Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune
Arkivsak:

18/479

Møtedato/tid:

29.11.2018 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 22.11.2018

Jomar Aftret (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag
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Sakliste
Saksnr.
39/18
40/18
41/18
42/18
43/18
44/18
45/18
46/18
47/18

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra møte 25.10.2018
Rådmannens egenevaluering av internkontrollsystemet - orientering til
kontrollutvalget Den finansielle revisjonen i Klæbu kommune - Orientering fra revisor
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Valg av revisor til nye Trondheim kommune
Forslag til møteplan for 2019
Orientering om aktuelle saker
Referatsaker
Eventuelt
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Godkjenning av protokoll fra møte 25.10.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
29.11.2018

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/479 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.10.2018 godkjennes.
Utrykt vedlegg:
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 25.10.2018 (utsendt tidligere)

Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.
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Saknr
39/18

Rådmannens egenevaluering av internkontrollsystemet orientering til kontrollutvalget Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
29.11.2018

Saknr
40/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
14/22 - 20
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Vedlegg
Rådmannens egenevaluering av internkontrollsystemet
Utrykt vedlegg
Kontrollutvalgets sak 5/2015 Forvaltningsrevisjonsrapporten Overordnet internkontroll
Kommunestyrets sak 15/2015 Forvaltningsrevisjonsrapporten Overordnet internkontroll
Kontrollutvalgets sak 37/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Overordnet internkontroll - Rådmannens oppfølging av
vedtak
Kontrollutvalgets sak 35/17 Orientering til kontrollutvalget – rådmannens egenevaluering av internkontrollsystemet

Saksutredning
Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapport Overordnet internkontroll på møte
26.03.2015 i sak 15/2015.
Kommunestyret ba rådmannen følge opp følgende punkter:
1. En større grad av formalisering av risikovurderinger og iverksetting av kontrolltiltak er
hensiktsmessig. Det bør etableres overordnede føringer for gjennomføring av
systematisk risikovurdering knyttet til regelverketterlevelse, måloppnåelse og kvalitet i
tjenesten.
2. Kommunen bør ha en enhetlig praksis for lagring av dokumentasjon, prosedyrer og
rutiner, herunder bruk av QM+.
3. Kommunen bør ha en systematisk/årlig egenevaluering av kommunens
internkontrollsystem.
På kontrollutvalgets møte 1. desember 2016 i sak 37/16 ga rådmannen en orientering til
utvalget vedr. oppfølging av kommunestyrets vedtak.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 37/16:
Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp. Kontrollutvalget ønsker en
årlig orientering fra rådmannen om egenevalueringen av internkontrollsystemet.
Rådmannen orienterte om sin egenkontroll på kontrollutvalgets møte 30.11.2017 (sak 35/17)
Kontrollutvalget ba om en ny orientering fra rådmannen vedr. egenevalueringen av
internkontrollsystemet på kontrollutvalgets siste møte i 2018.
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 15.11.2018 bedt rådmannen i Klæbu kommune om
en ny orientering på utvalgets møte 29.11.2018
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.
Kontrollutvalget må i tillegg diskutere om de vil ha en ny orientering fra rådmannen på slutten
av 2019 eller om de skal lukke saken helt.
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Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 14/22-21
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 15.11.2018

Klæbu kommune
Rådhuset
7540 KLÆBU

Rådmannens egenevaluering av internkontrollsystemet
På kontrollutvalgets møte 01.12.2016 ble det under sak 37/2016
Forvaltningsrevisjonsrapport Overordnet internkontroll – Rådmannens oppfølging av vedtak,
vedtatt å be rådmannen om en årlig orientering vedr. internkontrollsystemet.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Kontrollutvalget ønsker en årlig orientering fra rådmannen om egenevalueringen av
internkontrollsystemet.

Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 37/2016, ber vi herved om at rådmannen i
Klæbu kommune gir kontrollutvalget en orientering vedr. interkontrollsystemet på utvalgets
møte 29.11.2018. Møtet starter kl. 16:00 og avholdes på Rådhuset, møterom 241.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver

Kopi til:
Kontrollutvalgets leder
Ordfører

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Kongensgt. 9
7013 Trondheim
post@konsek.no
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Telefon: 468 51 950
Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Den finansielle revisjonen i Klæbu kommune - Orientering fra
revisor
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
29.11.2018

Saknr
41/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
17/116 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen
uavhengighet.
Vedlegg
Uavhengighetserklæring
Bekreftelse på vandel oppdragsansvarlig revisor
Saksutredning
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.
(Kommuneloven § 77, 4. ledd), samt holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet
(forskrift om kontrollutvalg § 6)
Kontrollutvalgets sekretariat har i den anledning bedt oppdragsansvarlig revisor for Klæbu
kommune om å orientere om planleggingen av revisjonsarbeidet for 2018 og den løpende
revisjonen så langt i året.
Kontrollutvalget vil på denne måten både ha mulighet til å følge opp det arbeidet som gjøres,
forsikre seg om at revisjonen fungerer på en betryggende måte og gi innspill til revisor i
videre arbeid.
Revisors vandel
Det er satt krav om vandelsattest for den som er ansvarlig for revisjonsoppdraget i en
kommune (forskrift om revisjon § 12). For registrerte og statsautoriserte revisorer vil vandel
normalt være kontrollert av finanstilsynet ifm innvilget autorisasjon.
Bekreftelse på revisors vandel er gitt av Revisjon Midt-Norge SA (vedlegg).
Revisors uavhengighet
Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet (forskrift om revisjon
§ 15). Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin
uavhengighet til kontrollutvalget.
Det er gitt begrensninger for alle som deltar i revisjonen av en kommune når det gjelder
andre ansettelsesforhold, styreverv, interessekonflikter og rådgivningstjenester (forskrift om
revisjon § 13 og 14).
Oppdragsansvarlig revisor for Klæbu kommune har vurdert sin uavhengighet (vedlegg).
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors orientering i møtet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til revisors orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget
å ta redegjørelsen, samt revisors vurdering av egen uavhengighet til orientering.
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Bidrar til forbedring

Arnt R. Haugan

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer

Dato og referanse:

Besøksadresse:

Kontaktperson:

Kontrollutvalget i Klæbu kommune

31.10.2018

Fylkets Hus
Seilmakergata 2
7735 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

Endring av oppdragsansvarlig revisor – bekreftelse på kompetanse,
kvalifikasjoner og uavhengighet
Kontrollutvalget skal påse at revisor har kompetanse til å gjennomføre revisjonsoppgavene i henhold
til faglige standarder, og at revisor oppfyller de formelle krav til kompetanse, uavhengighet og plettfri
vandel som stilles i regelverket.
Våre tjenester og kompetanse
Revisjon Midt-Norge SA leverer tjenester innenfor regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon,
selskapskontroll, attestasjonsoppgaver og rådgivning.
Vi har stor kompetanse på offentlig forvaltning og kommunal økonomi. Våre 40 ansatte har erfaring fra
revisjon av 43 kommuner og kjenner kommunene våre og kommunal sektor godt.
Vi har et stort og tverrfaglig kompetansemiljø som består av blant annet:
•

Statsautoriserte revisorer

•

Registrerte revisorer

•

Økonomer

•

Samfunnsvitere

•

Jurister

•

Statsvitere

Vi er underlagt krav til obligatorisk etterutdanning og ekstern kvalitetskontroll fra NKRF.
Oppdragsansvarlig revisor
Oppdragsansvarlig revisor for Klæbu kommune er Kjell Næssvold.
Jeg bekrefter med dette at Kjell Næssvold oppfyller de krav som stilles i forhold til å være
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon.
Vandelsattest er innhentet 24.10.2007.

