05.2018.

Postadresse: Postboks 2565, 7735 STEINKJER
Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no
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Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
26.02.2018

Saknr
03/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/86 - 1
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 30.01.2018
Formannskapet 06.02.2018
Formannskapet 23.01.2018
Formannskapet 09.01.2018
Komite for helse og omsorg 21.02.2018
Komite for teknikk og miljø 08.02.2018
Komite for oppvekst og kultur 07.02.2018
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.
Kontrollutvalgets sekretariat tar høyde for utvalgets gjennomgang av disse sakene i møtet.
Kontrollutvalget fordelte 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
Komite for oppvekst og helse: Anne Marte
Tidligere saker til oppfølging
Rådmannen er bedt om å gi en orientering vedr. kommunestyresak 49/17
Forvaltningsrevisjonsrapport skolehelsetjenesten. Orienteringen er satt opp som egen sak i
dagens møte.
Saker til oppfølging i perioden
Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter,
saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens
fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av utvalgenes vedtak. Saker som er
satt til særskilt oppfølging fremgår av vedlegget.
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Saker for videre oppfølging:
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 01.01.2018-19.02.2018, foreslår
kontrollutvalget at følgende saker videreføres til oppfølging:

Kontrollutvalget i Melhus kommune – saker til oppfølging pr. 19.02.2018:
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
Rådmannens rapportering til Komite for
helse og omsorg, samt komite for oppvekst
og kultur er lagt med som vedlegg til
kontrollutvalgets sak 1/2018 i dagens møte.
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Orientering i
møte
26.02.2018

Møteinnkalling
Kommunestyret

30.01.2018

Kommunestyresalen, Melhus rådhus

16:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Kl. 16.00 – 17.00 Gjennomgang av økonomi- og tjenesteorganiseringen i deler av Helse og
omsorgtjenestene i Melhus (i hovedsak til psykisk utviklingshemmede, psykisk helse og rus, fysio- og
ergoterapitjenester). Orienteringen er ved Agenda Kaupang.

Saksliste
PS 1/18

18/585

Åpent

Delegerte saker tom 23.1.2018
Møte i Kommunestyret den 30.01.2018

PS 2/18

17/5181

Åpent

Interkommunalt IT- samarbeid - felles investering

PS 3/18

14/4390

Åpent

Detaljregulering Planovergang Sanden Plan-ID 2014006 - 2. gangs behandling PlanID 2014006

PS 4/18

15/4586

Åpent

Melhus sparebanks generalforsamling - endring i sammensetning

PS 5/18

18/584

Åpent

Spørsmål til ordfører - kommunestyremøte 30.1.2018 Forbruk - og forsøpling av
plast

Melhus kommune, 23.01.2018
Gunnar Krogstad
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

06.02.2018

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.

Saksliste
PS 9/18

18/717

Åpent

Delegerte vedtak tom 29.1.2018
Møte i Formannskapet den 06.02.2018

PS 10/18

17/2709

Åpent

Modell for finansiering av felles infrastruktur i h.h.til rekkefølgebestemmelser- Ler

PS 11/18

17/5633

Åpent

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

Melhus kommune, 30.01.2018
Gunnar Krogstad
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

23.01.2018

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.

Orienteringer først i møtet
1) Byutredning og videre arbeid med byvekstavtale v/ Lars Aksnes
2) Nye Veier

Saksliste
PS 5/18

18/400

Åpent

Delegerte vedtak tom 16.1.2018
Møte i Formannskapet den 23.01.2018

PS 6/18

17/4174

Åpent

Klagebehandling - Dispensasjon fra krav om detaljregulering i kommuneplanens
arealdel gnr/bnr 238/301 og 238/302

PS 7/18

15/3422

Åpent

Detaljregulering Haugen Plan-ID 2016013 - 1. gangs behandling

PS 8/18

16/1703

Åpent

86/4 Klagesak - Dispensasjon mindre oppfylling Gravråksmoen

Melhus kommune, 16.01.2018
Gunnar krogsta
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

09.01.2018

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.

