Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Hemne kommune
Arkivsak:

18/356

Møtedato/tid:

05.09.2018 Kl 09:00

Møtested:

Formannskapssalen, Rådhuset

Møtedeltakere:
Roar Kjerstadmo
Jorulf Gumdal
Øyvind Engvik
Unni Dahl
Erlend Liabø Sandvik
Andre møtende:
Rådmann
Helene Hvidsten, Konsek IKS (Konsek)
Kopi: Postmottak Hemne kommune, rådmann, ordfører, Espen Langseth Revisjon MidtNorge SA (RMN), Inge Storås (RMN), postmottak (RMN)

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Helene Hvidsten på telefon 472 97 371, eller e-post: helene.hvidsten@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim, 27.08.2018
Roar Kjerstadmo (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Helene Hvidsten
Rådgiver, Konsek Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
20/18
21/18
22/18
23/18
24/18
25/18
26/18
27/18

Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Orientering fra rådmannen om implementering av GDPR
Orientering om oppfølging av samhandlingsreformen psykisk helse og rus
Budsjettkontroll - august 2018
Budsjett 2019 for kontrollutvalget
Orientering om møter i fellesnemda - Heim kommune
Referatsaker
Eventuelt

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hemne kommune
Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/356 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.

Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.
Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

Møtedato
05.09.2018

Saknr
20/18

Orientering fra rådmannen om implementering av GDPR
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
05.09.2018

Saknr
21/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/27 - 14
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering.
Saksutredning
I år har EU iverksatt en personopplysningsforordning GDPR (General Data Protection
Regulation), og Norge er forpliktet til å følge denne gjennom EØS-avtalen. I juli ble denne
forordningen implementert i en ny personopplysningslov i Norge. Hensikten med regelverket
er å styrke personvernet, sørge for mer åpenhet rundt innsamling av personopplysninger og
at bruk av opplysningene skal begrunnes og begrenses.
En konsekvens av det nye regelverket er at alle offentlige virksomheter må ha et
personvernombud for å ivareta reglene. Personvernombudet må ha faglig kjennskap til
reglene og kunnskap om personvernrett.
Personvernombudets oppgaver:
1. Informere og gi råd til virksomheten og de ansatte
2. Bidra til etterlevelse av forordningen og virksomhetens personvernpolitikk
3. Gi råd om, og delta i konsekvensanalyser
4. Fungere som kontaktpunkt mellom Datatilsynet og virksomheten eller kommunen
Det er flere måter kommunen kan gjennomføre kravet om personvernombud på. Måter dette
kan gjøre på er for eksempel:
• Kommunen kan velge å ansette et eget personvernombud.
• Kommunen kan inngå et interkommunalt samarbeid hvor flere nærliggende kommuner
sammen har en ansatt som ivaretar kommunenes krav ifb. med de nye
personvernreglene. Dette kan for eksempel gjøres etter modell fra Orkdal, Agdenes,
Meldal og Snillfjord. Disse kommunene har inngått et samarbeid om å ansette en person
i en 20 prosent stilling for å ivareta reglene.
• Kommune kan leie inn tjenesten hos IKA (interkommunalt arkiv Trøndelag).
Med dette som bakgrunn ønsker kontrollutvalget en orientering fra rådmannen om arbeidet
med implementering av GDPR i Hemne og arbeidet som gjøres i den forbindelse.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen fra rådmannen til
orientering.

Orientering om oppfølging av samhandlingsreformen psykisk helse
og rus
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
05.09.2018

Saknr
22/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
17/13 - 9
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
I sak 8/17 bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon angående samhandlingsreform for
psykisk helse og rus. Den ferdige rapporten ble lagt fram for kontrollutvalget i sak 3/18.
Kontrollutvalget vedtok følgende:
Kontrollutvalget legger rapporten frem for kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret er tilfreds med at kommunen både har kapasitet og kompetanse tilå
ta imot utskrivningsklare pasienter med rus- og psykiske lidelser, og at kommunen
har et forsvarlig tilbud om øyeblikkelig hjelp for de samme pasientgruppene.
2. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en beskrivelse av tilbudet om
øyeblikkelighjelp, døgnopphold, for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å orientere kontrollutvalget når vedtakets
punkt2 er ferdigstilt, innen utgangen av 2018.
4. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.
Rådmannen orienterer kontrollutvalget i dagens møte om beskrivelsen av tilbudet om
øyeblikkelig hjelp og døgnopphold for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser (pkt. 2).
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler utvalget å ta rådmannens redegjørelse til orientering. Utvalget må
også vurdere om det er behov for videre oppfølging av saken.