Med vennlig hilsen

Arnt R. Haugan /s
daglig leder

Direkte  922 539 81 eller  arnt.robert.haugan@revisjonmidtnorge.no
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Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
29.11.2018

Saknr
42/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 030, TI - &20
Arkivsaknr
17/39 - 17
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim 20.11.2018
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim 30.10.2018
Saksutredning
Norges Kommunerevisor Forbund (NKRF) sier i sin veileder vedr. kommunesammenslåinger
at det kan være hensiktsmessig for kontrollutvalget å be om jevnlige orienteringer fra
ordfører og prosjektleder/rådmann om kommunesammenslåingsprosessen.
Ordfører har orientert om status vedr. kommunesammenslåingen på kontrollutvalgets møte
26. oktober 2017 og 8. mars 2018.
Det har vært avholdt to møter i fellesnemnda etter kontrollutvalgets møte i oktober 2018,
saklister følger med som vedlegg til denne saken.
Saksfremlegg og protokoll finnes her: https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender
Neste møte i fellesnemda er berammet til 11. desember 2018.
Fellesnemda vedtok følgende møteplan for 2019 (sak 33/18):
Januar Februar
Mars
April
Mai
Juni August
29.
26.
26.
24.
21.
12.
27.

Oktober
15.

Sekretariat for kontrollutvalget i nye Trondheim kommune
På kontrollutvalgets møte i oktober ble det i sak 35/18 orientert om at valg av
sekretariatsordning ville bli fremmet på kontrollutvalgets møte 29. november som egen sak.
Steinar Lianes, fagsjef Klæbu kommune, har informert om at kommunestyret i Klæbu vil få
en sak, på sitt møte 13.12.2018, vedr. oppsigelse av avtalen med Konsek Trøndelag IKS (fra
og med 01.01.2020).
Fellesnemnda for Klæbu/Trondheim har fått fullmakt til å inngå nødvendige avtaler på vegne
av den nye kommunen (pkt. 11 i mandatet).
På bakgrunn av ovenstående så antar kontrollutvalgets sekretariat at Klæbu kommune anser
det som naturlig at nye Trondheim kommune viderefører ordningen med eget sekretariat
(ansatt i kommunen) for kontrollutvalget.
Kontrollutvalget i Klæbu vil derfor ikke få noen sak om valg av sekretariatsordning i nye
Trondheim kommune slik det ble nevnt i utvalgets sak 35/18.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Saken legges frem som en orienteringssak til kontrollutvalget.
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Trondheim kommune

Møteinnkalling
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim
Møtested:

Formannskapssalen, Trondheim

Møtedato: 20.11.2018

Tid: 09:00

Eventuelt forfall meldes til bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Sakliste
Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 30.10.2018
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt
Saksnr.
PS 34/18

Tittel
Arkiv:18/34801

Opprettelse av stilling som kommunaldirektør for samferdsel,
samfunnssikerhet og beredskap
PS 35/18

Arkiv:18/37373

Fastsetting av utvelgelsesområde for kommunaldirektørstillingene
i nye Trondheim kommune
PS 36/18

Arkiv:18/36727

Retningslinjer for virksomhetsoverdragelse kommunesammenslåingen mellom Trondheim kommune og Klæbu
kommune
PS 37/18

Arkiv:18/15682

Doble adressenavn i Trondheim og Klæbu kommuner Avklaring/anbefaling om navneendring
PS 38/18

Arkiv:18/38406

Nærmiljøråd i bydelen Klæbu

Møteinnkalling, Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim, 20.11.2018
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PS 39/18

Arkiv:17/32239

Klæbu helse- og velferdssenter - orientering og status om
byggeprosjektet
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Trondheim kommune

Møteinnkalling
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim
Møtested:

Formannskapssalen, Trondheim

Møtedato: 30.10.2018

Tid: 09:00

Eventuelt forfall meldes til bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Sakliste
Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 02.10.18
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt
Saksnr.
PS 30/18

Tittel
Arkiv:18/29741

Retningslinjer for innplassering av ledere i nye Trondheim
kommune
PS 32/18

Arkiv:18/35317

Markering av kommunesammenslåing
PS 33/18

Arkiv:18/32630

Møteplan 2019 for politiske organer

Møteinnkalling, Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim, 30.10.2018
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Valg av revisor til nye Trondheim kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
29.11.2018

