Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune
Arkivsak:

18/212

Møtedato/tid:

26.04.2018 Kl 16:00

Møtested:

Rådhuset, møterom 241

Møtedeltakere:
Jomar Aftret, leder
Pål Sture Nilsen, nestleder
Regine Bianca Ness
Bente Rhodèn Forseth
Jan Erik Engan
Forfall:
Andre møtende:
Rådmannen
Kjell Næssvold, 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 19.04.2018

Jomar Aftret (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Eva J. Bekkavik
rådgiver, Konsek Trøndelag
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Sakliste
Saksnr.
08/18
09/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra møte 08.03.2018
Regnskap og revisjonsberetning 2017 Klæbu kommune – Kontrollutvalgets
uttalelse
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Fylkesmannens lukking av tilsyn med tjenesten til eldre i sykehjem - orientering
til kontrollutvalget
Avslutning egenmeldingstilsyn NAV - orientering til kontrollutvalget
Tilsynsrapport kommunal beredskapsplikt og lov om helsemessig- og sosial
beredskap - orientering til kontrollutvalget
Orientering om aktuelle saker
Referatsaker
Eventuelt
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Godkjenning av protokoll fra møte 08.03.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
26.04.2018

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/212 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 08.03.2018 godkjennes.
Utrykt vedlegg:
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 08.03.2018 (utsendt tidligere)

Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.
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Saknr
08/18

Regnskap og revisjonsberetning 2017 Klæbu kommune –
Kontrollutvalgets uttalelse
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
26.04.2018

Saknr
09/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
16/179 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Klæbu kommunes årsregnskap for 2017 oversendes
kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.
Vedlegg
Kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet for 2017
Revisors beretning 2017
Utrykt vedlegg
Klæbu kommmune - Årsrapport 2017

Saksutredning
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget
skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om
årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være
formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir
innstilling til kommunestyret. Administrasjonen er invitert til møtet i kontrollutvalget for å
orientere om regnskap og årsmelding og svare på spørsmål.
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført årsrevisjonen for Klæbu kommune for 2017 i
samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal
revisjonsskikk og vedtatte revisjonsstandarder.
Revisjonsberetning er avgitt 17.04.2018. Revisor konkluderer med at regnskapet er avgitt i
samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den
finansielle stillingen per 31. desember 2017.
Regnskapet for Klæbu kommune viser et mindreforbruk på i overkant av 8 millioner kroner.
Resultatet før finanstransaksjoner (brutto driftsresultat) viser et positivt resultat på i overkant
av 33 millioner kroner. Resultatet før regnskapsmessig bruk og avsetninger til fond (netto
driftsresultat) viser et positivt resultat på i overkant av 30 millioner kroner.
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors beretning og det foreliggende
årsregnskapet for Klæbu kommune for 2017.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor er kontrollutvalgets sekretariat av den
oppfatning at årsregnskapet og årsrapporten for Klæbu kommune gir et forsvarlig uttrykk for
kommunen sin virksomhet i 2017 og Klæbu kommunes økonomiske stilling pr. 31.12.2017.
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for
Klæbu kommune for 2017 som det fremgår av vedlegget ”Kontrollutvalgets uttalelse til
regnskapet for 2017”.
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Til kommunestyret i Klæbu kommune

Kontrollutvalgets uttalelse om Klæbu kommunes årsregnskap for 2017
Kontrollutvalget har i møte 26.04.2018, sak 9/2018, behandlet Klæbu kommunes årsregnskap for
2017.

Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter, noteopplysninger og pliktige budsjettopplysninger.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetningen,
datert 17.04.2017, og administrasjonssjefens årsberetning. I tillegg har oppdragsansvarlig
revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget.
Årsregnskapet for Klæbu kommune for 2017 er avlagt i samsvar med lov og forskrifter og
viser et mindreforbruk på kr. 8.212.527.
Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og
revisjonsberetningen for 2017, mener kontrollutvalget at årsregnskapet og årsberetningen for
2017 totalt sett gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Klæbu kommunes virksomhet for 2017
og for kommunens økonomiske stilling pr. 31.12.2017.
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2017 slik det er avlagt.

Klæbu den 26.04.2018

Jomar Aftret
Leder, Kontrollutvalget

Kopi: Formannskapet
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Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
26.04.2018

Saknr
10/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 030, TI - &20
Arkivsaknr
17/39 - 9
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalgets sekretær og sekretæren for kontrollkomiteen i Trondheim har hatt et
orienteringsmøte, 17.04.2018, vedr. kommunesammenslåingen.
Tema som ble tatt opp var kontrollutvalgets/kontrollkomiteens funksjon vedr. fellesnmenda,
behandling av regnskap for fellesnemdna, fokusområder forvaltningsrevisjon i kommunene,
samt fellesnemnda.
Fellesnemnda følges opp av det enkelte kontrollutvalg, utvalget rapporterer til sitt
kommunestyre hvis det er saker de mener bør tas opp.
Kontrollkomiteens sekretær (Trondheim) undersøker om det skal gis en uttalelse fra
kontrollutvalgene til kommunestyret/bystyret vedr. regnskap 2017 for fellesnemnda.
Det vil være mest aktuelt med en eventuell forvaltningsrevisjon vedr. fellesnemnda i etterkant
av kommunesammenslåingen. Aktuelle fokusområder er samordning av IT-systemer og tap
av kompetanse i enhetene (trolig størst risiko i Klæbu).
Kontrollkomiteen i Trondheim har i sin plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020 bl.a. tatt inn
arbeidsmiljø og kvalitet i sykehjem som fokusområder.
Ordfører orienterte om status vedr. kommunesammenslåingen på kontrollutvalgets møte 26.
oktober 2017 og 8. mars 2018.
Det har ikke vært avholdt møter i fellesnemnda etter kontrollutvalgets møte i mars 2018.
Fellesnemnda har vedtatt følgende møtedatoer for 2018:
Februar
Mai
Juni September Oktober November
27.
2.
19.
4.
2.
20.
29.
30.
Saksfremlegg og protokoll finnes her: https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Saken legges frem som en orienteringssak til kontrollutvalget.
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Fylkesmannens lukking av tilsyn med tjenesten til eldre i sykehjem
- orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
26.04.2018

Saknr
11/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &58
Arkivsaknr
16/137 - 15
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar fylkesmannens avslutning av tilsyn til orientering.
Vedlegg
Fylkesmannens lukking av tilsyn, datert 09.10.2017
Svar fra Klæbu kommune, datert 08.08.2017
Utrykt vedlegg
Kontrollutvalgets sak 12/17 Fylkesmannens rapport fra tilsyn med tjenesten til eldre i sykehjem.
Rapport fra tilsyn med tjenesten til eldre i sykehjem.

Saksutredning
Kontrollutvalget fikk tilsynsrapporten fremlagt til orientering på sitt møte 3. mai 2017.
Rådmann Kjetil Mjøsund var tilstede under utvalgets gjennomgang av rapporten og svarte på
spørsmål fra kontrollutvalget. Tilsynet var på det tidspunkt ikke avsluttet fra fylkesmannen sin
side.
På bakgrunn av dette så får kontrollutvalget, på dagens møte, fremlagt fylkesmannens brev
vedr. avslutning av tilsyn.
Klæbu kommune fikk to avvik etter gjennomført tilsyn:
Avvik 1
Klæbu kommune har ikke sikret at Klæbu sykehjem har rutiner som ivaretar:
a) At beboernes integritet ikke blir krenket.
b) Nødvendig rehabilitering tilpasset den enkeltes tilstand.
c) Ivaretagelse av nødvendig munnhygiene.
d) Tilsynslegens funksjon som rådgivere til enhetsleder i systemarbeid/utviklingsoppgaver.
Avvik 2
Klæbu kommune har ikke sørget for at journal- og informasjonssystemene i Klæbu sykehjem
er i tråd med myndighetskravene.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt brev fra Fylkesmannen og Klæbu kommune for
utfyllende informasjon om avslutning av tilsynet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget gjennomgår fylkesmannens brev
vedr. avslutning av tilsyn til orientering og legger tilsynet til grunn som en del av sin
rutinemessige oppfølging av virksomheten i Klæbu kommune.
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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10

