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Roar Kjerstadmo (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Helene Hvidsten
Rådgiver, Konsek Trøndelag
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Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Orientering fra rådmannen om oppfølging av avvik
Orientering fra hovedtillitsvalgt om oppfølging av avvik
Statusrapportering finansiell revisjon 2018
Forslag til møteplan for 2019
Plan for forvaltningsrevisjon 2019
Plan for selskapskontroll 2019
Referatsaker
Eventuelt

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hemne kommune
Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/504 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.
Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.
Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

Møtedato
12.12.2018

Saknr
37/18

Orientering fra rådmannen om oppfølging av avvik
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
12.12.2018

Saknr
38/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/27 - 20
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
I kontrollutvalgets møte den 1.11.18 kom det frem at utvalget ønsker å få en orientering fra
rådmannen om rutinene for oppfølging av avvik på sykehjemmet, jf. sak 30/18.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Orientering fra hovedtillitsvalgt om oppfølging av avvik
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
12.12.2018

Saknr
39/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/27 - 21
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
I kontrollutvalgets møte den 1.11.18 kom det frem at utvalget ønsker å få en orientering fra
hovedtillitsvalgt om rutinene for oppfølging av avvik på sykehjemmet, jf. sak 30/18.
Hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet, Inge Heimsbakk orienterer kontrollutvalget i dagens møte.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Statusrapportering finansiell revisjon 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
12.12.2018

Saknr
40/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
17/147 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Bekreftelse på vandel Hemne kommune
Saksutredning
Kontrollutvalget skal sørge for at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende
måte, jf. kommuneloven § 77, nr. 4. For at utvalget skal kunne ivareta dette ansvaret legger
revisjonen frem planene for revidering av regnskapet for 2018 i Hemne kommune.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Inge Storås (Revisjon Midt-Norge SA) vil redegjøre for
revisjonsstrategien for 2019, og det vil bli gitt en gjennomgang av status for den finansielle
revisjonen per. november 2018. Utvalget vil få informasjon om revisors overordnede
vurderinger av risikobildet, hvordan revisjonen skal gjennomføres og eventuelle
fokusområder for revisjonsoppdraget.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Bidrar til forbedring

Arnt R. Haugan

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer

Dato og referanse:

Besøksadresse:

Kontaktperson:

Kontrollutvalget i Hemne 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 Hemne kommune er Inge Storås.
Jeg bekrefter med dette at Inge Storås oppfyller de krav som stilles i forhold til å være
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon.
Vandelsattest er innhentet 19.04.2006.

Med vennlig hilsen

Arnt R. Haugan /s
daglig leder

Direkte  922 539 81 eller  arnt.robert.haugan@revisjonmidtnorge.no

Forslag til møteplan for 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
12.12.2018

Saknr
41/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/140 - 20
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for 2019:
13. februar
24. april
29. mai
28. august
16. oktober
27. november
Møtestart er kl. 9
Leder kan vurdere om det er behov for flere eller færre møter i løpet av året.
Vedlegg
Årsplan for kontrollutvalget i Hemne
Saksutredning
Kontrollutvalget må vedta møtetidspunkt for 2019. Utvalget i Hemne har vanligvis tre møter i
halvåret. Kontrollutvalgets møter bør ta hensyn til kommunestyrets møter. Formannskapet og
kommunestyret har vanligvis møter på tirsdager, og kontrollutvalget har sine møter på
onsdager for å unngå kollisjon. Videre legges møtene utenom skoleferier, kurs og samlinger
for kontrollutvalgsmedlemmene.
En viktig oppgave for kontrollutvalget er å avgi uttalelse om årsregnskapet før
formannskapets og kommunestyrets behandling, jf. kontrollutvalgsforskriften § 7. Utvalgets
uttalelse skal være avgitt før vedtak i kommunestyret. Revisjonen har frist til den 15. april
med å levere revisjonsberetning. Kopi av uttalelsen skal være sendt formannskapet tidsnok
til at det kan tas hensyn til den før formannskapet avgir innstilling om årsregnskapet til
kommunestyret.
I Hemne blir det tatt sikte på å behandle regnskapet i formannskapet tidlig i mai, som følge
av dette legges det opp til et møte i kontrollutvalget den 24. april, og kontrollutvalget avgir
uttalelse til årsregnskapet i dette møtet.
Kontrollutvalget vedtar følgende møtedatoer for våren 2019:
13. februar
24. april
29. mai
28. august
16. oktober
27. desember
Møtestart er kl. 9

Foreløpig oversikt over møter i kontrollutvalget, kommunestyret og formannskapet i 2019.
Møteplan for andre halvår er ikke vedtatt for kommunestyret og formannskapet:
Kontrollutvalget
januar
februar
mars
april
mai
juni
juli
august
september
oktober
november
desember

13.
24.
29.

Kommunestyret
29.
26.
26.
21.
18.

Formannskapet
15., 29.
12., 26.
12., 26.
9.
7., 21.
4., 18.

28.
16.
27.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta forslag til møteplan for 2019.

Plan for forvaltningsrevisjon 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
12.12.2018

Saknr
42/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 217
Arkivsaknr
16/75 - 12
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til innstilling.
Vedlegg
FR plan 2014-2015 Hemne
Saksutredning
Kontrollutvalget må vedta en ny plan for forvaltningsrevisjon for 2019. Det er bestilt en
forvaltningsrevisjon av internkontroll og avvikshånderting som skal leveres den 15. februar
2019. Når denne er levert vil kontrollutvalget i Hemne ha ressurser til å få gjennomført en
forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll til i 2019. En mulig løsning er derfor å rullere
gjeldene plan og revidere ett av områdene i denne.
Under vises en oversikt over revisjoner som er gjennomført i kontrollutvalgets valgperiode.
Kontrollutvalget bestemmer hvilke av områdene de vil ha med i ny plan. Ny plan vedtas i
første kontrollutvalgsmøte i 2019.
Plan for forvaltningsrevisjon 2014-2015
Prioriterte områder
1.Effektivitet og kvalitet i saksbehandling
2.Personalpolitikk og kompetanse
3.Internkontroll og styring
Uprioriterte områder
NAV
Omdømme og attraktivitet
Forebyggende innsats overfor barn og unge
Samhandlingsreformen
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018
Prioriterte områder
1.Samhandlingsreformen
2.Internkontroll og avvikshåndtering
3.Kommunen som barnehagemyndighet
Uprioriterte områder
Offentlige anskaffelser
NAV
Omdømme og attraktivitet
Dispensasjon og ulovlighetsoppfølging