Budsjettkontroll - august 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
05.09.2018

Saknr
23/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/140 - 16
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per 1.8.18 til orientering.
Vedlegg
Budsjettkontroll Hemne - august 2018
Saksutredning
For å holde kontrollutvalget godt informert om sin økonomiske status legger sekretariatet
frem en økonomisk oversikt per august 2018.

Ansvar
1020 KU godtgjøring
1020
1020
1020
1020

Konto
10521
10522
10800
10801
10990

1020 KU drift
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020
1020

11003
11151
11500
11502
11602
11603
11703
11709
11950
13750

1100 Revisjon
1100
1100
1100
1100
1100
1100

10800
10801
10990
11603
11950
11958
13750

Budsettkontroll for kontrollutvalget i Hemne
Kilometergodtgjørelse, avgiftspliktig
Diettgodtgjørelse, avgiftspliktig
Godtgjørelse folkevalgte
Tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Totalt
Abonnement
Varer/Bevertning u/ mva komp
Opplæring, kurs
Kurs folkevalgte
Skyss/kost ansatte
Skyss/kost folkevalgte
Bompenger/Parkeringsavgifter
Andre transportutgifter
Avgifter, gebyrer, lisenser
Tilskudd sekretariat
Totalt
Godtgjørelse folkevalgte
Tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Skyss/kost folkevalgte
Avgifter, gebyrer, lisenser
Fordelt fra IKT, avgifter, gebyrer, lisenser
Tilskudd revisjon
Totalt
Totalt til bruk på kontrollutvalg og revisjon

Regnskap pr. 1.8.18 Budsjett 2018
377,40
0,00
-246,00
0,00
12 344,00
41 816,00
0,00
18 856,00
798,43
3 884,00
13 273,83
64 556,00
2 125,00
4 000,00
896,50
5 000,00
23 777,05
0,00
0,00
35 000,00
-1 466,00
0,00
2 484,50
20 000,00
982,40
2 000,00
3 283,41
0,00
3 500,00
4 000,00
121 025,00
242 000,00
156 607,86
312 000,00
416,00
15 713,00
0,00
5 238,00
26,62
1 341,00
0,00
5 050,00
0,00
4 153,00
293,00
7 000,00
500 000,00
750 000,00
500 735,62
788 495,00
670 617,31
1 165 051,00

Budsjett 2019 for kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
05.09.2018

Saknr
24/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/140 - 15
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar forslag til budsjett for 2019.
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og anbefaler kommunestyret å fatte
følgende vedtak:
Kontrollutvalgets budsjett for 2019 med en ramme på kr. 1.123.000 til kontrollutvalgets egen
drift, samt kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.
Vedlegg
Budsjettforslag 2019