Til:
Fra:
Ingrid Karin Hegvold

Dato:
09.10.2017
Referanse: 2016/4352-720

NOTAT

Fra møte med Klæbu kommune 3/10-17
Til stede: enhetsleder Torill Moe og avd.leder Ann-Kristin Røberg fra Klæbu
kommune. Fra Fylkesmannen møtte ass. fylkeslege Frode Engtrø og seniorrådgiver
Ingrid Karin Hegvold.
Tilbakemelding og gjennomgang av plan for forbedringsarbeid, jf brev fra Klæbu
kommune datert 8/8-17.
1. Fysiske forhold
a. De fysiske forholdene er som ved tilsynet og vil ikke bli endret før nytt
bygg blir ferdig i 2020. Det er imidlertid fokusert på hvordan beboerne
skjermes når de må krysse gangen for å komme på bad/toalett. I
tillegg er det en bevissthet på hvilke beboere som får tildelt det mest
utsatte rommet.
2. Vedlikehold/bedring av fysisk funksjon
a. Fysioterapeut er nå med i tjenesteteam hvor det drøftes inntak av nye
beboere
b. Handlingsplanen for 2018 fokuserer på hverdagsrehabilitering i
sykehjemmet. Det er foreløpig ikke beskrevet tiltak, men de håper på
en god overføring fra hjemmetjenesten som har hatt
hverdagsrehabilitering i fokus over en tid.
c. Sykehjemmet skal også før jul ha holdningsskapende arbeid som tema
for å sikre god kultur i virksomheten.
3. Munnstell/tannpuss
a. Er fokusert i stellebeskrivelser. Har fått god tilbakemelding fra
tannpleier. Er usikker på om det følges opp med munnstell/tannpuss x
2 pr. dag og om det skrives avvik når dette ikke blir utført etter planen.
Ledelsen vil følge opp dette ytterligere.
4. Tilsynslege/Medisinskfaglig rådgiver
a. Ledelsen ønsket større ramme for tilsynslegen, men dette er ikke
aktuelt. Tilsynslegen benyttes i hovedsak til beboerrettet aktivitet.
Kommuneoverlegen brukes i forbindelse med smittevern. Det kom frem
at det er skiftet lege ofte i det siste, men at de nå hadde fått en som
har fast stilling. Det må arbeides mer med å synliggjøre behovet for
lege i forhold til systemrettet arbeid.
5. Journal og dokumentasjon
a. Dette er blitt bedre. De ansatte skal få opplæring i Gerica før årsskiftet.
Tilsynet avsluttes.

E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no
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Internett: www.fylkesmannen.no/st

Organisasjonsnummer: 974764350

139#87‘l ‘137e9364-d449-47ca-b8f9-faac25256b87
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Klæbu kommune

MOTTATT

Helseog omsorg

l l AUG.2017
Fylkesmannen

Sør-Trøndelag
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen
7468 TRONDHEIM

Vår ref
1 l/548-44-H12

Sa/csbe/1:1nd/er/enlzel

Deres

ref

Dato

08.08.2017

TMO/HELS/OMS

Svar - Virksomhetstilsyn
- tilsyn med tjenesten
Tilbakemelding
på effekt av iverksatte tiltak

til eldre i sykehjem

—oppfølging

Klæbu kommune fikk to avvik, og har sendt innplan for lukking av disse.
Status med evaluering av iverksatte tiltak:
Fysiske forhold. Vi har utsatt å flytte tosengsrommet da en pasient med
1.
behov for stor plass ha benyttet dette som enerom de siste månedene. Forheng er ikke
satt opp, men det er en bedret praksis på bruk av skjermbrett, spesielt i forbindelse
med morgen og kveldsstell. Leders vurdering er at det er en god praksis på bruk av
skjermbrettene. Det presiseres at dette er en midlertidig løsning før bygging av nytt
helse og velferdssenter. Det er planlagt byggestart i 2018.
2.
Vedlikehold
og evt bedring av beboernes funksjonsnivå.
Fysioterapeut
er nå med i tjenesteteam annenhver uke. Rehabiliteringstjenesten
er da kjent med nye
pasienter ved oppstart av tjenesten. Vurderes som en forbedring av prosessen pga

tidligere oppstart av trening og plan for opptrening som regel er mulig. Angående
lokaliteter er det en stående avtale om følge til og fra treningsrom hos rehab, men det
er også lagt til rette bedre på sengeposten bl.a med flytting av en ribbevegg til et
område som er bedre egnet enn der den tidligere var plassert.

Munnhygiene er eget punkt i stellebeskrivelsen, og vi har nylig hatt

3.

4.

5.

gjennomgang med tannpleier for den enkelte med tilbakemelding på tilstand og evt
forslag til tiltak for bedring av munnhygiene, til den enkelte pasient.
Tilbakemeldingene var gode.
Tilsynslegefunksjonen.
Det har vært flere skifter med tilsynslege ved
sykehjemmet siste året. Møte er gjennomført for å forbedre praksis. Avtaler og
beskjeder dokumenteres nå via e-link hvis det ikke kan dokumenteres i løpet av
legevisitten. Innkomstrutinen er forbedret etter innspill fra tilsynslegen
Alle journalopplysningene
om en beboer skal samles i en journal. Bedre
praksis på scanning av dokumenter, men mindre aktuelt da det meste kommer

elektronisk. Prosessenfor å ta i bruk tiltaksplaner går sakte, men fremover. Ny modul
er ennå ikke innkjøpt, men planlagt tatt med i budsjett for 2018. Vi er i kontakt med
Trondheim

for å samkjøre bruk av Gerica frem mot sammenslåingen.

Postadresse:

Besøksadresse:

Postboks

Vikingvegen

200

7541 KL/EBU

7540

Klæbu
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Telefon:

Telefaks:

E-post:

72 83 35 00

72 83 35 01

postm0ttak@klabu.k0mmune.no
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i

140#872

13769364-d449-470aAb8f9-faac25256b87

Med hilsen

Torill

Moe

enhetsleder

Kopi:

Siri Ekle Skaanes
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Avslutning egenmeldingstilsyn NAV - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
26.04.2018

Saknr
12/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &58
Arkivsaknr
16/137 - 16
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar fylkesmannens avslutning av tilsyn til orientering.
Vedlegg
Avslutning egenmeldingstilsyn NAV Klæbu
Egenvurderingstilsyn Klæbu kommune - opplysning, råd og veiledning og økonomisk
stønad til unge mellom 17-23 år
Saksutredning
Varsel om tilsyn med tjenestene opplysning råd og veiledning, økonomisk stønad og
kvalifiseringsprogram ved Klæbu kommune ble sendt fra Fylkesmannen 18.03.2016.
Frist for gjennomføring og innsendelse av egenvurderingen ble satt til 1.september 2016.
NAV Klæbu hadde funnet lovbrudd på alle tre områdene tilsynet omfattet, og sendte inn en
beskrivelse av lovbrudd, vurdering av årsak samt plan for lukking av lovbrudd innen fristen.
Oppdatert versjon av egenvurderingsskjemaet ble levert i sluttmøte 28.mars 2017.
Fylkesmannens frist for gjennomføring av plan og tiltak ble satt til 1.september 2017.
Fylkesmannen mottok svar fra NAV Klæbu 4. september 2017.
Fylkesmannen har avsluttet tilsynet i brev av 25.09.2017.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt brev fra Fylkesmannen for utfyllende informasjon
om avslutning av tilsynet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget gjennomgår fylkesmannens brev
vedr. avslutning av tilsyn til orientering og legger tilsynet til grunn som en del av sin
rutinemessige oppfølging av virksomheten i Klæbu kommune.
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Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim
Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01
Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10
Saksbehandler
Grethe Lindseth
Sosial- og helseavdelingen

Innvalgstelefon
79 19 91 82

Vår dato
18.05.2017
Deres dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)
2016/1141-721.0
Deres ref.