Saknr
43/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 030, TI - &20
Arkivsaknr
17/39 - 18
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering og legger den frem for fellesnemnda med følgende
innstilling:
Fellesnemnda velger Trondheim kommunerevisjon som revisor for nye Trondheim
kommune.
Saksutredning
Kommuneloven § 78 nr 3 og 4 legger til grunn at det er kommunestyret som avgjør hvilken
revisjonsordning kommunen skal ha og som velger hvem som skal være kommunens
revisor.
Inndelingslova § 26, 5. avsnitt gir imidlertid, ved kommunesammenslåing, anledning til å
delegere denne oppgaven til fellesnemda. Kommunestyret i Klæbu kommune delegerte
denne oppgaven til fellesnemda i sitt møte 02.03.2017 (sak 17/17) jf. fellesnemdas mandat
punkt 5:
Fellesnemnda skal ta stilling til revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra
kontrollutvalgene.
Kommunen kan ifølge kommuneloven § 78 nr. 3 og forskrift om kontrolltrollutvalg § 16 velge
mellom tre alternativer til revisjonsordning:
1. egne ansatte revisorer
2. delta i interkommunalt samarbeid om revisjon
3. inngå avtale med annen revisor
Dagens ordninger
Klæbu og Trondheim kommune har to forskjellige revisjonsordninger i dag. Klæbu deltar i
interkommunalt samarbeid om revisjon, Revisjon Midt-Norge SA, mens Trondheim kommune
har ansatt egne revisorer, Trondheim kommunerevisjon.
Revisjon Midt-Norge SA er en selvstendig revisjonsenhet organisert som et samvirkeselskap
som eies av 43 kommuner og Trøndelag fylkeskommune. Klæbu kommune har et
andelsinnskudd på kr 60 000, tilsvarende 2,14 % av andelskapitalen i selskapet.
Trondheim kommunerevisjon er Trondheim kommunes valgte revisor. Revisjonen er en
kommunal organisasjonsenhet med en uavhengig posisjon når det gjelder rådmannen og
den kommunale administrasjonen. Trondheim kommunerevisjon ble valgt til fellesnemdas
revisor av kommunestyret i møte 11. mai 2017 (sak 25/17).
Bystyret i Trondheim kommune har vært tydelig på at de ønsker å fortsette med egne
ansatte revisorer, også i den nye kommunen.
Kontrollutvalgets sekretariat har fått informasjon om at kommunestyret i Klæbu vil få en sak,
på sitt møte 13.12.2018, vedr. oppsigelse av avtalen med Revisjon Midt-Norge SA (fra og
med 01.01.2020).
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgene i de to kommunene skal ifølge fellesnemndas mandat innstille på valg av
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revisjonsordning for den nye kommunen. Bystyret i Trondheim har tidligere vært tydelig på at
de ønsker å ha egen ansatt revisor, kontrollutvalgets sekretariat legger til grunn at dette også
vil gjelde for nye Trondheim kommune. Klæbu kommune sier opp sin avtale med Revisjon
Midt-Norge SA fra og med 01.01.2020.
Med tanke på ovenstående opplysninger vil sekretariatet råde kontrollutvalget i Klæbu
kommune til å innstille på at fellesnemda velger alternativ en som revisjonsordning, og
dermed at Trondheim kommunerevisjon velges som revisor for den nye kommunen.
Kontrollutvalgets sekretariat og kontrollkomiteens sekretariat har blitt enig om en samstemt
innstilling fra kontrollutvalget/kontrollkomiteen til fellesnemnda for Klæbu og Trondheim
kommuner.
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Forslag til møteplan for 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
29.11.2018

Saknr
44/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/128 - 18
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2019:
Januar Februar Mars
April
Kontrollutvalget
14.

Mai
2.

Juni
13.