Saksutredning
Budsjettbehandling for kontrollorganene
Etter bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg § 18 skal kontrollutvalget utarbeide et
forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til
budsjettramme skal følge formannskapets budsjettinnstilling til kommunestyret.
Kontrollutvalget fremmer med dette en sak om budsjett for kontrollutvalgets virksomhet og
kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester for 2019 i Hemne kommune. I forslaget til budsjett
er utgifter stort sett holdt på nivå med budsjett for 2018, med oppdaterte tall i tråd med
budsjettkontroll per august 2018 og vedtatte budsjett og økonomiplaner.
Budsjett for 2019
Kontrollutvalgets budsjett for 2019 inneholder utgifter til selve driften av utvalget og til kjøp av
sekretariatstjenester og revisjonstjenester for utvalget. Tidligere år har det vært vanlig at
utvalget også vedtar en økonomiplan for de kommende tre årene. Fra 1. januar 2020 slår
Hemne seg sammen med Halsa kommune og Snillfjord kommune og disse tre kommunene
blir til den nye kommunen Heim. Med dette får vi også et nytt kontrollutvalg med endrede
forutsetninger og økonomi. Det vil derfor ikke være relevant å vedta en økonomiplan for de
kommende årene sammen med budsjettforslaget for 2019.
Kontrollutvalgets egen virksomhet
Budsjettet for kontrollutvalgets egen virksomhet er satt opp med utgangspunkt i tidligere års
budsjetter for utvalget. Utgifter til godtgjøringer ligger på nivå med 2018 og er i tråd med
satsene som er vedtatt i kommunens reglement for godtgjøring til folkevalgte. Godtgjøring til
leder er på 2,5% av ordførers lønn, som skal være 90% av stortingsrepresentanters lønn.
For møtende medlemmer gis en møtegodtgjørelse på 0,25‰ av ordførers lønn per time. Det
er gjort regning med 6 møter á 3 timer i gjennomsnitt per år.
Kontrollutvalgets medlemmer kan også kreve tapt arbeidsfortjeneste. For dette er budsjettet
basert på erfaringstall.
Videre må kontrollutvalget ha mulighet og midler til å skaffe seg kunnskap gjennom å kunne
delta på samlinger sammen med andre kontrollutvalg. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet har i sine 85 anbefalinger for styrket egenkontroll i
kommunene pekt på at opplæring i kontrollutvalgene er et viktig område. For øvrige utgifter til

kontrollutvalgets drift er budsjettet basert på erfaringstall og budsjettkontroll per 30.7.2018.
Budsjettkontrollen per august 2018 viser at driften ligger innenfor kontrollutvalgets
budsjettramme. Totalrammen for kontrollutvalgets egen drift holdes tilnærmet på samme nivå
som 2018.
Sekretariatstjenester
Kommunestyret i Hemne kommune vedtok i sak 42/17 å gå inn som eier i det nye selskapet
Konsek Trøndelag IKS og å kjøpe sekretariatstjenester for kontrollutvalget hos selskapet.
Representantskapet i Konsek Trøndelag behandlet budsjettrammene for 2019 i sitt møte den
16.4.18, og det ble besluttet at honoraret skulle ligge på samme nivå som for 2018.
Representantskapet vil årlig vedta kommende års budsjett for hver enkelt kommune og det
ble presisert at tallene i økonomiplanen er usikre og vil bli endret som følge av
kommunesammenslåing.
Kjøp av revisjonstjenester
Hemne kommunestyre vedtok i sak 97/17 også å gå inn som eier i det nye
revisjonsselskapet Revisjon Midt-Norge SA (RMN). RMN vedtar budsjettrammene for 2019
på sitt årsmøte i oktober og tallene i budsjettet er derfor holdt på samme nivå som for 2018.
Kontrollutvalgets sekretariat foreslår en budsjettramme på kr. 1.123.000 for kontrollutvalget i
2019, dette inkluderer kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Sekretariatet anser dette
for å være en nøktern budsjettering, samtidig som vi mener dette gir et realistisk bilde av
forventede utgifter i året som kommer.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å slutte seg til sekretariatets
vurderinger og foreslåtte budsjett og anbefaler utvalget å be kommunestyret om å vedta
kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019. Budsjettet for 2019 har en ramme på kr.
1.123.000 og inkluderer kontrollutvalgets egen drift, revisjons- og sekretariats tjenester.

Detaljbudsjett for kontrollutvalget i Hemne 2019
Konto
10800
10521
10801
10990
11000
11151
11502
11603
11703
11950
11950

Godtgjørelse folkevalgte
Kilometergodtgjørelse
Tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Sum godtgjøring kontrollutvalget
Abonnementer
Bevertning møter
Kurs folkevalgte
Skyss/kost folkevalgte
Bompenger/Parkeringsavgifter
Husleie, leie av lokaler og grunn
Avgifter, gebyrer, lisenser

Sum drift kontrollutvalget
13750 Sekretariatstjenester
13750 Revisjonstjenester
Sum kjøp tjenester
Sum totalt