Klæbu kommune
Postboks 200
7541 KLÆBU

Egenvurderingstilsyn Klæbu kommune - opplysning, råd og veiledning
og økonomisk stønad til unge mellom 17-23 år
Det vises til varsel om tilsyn med tjenestene opplysning råd og veiledning,
økonomisk stønad og kvalifiseringsprogram ved Klæbu kommune, sendt 18.3.16.
Opprinnelig skulle tilsynet gjennomføres som systemrevisjon, men dette måtte
endres pga stort arbeidsmengde hos Fylkesmannen.
Frist for å gjennomføring og innsendelse av egenvurderingen ble satt til
1.september. Det var da tatt høyde for merarbeidet dette medførte for
kommunen, samt ferieavvikling.
NAV Klæbu hadde funnet lovbrudd på alle tre områdene tilsynet omfattet, og
sendte inn en beskrivelse av lovbrudd, vurdering av årsak samt plan for lukking
av lovbrudd innen fristen 1.sept. Egenvurderingsskjema manglet og
Fylkesmannen etterspurte og purret på dette flere ganger, og fikk dette
ettersendt 8.februar 2017. Oppdatert versjon av egenvurderingsskjemaet ble i
tillegg levert i sluttmøte 28.mars 2017. Bakgrunnen for at møtet var utsatt var
utfordringer med å finne dato som passet deltagende parter.
I sluttmøtet møtte NAV-leder, to veiledere samt kommunalsjef. Kommunens
funn som var skriftliggjort i egenvurderingsskjema ble gått gjennom, hvorpå det
ble dialog rundt praksis og funn. I sluttmøtet fremkom det at NAV Klæbu ikke
hadde startet arbeidet med lukking av lovbrudd slik planen tilsa, og hadde heller
ikke gjennomført de planlagte tiltakene med oppfølging gjennom selvpålagt
egenvurdering. Det fremkom også at veiledere på området ikke var kjent med
planen som var laget.
Fylkesmannen har vurdert funnene og erfaringene fra egenvurderingstilsynet ved
NAV Klæbu, og har konkludert med at tilsynet ikke kan avsluttes før plan for
retting av lovbrudd er gjennomført.
Fylkesmannen setter 1.september 2017 som ny frist for gjennomføring av plan
og tiltak. Innen denne dato ber Fylkesmannen om å få tilsendt en redegjørelse
for hvor langt kommunen er kommet i arbeidet med å lukke lovbruddene,
hvordan dette arbeidet er gjennomført og hvilke erfaringer kontoret har gjort seg
i denne prosessen. Fylkesmannen ber samtidig om en redegjørelse for hvordan
kommunens ledelse skal følge med på og sikre at de planlagte tiltakene virker
etter sin hensikt.

E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no
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Internett: www.fylkesmannen.no/st

Organisasjonsnummer: 974764350
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Dersom det er ønskelig med råd og veiledning i arbeidet med lukking av
lovbruddet, bes undertegnede kontaktes.

Med hilsen

Jan Vaage (e.f.)
fylkeslege

Grethe Lindseth
seniorrådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Kopi:
NAV Klæbu

Postboks 400

7541

KLÆBU
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Tilsynsrapport kommunal beredskapsplikt og lov om helsemessigog sosial beredskap - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
26.04.2018

Saknr
13/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &58
Arkivsaknr
16/137 - 13
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.
Vedlegg
Tilsynsrapport - Kommunal beredskapsplikt og lov om helsemessig- og sosial beredskap
Saksutredning
Kontrollutvalgets sekretariat viser innledningsvis til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag sine
foredrag på samling for kontrollutvalg i 2009 og 2014, der de tok til orde for mer samordning
av tilsynsarbeidet mellom blant annet fylkesmannen og kommunale kontrollutvalg. Som et
ledd i dette er det naturlig å gjøre bruk av tilsynsrapportene som tilsynsmyndighetene
utarbeider etter tilsyn i kommunene.
Fylkesmannens tilsyn vedr. kommunal beredskapsplikt og lov om helsemessig- og sosial
beredskap ble åpnet i brev av 28. juni 2016. Rapport etter tilsyn er publisert på
www.einnsyn.no 14.11.2017.
Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av
bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og lov om helsemessig- og sosial beredskap.
Formålet med tilsynet var å:
• Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i
kommunen (§ 14)
• Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (§ 15)
• Fastslå om kommunen har planer og prosedyrer for uønskede hendelser i helse- og
sosialtjenesten
Det ble ikke funnet avvik under tilsynet.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt tilsynsrapport for utfyllende informasjon om
tilsynet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget gjennomgår fylkesmannens
tilsynsrapport og legger denne til grunn som en del av sin rutinemessige oppfølging av
virksomheten i Klæbu kommune.
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FYLKESMANNEN I SØR – TRØNDELAG
Beredskapsenheten, Kommunal- og samordningsstaben

Rapport etter tilsyn med
kommunal beredskapsplikt
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KLÆBU KOMMUNE
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E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no

Internett: www.fylkesmannen.no/st
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Organisasjonsnummer: 974764350
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1. Hovedkonklusjon

Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap synes godt forankret og
gjennomarbeidet i kommunens ledelse i Klæbu.
ROS analysen er revidert i 2016 og kartlegger risikopotensialt i kommunen på
en enkel og oversiktlig måte.
Beredskapsplanene er alle revidert i 2015. Roller og ansvar er godt
beskrevet og synes godt gjennomarbeidet og forankret i kriseledelsen.
Utfordringene i ROS analysen er godt beskrevet som handlingsplaner i den
overordnede beredskapsplanen.
Kommunen fremstår som en ryddig og engasjert kommune i sitt arbeid med
samfunnssikkerhet og beredskap.
Det er ikke funnet avvik under tilsynet.

2. Tilsynsgruppe




Fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar, tilsynsleder
Seniorrådgiver Siri Ramberg Stav
Rådgiver Kaja Korsnes Kristensen, sekretær

3. Deltakere fra kommunen:









Kirsti Tømmerås, ordfører
Kjetil Mjøsund, rådmann
Steinar Lianes, politisk sekretær og CIM-kontakt
Johnny Nilsen, kommunalsjef helse og omsorg
Harald Torske, kommuneoverlege
Kjersti Utne, intern og ekstern kommunikasjon
Tore Flatmo, beredskapskontakt
Torill Moe, leder for sykehjem og hjemmesykepleie

4. Innledning

Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse
av bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og lov om helsemessig- og
sosial beredskap.
Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i lov 26. juni 2010 om kommunal
beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven) §
29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal beredskapsplikt § 10. Samt
lov om helsemessig- og sosial beredskap og forskrift om
beredskapsplanlegging § 10, jf helsetilsynsloven § 2
Formålet med tilsynet var å:
 Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan
inntreffe i kommunen (§ 14)
 Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (§ 15)
 Fastslå om kommunen har planer og prosedyrer for uønskede hendelser
i helse- og sosialtjenesten
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5. Dokumentunderlag

Generelle dokumenter:
 Kommuneloven
 Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og
sivilforsvar
 Lov om helsemessig- og sosial beredskap
 Kommunehelsetjenesteloven
 Helsepersonelloven
 Sosialtjenesteloven
 Smittevernloven
Sentrale styringsdokumenter:
 St. meld 29 (2011 – 12) Samfunnssikkerhet
Kommunespesifikke dokumenter:
 Overordnet ROS-analyse, vedtatt i kommunestyret 30.04.2015
 Overordnet beredskapsplan, plan for kommunal kriseledelse. Vedtatt i
kommunestyret 25.06.2015, revidert 16.09.2016
 Plan for helsemessig og sosial beredskap, datert 01.06.2015
 Evaluering etter øvelse Klæbu 2014, datert 18.12.2014
 Evaluering og logg øvelse 19.09.16
 Kommuneplan 2010 – 2021. Samfunnsdel. Vedtatt av kommunestyret
09.06.2011
 Kommuneplan 2010 – 2021 Arealdel. Vedtatt av kommunestyret
09.06.2011
 Folkehelseplan, datert 02.10.2014
 Omsorgsplan_klæbu_kommune_2013 – 2035, datert 03.10.2013
 Psykososialt kriseteam for perioden 16.12.15 – 16.12.18
 Smittevernplan, datert juni 2016

6. Gjennomføring av tilsynet

Varsel om tilsyn i brev av 28.06.2016 og epost om endring av tilssynssdato av
31.08.2016. Plan for gjennomføring av tilsynet var vedlagt.
TID

AKTIVITET

PERSONER

STED

09:00 –
09:30

Alle

Møterom

–

Åpningsmøte
med orientering fra Fylkesmannen og generell
orientering fra kommunen
Separate intervju om kommunens
kartlegging av egen risiko
(sivilbeskyttelsesloven § 14), kommunens
beredskapsplan
(sivilbeskyttelsesloven § 15), samt kommunens
arbeid etter
lov om helsemessig- og sosial beredskap
Lunsj

–

Intervju fortsetter

–

Oppsummering for tilsynsgruppen

Tilsynsgruppen

Møterom

–

Sluttmøte

Alle

Møterom

09:30 –
11:30

11:30
12:00
12:00
13:00
13:00
13:30
13:30
14:00
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5-6 intervju med
varighet ca 30.min pr.
intervju

Møterom

4

Innledningsvis informerte tilsynsleder om bakgrunn og plan for tilsynet. Det
ble deretter gitt en kort generell beskrivelse av beredskapsarbeidet i
kommunen etterfulgt av intervju med ordfører, rådmann,
beredskapskoordinator, kommuneoverlege, kommunalsjef for helse og
omsorg og leder for sykehjem og hjemmesykepleie. Intervju av de tre
sistnevnte ble ledet av seniorrådgiver Siri Ramberg Stav, Sosial og
helseavdelingen hos Fylkesmannen.