Saksliste
PS 1/18

18/33

Åpent

Delegerte vedtak tom 2.1.2018
Møte i Formannskapet den 09.01.2018

PS 2/18

18/33

Åpent

Refererte journalposter tom 2.1.2018
Møte i Formannskapet den 09.01.2018

PS 3/18

16/3232

Åpent

Detaljregulering Stavsøra Plan-ID 2016018 - 1. gangs behandling Plan-ID 2016018

PS 4/18

17/4943

Åpent

Stopping av privat planarbeid Øyåsbakkan gnr/bnr 5/2

Melhus kommune, 02.01.2018
Gunnar Krogstad
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Komite for helse og omsorg

21.02.2018

Melhus rådhus, formannskapssalen

09:00 - 00:00

Før møtet blir det to orienteringer:
- Velferdsteknologiprosjektet i Melhus, Midtre Gauldal og Skaun, ved Heidi Pallin Aaring
- Habiliterings- og rehabiliteringsplan for Melhus kommune, ved rådgiver Eilin Eikeland
Etter møte blir det besøk i Lensmannsgården bofellesskap.

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Saksliste
PS 1/18
Åpent

18/1163
Møte i Komite for helse og omsorg den 21.02.2018 - refererte journalposter

PS 2/18
Åpent

18/985
Habiliterings- og rehabiliteringsplan - høring

PS 3/18
Åpent

18/588
Organisering av Melhus kommunes folkehelsearbeid

PS 4/18
Åpent

18/982
Legedekning i Melhus kommune - orientering om status

PS 5/18
Åpent

18/983
MIljørettet helsevern - utvidelse av vertskommuneavtale med Trondheim

PS 6/18
Åpent

18/984
Utskrivningsklare pasienter - oversikt over liggedager i 2017

PS 7/18
Åpent

18/981
Livsglede i sykehjem

PS 8/18
Åpent

18/980
Oppfølging av tilsyn med trusler og vold i hjemmebaserte tjenester

PS 9/18
Åpent

18/979
Ny organisering av helse- og omsorgstjenestene - oppfølging av
organisasjonsgjennomgang
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Møteinnkalling
Komite for teknikk og miljø

08.02.2018

Melhus rådhus, møterom Einar Tambarskjelve 2.etg

10:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Orienteringer først i møtet
30 min
Opprydding i spredt avløp, Fremo
15 min
Forslag til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven
15 min
Melhus kommunes folkehelsearbeid (ifm sak 5/18)

Saksliste
PS 1/18
Åpent

18/720
Delegerte vedtak tom 31.1.2018
Møte i Komite for teknikk og miljø den 08.02.2018

PS 2/18
Åpent

18/720
Refererte journalposter tom 30.1.2018
Møte i Komite for teknikk og miljø den 08.02.2018

PS 3/18
Åpent

18/436
Funksjonsanalyse ny Gimse skole

PS 4/18
Åpent

18/437
Inntekter idrettshaller

PS 5/18
Åpent

18/588
Organisering av Melhus kommunes folkehelsearbeid

PS 6/18
Åpent

17/1173
91/8 Sjenerende støy fra treningssenter, tvangsmulkt

PS 7/18
Åpent

17/4444
Forskrift om hundehold - Revisjon 2. gangs behandling

PS 8/18
Åpent

17/4095
82/1 Deling av landbrukseiendom - klage på vedtak

PS 9/18
Åpent

18/28
Søknad om dispensasjon for kjøring med ATV med og uten belter

PS 10/18
Åpent

17/4535
20/2, 4 og 5 Konsesjon på erverv av fast eiendom - klagebehandling.
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PS 11/18
Åpent

17/3920
Skiltvedtak 01-18 Fartsbegrensning - Møllingvegen - Kommunalveg nr 15

PS 12/18
Åpent

17/3389
72/15 Klage på vedtak om å søke utslippstillatelse.