Ikke revidert
Bestilt 3.9.15
Ferdig rapport ble behandlet 4.05.16
Ikke revidert
Ikke revidert
Ikke revidert
Ikke revidert
Ikke revidert

Bestilt 18.01.17
Ferdig rapport ble behandlet 27.02.18
Bestilt 19.06.18
Ikke revidert
Ikke revidert
Ikke revidert
Ikke revidert
Ikke revidert

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler utvalget å vedta hvilke områder de ønsker skal være med i ny plan
for forvaltningsrevisjon for 2019.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
FORVALTNINGSREVISJON 2014-2015
2014

Hemne kommune
Innstilling
ling fra kontrollutvalget

1 Om forvaltningsrevisjon
I henhold til kommuneloven § 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at
…kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.
Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning
foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger.
Dette innebærer et ansvar for kontrollutvalgene, for at følgende oppgaver utføres:
o
o
o

regnskapsrevisjon
forvaltningsrevisjon
selskapskontroll

Forvaltningsrevisjonens innhold er utdypet i forskrift om revisjon § 7 første ledd:
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak
og forutsetninger. Herunder om
a)
forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets
vedtak og forutsetninger,
b)
forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt
på området,
c)
regelverket etterleves,
d)
forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
e)
beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med
offentlige utredningskrav
f)
resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets
forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.
Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et viktig verktøy for kommunens øverste politiske organ for
å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som oppnås.

1.1 Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon
Kommunestyret er oppdragsgiver for forvaltningsrevisjonen. For å sikre at den revisjonen som
utføres er i tråd med kommunestyrets ønsker og behov, skal dette i følge kontrollutvalgsforskriften §
10 vedta en egen plan for forvaltningsrevisjon, hvor det angis prioriteringer for en gitt periode:

§ 10. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av
året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller
fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i
planperioden.
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller
fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å
identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.
Denne planen er utarbeidet for perioden 2012-2013. Kontrollutvalget vil underveis i perioden
eventuelt vurdere om det må gjøres omprioriteringer, eller om planen må oppdateres.

Denne planen er basert på dokumentet overordnet analyse, utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariat
Midt-Norge IKS.

1.2 Gjennomføring av forvaltningsrevisjonene
Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge IKS. De vil stå for den praktiske utføringen av
forvaltningsrevisjonsprosjektene. Prosjektene utføres i tråd med kommuneloven § 78, forskrift om
revisjon i kommuner og fylkeskommuner og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon vedtatt av
Norges Kommunerevisorforbund.
Kontrollutvalget vedtar med bakgrunn i planen mer konkrete bestillinger av prosjekter, og følger opp
disse overfor revisjonen. Kontrollutvalget gis anledning til å fravike planen, dersom de finner det
nødvendig. I så tilfelle rapporteres det om eventuelle endringer til kommunestyret.

1.3 Oppfølging og rapportering
I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til kontrollutvalget om
resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er kontrollutvalget tillagt ansvar for å
rapportere om sitt arbeid til kommunestyret. Kontrollutvalget legger normalt rapport for det enkelte
prosjekt fortløpende frem for kommunestyret, i tillegg til at den samlede aktiviteten innenfor
forvaltningsrevisjon omtales i kontrollutvalgets årsmelding.

2 Prioriterte områder i planperioden
Her angis prioriterte områder for forvaltningsrevisjon, med forslag til mulig innretning på
prosjektene.
Prosjektene er vurdert på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderingene i den overordnede
analysen. Det er prioritert totalt 3 prosjekter, mens to prosjekter er vurdert som aktuelle, men ikke
prioritert i denne planperioden.
Det er i prioriteringene også tatt hensyn til områder der det har vært gjennomført lite
forvaltningsrevisjon i tidligere år, hvorvidt forvaltningsrevisjon anses å være et godt virkemiddel til å
forbedre kvaliteten på området og eventuelle signaler fra politisk hold om hvor det er ønskelig med
mer kunnskap.
Utdypingene av innretning må ses på som eksempler på muligheter, ikke et bindende forslag til
utforming av prosjektene.

Område
Effektivitet og kvalitet i saksbehandlingen

1

Som forvaltningsorgan, tjenesteleverandør, ressursfordeler og myndighetsutøver griper
virksomheten til kommunen inn i store deler av lokalsamfunnet. Ulike former for
saksbehandling utgjør også en stor del av kommunens arbeidsoppgaver. For både
innbyggerne og kommunen som organisasjon er det derfor viktig at kommunen har en
saksbehandling som både er effektiv og har høy kvalitet. Eksempler på hensyn som må
balanseres er en hensiktsmessig ressursbruk, behov for medvirkning og sikring av at man
treffer riktige beslutninger. En måte å undersøke dette på kan være å gjennomgå hvorvidt
kommunen har etablert systemer for å ivareta slike hensyn innenfor utvalgte
tjenesteområder.
Personalpolitikk og kompetanse

2

Å rekruttere, utvikle og beholde kompetanse står frem som en gjennomgripende utfordring i
kommunens virksomhet, og er et viktig underliggende premiss for å oppnå gode tjenester.
Hemne kommune har derfor behov for å fremstå som en attraktiv arbeidsgiver. Endrede
krav til kommunene medfører kontinuerlige endrings- og effektiviseringsprosesser som både
kan forbedre og forverre de ansattes arbeidssituasjon. Aktuelle temaer kan være
systematisk arbeid med ulike faktorer som hjelper kommunen å skaffe, beholde og utvikle
kompetanse, slik som ledelse og medvirkning, rekruttering, medarbeidertilfredshet,
kompetanseplanlegging, opplæring med mer.
Internkontroll og styring

3

For å kunne gjennomføre politiske vedtak, og for å kunne sikre at kommunen tilbyr de
tjenester den skal er det nødvendig med et system for styring og kontroll av virksomheten.
Rådmannen er i følge kommuneloven § 23 nr. 2 pålagt å sørge for at kommunen er
underlagt betryggende kontroll. I Hemne har rådmannen i flere år hatt fokus på innføring av
et nytt styringssystem for å ivareta dette, sammen med et system med balansert målstyring
og lederavtaler. Dette forventes i følge handlingsplanen for 2014 å være ferdig
implementert i løpet av året. Det kan derfor være aktuelt å vurdere dette systemet, og
styring og internkontroll i et helhetlig perspektiv, i løpet av 2015.