Regnsk 2017 Budsj 2018 Budsj 2019
31 707
40 000
40 000
589
18 000
18 000
2 067
3 000
2 000
34 363
2 000
2 032
20 800
12 579
773
4 050
1 400

61 000
3 000
5 000
35 000
20 000
2 000

60 000
3 000
5 000
35 000
20 000
2 000

3 000

6 000

43 634
235 000
738 272

68 000
242 000
750 000

71 000
242 000
750 000

973 272
1 051 269

992 000
1 121 000

992 000
1 123 000

Orientering om møter i fellesnemda - Heim kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
05.09.2018

Saknr
25/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/27 - 17
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Saksliste Heim 21.06.18
Saksliste Heim 29.08.18
Saksutredning
I kontrollutvalgets møte den 2.05.18 under sak 12/18 ble det tatt opp at utvalget ønsker en
fortløpende orientering om saker som blir behandlet i fellesnemda for nye Heim kommune.
Om utvalget ønsker det vil sekretariatet legge opp dette som en fast sak i utvalgsmøtene ut
kontrollutvalgets valgperiode.
Siden sist utvalgsmøte har det vært to møter i fellesnemda, den 21.06.18 og 29.08.18.
Saksliste fra møtene er vedlagt saksfremlegget. Møtedokumenter fra fellesnemda sine møter
finnes på denne nettsiden: http://nyeheim.no/innsyn/utvalg?Id=1444
I dagens møte kommer leder av Fellesnemda, Odd Jarle Svanem for å orientere om arbeidet
med sammenslåing, viktige saker som nemda jobber med og eventuelle utfordringer de har.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

FELLESNEMND
Hemne - Svanem skole/samfunnshus
21.06.2018
Tid: 10:30

Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00 eller 91352780 Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sakliste blir også utsendt til varamedlemmer, men disse skal ikke møte uten etter nærmere varsel.
Etter at ordinære saksliste er behandlet, blir det busstur med omvisning i området med påfølgende
bedriftsbesøk til Lerøy Midt as sitt settefiskanlegg i Belsvika.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

21/18

18/1509
ORIENTERING - NY BRANNSTASJON HEMNE KOMMUNE

22/18

18/1510
ORIENTERING - UTREDNING NY DRIKKEVANNSKILDE EIDE
KOMMUNALE VANNVERK

23/18

17/990
MILEPÆLSPLAN / PROSJEKTPLAN - STATUS DELPROSJEKTER OG
ARBEIDSGRUPPER

24/18

17/2331
FORPROSJEKTRAPPORT DIGITAL SAMMENSLÅING HEIM
KOMMUNE

25/18

18/1410
TILSKUDD TIL BUSSTUR OG OMVISNING I HEIM KOMMUNE

26/18

18/370
REGNSKAPSRAPPORT PR 12.06.18

27/18

17/2722
FELLESNEMNDA - MØTEPLAN HØST 2018

28/18

17/991
PROSJEKTLEDER - DELEGERING TIL Å INNGÅ AVTALER PÅ
VEGNE AV FELLESNEMNDA

29/18

17/2993
DOKUMENTER SOM REFERES I FELLESNEMNDA FOR PERIODEN
20.04.18 - 07.06.18

Nye Halsa-Hemne-Snillfjord, 13.06.2018
Odd Jarle Svanem
leder

MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

FELLESNEMND
Halsa rådhus – kommunestyresalen
29.08.2018
Tid: 10.30

Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00 Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sakliste blir også utsendt til varamedlemmer, men disse skal ikke møte uten etter nærmere varsel.
Det vil blir busstur med omvisning i Valsøyfjord etter at sakslisten er behandlet.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