August September Oktober November Desember
Kontrollutvalget
19.
31.
28.
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg
nødvendig.
Saksutredning
For å kunne planlegge å gjennomføre kontroll- og tilsynsarbeidet på en best mulig måte er
det nødvendig å fastsette en møteplan for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets møter vil
fungere som milepæler, både for gjennomføring og presentasjon av revisjonsarbeid for
kontrollutvalget, og for oppgaver som er sterkere knyttet til kontrollutvalgets egen virksomhet.
Kontrollutvalget kan i tilknytning til saken diskutere tema for de enkelte møter, dersom det er
ønskelig. Sekretariatet har ut fra erfaringer fra tidligere år, samt lovpålagte oppgaver, lagt inn
noen foreløpige stikkord.
I budsjettet for 2019 har kontrollutvalget budsjettert med å gjennomføre 6 møter i 2019, og
det er naturlig å avvikle 3 på våren og 3 på høsten. Kontrollutvalgets møteplan er tilpasset
møteplanen for kommunestyret.
Utvalget kan løpende gjennom året, vurdere om det er behov for endringer.
Med bakgrunn i forventninger om saker så langt så kan følgende møteplan antydes for 2019:
Januar Februar Mars
April
Mai
Juni
Kommunestyret
7.
7.
4.
16.
6.
Formannskapet
31.
28.
28.
9.
6. 27.
Kontrollutvalget
14.
2.
13.

Kommunestyret
Formannskapet
Kontrollutvalget

August September Oktober November Desember
5.
3.
7.
5.
29.
3. 31.
28.
19.
19.
31.
28.

14. mars 2019
På møte i mars vil kontrollutvalgets årsmelding for kontroll- og tilsynsfunksjonen i 2018
legges frem. Forvaltningsrevisjonsprosjekt vedr. dokumenthåndtering og journalføring i
Klæbu kommune vil være ferdigstilt og klar for behandling i kontrollutvalget.
2. mai 2019
I henhold til forskrift om revisjon skal revisor avgi sin revisjonsberetning innen 15. april, så
fremt årsregnskapet er rettidig avlagt. I så fall vil behandlingen av årsregnskapet, med
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avgivelse av kontrollutvalgets uttalelse bli en viktig sak på møtet i mai.
13. juni 2019
For å følge opp tilsynsarbeidet og for å planlegge resten av året, vil det være hensiktsmessig
å avvikle et møte før sommeren.
19. september 2019
Viktige saker i september er kontrollutvalgets rapportering om sin virksomhet i valgperioden
2015-2019 (til kommunestyret), samt rapport om gjennomført forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll i valgperioden. Videre vil oppfølging av saker stå på agendaen.
31. oktober 2019
På møtet i oktober vil revisor orientere om den finansielle revisjonen for 2019. Oppfølging av
forvaltningsrevisjon dokumenthåndtering og journalføring er også en viktig sak i oktober.
28. november 2019
Sekretariatet foreslår å legge kontrollutvalgets siste møte til 28. november. Tidspunktet er
valgt ut fra at de fleste oppgaver for 2019 da må være ferdigstilt, samtidig kan behandling av
saker 28. november være tidsnok til å kunne få saker fremmet for kommunestyrets aller siste
møte, som er satt opp til 5. desember.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget avvikler 6 møter i 2019. Forslag til
møteplan fremgår av kontrollutvalgssekretariatets innstilling
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Orientering om aktuelle saker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
29.11.2018

Saknr
45/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/479 - 2
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
29.11.2018

Saknr
46/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/479 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Melding om politisk vedtak kommunestyrets sak 55/18
Kontrollutvalget i Tolga mener staten har noe av skylda
Mange barnehager har for få voksne
Møter i lovens gråsone
Inhabilitet, støtteordninger og særegne forhold
NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
1. Kommunestyrets vedtak i sak 55/18 Fellesnemd for Klæbu og Trondheim kommuner –
årsrapport og regnskap 2017
2. Kontrollutvalget i Tolga mener et uklart regelverk er en av årsakene til at kommunen har
havnet i uføre.
3. En rekke norske barnehager har for få voksne og pedagoger i forhold til antall barn.
4. Kan partienes gruppeledere samles til møte bak lukkede dører for å diskutere en sak de
samtidig behandler i kommunestyret?
5. Kan man som kommunestyremedlem stemme for en tilskuddsordning som man senere
kan søke på, eller er man inhabil?
6. Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019 på Gardermoen.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.
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Melding om politisk vedtak – Klæbu kommunestyre
Kommunestyrets møte 18.10.2018