Følgende områder foreslås som aktuelle for forvaltningsrevisjon, men er ikke prioritert i planen.
Dersom endringer i forutsetninger gjør noen av de ovennevnte prosjekter mindre aktuelle å
gjennomføre kan disse bli aktuelle for gjennomføring i perioden.

Område
Nav
Nav-reformen fra 2006 medførte store endringer i organiseringen av arbeids- og
velferdsforvaltningen, med opprettelse av Nav-kontorer som administrerer både
kommunale og statlige ordninger. Nav Hemne er vertskommune også for et interkommunalt
samarbeid med Snillfjord. Blant kommunale tjenester som ligger under Nav kan særlig
innsats mot ungdom, gjeldsrådgivning, langtidsmottakere av sosialstønad og arbeid overfor
mennesker med rusproblemer være viktige temaer. Et eventuelt slikt prosjekt kan gå inn på
ett eller flere av disse. I tillegg kan det være interessant å vurdere hvorvidt det statligkommunale samarbeidet og samarbeidsordningen med Snillfjord fungerer etter hensikten.
Omdømme og attraktivitet
Som mange andre distriktskommuner har Hemne kommune over tid hatt utfordringer med
rekruttering av kompetanse i ulike samfunnssektorer, og har de siste årene hatt en netto
utflytting fra kommunen. Befolkningsframskrivninger tyder også på at Hemne kan stå foran
en periode med sterkt økende gjennomsnittsalder i befolkningen. Kommunen har en
oppgave å spille i å styrke kommunens attraktivitet som bostedskommune og drive et
målrettet arbeid for å forbedre kommunens omdømme. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt kan
for eksempel vurdere i hvor stor grad kommunen jobber helhetlig og målrettet i tråd med
sentrale anbefalinger på dette området.
Forebyggende innsats overfor barn og unge
Barn og unge er et viktig område i gjeldende kommuneplan, med en forholdsvis omfattende
liste med målsettinger og satsinger i foregående kommunestyreperiode. En viktig del av
dette arbeidet retter seg mot arbeid som skal forebygge kriminalitet, rus- og andre sosiale
problemer. Dette arbeidet krever et omfattende tverrfaglig arbeid mellom kommunale
enheter, deriblant barnehage, skole, PPT-tjeneste, barnevern, kultur og fritid og Nav i tillegg
til samarbeid med frivillige organisasjoner, politi og andre utenfor kommunen. En
forvaltningsrevisjon kan for eksempel ta utgangspunkt i hvor stor grad kommunen har lykkes
med å oppfylle intensjonene fra kommuneplanen og utvikle et godt helhetlig tilbud basert
på tverrfaglig samarbeid. Grunnet nylig gjennomført forvaltningsrevisjon om barnevern vil
det ikke være naturlig å fokusere på barnevernets saksbehandling i et slikt prosjekt.
Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen er en omfattende reform som medfører en vesentlig omstilling av
det kommunale helsetilbudet, med endringer både internt og i samhandlingen med
eksterne enheter. Gjennomføringen av reformen har potensielt store konsekvenser både for
kommunens økonomi og tilbudet av viktige tjenester til innbyggerne. Reformen trådte
formelt i kraft fra 1. januar 2012, og har derfor vært i effekt i 2 år. Kommunens
handlingsplan for 2014 angir at reformen ikke vil være ferdig implementert i kommunen før i
2016. Det kan likevel være aktuelt med en gjennomgang av arbeidet tidligere enn 4 år etter
ikrafttreden.

Plan for selskapskontroll 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
12.12.2018

Saknr
43/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 037, TI - &30
Arkivsaknr
16/115 - 15
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til innstilling.
Vedlegg
Plan for selskapskontroll 2015-2016
Saksutredning
Kontrollutvalget må vedta en ny plan for selskapskontroll for 2019. Kontrollutvalget vil ha
ressurser til å gjennomføre en forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll i løpet av 2019. En
mulig løsning er derfor å rullere gjeldene plan og revidere ett av områdene i denne.
Under vises en oversikt over selskapskontroller som er gjennomført i kontrollutvalgets
valgperiode. Kontrollutvalget bestemmer hvilke av områdene de vil ha med i ny plan. Ny plan
vedtas i første kontrollutvalgsmøte i 2019.
Plan for selskapskontroll 2015-2016
Prioriterte områder
1.Hamos forvaltning IKS
2.Bomvegselskapet E39, Øysand
Thamshavn
3.Revisjon Midt-Norge IKS
Plan for selskapskontroll 2017-2018
Prioriterte områder
1.Svanem AS
2.Hemne kulturhus
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Ferdig rapport ble behandlet i møte 31.05.16
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Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta ny plan for selskapskontroll for 2019.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016

Hemne kommune
Vedtatt i kommuenstyret sak 75/14 den 25.11.2014

1 Selskapskontroll
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens
interesser i selskaper m.m.1
Kommunens interesser omfatter eierskap i selskapsformene; aksjeselskap(AS),
allmennaksjeselskap(ASA), interkommunale selskap (IKS), interkommunale samarbeid,
samvirkeforetak og andre selskaper med begrenset ansvar. Planen for selskapskontroll
omfatter alle selvstendige virksomheter der kommunen har et eierskap eller interesser
med tydelig karakter av eierskap som stiftelser og foreninger.

1.1 Plan for selskapskontroll
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året
etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av
selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eierskap
ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for
selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal vedtas av
kommunestyret som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.2
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av
eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om
den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan
også omfatte forvaltningsrevisjon.3
I likhet med plan for forvaltningsrevisjon hviler det på kontrollutvalget å fremme forslag
om plan til selskapskontroll, mens det er kommunestyret eller fylkestinget som vedtar
planen.
Denne planen er basert på en risiko- og vesentlighetsanalyse gjennomført av
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS, felles for kontrollutvalgene hos selskapets 15
eiere.

1.2 Gjennomføring av selskapskontroll
Revisjon Midt-Norge IKS er i henhold til den inngåtte selskapsavtalen, det selskapet som
skal gjennomføre selskapskontroll på vegne av de 15 deltakerne i selskapet.