30/18

18/1255
VALG AV VALGSTYRE FOR HEIM KOMMUNE I PERIODEN 20192023

31/18

18/798
KOMMUNESTYRE OG FYLKESTINGSVALGET 2019 - FASTSETTING
AV EN ELLER TO VALGDAG(ER) I HEIM KOMMUNE

32/18

18/1786
KOMMUNESTYRE OG FYLKESTINGSVALGET 2019 STEMMEKRETSER I HEIM KOMMUNE

33/18

17/1945
ADMINISTRATIV ORGANISERING HEIM KOMMUNE FASE II

34/18

18/370
REGNSKAPSRAPPORT PR 17.08.18

35/18

17/2993
DOKUMENTER SOM REFERES I FELLESNEMNDA FOR PERIODEN
08.06.18 - 21.08.18

Nye Halsa-Hemne-Snillfjord, 21.08.2018
Odd Jarle Svanem
leder

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hemne kommune
Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/356 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Ikke noe problem med delt innstilling
Konflikt kan rettferdiggjøre hemmelighold
Saker skal avgjøres uten ugrunnet opphold
Sammenslåingen står ved lag
Strenge vilkår for fritak
Konsek-dagen 2018
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Ikke noe problem med delt innstilling
2. Konflikt kan rettferdiggjøre hemmelighold
3. Saker skal avgjøres uten ugrunnet opphold
4. Sammenslåingen står ved lag
5. Strenge vilkår for fritak
6. Konsek-dagen 2018

Møtedato
05.09.2018

Saknr
26/18

Ikke noe problem med delt innstilling
Kommunal Rapport 25.6 2018 15:21

Ikke krav om et budsjettforslag får absolutt flertall i formannskapet, mener Jan Fridthjof
Bernt.
Spørsmål:
Er det nødvendig at innstillingen om budsjettet fra formannskapet skal inneholde en
flertallsinnstilling, all den tid innstillingen er «foreløpig», og saken først skal avgjøres i
kommunestyret? Kan formannskapet avgi en slik innstilling der det ikke tar stilling til valget
mellom de ulike endringsforslagene?
Svar:
I kommuneloven § 45, nr. 2, andre setning, har vi en bestemmelse om at kommunestyrets
vedtak om årsbudsjettet «treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet». Loven sier
ikke noe om hva slags vedtak som skal treffes eller krav til flertall.
Voteringstema ved formannskapets budsjettbehandling må være forslag til budsjettet i sin
helhet, men i motsetning til det som etter § 35 nr. 2 gjelder ved kommunestyrets
budsjettbehandling, er det ikke noe krav om at ett budsjettforslag skal få absolutt flertall, og
heller ikke noen regel om at man i siste omgang skal votere alternativt mellom de to
forslagene som fikk flest stemmer ved første gangs avstemning. Formannskapets innstilling
skal rett og slett være en oppstilling av de forslagene som ble framsatt og votert over, med
angivelse av hvor mange stemmer hvert av disse fikk her. Det er med andre ord ikke noe
problem om vedtaket blir en «delt innstilling», der det ikke er flertall for noen av de
alternativene som presenteres.
Det må imidlertid også være greit nok at man i stedet treffer et slikt vedtak som her er gjort,
der man ganske enkelt vedtar å oversende rådmannens forslag med de ulike
fraksjonsforslagene som vedlegg, med angivelse av hvem som står bak hvert av disse. Disse
forslagene må imidlertid være framsatt i møte, slik at kommunestyret – og velgerne – vet
hvem som står bak hvert av disse. Det er neppe noe problem i denne saken, men i
møteboken må forslagene og utfallet av den første voteringen refereres, og så må det
deretter angis at man enstemmig vedtok det oversendelsesforslaget som ble det endelige
resultatet.