PS 13/18
Åpent

18/711
ØVRE MØLLEFOSS BRU

FO 1/18
Åpent

18/844
Interpellasjon - Innkreving av vannavgift og etterberegning av vannavgift Åsen
grendahus Komite for teknikk og miljø 08.02.2018

Melhus kommune, 31.01.2018

Mikal Kvaal
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Komite for oppvekst og kultur

07.02.2018

Melhus rådhus

09:00 - 00:00

I forkant av møtet blir det en kort orientering om Sagasti ved kulturkonsulent Line Anni Solbakken.
Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Saksliste
PS 1/18
Åpent

18/864
Møte i Komite for oppvekst og kultur den 07.02.2018 - refererte journalposter

PS 2/18
Åpent

18/864
Møte i Komite for oppvekst og kultur den 07.02.2018 - delegerte saker

PS 3/18
Åpent

17/2061
KULTURMINNEPLAN FOR MELHUS KOMMUNE

PS 4/18
Åpent

16/6062
FLÅVOLLVEGEN - FLÅSÆTERVEGEN

PS 5/18
Åpent

18/437
Inntekter idrettshaller

PS 6/18
Åpent

18/436
Funksjonsanalyse ny Gimse skole

PS 7/18
Åpent

17/5322
Administrativ justering av vedtekter for kommunale barnehager i Melhus

PS 8/18
Åpent

18/588
Organisering av Melhus kommunes folkehelsearbeid

PS 9/18
Åpent

17/3821
Suppleringsvalg, medlemmer av SU- skole og barnehage

Melhus kommune, 31.01.2018

Magnhild Nordbø
møtesekretær

møteleder
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Kontrollutvalgets årsmelding 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
26.02.2018

Saknr
04/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
16/16 - 7
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2017 og legger saken frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2017 til orientering.
Vedlegg
Årsmelding 2017
Saksutredning
Kontrollutvalgets sekretariat har utarbeidet forslag til årsmelding for kontrollutvalget i Melhus
kommune, der vi har oppsummert aktiviteten i kontrollutvalget i 2017. Kontrollutvalget vedtar
sin endelige årsmelding på bakgrunn av utsendt administrativt forslag, samt eventuelle egne
innspill i møtet den 26.02.2018.
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det løpende
tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Utvalget
rapporterer sine saker til kommunestyret løpende gjennom året, men for å oppsummere
foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i kontrollutvalgets virksomhet,
utarbeider kontrollutvalget sin egen årsmelding som legges frem for kommunestyret til
orientering.
Kommunestyret har til enhver tid, men kanskje særlig i tilknytning til behandlingen av
årsmeldingen, anledning til å komme med synspunkter knyttet til kontrollarbeidet i
kommunen.
Kontrollutvalgets arbeid krever et nært og godt samarbeid med kommunestyret,
administrasjonen, revisjonen og sekretariatet. Utvalget kan derigjennom bidra til en
velfungerende forvaltning og tillit til kommunen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å oversende årsmeldingen til
kommunestyret til orientering.
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Årsmelding
2017
Årsmelding
2017
Kontrollutvalget i Melhus kommune
Kontrollutvalget i Melhus kommune
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1.

Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning

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

1.1

Kontrollutvalgets sammensetning i 2017

Medlemmer
Aud H. Kvalvik
Eirik Grøset Sund
Morten Wehn
Sidsel Bodsberg
Anne Marte Høgsnes

Varamedlemmer
Ola Huke
Merethe Draget
Ingrid Gangås Opedal
Ola Edvin Vie
Noralf Pallin Brækken

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

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

1.2

Reglement for kontrollutvalget

Kommunestyret i Melhus kommune vedtok reviderte retningslinjer for kontrollutvalget i april
2012.
Reglementet gir retningslinjer for sammensetning av utvalget, saksbehandling, ressurser og
oppgaver, samt at det pekes på at kontrollutvalget skal arbeide for:
 å sikre god kvalitet i kommunens tjenester
 å sikre god produktivitet og effektiv ressursutnyttelse
 å ivareta innbyggernes rettssikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen
 å sikre at politiske vedtak i Melhus kommune følges opp.
Kommunestyret i Melhus kommune vedtok Retningslinjer for møter i kontrollutvalget som
gjennomføres som høring på sitt møte i desember 2013.