1.2.1 Bestilling av selskapskontroll
Kontrollutvalget foretar bestilling av selskapskontroll, med nærmere innretning av
undersøkelsen, med bakgrunn i de vedtatte prioriteringene.

1.2.2 Innsyn og undersøkelser i selskaper4
Der kommunen alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller
interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjene, kan kommunens
kontrollutvalg og revisor kreve opplysninger fra daglig leder, styret og den valgte revisor
i selskapet som finnes påkrevd for deres kontroll i interkommunale selskaper,
interkommunale styrer og i aksjeselskap. 5

1

Jf. kommuneloven § 77 nr. 5
Jf. forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 13
3
Jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap. 3. og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner § 14, sml. kommuneloven § 77 nr. 4.
4
Jf. kommunelovens § 80.
5
Jf. kommunelovens § 80 første ledd, se også lov av 29.januar 199 nr. 6 samt kommunelovens § 27.
2
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I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv
foreta undersøkelser i selskapet.6
I henhold til loven kan kommunestyret fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors
kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskapet og herunder fastsette
hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens kontrollutvalg og revisor.7 Denne
bestemmelsen kan imidlertid ikke brukes til å innskrenke den innsynsrett kontrollutvalg
og revisor har kommunelovens § 80 første ledd.
Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles og har rett til å være tilstede på
selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ.8
Denne lovbestemte innsynsretten gjelder altså bare for selskap eid 100 % av kommuner
og fylkeskommuner i fellesskap. I selskaper med andre eiere, eller selskapsformer ikke
omfattet av denne formuleringen må retten til innsyn skaffes med andre hjemler.
Et alternativ er å sørge for at selskapets vedtekter gir rett til innsyn for eiernes
kontrollorganer. I aksjeselskaper og de fleste andre selskapsformer kan en slik hjemmel
fastsettes av generalforsamling med 2/3 flertall. Som ansvarlig offentlig eier bør
kommunen søke å få inn slike bestemmelser i vedtektene, i alle fall i selskaper som stort
sett er offentlig kontrollerte.
Der ingen slik hjemmel finnes kan man ved vedtak om selskapskontroll i et kontrollutvalg
anmode om at selskapet frivillig gir slikt innsyn. Erfaringsmessig er dette uproblematisk i
selskaper som hovedsaklig finansieres med offentlige midler, eller der det offentlige er
dominerende på eiersiden. Dette er likevel lite ønskelig, da det gir selskapet anledning til
å motsette seg kontroll.
Et siste alternativ er å gjennomføre selskapskontroll utelukkende basert på offentlig
tilgjengelig informasjon, og den informasjon som finnes i kommunenes arkiver. For ren
eierskapskontroll, dvs. kontroll med kommunens utøvelse av eierskap, kan dette være
tilstrekkelig, men det vil neppe være nok til å kunne gjennomføre forvaltningsrevisjon.
Det er derfor en fordel om kommunen sørger for å be sine eierrepresentanter reise
spørsmål om å ta inn regler om innsyn i vedtektene ved generalforsamling i selskaper
der innsyn ikke er pålagt ved lov.

1.2.3 Samarbeid om selskapskontroll
I selskaper der flere kommuner er eiere, særlig der flere kommuner med samme revisor
er eiere, kan det være hensiktsmessig å inngå samarbeid om selskapskontroll, både av
ressurshensyn til revisjonsarbeidet og av hensyn til at selskapet ikke skal pålegges
kontroll oftere enn nødvendig.
Samarbeidsprosjekt er avhengig av at kommunenes prioriteringer for selskapskontroll
samordnes med andre relevante medeier kommuner. Det er derfor hensiktsmessig at
kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere mellom aktuelle prosjekter og foreta
endringer i planperioden.

1.2.4 Ressurser
Ressurser til gjennomføring av selskapskontroll må, dersom kommunen ikke ønsker å
tilføre nye ressurser til formålet, tas av samme ressurser som stilles til rådighet for
forvaltningsrevisjon. Det vil derfor være nødvendig å foreta en løpende prioritering
mellom disse to formålene før bestilling av prosjekter. Det kan være hensiktsmessig at
myndighet til å gjøre denne prioriteringen legges til kontrollutvalget.

6

Jf. kommunelovens § 80 første ledd siste punktum.
Jf. § 80 andre ledd.
8
Jf. kommunelovens § 80 tredje ledd.
7
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1.3 Rapportering
Revisjonen rapporterer løpende til kontrollutvalget om hvert enkelt gjennomført prosjekt.
Kontrollutvalget legger disse løpende fram for kommunestyret. Det forutsettes at det for
felles prosjekter mellom flere kommuner kan rapporteres i én felles rapport der dette er
hensiktsmessig.
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2 Eierskap og eierstyring i Hemne kommune
Kommunestyret vedtok for første gang eierskapsmelding for kommunen i møtet 22.5.2012. Denne
inneholder retningslinjer for eierskap, ledelse og kontroll med selskap i tillegg til en gjennomgang av
kommunens eierskap.
Retningslinjene inneholder følgende punkter:
Obligatorisk opplæring av og informasjon til folkevalgte – Som del av folkevalgtopplæringen.
Utarbeidelse av eierskapsmelding – Skal behandles årlig.
Utarbeidelse og revidering av selskapsstrategi og selskapsavtale/vedtekter – Formål skal
vurderes med jevne mellomrom.
Vurderinger og valg av selskapsform – Bør tilpasses oppgaver, formål og funksjoner.
Fysisk skille mellom monopol og konkurransevirksomhet – bør skilles fysisk og organisatorisk.
Eierdokumenter som grunnlag for selskaps- og forvaltningskontroll:
o Kontrollutvalget bør gi innspill til hvilke dokumenter det ønsker tilsendt.
o Kontrollutvalget skal utarbeide en konkret plan for selskapskontroll.
o Kontrollen bør omfatte hvordan eierstyringen blir utført.
o Kontrollutvalget skal rapportere til kommunestyret på bakgrunn av utført kontroll.
Behandles samlet i sammenheng med behandling av eierskapsmelding i 3. kvartal
hvert år.
Innsynsrett og kontroll i delvis eide selskap. – Eierrepresentanter bør ta opp spørsmål om å gi
kontrollutvalg og revisor innsynsrett der dette ikke følger av lov.
Sammensetning og funksjon til eierorgan – Politisk ledelse oppnevnes som representant i
eierorganer.
Eiers krav til profesjonelle styrer i kommunal sektor – Samlet kompetanse skal vurderes i
forhold til selskapets spesifikke formål.
Gjennomføring av eiermøte – Skal gjennomføres i tråd med lovverk og KS’ anbefalinger.
Valgkomité for styrer i AS og IKS – Det bør vedtektsfestets bruk av valgkomite.
Rutiner for kompetansevurdering av selskapsstyrene – Styreleder bør sørge for
kompetanseutvikling. Styret bør gi vurdering i årsmelding.
Styresammensetning i konsernmodell – Styremedlemmer i morselskap bør ikke sitte i styre
eller ledelse i datterselskaper.
Oppnevnelse av vararepresentanter – Det ønskes numeriske vara i styrer.
Habilitetsvurderinger og politisk representasjon i styrene – Ledende politikere bør som
hovedregel ikke sitte i selskapsstyrer.
Kjønnsrepresentasjon is tyrene – Det bør tilstrebes at begge kjønn er representert.
Godtgjøring til styremedlemmer – Skal representere ansvar, kompetanse, tidsbruk og
kompleksitet. Styreverv bør registreres i styrevervregisteret.
Utarbeidelse av etiske retningslinjer – Styret bør sørge for slike. Etikk bør være forankret i
formål.
Rådmannens rolle i kommunale foretak – Rådmannen skal som hovedregel ikke sitte som
styrerepresentant.
Oversikt over kommunens eierskap er gjengitt i vedlegg.
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2.1 Tidligere gjennomført selskapskontroll
Det ble gjennomført en stor og omfattende selskapskontroll med TrønderEnergi AS. Fremlagt
selskapskontroll ble behandlet i kontrollutvalgets møte den 12.3.2014.9 Kontrollutvalget oversendte
saken deretter til kommunestyret som behandlet saken den 27.3.2014.10