Konflikt kan rettferdiggjøre hemmelighold
Kommunal Rapport 18.6 2018

Dokumenter kan unntas offentlighet av hensyn til arbeidsmiljøet.
Det kan være legitimt å skjerme arbeidsmiljøet, skriver Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Ved et Nav-kontor har noen ansatte skrevet et brev til rådmannen der de gjør
rede for det de mener er et uholdbart dårlig arbeidsmiljø ved kontoret. En representant for
det lokale tjenestemannslaget ber om innsyn i brevet hos rådmannen, men denne avviser
dette under henvisning til bestemmelsen i offentleglova § 23, første avsnitt, om adgang til å
unnta «frå innsyn for opplysningar når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg
gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller personalforvaltninga til organet». I sitt avslag viser
rådmannen til at det er tale om en konflikt der det har dannet seg ulike fløyer ved kontoret,
og at offentliggjøring av dette ville kunne bidra til et enda høyere konfliktnivå. Han viser også
til at en opptrapping av denne konflikten ville kunne føre til dårligere tjenestetilbud for
brukerne. Kan et avslag på en innsynsbegjæring begrunnes på denne måten?
SVAR: Jeg oppfatter det i utgangspunktet som helt legitimt at man ønsker å skjerme
arbeidsmiljøet ved kontoret ved å unnlate å gi opplysninger om en slik konflikt. Her er det
også et poeng at avsenderen av dette brevet jo selv kunne offentliggjort det, og når det ikke
skjer, må det oppfattes som at dette ikke var ment for allmennheten. Unntaket i § 23, første
avsnitt, gir i utgangspunktet ikke grunnlag for å unnta et dokument i sin helhet, det er bare
«opplysningar» i dette som kan skjermes. Men det er vel sannsynlig at dette brevet i sin
helhet vil oppfylle dette kravet. Hensynet til brukerne er ikke i seg selv et unntaksgrunnlag
etter denne bestemmelsen, men viser viktigheten av en god personalforvaltning på kontoret,
så jeg vil mene det er et relevant hensyn.

Saker skal avgjøres uten «ugrunnet opphold»
Kommunal Rapport 11.6 2018

Når saksbehandlingen drøyer kan det skyldes manglende evne eller vilje til å ta tak i og
prioritere vanskelige saker.
Hva som er forsvarlig saksbehandlingstid er det ikke mulig å gi et sikkert juridisk svar på,
skriver Jan Fridthjof Bernt.
Spørsmål:
Kommunene bruker noen ganger lang tid på å undersøke varsler om kritikkverdige forhold.
Et ferskt eksempel er fra Grimstad kommune der en gransking kommer i gang først
halvannet år etter at varselet ble levert. Hvor lang tid kan man bruke og samtidig påberope
seg forsvarlig håndtering når det gjelder tidsbruken?
Svar:
Dette er det ikke mulig å gi noe sikkert juridisk svar på. Det blir i siste instans et spørsmål om
en konkret vurdering av hva som anses som forsvarlig saksbehandling av den enkelte sak.
Forvaltningsloven sier bare at «Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten
ugrunnet opphold», og i granskingssaker ligger det i sakens natur at det kan være nødvendig
med omfattende informasjonsinnhenting og kvalitetskontroll og utredning før arbeidet er
avsluttet. Jeg vil ikke ta stilling til den konkrete saken det vises til, men hvis det er riktig at
man har brukt halvannet år før man har kommet i gang med en slik varslingssak, kan jeg
vanskelig forestille meg at lovens krav om at man skal forberede og avgjøre saken «uten
ugrunnet opphold» er oppfylt. I praksis skyldes slike forsinkelser gjerne manglende evne eller
vilje til å ta tak i og prioritere vanskelige saker, men det er selvsagt ikke en holdbar
begrunnelse. Så her har kommunens ledelse klart nok et forklaringsproblem. Dette må da
kunne tas opp til vurdering av kontrollutvalget eller kommunestyret, eller klages inn til
Sivilombudsmannen av dem som måtte være parter i saken.