7. Sammendrag

7.1 Samfunnssikkerhet og beredskap
Klæbu kommune er en liten kommune, og er bevisst sårbarheten dette
medfører. Fram mot kommunesammenslåing har de opprettet dialog med
Trondheim kommune. Dialogen er tett ifm. kommende felles revidering av
helhetlig ROS-analyse som er planlagt i 2017. Det er positivt med tidlig
samarbeid med Trondheim kommune, men Fylkesmannen påpeker at
kommunen fortsatt må kunne jobbe selvstendig med beredskapsarbeid fram
mot sammenslåingen.
Kommunen har en helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse fra 2015. Det er
stort fokus på kvikkleire i kommunen og en rekke sikringstiltak er iverksatt.
Overordnet beredskapsplan ble revidert i september 2016. Kommunen øvde
overordnet beredskapsplan i september 2016, iht krav i forskrift om
kommunal beredskapsplikt.
Kommunen har vedtatt å ha et beredskapsråd. Fylkesmannen anbefaler at
rådet samles og benyttes aktivt ved behov. Kommunen kan med fordel trekke
på flere eksterne aktørerer, både i utarbeiding av planverk og i det generelle
beredskapsarbeidet.
Kommunen anskaffet «Varsling 24» i 2016 og benytter krisestøtteverktøyet
CIM. Kunnskapen om verktøyet kan imidlertid videreutvikles for å styrke
robustheten i kommunens kriseorganisasjon.
7.2 Helsemessig- og sosial beredskap
Klæbu kommune har utarbeidet planverk innenfor området; Psykososialt
kriseteam, Plan for overordnet beredskap- plan for kriseledelse, Plan for
helsemessig og sosial beredskap, Folkehelseplan, Overodnet risiko og
sårbarhetsanalyse, Smittevernplan og Omsorgsplan.
Kommunen har utviklet systemer for å ivareta store hendelser og ulykker. Når
det gjelder mindre hendelser som kan oppstå, f.eks at pasient kommer bort
fra sykehjemmet, mangler det ROS-analyser og prosedyrer som beskriver
hvordan de ansatte skal forholde seg. Fylkesmannen påpeker at slike
prosedyrer på enhetsnivå med fordel kan opprettes og dokumenteres i
kommunens kvalitetssystem. Kommunen har en del flyktninger og asylsøkere.
Det er ikke foretatt en kartlegging av psykososial status hos denne gruppen.
Det er ikke gjennomført egen øvelse på helsemessig- og sosial beredskap i
senere år. I 2014 øvde imidlertid kommunens kriseledelse på branntilløp ved
sykehjem med påfølgende evakuering. Ved behov trekkes kommunelegen inn
i kriseledelsens øvelser, samt at legekontoret øver ofte på akutte hendelser.
Kommunen opplever at nytt nødnett fungerer godt i helseberedskapen.
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8. Merknader og avvik
8.1 Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser
som kan inntreffe i kommunen (§ 14)
Kommunen har en helhetlig ROS analyse som er revidert i 2015 og behandlet
i kommunestyret april 2015.
Kommunen har en ROS-analyse som dekker kravene i sivilbeskyttelsesloven §
14.
Merknad:
Kommunen kunne med fordel involvert flere eksterne aktører i arbeidet med
analysen jmfr. forskriftens § 2, 4. ledd
8.2 Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan
(§ 15)
Kommunen har en beredskapsplan som oppfyller lovens krav, er
revidert/vedtatt i 2015 og er øvet i september 2016.
Kommunen har en beredskapsplan som dekker sivilbeskyttelsesloven § 15.
8.3 Fastslå om kommunen har utarbeidet et planverk for helsemessig
og sosial beredskap
Kommunen har et planverk på helse og sosialområdet som oppfyller lovens
krav og er revidert/vedtatt i 2015.
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Orientering om aktuelle saker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
26.04.2018

Saknr
14/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/212 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Saksutredning
Gjennomgang av medlemmenes innspill vedrørende aktuelle saker fra de politiske
utvalgene, eventuelt innspill fra andre.
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
26.04.2018

Saknr
15/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/212 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Skatteetatens kontrollrapport for 2017
Leveranseavtale - Klæbu
Presisering av leveranseavtalen
Hemmelige gruppeledermøter er ulovlige
Fylkesmannen i Telemark - Møteoffentlighet og gruppeledermøter
Dette samarbeidet er viktig - arbeidslivskriminalitet
Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
Forslag til ny personopplysningslov
NOU 2018:6 Varsling - verdier og vern
Erstatning kan ikke hemmeligholdes
Folkevalgte kan snakke med hvem de vil
Godt arkiv - et politisk ansvar
Hva skjer når grunnlaget for permisjonen blir borte
Signaler må ikke framstå som vedtak
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Skatteetatens kontrollrapport 2017 vedr. skatteoppkreveren for Klæbu kommune.
2. Leveranse mellom Konsek Trøndelag IKS og Klæbu kommune.
3. Fylkesmannen i Telemark mener lukkete gruppeledermøter i Porsgrunn er
ulovlige. Fylkesmannen konkluderer med at gjeldende praksis er i strid med
kommuneloven og hensynene bak møteoffentlighetsprinsippet.
4. Statsminister Erna Solberg inviterte arbeidslivets parter og statlige etater til
toppmøte om arbeidslivskriminalitet 26. februar 2018.
5. Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Rapporten
omhandler kommuners og fylkeskommuners arbeid for å hindre
arbeidslivskriminalitet.
6. Regjeringen har lagt frem et forslag til ny personopplysningslov som styrker
personvernet og skjerper kravene til virksomheter som behandler
personopplysninger.
7. NOU 2018:6 Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet.
8. Dersom en kommune betaler erstatning etter mobbing eller omsorgssvikt, for
eksempel, kan dette ikke holdes hemmelig.Erstatningsutbetalinger kan ikke
unndras offentlighet.
9. Ingen kan instruere en folkevalgt om hvem hun/han skal ta kontakt eller holde
møter sammen med, politikere står fritt til å arrangere møter med personer de
ønsker informasjon fra.
10. Omstridte innkjøpssaker der vesentlige dokumenter er forsvunnet, er bare ett
eksempel på hvilke problemer mangelfull arkivering kan skape for kommunen.
11. Vedtak om tidligere avslutning av permisjon som er gitt av
fylkestinget/kommunestyret, skal i utgangspunktet treffes av dette.
12. Uformelle signaler fra politikerne i orienteringssaker har ingen bindende kraft.
De må ikke framstå som vedtak i møteboka.
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Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.
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Notat
Til:
Kontrollutvalgene i eierkommunene
Fra:
Torbjørn Berglann (torbjorn.berglann@konsek.no)
Dato:
Arkivsaknr:

20.03.2018
17/172-10

Presisering av leveranseavtalen
Leveranseavtalen mellom Konsek Trøndelag og eierkommunene er sendt kommunene for
signering og blir samtidig lagt fram for kontrollutvalgene til orientering.
Avtaleteksten er utformet for å favne hele tjenestespekteret, uavhengig av dagens leveranse til
kommunen. Jeg vil presisere at avtalene ikke endrer den etablerte arbeidsdelingen mellom
revisjon og sekretariat i eierkommunene.