9

Se kontrollutvalgets sak 12/14
Se kommunestyrets sak 20/14

10
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3 Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden
Ved selskapskontroll av enkeltselskaper der flere kommuner er eiere, er det
hensiktsmessig å søke og gjennomføre disse i samarbeid. Der kommunen er en liten eier
i samarbeid med andre vil prosjekter prioritert i denne listen kun gjennomføres dersom
prosjektene også blir prioritert av kontrollutvalgene i andre eierkommuner.

Prioritering
1

Prosjekt
Hamos forvaltning IKS

Involverte selskaper
Hamos forvaltning IKS
m/datterselskaper

2

Bomvegselskapet E39
Øysand Thamshavn AS

Bomvegselskapet E39 Øysand
Thamshavn AS

3

Revisjon Midt-Norge IKS

Revisjon Midt-Norge IKS

Involverte kommuner
Snillfjord, Agdenes,
Rindal, Rennebu, Hitra,
Hemne, Meldal, Frøya,
Skaun, Orkdal og
Surnadal
Agdenes, Snillfjord,
Melhus, Skaun, Orkdal,
Meldal og Hemne
Agdenes, Frøya, Hemne,
Hitra, Klæbu, Malvik,
Meldal, Melhus, Midtre
Gauldal, Orkdal, Selbu,
Skaun, Snillfjord, SørTrøndelag
fylkeskommune, Tydal

3.1 Utdyping av de enkelte prosjektene
Gjennomgående for alle prosjektene som går på konkrete selskaper vil vurdering av
selskapenes økonomi og forutsetninger for drift, i tillegg til etterlevelse av lovverk
(offentlighet, anskaffelser, likestilling) være aktuelle problemstillinger. Det vil også i de
fleste tilfeller være nærliggende å gjøre en vurdering av eiernes rolle. I hvert tilfelle kan
det være nødvendig med en tilpassing av problemstillingene før bestilling av prosjekter
iverksettes.

3.1.1

Hamos Forvaltning IKS

Hamos forvaltning IKS har ansvar for omfattende offentlige oppgaver innenfor
renovasjon for eierkommunene. I tillegg driver selskapet innenfor sin konsernstruktur en
hel rekke andre oppgaver innenfor tilgrensende virksomhet, slik som kommersiell
innsamling av næringsavfall, resirkulering og innkrevingsvirksomhet. En problemstilling
som har kommet frem i analysearbeidet er hvorvidt disse virksomhetene er tilstrekkelig
adskilt, hvorvidt den kommersielle virksomheten bidrar positivt til primærvirksomheten
og hvorvidt all virksomheten er innenfor selskapets formål og eiernes intensjoner. Et
samarbeid vil antagelig bare være aktuelt dersom flere eiere ønsker det.

3.1.2 Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn AS
Kommunen er medeier i ett bomvegselskap i fylket. Flere store bompengeprosjekter i
fylket er avsluttet. Det foregår sonderinger rettet mot en mulig fusjon av
bompengeselskapene. Hemne kommune og øvrige eiere av Bomvegselskapet E39
Øysand Thamshamn AS er invitert av fylkeskommunen til å delta på et
samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjektet tar sikte på en helhetlig gjennomgang av
styring av disse selskapene. Målet er å samle nyttige erfaringer for videre bompengedrift
i fylket. Et samarbeid vil antagelig bare være aktuelt dersom flere eiere ønsker det.

3.1.3 Revisjon Midt-Norge IKS
Selskapet har en solid økonomi, stabile inntekter og utgifter og er hovedsakelig offentlig
finansiert. Eventuell risiko ved selskapet antas å ligge i om selskapet har en effektiv drift
og ved om selskapet yter gode tjenester til eierne som kunder. En utredning fra

7

kontrollutvalget i Klæbu i 2011 konkluderer med at organiseringen betraktes som gunstig
for kommunen. Selskapet leverer revisjonstjenester til alle kommunene som deltar i
samarbeidet. Selskapet utgjør en moderat investering økonomisk sett, men er viktig som
tjenesteleverandør.
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4 Vedlegg: Oversikt over kommunens eierskap
Hemne kommune
Org.nr.