Sak 55/18 Fellesnemd for Klæbu og Trondheim kommuner –
årsrapport og regnskap 2017
Kontrollutvalgets innstilling
Kommunestyret tar fellesnemdas årsrapport og regnskap 2017 til orientering.
Behandling:
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.
Kommunestyrets vedtak
Kommunestyret tar fellesnemdas årsrapport og regnskap 2017 til orientering.
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Tolgasaken: Kontrollutvalget i Tolga mener staten har noe av
skylda
NRK, 22. oktober 2018
Kontrollutvalget i Tolga mener et uklart regelverk er en av årsakene til at kommunen
har havnet i uføre.
Utvalgsleder Marit Gilleberg ville ha kommunen på offensiven igjen da
kontrollutvalget møttes mandag.
– Vi har vært en kommune med træl, nå skal vi bli en kommune med tæl igjen, sa
hun.
Kontrollutvalget vil ha en gjennomgang av hva slags tilbud psykisk
utviklingshemmede i kommunen får i dag. De overlater til Fylkesmannen i Hordaland
å finne ut hva som gikk galt da tre brødre ble diagnostisert som psykisk
utviklingshemmede.
Egen gransking
Fylkesmannen i Hordaland skal gjennomføre en omfattende gransking om hva som
har skjedd i Tolga kommune etter at tre brødre ble diagnostisert som psykisk
utviklingshemmede og satt under verge.
Men kontrollutvalget i Tolga har uavhengig av det, satt i gang sin egen gransking.
Rådmannen fikk frist til sist fredag til å svare på tre spørsmål:
•

På hvilket grunnlag ble diagnosen psykisk utviklingshemming satt i
2013/2014?

•

Har personene som fikk diagnosen psykisk utviklingshemmet den samme
diagnosen i dag, og hvis ikke, hva er årsaken til endringa?

•

Hvordan var kvalitetssikringa og hvilke godkjenningsrutiner fantes når en ba
om midler fra Helsedirektoratet, og som var godkjent av rådmann og revisor?