Torbjørn Berglann
daglig leder
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Fylkesmannen: Hemmelige gruppeledermøter er ulovlige
Kommunal Rapport 02.03.2018

Fylkesmannen i Telemark mener lukkete gruppeledermøter i Porsgrunn er ulovlige. – Da
risikerer de å gjøre hele Kommune-Norge til lovbrytere, sier ordfører i Porsgrunn.
I desember 2016 klaget regionsavisen Varden inn Porsgrunn kommune til fylkesmannen, for
at de holdt uformelle og lukkete møter med gruppelederne i bystyret. Fylkesmannen
konkluderer nå med at forsamlingen er et folkevalgt organ, og at det dermed er snakk om
møter som det skal innkalles til på normal måte.
Ordfører i Porsgrunn Robin Kåss (Ap) mener tolkningen er ekstremt streng, og at
kommunene blir strengere behandlet enn sentrale myndigheter. Likevel vil han ikke ta
kampen for de lukkete møtene
– Problemet med å fronte en slik sak er at det gir inntrykk av mindre åpenhet. Jeg tenker at
Kommunaldepartementet, stortingspolitikerne og KS kanskje bør tenke seg litt på hvordan de
bør ha det, sier Kåss, og nevner følgende eksempler på hvorfor han mener at det blir stilt
mindre harde krav til regjeringen:
– Stortinget har drøftet byggesprekk til hundrevis av millioner i lukkete møter. De har
hemmelige møter i regjeringen, hemmelige regjeringsnotater, hemmelige
komitébehandlinger og hemmelige møter i presidentskapet.
Kåss mener for strenge krav til offentlighet kan fungere mot sin hensikt, og føre til uryddighet.
– Hvis vi må føre referat fra alle mulige uformelle sammenkomster, gjør vi dem viktigere enn
de er. Jeg mener det skal være tydelig for innbyggerne hvor beslutningene blir tatt, sier han.
Informasjon er saksbehandling
I vurderingen viser Fylkesmannen til kommunelovens § 31-1: «Enhver har rett til å overvære
møtene i folkvalgte organer». Dermed blir spørsmålet om forsamlingen som møtes er et
folkevalgt organ, og om det i så fall er snakk om møter i lovens forstand.
Ifølge Fylkesmannen er svaret på begge spørsmålene ja.
I sitt tilsvar til klagen nevner Kåss også votering, fraværsregler, folkevalgtreglement og bruk
av replikk og taletid som eksempler på temaer som har blitt diskutert i møtene. Han forklarer
også at han har brukt møtene til å informere «kommende saker som ikke er ferdig», og
nevner ny E-18, Skagerak Energi og kommunereformen som eksempler.
Fylkesmannen mener det at møtene blir brukt til å gi informasjon er «det springende
punkt», som gjør at innholdet må regnes som offentlig saksbehandling og at det
dermed er snakk om møter i lovens forstand.
«Etter Fylkesmannens vurdering endres her møtenes karakter i lovens forstand. Sakene som
ordfører nevner er viktige saker for lokaldemokratiet, og begrunnelsen for å diskutere saker i
opplæringsøyemed bak lukkete dører vil etter vår mening ikke lenger kunne anvende.
Fylkesmannen bemerker at saksbehandling vil kunne skje selv om det formelt sett ikke fattes
et vedtak, og orienteringer fra ordfører knyttet til konkrete saker må anses som en del av den
kommunale saksbehandlingen».
De andre temaene som har blitt tatt opp i møtet er mindre problematiske, etter
Fylkesmannens vurdering: «Det kan være gode grunner til å gjennomføre sammenkomster
med andre formål enn saksbehandling, typisk opplæringsmessige formål. Det er heller ikke
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meningen at reglene om saksbehandling skal være til hinder for bl. a politiske forhandlinger»,
skriver Fylkesmannen i vurderingen.
Uenig med kommuneadvokaten
I tilsvaret til klagen viser Robin Kåss til et avsnitt fra forslag til ny kommunelov (NOU 2016:4),
som han og kommuneadvokaten i Porsgrunn mener tilsier at møtepraksisen er lovlig.
Fylkesmannen tolker det samme avsnittet stikk motsatt, og mener det forklarer hvorfor
møtene er ulovlige.
Kommuneadvokaten i Porsgrunn skriver at «samarbeidende politiske partier eller
enkeltstående partier i kommunen» kan møtes for å drøfte saker før de skal opp i et
folkevalgt organ, «uten at reglene om møteoffentlighet mv. kommer til anvendelse».
Kommunelovutvalget skriver at det skal «ikke være adgang til å omgå
møteoffentlighetsreglene ved at samtlige partier i organet avholder et felles gruppemøte eller
gruppeledermøte før det formelle vedtaket treffes i et ordinært åpent møte».
Fylkesmannen i Telemark oppsummerer: «Etter vår vurdering må uttalelsen ses i lys av at
utvalget uttaler seg om «samarbeidende politiske partier eller enkeltstående partier», ulikt i
vår sak hvor grupperingen består av gruppeleder for alle partier, samt ordfører».
– Skaper uklarhet
Kåss mener Fylkesmannens tolkning får konsekvenser trolig ingen ønsker hvis man følger
prinsippene som ligger til grunn konsekvent.
– Annethvert år har vi en middag i Oslo, og da diskuterer vi forskjellige saker rundt bordet. Er
det et møte som det må annonseres?
Han tror ikke fylkesmannen eller andre som tolker loven på samme vis mener det, men
hevder det blir konsekvensen av vedtakene.
– Ordføreren inviterer og de blir invitert fordi de er folkevalgte. Kriterium to er at man nevner
en politisk sak. Sånn sett vil en middag falle inn, sier Kåss.
Han forteller at han fra nå i stedet kommer til å ta opp sakene i kommunestyret.
– Når det gjelder gruppeledermøtene er det ikke et problem. Vi kutter gruppeledermøtene,
men jeg mener at for Kommune-Norge som helhet blir det skapt mye uklarhet om hva som er
saksbehandling og hva som er et folkevalgt organ.
Mener offentlig innkalling blir uryddig
Ordføreren mener ikke at det er en løsning å ha gruppeledermøter med offentlig innkalling og
referat, og at det vil skape uryddighet.
– Da får man enda et folkevalgt organ, men vi har mange råd og utvalg.
– Hvorfor vil det bli mer uryddig hvis dere tar opp det samme som før, men holder møtene
åpne og offentliggjør innkalling og referat i tråd med Kommuneloven?
– Møtene har vært uformelle arenaer for blant annet tilbakemeldinger på møteledelse og
reglement for møter, og jeg har informert de mindre partiene om saker jeg tror kommer. Det
er vanskelig å gjenskape den uformelle dialogen.
– Tror du folk vil være redde for å si det de mener, hvis slike møter blir holdt åpne?
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– Jeg tror ikke folk er redde, men det blir en annen setting. Hva slags myndighet skal de ha?
Da måtte man vel lagd et sett vedtekter. Det er et helt uformelt forum, hvor de sitter rundt et
bord og snakker om løst og fast.
Skien følger vedtaket
Ordfører i Porsgrunn Hedda Foss Five har også avholdt lukkete gruppeledermøter, og i
Kommunal Rapport argumenterte hun for at strengere krav om innsyn kan gjøre folk redde
for å engasjere seg politisk. I forklaringen hun holdt for kommunens kontrollutvalg viste hun
til Vardens klage, og erklærte at hvis Porsgrunn felt, ville hun ikke lenger holde slike møter. I
stedet kom hun til å ringe rundt til hver enkelt av gruppelederne, om sakene hun ellers ville
tatt opp i plenum.
Kristine Foss i Norsk Presseforbund har tidligere kommentert møtene i Skien til Kommunal
Rapport, og mener de er klart ulovlige. I den artikkelen redegjør hun nærmere for deler av
det lovmessige grunnlaget som også Fylkesmannen viser til, med utgangspunkt i en tidligere
vurdering fra Sivilombudsmannen angående en sak i Arendal. Denne vurderingen er også
blant dem som blir lagt til grunn for saken i Porsgrunn.
I en epost til Kommunal Rapport svarer hun følgende på spørsmål om hvorvidt hun kommer
til å gjøre som forespeilet: «Denne beslutningen gjelder jo praksisen i Porsgrunn, ikke i
Skien. Men jeg finner ingen grunn til å bruke tid og ressurser på en liknende prosess knyttet
til Skiens praksis, og kommer derfor til å bruke andre folkevalgte arenaer til å informere
gruppelederne. Gruppeledermøtene vil derfor utgå».
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Saksbeh.: Tor Arne Hellkås, 35586183
Vår dato
15.02.2018
Deres dato

Vår ref.
2017/4802
Deres ref.

Porsgrunn kommune
Postboks 128
3901 PORSGRUNN
Att. ordfører Robin Kåss

MØTEOFFENTLIGHET - KLAGE PÅ PORSGRUNN KOMMUNES
PRAKTISERING AV GRUPPELEDERMØTER

Fylkesmannen viser til klage oversendt fra redaktør Eirik Haugen i Varden, datert 15.11.2017.
Fylkesmannen har vurdert Porsgrunn kommunes praksis med å gjennomføre
gruppeledermøter bak lukkede dører. Fylkesmannen konkluderer med at gjeldende
praksis er i strid med kommuneloven og hensynene bak møteoffentlighetsprinsippet.