1.3

Rammer for utvalgets arbeid

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

Kontrollutvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i kommunelovens § 77, og i forskrift om
kontrollutvalg av 15.06.2004, men kommunestyret kan konkret be utvalget utføre særskilte
tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll
med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og påse at kommunen har
en forsvarlig revisjonsordning. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at
følgende oppgaver blir utført:
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•
•
•
•
•
•

Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende
måte, avgi uttalelse om årsregnskapet og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet
blir fulgt opp.
Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på en overordnet
analyse, følge og rapportere resultatene fra forvaltningsrevisjonsprosjekter til
kommunestyret.
Gransking eller undersøkelser – på eget initiativ eller etter vedtak i kommunestyret, ta tak
i forhold som kan oppfattes som uønskede eller i strid med mål om en effektiv og
forsvarlig forvaltning av kommunens ressurser.
Selskapskontroll – utarbeide plan for selskapskontroll og føre kontroll med forvaltningen
av kommunens interesser i selskaper.
Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget avgir innstilling om valg av revisjonsordning til
kommunestyret og eventuelt innstiller på valg av revisor.
Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen

Innen disse rammene skal kontrollutvalget utøve tilsynsrollen på vegne av kommunestyret,
for å bidra til god tjenestekvalitet, effektiv ressursutnyttelse og å sikre at politiske vedtak blir
fulgt opp.

1.4

Kontrollutvalgets ressurser

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

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

1.4.3 Økonomi
For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be
kommunestyret om økonomiske rammer som muliggjør en god nok aktivitet. Kontrollutvalget
er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag for kontroll- og
tilsynsvirksomheten i kommunen.
Kontrollutvalgets regnskap
Artsgruppe Tekst

Regnskap
2017

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

48 427
42 087
90 514

Budsjett
2017
63 896
42 000
105 896
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Kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester
Art

Regnskap
2017

Tekst

Budsjett
2017

375

Kjøp fra IKS
1 507 480
1 532 000
SUM DRIFTSUTGIFTER
Kommunestyret vedtok et budsjett på kr. 1.172.000,- til revisjon og kr. 360.000,- til
sekretariatstjenester for 2017.

2.

Arbeid i utvalget

2.1

Møter

Fra 1. juli 2013 er kontrollutvalgets møter åpne på lik linje med øvrige politiske utvalg i
Melhus kommune. Møtene er kunngjort på samme måte som for øvrige politiske utvalg i
Melhus kommune.
Kontrollutvalget i Melhus kommune har i 2017 avholdt 6 møter og behandlet 48 saker, 5 av
saken gikk videre til kommunestyret for endelig behandling.
Fra og med valgperioden 2011-2015 er protokoller fra kontrollutvalgets møter oversendt
kommunestyret som trykt referatsak. Kommunestyret får dermed løpende oversikt over
virksomheten til kontrollutvalget.
Utvalget har et ønske om å ha oppdatert informasjon om kommunens virksomhet, og
samtidig gjøre egen funksjon mer kjent. Ved mange av kontrollutvalgets møter har det vært
gitt orienteringer fra administrasjonen på forskjellige virksomhetsområder i kommunen.
Informasjon fra de som jobber i kommunen og som kjenner forholdene best er vurdert som
spesielt viktig for kontrollutvalget. På den måten får utvalget første hånds kunnskap og
forutsetninger for å gjøre jobben de er satt til.
Kontrollutvalget legger stor vekt på å være synlig og ha god kontakt med kommunens
ledelse. Ordfører og rådmann har deltatt på mange av utvalgets møter, noe kontrollutvalget
oppfatter som en styrke i sitt arbeid.

2.2

Saker

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold de er pålagt å arbeide med,
gjennom kravene i kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg. Hvilket fokus som
velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv.
Kontrollutvalget kan etter anmodning fra kommunestyret, etter innspill fra innbyggere eller på
eget initiativ ta opp forhold ved kommunens virksomhet, og som kan knyttes til utvalgets
tilsynsarbeid.
Kontrollutvalget har i 2017 fått henvendelser fra innbyggere vedr. masseutak og deponi,
samt flere henvendelser vedr. habilitet i Melhus kommune.
Kontrollutvalget har selv bedt om å få orienteringer vedr. varslingsrutiner, samt kraftfond og
næringsfond.
Som et ledd i en samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet Fylkesmannen og
kommunale kontrollutvalg, har kontrollutvalget i Melhus kommune fått rapporter, som
Fylkesmannen utarbeider etter tilsyn i kommunene, fremlagt som orienteringssaker. I 2017
har følgende rapport blitt fremlagt:
 Tilsyn med barn i fosterhjem
 Tilsyn med barnehagemyndighetenes forvaltningskompetanse
 Tilsyn med forvaltningskontroll landbruksforvaltning
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2.3