Sammenslåingen står ved lag
Kommunal Rapport 28.5 2018

Om en sammenslåingskommune nekter å oppnevne medlemmer til en fellesnemnd,
så hindrer ikke det selve sammenslåingen, skriver Jan Fridthjof Bernt.
Inndelingsloven må forstås slik at departementet kan tre i fellesnemndens sted hvis
fellesnemnda ikke klarer å fatte en beslutning.
Spørsmål:
Stortinget har vedtatt sammenslåingen av Finnmark og Troms fylkeskommuner. Det
følger av inndelingsloven § 26 at fylkeskommunene skal opprette en fellesnemnd ved
sammenslåing. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forskrift fastsatt
sammensetningen av fellesnemnda, hvor mange medlemmer til nemnda som skal
velges fra hver av fylkeskommunene. Forskriften er gitt med hjemmel i
inndelingsloven § 26 fjerde ledd. Finnmark fylkeskommune har gjennomført en
folkeavstemning om den vedtatte sammenslåingen, som ga klart flertall mot den.
Fylkestinget i Finnmark skal 20. juni ta stilling til om de vil oppnevne medlemmer til
fellesnemnda. Hvilke virkemidler finnes for regjering og Storting dersom Finnmark
nekter å oppnevne medlemmer til fellesnemnda? Etter det Kommunaldepartementet
kjenner til, har det ikke skjedd før at kommuner eller fylker har nektet å oppnevne
medlemmer til fellesnemnda.
Svar:
Dette er en svært spesiell situasjon som jeg ikke kjenner til vi har vært oppe i
tidligere. Utgangspunktet er Stortingets vedtak om sammenslåing (se § 4, første
setning), og i inndelingslova § 26 (første setning) er det fastsatt at det skal
«opprettast ei fellesnemnd til å samordne og ta seg av førebuinga av samanslåinga».
Loven sier ikke noe om hvem skal opprette nemnden og treffe vedtak om
sammensetningen av denne, men hvis ikke Stortinget selv har truffet vedtak om
dette, må loven forstås slik at det er det departementet som bestemmer. Men
departementets fullmakter er begrenset; loven (§ 26, første avsnitt) gir nærmere
regler om sammensetningen av nemnden, blant annet at den bør «spegle av
innbyggjartalet i dei enkelte … fylkeskommunane», at det skal være «minimum tre
medlemmer i nemnda frå kvar … fylkeskommune», og at medlemmene skal velges
av og blant medlemmene av fylkestingene i de to fylkeskommunene som skal slås
sammen.
Spørsmålet er altså hva som skjer når den ene av de to fylkeskommunene nekter å
velge medlemmer til fellesnemnden. Nemnden vil da ikke kunne oppfylle lovens krav
om at det skal være medlemmer oppnevnt av begge fylkestingene, og vil dermed
ikke være beslutningsdyktig. Dette har imidlertid ikke noen konsekvenser for selve

sammenslåingen. Den er vedtatt og står ved lag så lenge ikke Stortinget finner grunn
til å ta saken opp på nytt, og trer i kraft fra det tidspunktet Stortinget har vedtatt. Det
vi mangler, er et organ som kan fungere som et overgangsstyre som kan treffe
vedtak som er nødvendig å ha på plass før sammenslåingen trer i kraft, herunder om
opprettelse av forvaltningsapparat og styringsorganer for det nye fylket, og om det
forberedende arbeid med økonomiplan og årsbudsjett som det nye fylkestinget skal
ta fatt på så snart det er konstituert.
Her må vi forstå loven slik at departementet kan tre i fellesnemndens sted, i medhold
av fullmakten i § 26, fjerde avsnitt til å «ta avgjerd i slike spørsmål dersom det ikkje er
mogleg å kome til semje», men det kan departementet bare gjøre hvis en av de
sammenslåtte fylkeskommunene ber om det. Og slike vedtak er ikke en forskrift som
binder den nye fylkeskommunen. Når det nye fylkestinget trer sammen, står det fritt
til å revurdere det departementet har bestemt. Departementet opptrer her bare som
et «interimstyre» på linje med en fellesnemnd, og har ingen instruksjons- eller
forskriftsmyndighet ut over dette. Det skal bare bestemme det som må bestemmes
før sammenslåingen trer i kraft, og det som bestemmes er bare bindende frem til det
nye fylkestinget selv tar roret.