Sakens bakgrunn:
Bakgrunnen for klagen til Fylkesmannen er korrespondanse mellom klager og ordfører i Porsgrunn
kommune knyttet til kommunens praksis med å gjennomføre gruppeledermøter lukket for presse og
allmennhet.
Klager anfører hit at praksisen er i strid med kommunelovens saksbehandlingsregler, og ber om at
Fylkesmannen vurderer hvorvidt kommunens praksis er i samsvar med lovverket.
Den 20.12.2017 ba Fylkesmannen Porsgrunn kommune om å ta stilling til klagers anførsler,
herunder angi det rettslige grunnlaget kommunen mener er gjeldende for praksisen.
I brev av 5.2.2018 redegjør Porsgrunn kommune v/ordfører Robin Kåss for kommunens praksis
knyttet til gruppeledermøter og møteoffentlighet. Brevet er adressert til kontrollutvalget i Porsgrunn
kommune, men oversendt Fylkesmannen som et svar på vårt brev av 20.12.2017.
Fylkesmannens vurdering:
Fylkesmannen er kjent med at kommuners praksis knyttet til lukkede gruppeledermøter har vært
mye omtalt i lokalavisene den siste tiden. Vi presiserer at vi i denne saken kun tar stilling til
praksisen som gjennomføres i Porsgrunn kommune. Det kan således være andre momenter som
medfører at vurderingen ville blitt annerledes i måten andre kommuner praktiserer regelverket på.
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3702 Skien

Besøksadresse
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974 762 684
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Side 2

I henhold til kommuneloven § 31 nr. 1 skal et møte i et folkevalgt organ holdes for åpne dører.
Dette medfører at enhver har rett til å overvære møtene, og unntak kan bare skje dersom det er fattet
vedtak om å lukke møtet etter bestemmelsene i §§ 31 og 31 a.
Hensynene bak reglene om møteoffentlighet er at det skal legges til rette for demokratisk deltakelse
og kontroll. Møteoffentlighet og åpenhet bidrar til større forståelse for de prosesser som skjer innen
den offentlige forvaltning, og medfører at avstanden mellom de folkevalgte og innbyggerne blir
redusert.
En forutsetning for at det skal være snakk om møte etter kommuneloven er at det gjelder et møte i
et folkevalgt organ.
Den første rettslige problemstillingen i saken blir følgelig om gruppeledermøtene er å anse som et
folkevalgt organ i henhold til kommuneloven § 29 nr. 3.
For å avgjøre dette må det foretas en helhetsvurdering av de faktiske forhold.
I prp.152 L (2009-2010) «Endringar i kommuneloven (møteoffentlegheit)» uttales det bl.a. følgende
om begrepet «folkevalgt organ»:
«Om eit organ fell innanfor § 29 nr. 3 eller ikkje, vil derfor vere avhengig av ei konkret vurdering.
Ein må i denne vurderinga mellom anna sjå på kven som har peikt ut det aktuelle organet, kven som
sit i det, og kva oppgåver det har. Det er likevel klart at ein ikkje kan sjå bort frå møtereglane i lova
ved å flytte realitetshandsaminga av saka til eit "formøte", eit "felles gruppemøte" for alle partia
som deltek, eit "seminar", eit "orienteringsmøte" eller liknande, for deretter å gjere det formelle
vedtaket i eit ordinært ope møte»
Deltagerne på møtene i Porsgrunn kommune er gruppeledere og ordfører, og disse personene er
samlet i kraft av sin funksjon som folkevalgte politikere. Det er ordfører som kaller inn til møtene,
uavhengig av om møtet er ønsket av ordfører selv eller av enkelte gruppeledere. Videre er
deltagelsen ikke personlig, men knyttet til vervet som partileder.
Etter Fylkesmannens vurdering tilsier disse momentene at gruppeledermøtene må anses som et
«folkevalgt organ», jfr. kommuneloven § 29 nr. 3.
Den neste rettslige problemstillingen blir om det foreligger et «møte» i kommunelovens forstand.
Møteprinsippet og prinsippet om møteoffentlighet er sentrale prinsipper i norsk lokaldemokrati.
I henhold til møteprinsippet skal folkevalgte organ behandle sine saker og fatte sine avgjørelser i
møter.
Møteoffentlighet sikrer at det er fri adgang for offentligheten til å være tilstede ved møter, og bidrar
til transparens og åpenhet under den kommunale saksbehandlingen.
For å avgjøre om kommunens praksis er et «møte» i lovens forstand må det foretas en vurdering ut
fra hensynene bak møteoffentlighetsprinsippet.
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Side 3

I sitt tilsvar viser ordfører her til sitat fra avsnitt i NOU 2016:4 som argument for at kommunens
praksis ikke er strid med kommuneloven:
«Møter i politiske partier vil etter gjeldende rett og etter utvalgets forslag derfor ikke falle inn
under dette regelverket. Samarbeidende politiske partier eller enkeltstående partier i kommunen
kan etter utvalgets forslag fortsatt møtes for å drøfte ulike saker som siden skal opp i et folkevalgt
organ, uten at reglene om møteoffentlighet mv. dermed kommer til anvendelse. Utvalget mener det
også fortsatt bør være slik at politiske partier kan ha gruppemøter eller gruppeledermøter for å
behandle en sak både før og i tilknytning til folkevalgte møter uten at gruppemøtene anses som
møter i folkevalgte organer. Det bør likevel ikke være adgang til å omgå møteoffentlighetsreglene
ved at samtlige partier i organet avholder ett felles gruppemøte eller gruppeledermøte før det det
formelle vedtaket treffes i et ordinært åpent møte.»
Sitatet det henvises til fremgår av punkt 16.4.4.2 i NOU 2016:4.
Fylkesmannen tolker ordlyden annerledes enn kommunen. Etter vår vurdering må uttalelsen ses i
lys av at utvalget uttaler seg om «samarbeidende politiske partier eller enkeltstående partier», ulikt
i vår sak vår hvor grupperingen består av gruppeledere for alle partier, samt ordfører.
Til støtte for denne tolkingen vises til avsnittets siste setning hvor det heter at «Det bør likevel ikke
være adgang til å omgå møteoffentlighetsreglene ved at samtlige partier i organet avholder ett
felles gruppemøte eller gruppeledermøte før det det formelle vedtaket treffes i et ordinært åpent
møte»
Videre viser Fylkesmannen til side 178 i NOU 2016:4, hvor utvalget uttaler at: «dersom alle
medlemmene av et folkevalgt organ eller representanter for samtlige grupperinger i organet samles
for å drøfte en sak, vil dette måtte anses som et møte i et folkevalgt organ. Møter hvor for eksempel
alle gruppelederne for partiene i kommunestyret møtes for å behandle konkrete saker, vil derfor
etter utvalgets forslag måtte følge reglene om møteoffentlighet.»
Fylkesmannen finner etter dette ikke støtte i utvalgets uttalelser for Porsgrunn kommune sin
praktisering av gruppeledermøter.
I tilsvaret nevner ordfører videre bl.a. organisering av votering, fraværsregler. folkevalgtreglement
og bruk av replikk/taletid som eksempler på temaer i møtene. Videre anføres at dette har en
læringsfunksjon både for ordfører og for gruppelederne.
Fylkesmannen ser at det kan være gode grunner til å gjennomføre sammenkomster med andre
formål enn saksbehandling, typisk opplæringsmessige formål. Det er heller ikke meningen at
reglene om møteoffentlighet skal være til hinder for bl.a. politiske forhandlinger eller
erfaringsutveksling.
På den annen side kan det ikke være slik at bekvemmelighetshensyn, ved at diskusjon og
saksbehandling gjennomføres bak lukkede dører, skal veie tyngre enn prinsippet om at diskusjoner
og vurderinger rundt saker skal nå frem til offentligheten.
Etter Fylkesmannens mening er det springende punkt i saken ordførers opplysninger om at han i
noen tilfeller bruker gruppeledermøtene til å informere om «kommende saker som ikke er ferdig».
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Side 4