Deltakelse i relevante fora

Alle medlemmer i kontrollutvalget er invitert til bl.a. samlinger i regi av KonSek Midt-Norge
IKS, NKRF og Forum for kontroll og tilsyn.
For å holde seg oppdatert om informasjon som er aktuell for utvalgets oppgaveløsing deltar
medlemmene på konferanser og samlinger, når det vurderes som relevant og mulig. Av
”faste” arrangement utvalget har vært representert på i 2017 er:
• Norges kommunerevisorforbund sin Kontrollutvalgskonferanse, 1. – 2. februar 2017 på
Gardermoen.
• FKT årsmøte og fagkonferanse, 7. - 8. juni 2017 i Tromsø
• Samling for kontrollutvalg i regi av KonSek Midt-Norge IKS, 7. november 2017. Et
arrangement for kontrollutvalgene i de 14 kommunene og fylkeskommunen KonSek er
sekretariat for.
Kontrollutvalget er medlem i Forum for Kontroll og Tilsyn. Årsmøtet arrangeres i tilknytning til
nasjonal konferanse som blir avholdt i juni hvert år. Kontrollutvalgets leder deltok på
konferansen og årsmøtet.

3.

Revisjon

3.1

Regnskapsrevisjon

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

Kontrollutvalget behandler saker om regnskapsrevisjon på flere møter gjennom året. Det er
etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig revisor i forbindelse med avleggelse
av revisjonsberetning, samt informasjon om planlegging og status for finansiell revisjon og
eventuelle områder det arbeides spesielt med.
Kontrollutvalget har avgitt uttalelse til kommunens regnskap, uttalelsen er fremlagt for
formannskapet og har inngått som beslutningsgrunnlag ved kommunestyrets behandling av
kommunens regnskap for 2016.
Kontrollutvalget anbefalte kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2016 slik det ble
avlagt. Utvalget hadde ingen merknader til regnskapet.

3.2

Forvaltningsrevisjon

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

Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjoner i
kommunen og resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret.
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Kommunestyret vedtok Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 på sitt møte 31.05.2016 i sak
39/2016. Arbeidet med forvaltningsrevisjon har vært høyt prioritert i kontrollutvalget.
Buen sykehjem
Forvaltningsrevisjonsrapport vedr. Buen sykehjem ble behandlet på kontrollutvalgets møte
29. februar 2016 i sak 05/2016, og på kommunestyrets møte 19. april 2016 i sak 24/2016,
følgende vedtak ble fattet:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport ” Buen sykehjem - Medvirkning og
etterlevelse av regelverket” til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapporten som er som følger:
- fremskaffe en oversikt over områder ved Buen sykehjem der det er fare for svikt
eller mangel på oppfyllelse av myndighetskrav, samt en plan med tiltak for å
redusere risikoer
- Iverksette tiltak som sikrer en forutsigbar bruker- og pårørendemedvirkning
- sørge for at alle ansatte er i stand til å identifisere pasienters motstand mot
helsehjelp og at vilkår for bruk av tvungen helsehjelp overholdes
- sørge for at digitale systemer fungerer optimalt, at ansatte har tilstrekkelig
kunnskap og ferdigheter i bruk av dokumentasjonssystemene, og at disse brukes.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 01.09.2016. Anbefalingene oversendes til komite for
helse og omsorg og kommunestyret.
4. Kommunestyret ber om at rådmannen ser forvaltningsrevisjon om Buen sykehjem i
forbindelse med gjennomgangen av helse- og omsorgstjenestene.

Kontrollutvalget behandlet rådmannens tilbakemelding på sitt møte 7. november 2016 i sak
31/2016. Utvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget tar foreløpig rapport, datert 21.06.16, kommunestyrets sak 72/16, til
orientering. Utvalget ser at en rekke tiltak har oppstart høsten 2016. Kontrollutvalget
imøteser en utfyllende statusrapport for hvordan revisors anbefalinger er fulgt opp
innen 01.06.2017.
Kontrollutvalget ønsker å besøke Buen sykehjem for en orientering.
Kontrollutvalget ønsker også en orientering fra Komite for helse og omsorg v/leder.