Strenge vilkår for fritak
Kommunal Rapport 14.5 2018
Å få fritak fra vervet som folkevalgt er noe man må søke om, ikke noe man har krav
på, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
Den underliggende begrunnelse for en slik streng regel for å gi fritak er at vervet som
folkevalgt forutsettes å gå foran forpliktelser som arbeidstaker.
SPØRSMÅL:
Kan en ordfører takke ja til ny jobb og forvente å få permisjon ut perioden?
SVAR:
Den som blir valgt som ordfører, har som alminnelig regel plikt til å ta imot valg og
fungere i vervet for hele valgperioden. I kommuneloven § 15, nr. 2, har vi imidlertid
en regel om at kommunestyret etter søknad kan frita «den som ikke uten
uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet».
En folkevalgt kan altså bare søke om, ikke kreve, slikt fritak, og kommunestyret kan i
dag bare innvilge dette hvis lovens vilkår for fritak er oppfylt. Normalt kan nok den
som søker om slikt fritak, regne med at kommunestyret vil ønske å innvilge dette –
«man fanger ikke mange harer med den hunden som må jages til skogs». Men loven
har blitt forstått slik at terskelen for at kommunestyret skal kunne innvilge fritak skal
være høy, jf. bestemmelsen i § 40, nr. 1, andre avsnitt, om at en folkevalgt «har krav
på fri fra arbeid i det omfang dette er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunale
eller fylkeskommunale folkevalgte organer», og «også rett til permisjon fra sitt arbeid i
fire år eller for resten av valgperioden for å utføre heltids- eller deltids kommunalt
eller fylkeskommunalt verv». Slike vedtak vil derfor kunne kjennes ugyldig ved
lovlighetskontroll hos fylkesmannen.
Den underliggende begrunnelse for en slik streng regel er at vervet som folkevalgt
forutsettes å gå foran forpliktelser som arbeidstaker, med den konsekvens at en
arbeidsgiver ikke skal kunne kreve at en tilsatt søker helt eller delvis fritak av hensyn
til jobben. Kommunestyret skal derfor normalt avslå søknad om fritak med slik
begrunnelse, og vedtak om fritak i en slik situasjon vil kunne kjennes ugyldig ved
lovlighetskontroll hos fylkesmannen.
Men dette prinsippet foreslås avdempet ganske mye i proposisjonen til ny
kommunelov. I lovutkastet (§ 7-9, andre avsnitt, andre setning) sies det her i stedet
bare at «Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for
søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt».
Denne formuleringen er litt forvirrende, i og med at slikt samtykke etter lovutkastet

bare kreves for valg som ordfører eller varaordfører (utkastets § 6-2, andre avsnitt,
dette er nytt i forhold til dagens lov), mens hovedregelen stadig er at den som er
valgbar, stadig har plikt til å ta imot valg til alle verv.
Den betyr åpenbart at man tenker seg at man ikke skal være så streng i andre
situasjoner. Selv om det understrekes (Prop. 46 L, s. 102) at «vilkårene fortsatt skal
være strenge for å få fritak», og (s. 363) at «det ikke skal være kurant å få fritak»,
legger bestemmelsen som foreslås opp til at denne vurderingen skal foretas av
kommunestyret fra sak til sak. Realiteten vil dermed bli at innenfor vide rammer vil
det være kommunestyrets sak å vurdere om det er god nok grunn til å gi fritak, uten
mulighet for fylkesmannen til å overprøve dette.
Det vil vel være delte meninger om dette er en god regel, men det innebærer i alle
fall en avklaring i en situasjon med litt vaklende lovforståelse og praksis, både i
kommuner og hos fylkesmenn.

KONSEK-DAGEN 2018
10. oktober kl 10 arrangerer Konsek Trøndelag IKS den første fellessamlinga for alle
kontrollutvalsmedlemer i det nye Trøndelag. Konsek-dagen vil gå føre seg på hotell
Scandic Hell, Værnes.
Med overskrifta "Synleg kontroll eller hemmelege tenester?" vil me setje fokus på at
kontroll og tilsyn bør bli meir synleg både i høve til politikarane, innbyggjarane og i
mediebiletet.
Som hovudinnleiar har me fått riksrevisor Per-Kristian Foss.
I tillegg vil Stortingsrepresentant Guro Angell Gimse innleie om korleis
forvaltningsrevisjons-rapportar kan brukast til å gjera kontrollutvala si verksemd
synleg.
Me legg opp til at konferansen skal aktivere deltakarane gjennom aktuelle
problemstillingar og debatt, og ein prosessleiar vil styre dagen. Dette er Torgeir
Skevik, med bakgrunn som kontrollutvalsleiar, arbeid med kontroll og tilsyn hjå
fylkesmannen, og frå kommunal administrasjon.
Meir informasjon kjem seinare.
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