Selskapsnavn

Selskapstype Eierandel11

910568183

Biblioteksentralen SA

SA

0,00%

Nei

981556607

Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshamn

AS

17,24%

Ja

975936333

Hamos forvaltning IKS

IKS

8,70%

Ja

970550445

Hellandsjøen vannverk SA

SA

0,00%

Nei

947537792

Hemne Kraftlag SA

SA

30,50%

Nei

984570260

Hemne kulturhus AS

AS

33,50%

Nei

988466891

Hemne næringshage AS

AS

34,00%

Nei

971375965

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

IKS

1,75%

Ja

866818452

Kommunekraft AS

AS

0,00%

Nei

988799475

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

IKS

4,00%

Ja

986712720

Kristiansund og Nordmøre havn IKS

IKS

5,00%

Ja

995603063

Midt-Norge Olje og Gass

Forening

0,00%

Nei

994425714

Midt-Norsk fergeallianse AS

AS

16,67%

Ja

911750961

Norske Skogindustrier ASA

AS

0,00%

Nei

977036283

Revisjon Midt-Norge IKS

IKS

4,00%

Ja

967493597

Svanem AS

AS

91,89%

Ja

979615361

Tjeldbergodden utvikling AS

AS

3,57%

Nei

964878269

Torshus folkehøgskule

Stiftelse

0,00%

Nei

980417824

TrønderEnergi AS

AS

4,98%

Ja

11

Off.heleid12

Foretak oppført med 0 % er enten foretak med svært liten eierandel, ukjent eierandel eller foretak uten eiere
der ”eierandel” ikke er estimert. Vekten av fylkeskommunens interesse i foretaket er estimert for enkelte
stiftelser og foreninger ut fra andel av årlig tilskudd eller stiftelseskapital.
12
Hvorvidt selskapet i sin helhet er eid av kommuner og fylkeskommuner og dermed faller inn under
bestemmelsen om innsynsrett i kommuneloven § 80.
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hemne kommune
Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/504 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Inhabilitet, støtteordninger og særegne forhold
Møter i lovens gråsone
Næringsstyre må organiseres som folkevalgt organ
Arkiver kan gå tapt i kommunereformen
Kan rådmannen nekte å møte i kontrollutvalget
Begrenset makt for kommunestyrer som skal avvikles
NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Inhabilitet, støtteordninger og særegne forhold
2. Møter i lovens gråsone
3. Næringsstyre må organiseres som folkevalgt organ
4. Arkiver kan gå tapt i kommunereformen
5. Kan rådmannen nekte å møte i kontrollutvalget?
6. Begrenset makt for kommunestyrer som skal avvikles
7. NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019

Møtedato
12.12.2018

Saknr
44/18

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

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

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.

"Næringsstyre" må organiseres som folkevalgt organ
Kommunal Rapport 30.10.2018

Hva skal til for at et næringsstyre skal bli et lovlig folkevalgt organ etter kommuneloven?
SPØRSMÅL: Som ledd i ønsket om å løfte kommunenes arbeid med næringsutvikling har
kommunestyret fått utarbeidet og vedtatt en strategisk næringsplan for 2018–2029. I den
forbindelse ble det vedtatt å opprette et eget «næringsstyre» som i kommunens politiske
organisasjonsmodell parallellføres med kommunenes to hovedutvalg og formannskap.
Det nye styret er forutsatt å ta over den politiske behandlingen av næringsrelaterte oppgaver
og kultursaker fra formannskapet og de to andre hovedutvalgene, herunder oppgaven som
fondsstyre for de kommunale næringsfondene. I tillegg til innstillende myndighet legges det
opp til at styret delegeres myndighet til å fatte vedtak i enkeltsaker.
Kommunen praktiserer i dag gjennomgående representasjon i hovedutvalgene.
Kommunestyrets medlemmer er fordelt på to hovedutvalg og formannskapet, med 7
medlemmer i hvert utvalg. Næringsstyret skal ha seks medlemmer, tre fra “politisk nivå”,
hvorav den ene er ordføreren. To velges etter forslag fra næringslivet. Videre skal det velges
en styreleder som skal foreslås/rekrutteres av en “arbeidsgruppe” bestående av ordfører,
varaordfører og rådmann. Deretter skal kommunestyret formelt velge styret.
Så vidt en kan se vil den valgte organiseringen kunne føre til at næringslivet blir gitt betydelig
makt i saker av politisk karakter. Det er heller ikke skissert mekanismer som sikrer politisk,
folkevalgt kontroll. Spørsmålet vil da være om en slik modell, med et eget næringsstyre
sammensatt som nevnt, er et lovlig folkevalgt organ etter kommuneloven, og i alle fall om
ikke andre organisasjonsmodeller, som f.eks. kommunalt foretak, ville vært en mer egnet
modell til å ivareta disse funksjonene.
SVAR: Kommuneloven gir i utgangspunktet kommunestyret en stor grad av frihet når det
gjelder hvilke typer styrer og utvalg kommunen skal ha, og hvilke oppgaver og vedtak som
skal legges til hver av disse, men hele tiden innenfor rammen av den organisasjonsmodell
som er fastsatt i kommuneloven.
Det «næringsstyret» som man her oppretter, er klart nok et «fast utvalg» som reguleres av
bestemmelsene i lovens § 10. Slike utvalg kan (nr. 1) opprettes «for kommunale og
fylkeskommunale formål eller for deler av den kommunale eller fylkeskommunale
virksomhet», og (nr. 2) «kan tildeles avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger
av lov». Hvis ikke annet er bestemt, handler det på sitt område på vegne av og er direkte
underlagt kommunestyret som delegerende organ, og rapporterer tilbake til dette.
Om det er hensiktsmessig å gi et fast utvalg et så vidt ansvarsområde og så vide fullmakter
som det gjøres her, er det opp til kommunestyret å vurdere. Det er vel i første rekke et
spørsmål om hvilken rolle man ønsker formannskapet skal ha i slike saker. Organisering som
kommunalt foretak er i alle fall lite aktuelt. Det er en modell som ikke passer godt i saker som
kan være potensielt politisk kontroversielle.
Neste spørsmål er så sammensetningen av et slikt «næringsstyre».
Kommunestyret velger selv medlemmene av et slikt utvalg (nr. 3). Medlemmer kan være
både kommunestyrerepresentanter og utenforstående. Alle medlemmer må være personlig
valgt, og går da inn under de alminnelige reglene om folkevalgte i kommuner.
Valget kan skje som avtalevalg etter reglene i § 38 a hvis kommunestyret enstemmig vedtar
dette. Det betyr altså at man har blitt enige om sammensetningen, og deretter vedtar denne