På kontrollutvalgets møte 8. mai 2017 fikk kontrollutvalget en oppdatert status på de ulike
tiltak/aktiviteter som var satt i gang for å følge opp forvaltningsrevisjonen på Buen sykehjem.
Utvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.
Mobbing i grunnskolen
Forvaltningsrevisjonsrapport vedr. mobbing i grunnskolen ble behandlet på kontrollutvalgets
møte 6. mars 2017 i sak 02/2017, og på kommunestyrets møte 4. april 2017 i sak 24/2017,
følgende vedtak ble fattet:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. mobbing i grunnskolene til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 7.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 1.6.2017.
4. Kommunestyret ber om at forvaltningsrapporten blir lagt frem som sak i komite for
oppvekst og kultur.
 Det skal vurderes å iverksette prøveprosjekt på å forenkle varsling om mobbing.
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Dersom foresatte og elev opplever skolens involvering som utilstrekkelig kan de ta
kontakt med konfliktråd/upartisk part/ instans for tilrettelegging av dialogmøter.

Kontrollutvalget behandlet rådmannens tilbakemelding på sitt møte 12. juni 2017 i sak
17/2017. Utvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp
Skolehelsetjenesten
Forvaltningsrevisjonsrapport vedr. skolehelsetjenesten ble behandlet på kontrollutvalgets
møte 12. juni 2017 i sak 15/2017, og på kommunestyrets møte 20. juni 2017 i sak 49/2017,
følgende vedtak ble fattet:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. skolehelsetjenesten i Melhus
kommune til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 7.1.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen utgangen av 2017.
4. 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.
Kontrollutvalget har mottatt rådmannens redegjørelse til komite for helse og omsorg og
komite for oppvekst og kultur vedr. oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapport om
skolehelsetjenesten. Rådmannens redegjørelsen vil bli lagt med som vedlegg til
kontrollutvalgets sak vedr. rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak (utvalgets
møte 26.02.2018).
Revidert plan for fovaltningsrevisjon
På kontrollutvalgets møte 6. november 2017 ble fokusområdene i plan for
forvaltningsrevisjon 2016-2018 diskutert. Med bakgrunn i henvendelser fra innbyggere,
innlegg i media, samt orienteringer til kontrollutvalget vedr. habilitet, så ønsket utvalget å
revidere planen. Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 ble vedtatt av
kommunestyret 21. november 2017 i sak 88/2017.
Habilitet
Kontrollutvalget bestilte en forvaltningsrevisjon med fokus på habilitet i Melhus kommune på
sitt møte 4. desember 2017 i sak 42/2017.
Ferdig rapport skal behandles på kontrollutvalgets møte 11. juni 2018. Rapporten vil deretter
bli oversendt kommunestyret for endelig behandling på kommunestyrets møte 19. juni 2018.

3.3

Granskinger eller undersøkelser

Kontrollutvalget kan på eget initiativ eller etter vedtak i kommunestyret, ta tak i forhold som
kan oppfattes som uønskede eller i strid med mål om en effektiv og forsvarlig forvaltning av
kommunens ressurser. Slike undersøkelser kan også føre til senere forvaltningsrevisjoner.
Det har ikke vært gjennomført granskninger eller undersøkelser i 2017.