Uklart regelverk
Et kjernespørsmål er hvordan diagnosen psykisk utviklingshemmet har blitt satt.
Kontrollutvalget overlater denne granskinga til Fylkesmannen i Hordaland. Samtidig
ber de om at rådmannen legger fram skriftlig hvilke rutiner kommunen har på dette
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feltet. I tillegg skal ordføreren bestille en ny forvaltningsrevisjon for å se på det
helhetlige tilbudet til brukerne.
Samtidig mener kontrollutvalget at rundskrivet fra staten om hvordan personer kan
diagnostiseres som psykisk utviklingshemmede er uklart.
Kontrollutvalgets leder Marit Gillberg er klar på at dette er en sak som gjelder hele
landet, ikke bare Tolga.
– Vi har ikke medisinskfaglig kompetanse i kontrollutvalget. Vi må holde oss til det vi
har greie på, sier Gilleberg som mener at regelverket er så vanskelig at mange har
problemer med å skjønne det.
Gilleberg understreker at hun som kommunestyremedlem er opptatt av at kommunen
rydder opp i sine feil.
– Vi skal finne ut hva som gikk galt. Ordfører Ragnhild Aashaug fulgte
kontrollutvalgets møte.
– Jeg synes de har gode konklusjoner. Vi skal fortsette arbeidet med å finne ut hva
som har gått galt. Det statlige rundskrivet som er uklart er en viktig årsak, mener
ordfører Ragnhild Aashaug (Sp).
Kommunalminister Monica Mæland hadde mandag møte med Kommunenes
Sentralforbund (KS) om Tolgasaken. Hun opplyser til NRK at hun etter møtet ikke har
grunn til å tro at det er snakk om misbruk av et system for innrapportering av psykisk
utviklingshemmede.
– Vi er likevel enige om å gjøre en gjennomgang, og at det er riktig på bakgrunn av
det som har kommet fram i media om denne saken, sier hun.
Mæland varslet allerede i forrige uke at hun ønsket en full gransking av Tolgasaken.
Hun sa til NRK at regjeringen vil ha svar på hva som har skjedd, hvordan det har
skjedd, og hva som vil skje videre.
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Rapport: Mange barnehager har for få voksne
En rekke norske barnehager har for få voksne og pedagoger i forhold til antallet barn,
ifølge tall fra 2017. – Ikke godt nok, sier Utdanningsforbundet.
Kommunal rapport 22.oktober 2018
1. august i år trådte regjeringens nye bemanningsnorm for barnehagene i kraft. Den
krever én ansatt per tre småbarn eller seks store barn.
Rapporten, som Klassekampen siterer, er bestilt av Utdanningsforbundet fra
konsulentselskapet Rambøll. Et representativt utvalg barnehager er spurt, med 2.261
observasjoner.
Tallene er fra 2017 – altså før den nye normen trådte i kraft. Men
Utdanningsforbundets nestleder Hege Valås mener tallene i rapporten trolig stemmer
med dagens bilde.
I rapporten går det fram at i 51 prosent av observasjonene var det mer enn tre barn
per ansatt i småbarnsgrupper, og i 31 prosent av tilfellene var det mer enn seks barn
per voksen i storbarnsgrupper. I tillegg var det i en av fem observasjoner ikke
pedagogisk personale til stede.
Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) påpeker overfor NTB at tallene fra
undersøkelsen er fra 2017 og at den nye normen først ble innført for tre måneder
siden.
– Barnehagene har ett år på seg til å innfri kravet til bemanning, sier hun.
Til Klassekampen sier Sjøberg at bemanningsnormen vil gi flere ansatte i barnehager
med lav bemanning.
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Møter i lovens gråsone
Kommunal Rapport 12.11 2018

Kan partienes gruppeledere samles til møte bak lukkede dører for å diskutere en sak de
samtidig behandler i kommunestyret?
Politiske forhandlingsmøter mellom representanter for ulike partigrupper faller normalt
utenfor det som omtales som møter i kommunelovens forstand, forklarer Jan Fridthjof Bernt.
Foto: Magnus Knutsen Bjørke
SPØRSMÅL: Under kommunestyrets behandling av en sak ba lederen for et av partiene om
gruppemøte – og fikk innvilget dette – før kommunestyret fortsatte behandlingen av saken. I
stedet for gruppemøte i dette partiet, ble det imidlertid organisert et «gruppeledermøte» ved
at alle gruppelederne forlot kommunestyresalen og gikk inn på et lukket rom og diskuterte
saken. Et menig medlem som ikke fikk delta i dette møtet, protesterte og fremholdt at her
måtte man følge de ordinære reglene om møter i folkevalgte organer og holde dette klart
atskilt fra kommunestyrets egen saksbehandling.
Er det lovlig å holde slike lukkede møter på denne måten underveis i kommunestyrets
saksbehandling? Vil det bli ryddet opp i dette i den nye kommuneloven?
SVAR: Her er vi klart nok i en gråsone. Gruppemøter i det enkelte parti faller utenfor loven,
og det samme gjør som alminnelig utgangspunkt politiske forhandlingsmøter mellom
representanter for ulike partigrupper. Når man holder møte der representanter fra alle partier
deltar, blir dette likevel vanskeligere. Det kan oppfattes som etablering av en type rådgivende
underutvalg der man langt på vei avgjør realiteten i saken.
Jeg vi likevel holde fast ved at det avgjørende her er skillet mellom politiske forhandlinger og
kommunal saksbehandling, slik at et møte bare er et møte i kommunelovens forstand der det
så å si har «kommunens stempel» på seg, fordi det initieres eller holdes med medvirkning av
administrasjon eller ordfører. Jeg vil derfor tro at en slik samling for «politisk hestehandel» vil
falle utenfor loven så lenge ikke kommunens eget apparat – ordfører eller noen fra
administrasjonen – er involvert.
Kommuneloven 2018 definerer antakelig slike møter som klart utenfor loven, se den
uttømmende oppramsingen av folkevalgte organer i § 5–1 og av andre kommunale organer i
§ 5–2.
Hvorvidt en slik fremgangsmåte er ønskelig, eller egnet til å svekke tilliten til de politiske
beslutningsprosessene, er det i siste hånd velgerne som må ta stilling til.
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Inhabilitet, støtteordninger og særegne forhold
Kommunal Rapport 5.11 2018