enstemmig. Det som refereres av regler om hvem som skal være med og hvem som kan
foreslå medlemmer, må i så fall gå inn som en del av det politiske grunnlaget for utvelgelsen
av de medlemmene man deretter enstemmig velger inn.
Hvis derimot minst ett medlem krever det, må (§ 35 nr. 4) valget holdes som forholdsvalg
etter reglene i §§ 36 og 37, altså ved listevalg. Flertallet kan ikke binde et mindretall når det
gjelder hvem som kan foreslås eller hvem man stemmer på. Prinsipielle vedtak om hvordan
utvalget skal sammensettes, vil ikke ha noen bindende kraft her, og kommunestyret er ikke
bundet av hva som er innstilt fra en «arbeidsgruppe». Denne vil bare kunne fungere som en
«valgkomité» som gir råd til kommunestyret, eventuelt til ordfører eller andre som skal avgi
innstilling med forslag til avtalevalg, se § 38 a nr. 2.
Reglene i loven om krav til kjønnsmessig balanse gjelder uansett valgform, se § 36 nr. 2 og §
37 nr. 3 for forholdsvalg, og § 38 a nr. 3 for avtalevalg.
Når «styret» er valgt, velger så kommunestyret leder og nestleder blant medlemmene, ved
flertallsvalg, se § 10 nr. 3, slutten, og § 38. Heller ikke her kan man gi bindende regler om
hvem som skal velges. Dette avgjør kommunestyret her og nå med vanlig flertall.
Som oppsummering kan vi konstatere at det ikke er mulig å etablere noen form for
næringslivslignende organisering av denne siden av kommunens virksomhet utenfor
kommunelovens system. Kommunestyret er uansett det overordnede organ med ansvar for
alle sider av virksomheten, se § 6, med administrasjonssjefen – rådmannen – som den
øverste leder for administrasjonen (§ 23), og det etablerte organet er underlagt vanlige
forvaltningsrettslige regler og prinsipper om kommunestyret som øverste ansvarlig organ

Arkiver kan gå tapt i kommunereformen
Arkivverket januar 2015

Digitale arkiv i kommunene dokumenterer rettighetene våre. Ved sammenslåing av
kommuner må kommuneledelsen sørge for at disse arkivene ikke går tapt. Videre må det
legges til rette for gode digitale arkiver i de nye storkommunene.
Kommunene har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver som skole, barnevern, sosial-,
helse- og omsorgstjenester. Dokumentasjonen av disse tjenestene finnes hovedsakelig i
digital form. Kommunale arkiver brukes blant annet til å dokumentere barnevernets
håndtering av overgrepssaker, de viser oppfølgingen hver enkelt elev fikk i grunnskolen, og
hvordan pleietrengende ble ivaretatt. Kommunale arkiver er også en viktig kilde til kunnskap
om samfunnet, og til lokal identitet. De dokumenterer endringer i næringsgrunnlaget i
kommunen, krisehåndtering, kloakkutslipp, viltbestanden, foreningslivet, kulturtilbudet, hvor
eiendomsgrensene gikk, og hvilke endringer et bygg har gjennomgått siden det ble oppført.
Når vi nå står foran en kommunereform, må løsninger for bevaring av de digitale kommunale
arkivene være på plass før kommunegrensene endres. Kommunens ledelse, som planlegger
prosessen og forvalter kommunens økonomi, må sørge for at håndtering av kommunens
dokumentasjon blir en integrert del av reformen.
Tidligere erfaringer viser at det har vært lite oppmerksomhet rettet mot arkiv og håndtering av
kommunens dokumentasjon underveis i kommunesammenslåingsprosesser. I en digital tid
vil manglende styring på dette området få mye større konsekvenser, og kunne gi store
ekstrakostnader for kommunene. Kommunal saksbehandling blir i økende grad digitalisert,
og IKT har endret seg fra å være en støttefunksjon til å bli en integrert del av
saksbehandlingen. Det samme gjelder for arkiv. I den moderne betydningen av ordet,
omfatter arkiv all dokumentasjon som skapes som ledd i kommunens virksomhet. Dette
innebærer at alle aktiviteter som etterlater seg dokumentasjon i en kommune, skaper
arkivmateriale. Kommunale arkiver kan være alt fra tradisjonelle papirarkiver til innholdet i
databaser, nettsider, sosiale medier, filområder, e-postregistre, SMS og nettskyer.
Kommunene har selv ansvar for å vedlikeholde og oppbevare egne arkiver, også etter at
kommunen ikke lenger bruker dokumentasjonen aktivt i saksbehandlingen. Arkiver som
inneholder rettighetsdokumentasjon skal som regel bevares svært lenge, og arkiver som
inneholder dokumentasjon av historisk, kulturhistorisk eller forskningsmessig verdi skal
bevares for all fremtid. Arkivkompetansen i norske kommuner varierer, og det er derfor
nødvendig med nasjonal koordinering på dette området.
Det kommunale arkivmiljøet er bekymret for at de arkivfaglige konsekvensene ikke blir tatt
hensyn til i planleggingen og gjennomføringen av kommunereformen. Riksarkivaren deler
denne bekymringen, og kommer til å prioritere arbeidet med kommunereformen i år.
Riksarkivaren har gjennom programmet Samla samfunnsdokumentasjon (SAMDOK), og
gjennom sine regionale enheter Statsarkivene, et nært samarbeid med kommunal sektor på
arkivområdet. SAMDOK ble etablert for å ta vare på og gjøre tilgjengelig bevaringsverdige
arkiv fra alle samfunnssektorer, slik at de samlet kan dokumentere samfunnet og
samfunnsutviklingen på en god måte. Riksarkivaren vil lage en plan for arbeidet med
kommunereformen for perioden 2015-2018. Utarbeiding av en veiledning for kommunal
sektor vil også være en prioritert oppgave for Riksarkivaren/SAMDOK i år.
Riksarkivaren vil delta i nasjonale fora som arbeider med kommunereformen. I fjor høst var
Riksarkivaren i dialog med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) angående deltagelse i
Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning). Skate er et nasjonalt
samarbeidsråd som skal bidra til at digitaliseringen av offentlig sektor blir samordnet og gir
gevinster for innbyggere, næringsliv og forvaltningen. Riksarkivaren har gitt innspill til et

forprosjekt om kommunereformen i regi av Skate, og vil delta aktivt også i det videre
arbeidet.
Gode kommunale arkiver er en forutsetning for at kommunen skal kunne utføre sine
lovpålagte oppgaver, og for at den enkelte innbygger skal få dokumentert sine rettigheter.
Løsninger for bevaring må være på plass før kommunegrenser endres. Dette er rådmannens
og kommuneledelsens ansvar.