3.4

Selskapskontroll

”Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens eller
fylkeskommunens interesser i selskaper m.m.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av
selskapskontroll.”
Forskrift om kontrollutvalg, kapittel 6
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Plan for selskapskontroll for 2017-2019 ble vedtatt av kommunestyret 20.12.2016 i sak
112/16.
Det er lagt opp til at plan for selskapskontroll rulleres 2 ganger i valgperioden, slik at
kommunestyret får større muligheter til å gi signaler og dermed påvirke prioriteringer som
gjøres.
En forutsetning for å kunne føre kontroll med om kommunens formål med eierskap blir
ivaretatt, er at dette er tilstrekkelig klarlagt fra kommunen sin side. I tillegg er det nødvendig
for å føre kontroll med måten eierskapet forvaltes på, at rutiner for eierstyring er skriftlig
nedfelt.
Melhus kommune har etablert et eget eierskapsutvalg, utvalget har utarbeidet et
eierstrategidokument med informasjon om styrearbeid og informasjon om de enkelte
selskaper Melhus kommune har eierandeler i.
Rapport fra selskapskontroll av Envina IKS ble behandlet på kontrollutvalgets møte 13. juni
2016 i sak 18/2016, og på kommunestyrets møte 25. oktober 2016 i sak 90/2016, følgende
vedtak ble fattet:
1. Kommunestyret tar rapport fra selskapskontroll Envina IKS til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens eierrepresentant i Envina IKS om å:
- Arbeide for å etablere rutiner for valg til styret slik revisjonen anbefaler i rapportens
pkt 7.
- Arbeide for at Envina IKS får etablert en god nok kapasitet til å håndtere full
innsamling av fritidsavfall fra alle 3 eierkommunene.
Denne selskapskontrollen var et samarbeidsprosjekt mellom de tre eierkommunene Melhus,
Midtre Gauldal og Klæbu.
Ordfører orienterte om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak på kontrollutvalgets møte
6. november 2017 i sak 34/2017. Utvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget tar ordførers redegjørelse til orientering.
På kontrollutvalgets møte 6. november 2017 i sak 33/2017 vedtok utvalget at det ikke skulle
bestilles noen selskapskontroll i 2018, men heller bruke timeressursene til
forvaltningsrevisjon på aktuelle områder i kommunen.

4.

Påseansvar overfor revisjon

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

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

5.

Etisk standard

I juni 2009 ble kommuneloven endret og § 1, Lovens formål, fikk tillagt en ny setning:
Loven skal også legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk
standard.

Endringen trådte i kraft 1. juli 2009.
Forvaltningsrevisjon med fokus på etiske problemstillinger har ikke vært et prioritert
fokusområde i 2017. Melhus kommunes etiske retningslinjer ble vedtatt av kommunestyret
21.09.2010.

6.

Avslutning

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

Melhus 26.02.2018
Aud H. Kvalvik (sign)
Kontrollutvalgets leder
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
26.02.2018

Saknr
05/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/66 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Melding om politisk vedtak, Kommunestyrets sak 89/2017
Kemnerkontorets årsrapport 2017
Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget
Etablering av nytt selskap - Revisjonen Midt-Norge SA
Ordfører kan ikke avlyse fastsatte politiske møter
Politikere står fritt til å fortelle fra møter bak lukkete dører
Slik løser du at rådmannen er inhabil
Ulovlig for formannskapet å møtes uten innkalling
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Kommunestyrets sak 89/2017 Valg av revisor.
2. Kemnerkontorets årsrapport 2017
3. Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget.
4. Etalbering av revisjonsselskapet Revisjons Midt-Norge SA.
5. Det er ikke fritt fram for ordfører å avlyse møter i formannskapet.
6. Ordfører kan ikke pålegge politikere taushet om hva som er diskutert i et lukket politisk
møte, utover det som følger av lov.
7. Om rådmannen er inhabil er det viktig at det likevel er faglig kompetanse som bidrar til
saksutredningen.
8. Selv om formannskapet ikke skal fatte vedtak, kan det ikke samles i hemmelighet for å
diskutere politiske saker.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.
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IKT- og serviceseksjonen
Saksbehandler Mari Grongstad
Telefon
72858059
Dato
Saksnr.

29.11.2017
17/5083-5

Kontrollutvalget for Melhus kommune

Melding om politisk vedtak - Valg av revisor
Kommunestyret har i møte 21.11.2017, sak 89/17, fattet følgende vedtak:

Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for Melhus kommune fra 01.01.2018.

Med hilsen
Mari Grongstad
møtesekretær
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur

Tlf 72 85 80 00
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www.melhus.kommune.no
postmottak@melhus.kommune.no

Melhus kommune
Rådhusvegen 2
7224 Melhus
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Eierkommuner i Konsek Trøndelag IKS
v/ordfører og leder i kontrollutvalget

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

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

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

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

Telefon:
468 51 950

Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475
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Ordfører kan ikke avlyse fastsatte politiske møter
Kommunal Rapport 08.01.2018

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

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

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

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

Møtedato
26.02.2018

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/66 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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Saknr
06/18

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

Møtedato
26.02.2018

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/66 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 26.02.2018, godkjennes.
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Saknr
07/18