Kan jeg som kommunestyremedlem stemme for en tilskuddsordning som jeg selv senere kan søke på,
eller er jeg inhabil?
SPØRSMÅL: En kommune tilbyr kommunalt tilskudd til bønder som har vært rammet av tørke i
sommer. Bøndene må søke og dokumentere tap. Når kommunestyret skal vedta denne ordningen, er
da alle bønder som sitter i kommunestyret og kan søke på tilskudd fra denne ordningen, inhabile?
Hvis ja, gjelder det også dem som har barn eller foreldre, søsken eller svigerforeldre som er bønder og
kan søke på ordningen.
SVAR: Her er det to ulike mulige grunner for inhabilitet som må vurderes.
Det første er om noen av medlemmene i kommunestyret er «part» i saken. I så fall er man uten videre
inhabil etter bestemmelsen i forvaltningsloven § 6 første avsnitt, bokstav a. Begrepet «part» er definert
i lovens § 2, første avsnitt, bokstav e som «person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken
ellers direkte gjelder». Her er det tale om et generelt vedtak om å etablere en støtteordning etter
søknad fra den enkelte, og da er ingen part så langt. Det blir de først når de søker.
Neste spørsmål blir så om det at et medlem er sannsynlig eller mulig søker om slikt tilskudd, blir
inhabil etter bestemmelsen i § 6 andre avsnitt, fordi dette må anses som «særegne forhold … som er
egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Her sies det også at «blant annet skal legges vekt på
om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han
har nær personlig tilknytning til». «Nær personlig tilknytning» må da forstås på samme måte som der
det er spørsmål om noen selv er inhabil av denne grunn, altså i første rekke nærmeste slekt, samt
svoger/svigerinne. Dette kan tilsi at et medlem som er aktuell søker om slikt tilskudd, eller som har
nær personlig tilknytning til noen som vil kunne søke, vil være inhabil. Forutsetningen er imidlertid at
det er tale om «særegne forhold», noe som må forstås som at dette medlemmet av den grunn står i en
særstilling og ikke bare er en av en stor krets personer som vil kunne få fordeler av vedtaket. Det er
mao. ikke slik at alle som eier fast eiendom blir inhabile når man fastsetter satsene for eiendomsskatt,
eller alle som bor i en bydel blir inhabile når det skal anlegges en ny vei som vil gi vesentlig bedre
adkomst dit hun bor.
Her vil det derfor måtte foretas en helt konkret skjønnsmessig vurdering av om den interesse et
medlem har i saken, er så «særegen» at hun blir inhabil. Hvis et stort antall eiendommer er rammet av
tørke, vil det antagelig ikke foreligge inhabilitet. Hvis det bare er et fåtall eiendommer som det kan
være aktuelt å gi slikt tilskudd til, vil eierne og nærstående derimot antagelig være inhabile. Hvor
streng vi skal være her, vil i praksis også avhenge av hvor store tilskuddsbeløp det kan bli tale om.
Her kan det være nyttig å få en juridisk vurdering av de aktuelle medlemmenes forhold i forkant av det
møtet dette skal behandles. Hvis spørsmålet først oppstår under møtet, må man vurdere om saken
bør utsettes for å få avklart dette. En utvei kan også være at det medlemmet spørsmålet gjelder, ber

24

om og får fritak fra å delta ved behandlingen av saken av «vektige personlige grunner», etter regelen i
kommuneloven § 40 nr. 4 om dette.
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
29.11.2018

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/479 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

28

Saknr
47/18