Kan rådmannen nekte å møte i kontrollutvalget?
Kommunal Rapport 27.11.2018

Et kontrollutvalg kan gjøre de undersøkelser det mener er nødvendig for å utføre sin
lovpålagte oppgave.
SPØRSMÅL: Et kontrollutvalg ba rådmannen å komme til møte og gjøre rede for risikoen for
en fastlegekrise i kommunen, for hva som eventuelt kunne gjøres for å redusere en slik
risiko, og hvordan kommunen administrerte fastlegeordningen. Rådmannen avslo å møte for
kontrollutvalget for å svare på dette. Hun viste til at det her er tale om en tjeneste som styres
nasjonalt, og at forvaltningen av fastlegetilbudet er kommunestyrets ansvar og tema for den
løpende styringsdialogen mellom kommunestyret og rådmannen. Hun fremholdt
at: «Kontrollutvalget har ikke en rett til å grave i rådmannens hode om tanker om framtiden».
Det er politikk, sa hun og gjorde det klart at beslutningen om å ikke møte var en
prinsippavgjørelse». Kommunestyret var imidlertid enig med kontrollutvalget, og påla
rådmannen å møte. Hun etterkom dette, men holdt fast ved at her gikk kontrollutvalget ut
over sine fullmakter etter loven. Hadde hun rett i dette?
SVAR: I kommuneloven § 77 nr. 1 er det fastsatt at kommunestyret velger et kontrollutvalg
for «å forestå det løpende tilsyn med den kommunale og fylkeskommunale forvaltning på
sine vegne». Utvalget «kan hos kommunen eller fylkeskommunen, uten hinder av
taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse eller ethvert dokument og foreta de
undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene». I dette ligger at alle
tilsatte, herunder rådmannen, har plikt til å møte for utvalget og svare på de spørsmål det
stiller.
Vi ser nok eksempler på at kontrollutvalg går ut over rammene som det som er naturlig å be
om informasjon om, men dette er det utvalget selv som skal vurdere. Ingen andre kan sette
grenser for hva utvalget vil ta opp og spørre om.
I denne saken vil jeg i alle fall tro at utvalget ikke gikk ut over grensene for det de burde ta
opp. Blant sine andre oppgaver skal kontrollutvalget etter § 77 nr. 4 påse «at det blir
gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger
ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger (forvaltningsrevisjon)».
Det må bety at utvalget kan foreta undersøkelser og stille spørsmål også om en tjeneste som
fastlegetilbudet, med det formål å kaste lys over om man her passer tilstrekkelig godt på å
opprettholde nivået på dette slik at lovgivers forutsetninger og pasienters rett til nødvendig
helsehjelp blir oppfylt.
Hvis rådmannen finner det vanskelig å gi noe presist svar på de spørsmål som blir stilt, vil
hun kunne si det, og eventuelt vise til at vesentlige sider av dette temaet er under politisk
vurdering. Hun er selvsagt ikke eneansvarlig for at det blir gitt et adekvat tilbud, men hun må
sørge for at dette er en sak som settes på dagsordenen hvis dette kan bli vanskelig. Hun har
med andre ord plikt til å møte for og svare kontrollutvalget, uten at det innebærer en plikt til å
gi sikre svar på usikre spørsmål.

Begrenset makt for kommunestyrer som skal avvikles
Kommunal Rapport 19.11.2018

Hvilket ansvar og fullmakter har kommunestyret i en kommune de siste månedene før
kommunen slår seg sammen med en annen og et nytt kommunestyre tar over?
Kommunestyret i en kommune som skal slå seg sammen med en annen, får sin makt
avgrenset til det som er nødvendig for å avslutte virksomheten i kommunen, forklarer Jan
Fridthjof Bernt.

SPØRSMÅL: 1) § 27 i inndelingslova sier at kommunestyrets funksjonstid i en kommune
som skal slå seg sammen, er fram til tidspunktet for sammenslåingen. Som legmann tolker
jeg det slik at det da også gjelde for øvrige folkevalgte organ som formannskap råd og
utvalg. Stemmer det?
SVAR: Ja, de sammenslåtte kommunene eksisterer fram til det fastsatte tidspunktet for
sammenslåingen, og det gjelder da ikke bare for kommunestyrene, men også for andre
folkevalgte organer og administrasjonen i de enkelte kommunene. Alle disse handler på
vegne av og på grunnlag av fullmakt fra kommunestyret, og her gjelder den samme
begrensningen som er fastsatt for kommunestyrene i siste setning i § 27: «Deira ansvar og
fullmakter er likevel avgrensa til det som er nødvendig for å avslutte verksemda i dei
eksisterande einingane.»
SPØRSMÅL: 2) Siste setning i §27 har en naturlig begrensning av ansvar og fullmakter. Og
det er til denne begrensningen jeg har spørsmål. Kan et kommunestyre i den gamle
kommunen, i perioden etter konstituering av kommunestyret i den nye kommunen, gjøre
vedtak i en andregangs behandling av en reguleringsplan? Vi forutsetter selvsagt at dette
ikke er en plan som er et stridstema i den nye kommunen.
SVAR: Utgangspunktet må klart nok være at det kan det gamle kommunestyret ikke gjøre.
Andre gangs behandling av reguleringsplan er ikke noe «som er nødvendig for å avslutte
verksemda» i den gamle kommunen. Hvis dette ikke er et stridstema i den nye kommunen,
vil det normalt ikke være noe stort problem med noen måneders forsinkelse før det nye
kommunestyret kan ha fått stadfestet denne planen. Og man kan vel sjelden være sikker på
at det ikke er noen i administrasjonen eller blant de folkevalgte i den nye kommunen som
ikke har kritiske synspunkter på enkeltheter i denne planen. Så spillets regler tilsier at her må
dette vedtaket utsettes til det nye kommunestyret kan treffe vedtak.
En annen sak er hva som kan skje om man treffer et slikt vedtak i det gamle kommunestyret
om et helt ukontroversielt planforslag. Hvis ingen protesterer, er det vel lite sannsynlig at
noen vil finne på å reise spørsmålet om planvedtaket ble truffet av riktig kommunestyre.
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