Som eksempler nevnes saker som ny E-18, Skagerak Energi og kommunereformen.
Etter Fylkesmannens vurdering endres her møtenes karakter i lovens forstand. Sakene som ordfører
nevner er viktige saker for lokaldemokratiet, og begrunnelsen for å diskutere temaer i
opplæringsøyemed bak lukkede dører vil etter vår mening ikke lenger kunne anvendes.
Fylkesmannen bemerker at saksbehandling vil kunne skje selv om det formelt sett ikke fattes et
vedtak, og orienteringer fra ordfører knyttet til konkrete saker må anses som en del av den
kommunale saksbehandlingen.
Videre viser vi til nevnte NOU 2016:4 hvor det uttales at «løs prat om et tema vil kunne falle
utenfor. Det skal imidlertid ikke veldig mye til før en samtale e.l. anses som en sak dersom hele
organet deltar og det dreier som om noe som er innenfor organets myndighetsområde».
Etter Fylkesmannens mening er det presumptivt kort vei fra en ensidig informering om sakene til at
dette utarter seg til samtale og diskusjon. Temaer som omtales i møtene vil på et senere tidspunkt
omfattes av den saksbehandlingen som de samme personene vil utøve beslutningsmyndighet i.
Videre nevner ordfører bl.a. at gruppeledermøtene i Porsgrunn kommune, i motsetning til i andre
kommuner, ikke er formalisert med hverken innkalling, saksliste eller protokoll.
Fylkesmannen deler anførselen om at en formalisering i form av innkalling, saksliste, protokoll osv.
vil være ytterligere argumenter for at møtet er å anse som et «møte» i lovens forstand. Det kan
likevel ikke være ekskluderende i forhold til prinsippet om møteoffentlighet at det ikke foreligger
f.eks. en offentlig møteinnkalling.
Etter Fylkesmannens mening kan det ikke legges særlig vekt på at møtene formelt sett ikke er
gjennomført i henhold til saksbehandlingsreglene i kommunelovens kapittel 6.
Det må nødvendigvis foreligge en form for innkalling til de respektive deltagerne. Videre er det
høyst påregnelig at det forut for møtene blir informert om bakgrunnen for møtet, herunder hvilke
temaer som skal diskuteres – om enn ikke i en like formell form som bestemmelsene i
kommuneloven krever.
Etter en helhetsvurdering finner Fylkesmannen å legge avgjørende vekt på de grunnleggende regler
om demokratisk kontroll som reglene om møteoffentlighet er basert på. Eventuelle lukkingsgrunner
må ha hjemmel i kommunelovens § 31 og vurderes for det konkrete tilfellet.
Fylkesmannen er etter dette av den formening at praksisen i Porsgrunn kommune med
gruppeledermøter bak lukkede dører er i strid med kommuneloven og hensynene bak
møteoffentlighetsprinsippet.

Med hilsen

Arne Malme
ass. Fylkesmann

Tor Arne Hellkås
seniorrådgiver

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift
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Kopi til:
Varden Pb 2873, Kjørbekk

3702

SKIEN
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- Dette samarbeidet er viktig

- Dette samarbeidet er viktig
Statsminister Erna Solberg inviterte arbeidslivets parter og
statlige etater til toppmøte om arbeidslivskriminalitet 26.
februar. KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen tok opp behovet
for en klargjøring av hvor langt kommunenes kontrollansvar
går.
Publisert 28.02.2018

Toppmøtet er en del av oppfølgingen av regjeringens strategi mot
arbeidslivskriminalitet. I møtet understreket statsminister Erna Solberg at
arbeidslivskriminalitet har store negative ringvirkninger for samfunnet og at den
må bekjempes.
KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen trakk frem verdien av samarbeid i møtet.
- Dette samarbeidet mellom partene er viktig for å bekjempe
arbeidslivkriminalitet.
- Det er også økt bevissthet på dette i vår sektor. Kommunene får «sin del» av
utfordringene der folk havner utenfor det ordinære arbeidsmarkedet og
trenger sosialhjelp.
Kommunene er ikke etterforskere
Det er særlig som oﬀentlige innkjøpere kommuner og fylkeskommuner har et
ansvar og mulighet for å motvirke arbeidslivskriminalitet, men det er
utfordrende.
- Sektoren må bruke sin innkjøpsmakt og stille nødvendig krav og
forventninger til leverandørene. I tillegg må kontrakter følges opp, men
innkjøperne kan ikke pålegges for omfattende oppfølgings- og
kontrollforpliktelser. Kontroll må først og fremst tilligge statlige myndigheter,
kommunene kan ikke være etterforskere, sa Gunn Marit Helgesen.
Samarbeid for oppfølging av kontrakter
KS samarbeider for tiden med Arbeids- og sosialdepartementet og Diﬁ om
utarbeidelse av veiledningsmateriell for oppfølging av oﬀentlige kontrakter.
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6.3.2018

- Dette samarbeidet er viktig

Mulig EU-samarbeid
Kriminaliteten har internasjonale forgreninger og statsministeren har derfor tatt
opp muligheten for samarbeid over landegrensene med EU-kommisjonen.
- Vi støtter opp om det internasjonale samarbeidet og deltar allerede i ulike
internasjonale prosjekter, sa Gunn Marit Helgesen i møtet.
Krever eﬀektive og sterke etater
Under møtet kom det frem at det statlige samarbeidet knyttet til Akrimsentrene har gitt resultater. Samtidig understreket politidirektør Odd
Reidar Humlegård at å utføre forebyggende tiltak, og ikke minst kontroll, krever
eﬀektive og sterke etater.

Bente Stenberg-Nilsen
Avdelingsdirektør




Send e-post
+4791117804
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Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?

Rapporten omhandler kommuners og fylkeskommuners arbeid for å hindre arbeidslivskriminalitet.
Prosjektets hovedformål er å etablere et kunnskapsgrunnlag om kommunesektorens innsats mot
arbeidslivskriminalitet. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Fafo og Samfunnsøkonomisk
analyse.
For å lese hele rapporten, følg denne linken:
http://www.fafo.no/images/pub/2017/20616.pdf
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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.
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NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern

Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet.
Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. november 2016.
Avgitt til Arbeids- og sosialdepartementet 15. mars 2018.
https://www.regjeringen.no/contentassets/bd4f61bba893409a9b715ee1971a0004/no/pdfs/no
u201820180006000dddpdfs.pdf
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Erstatning kan ikke hemmeligholdes
Kommunal Rapport 26.02.2018

Dersom en kommune betaler erstatning etter mobbing eller omsorgssvikt, for eksempel, kan
dette ikke holdes hemmelig.Erstatningsutbetalinger kan ikke unndras offentlighet, sier Jan
Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Kan en kommune hemmeligholde for politikerne eller allmennheten at det er
utbetalt erstatning til en innbygger, for eksempel for mobbing i skolen?
SVAR: Utgangspunktet er at alle vedtak som treffes av kommunale organer, er offentlige.
Vedtak truffet av folkevalgt organ skal føres i møtebok for vedkommende organ, og vedtak
om utbetaling til innbygger skal meddeles i brev til denne.
Både møtebok og slikt brev er saksdokument etter bestemmelsene i offentlighetsloven, se
definisjonen av slike i lovens § 4, og alle kan kreve innsyn i slike dokumenter, hvis ikke annet
«følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov», se lovens § 3.
Hvis vedtaket eller brevet inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, etter
bestemmelsen i forvaltningsloven § 13 om vern av «personlige forhold» eller
forretningshemmeligheter av konkurransemessig betydning, skal dette unntas fra innsyn, i
praksis ved sladding av disse opplysningene i dokumentet.
Resten av dokumentet vil derimot som alminnelig regel være offentlig.
At det er utbetalt erstatning og størrelsen på denne, er ikke en slik opplysning, og vil ikke
kunne unntas fra innsyn. Hvis helt særlige personvernhensyn tilsier det, vil man nok likevel
kunne sladde navnet på mottakeren av erstatningsbeløpet.
Vedtak i administrasjonen må selvsagt også komme skriftlig til uttrykk, herunder ved brev til
den som får erstatning, og dermed slår offentlighetsloven inn.
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Folkevalgte kan snakke med hvem de vil
Kommunal Rapport 05.03.2018

Politikere står fritt til å arrangere møter med personer de ønsker informasjon fra. Ordfører
eller rådmann kan ikke stoppe dette.
Ingen kan instruere en folkevalgt om hvem hun skal ta kontakt eller holde møter sammen
med, påpeker jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: En folkevalgt har tatt på seg det han selv kaller ombudsrollen og arrangert
«småmøter» med ansvarlige i kommunen – folkevalgte og tilsatte - knyttet til plan- og
byggesaker. Kan ordfører eller rådmann forby dette?
SVAR: Ingen kan instruere en folkevalgt om hvem hun skal ta kontakt eller holde møter
sammen med, det være seg folkevalgte eller tilsatte i kommunen. Ingen kan hindre
folkevalgte å delta i slike møter.
Også saksbehandlere i kommunen vil i utgangspunktet kunne delta i slike møter, men bare
så langt rådmann eller etatsjef finner at det ikke er problematisk for gjennomføringen av
saksbehandlingen. Saksbehandler kan bli orientert om ulike forhold og synspunkter, men må
da rapportere tilbake til sin avdeling om hva som har kommet frem. Og hun må ikke gå inn i
noe som kan oppfattes som polemikk eller forhandlinger om saksforholdet.
Ordfører har ikke noen instruksjonsmyndighet om dette, heller ikke overfor tilsatte i
kommunen.
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Godt arkiv – et politisk ansvar
Kommunal Rapport 15.03.2018

Omstridte innkjøpssaker der vesentlige dokumenter er forsvunnet, er bare ett eksempel på
hvilke problemer mangelfull arkivering kan skape for kommunen.
Når dokumenter ikke gjenfinnes, vil en mistanke om ugler i mosen kunne henge ved
saken for alltid.
Det virker nesten som om det er regelen mer enn unntaket; at vesentlige dokumenter ikke
kan gjenfinnes når en trøblete innkjøpssak skal undersøkes.
Grimstad kommune må trolig gi opp forsøket på å finne ut hvordan de første avtalene om
helsekjøp fra et firma med nære forbindelser til ansatte i kommunen, kom i stand – fordi
dokumentene ikke kan gjenfinnes.
I Lenvik gikk kommuneledelsen til retten i et forsøk på å få ta beslag i PC-en til den tidligere
innkjøpssjefen, for å finne viktige dokumenter om innkjøp fra et firma med nære forbindelser
til rådmannen.
Når dokumenter ikke gjenfinnes – og dermed heller ikke sannheten om hvordan avtaler ble
inngått – vil en mistanke om ugler i mosen kunne henge ved saken for alltid. Det er svært
uheldig for tilliten til kommunen.
Slike saker bør være en vekker ikke bare for administrasjonens leder, men også for
politikerne. Dessverre er det å kjempe for at kommunen har en god – og godkjent – arkivplan
neppe en valgvinner eller en sak som plasserer ordføreren på sokkel, om hun for øvrig er
aldri så framoverlent og innovativ.
Men for innbyggernes rettssikkerhet, tilliten til demokratiet og ivaretakelse av kulturarven, er
et godt og sikkert arkiv overmåte viktig. Nettopp derfor må politikerne ta ansvar, og sørge for
de ressursene som skal til for å bevare kommunens «hukommelse» – for samtiden og
ettertiden.
Svakheter avdekkes gjerne først ved forvaltningsrevisjon av journalføring og arkivering, som
en del kommunerevisjoner nå prisverdig gjennomfører.
Arkivverket driver også tilsyn. Tilsynene de gjennomførte i fjor, avdekket i snitt 6,5 lovbrudd
per tilsyn. De vanligste bruddene er mangel på en oppdatert arkivplan. Den skal blant annet
plassere ansvaret for arkiveringen, og gi en oversikt over altarkivmaterialet i kommunen –
også det som ligger i saksbehandlingssystemene, som det kan finnes et titall av i en
kommune.
En annen viktig mangel er at kvalitetssikringen svikter ved at dokumenter ikke blir «låst».
Dermed kan de endres i ettertid, og det vil oppstå tvil om hva som er riktig og om det er gjort
endringer etter at dokumentet ble ferdigstilt.
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Hva skjer når grunnlaget for permisjonen blir borte?
Kommunal Rapport 19.02.2018

Hva skjer når grunnlaget for en permisjon fra et politisk verv faller bort? Kan politikeren bare
gjeninntre i posisjonen igjen?
Vedtak om tidligere avslutning av permisjon som er gitt av fylkestinget, skal i utgangspunktet
treffes av dette, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Vi har en folkevalgt som var fast medlem i fylkestinget og et hovedutvalg.
Vedkommende søkte permisjon etter kommunelovens § 15 pga. studier i utlandet. Søknaden
ble innvilget fram til juni 2018, og to nye personer ble utpekt til å dekke hans verv i
permisjonstiden. Vedkommende ønsker seg nå tilbake i vervene siden studiene i utlandet ble
avsluttet, og viser til at han ikke har grunnlag for permisjon lenger.
Etter min vurdering har han både rett og plikt til å utøve sine folkevalgte verv
etter kommunelovens § 40, og at han derfor skal tilbake til sine verv når vilkårene for å ha
permisjon ikke lenger er tilstede. Jeg tenker også at det heller ikke er nødvendig at
fylkestinget fatter et vedtak om at det er greit å komme tilbake før permisjonstiden er utløpt.
Fritaket har ikke medført at andre måtte søke permisjon fra sine verv eller taper en fast
inntekt. Vervene gir møtegodtgjørelse pr møte.
Bernt svarer
Jeg er usikker på om dette kan gjøres så enkelt. Hvis den folkevalgte bare hadde varslet
forfall til møtene i et visst tidsrom, ville det du sier være riktig. Men når han har søkt om og
fått permisjon i et visst tidsrom ved vedtak av fylkestinget, gjelder denne permisjonen slik det
er fastsatt der, så lenge det ikke senere er vedtatt noe annet. Vedtak om tidligere avslutning
av permisjon som er gitt av fylkestinget, skal i utgangspunktet treffes av dette. Jeg vil
imidlertid tro at det ligger innenfor de brede fullmakter fylkesutvalget har fått ved
delegeringsvedtak, at det kan tre i fylkestingets sted i en kurant sak som dette synes å være.
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Signaler må ikke framstå som vedtak
Kommunal Rapport 12.03.2018

Uformelle signaler fra politikerne i orienteringssaker har ingen bindende kraft. De må ikke
framstå som vedtak i møteboka.
Når det ikke foreligger noe formelt vedtak, bør det ikke brukes formuleringer i møteboka som
kan gi inntrykk av at man har truffet en selvstendig realitetsavgjørelse, sier jussprofessor Jan
Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL 1: En sak er oppført som orienteringssak på sakslista i formannskapet. I møtet
gis det en muntlig orientering og det åpnes for spørsmål og kommentarer, men det foretas
ingen votering. I møteboka blir det ført opp en «presisering» av et tidligere vedtak i
kommunestyret. Her er det altså formannskapet som «presiserer» kommunestyrets vedtak.
Er det greit?
SVAR: Nei, dette er en uheldig formulering. Når det ikke foreligger noe formelt vedtak i
formannskapet, bør det ikke brukes formuleringer som kan gi inntrykk av at man har truffet
en selvstendig realitetsavgjørelse i saken.
Det som har skjedd her, er åpenbart at når formannskapet har blitt orientert om
administrasjonens oppfølging av kommunestyrets vedtak, har medlemmene fått anledning til
å kommentere dette. Det som sies i tilknytning til en slik orientering, har ingen bindende kraft
overfor administrasjonen. Men hvis det framkommer synspunkter som administrasjonen
synes er fornuftige, og som det mener ser ut til å få tilslutning fra et flertall av de folkevalgte,
vil det selvsagt være naturlig å ta utgangspunkt i disse ved den videre oppfølging av
kommunestyrets vedtak.
Hvis ikke det fremmes forslag til formelt vedtak, skal det egentlig bare angis i møteboken at
formannskapet tok redegjørelsen «til orientering». Eventuelt skal det stå at formannskapet
tok redegjørelsen «til etterretning», hvis kommunestyrets vedtak setter bindende rammer for
formannskapets videre arbeid med samme saksforhold.
Men det er nok ikke usedvanlig at man noen ganger føyer inn noen ord der man
oppsummerer det som framtrer som det samlete formannskapets mening om saken. Det blir
da som et mer uformelt «styringssignal», uten direkte bindende kraft. Med andre ord som et
referat fra møtet. Men da må man være nøye på ikke å bruke formuleringer som kan gi
inntrykk av at det er truffet noe formelt vedtak i saken her.
SPØRSMÅL 2: Hvis organet ønsker å treffe en realitetsavgjørelse i en orienteringssak – hva
skal til for at denne blir gyldig?
SVAR: Den utsendte sakslisten er i utgangspunktet ramme for saksbehandlingen i møtet.
Når en sak er oppført på saklisten som «orienteringssak», betyr det at man ikke tar sikte på å
treffe noen form for realitetsvedtak om dette spørsmålet i det aktuelle møtet. Det kan da bare
fremmes forslag som går på den videre saksbehandlingen, f.eks. om spørsmål som
ønskes utredet eller avklart, og eventuelt om når man ønsker saken tilbake til videre
behandling.
Det folkevalgte organet kan også treffe særskilt vedtak om å «løfte opp» en slik
orienteringssak til realitetsbehandling, men det kan bare skje hvis ikke en tredel av organets
medlemmer, eller møtelederen, motsetter seg dette.
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Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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