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Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Enhetsbesøk hos Gjølme skole
Orientering fra rådmannen om implementering av GDPR
Prosjektplan - Miljø og klimasatsningen i Orkdal kommune
Budsjettkontroll per august 2018
Forslag til budsjett for kontrollutvalget 2019
Orientering om Fylkesmannens tilsyn med skoleområdet i Orkdal
Referatsaker
Eventuelt

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune
Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/355 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.
Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.
Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

Møtedato
18.09.2018

Saknr
24/18

Enhetsbesøk hos Gjølme skole
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
18.09.2018

Saknr
25/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &43
Arkivsaknr
18/118 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
Som et ledd i å gjøre seg kjent med kommunens virksomhet vedtok kontrollutvalget i sak
37/17 enhetsbesøk i Orkdal kommune i 2018. En av enhetene som kontrollutvalget ønsket å
besøke var Gjølme skole og utvalget besøker derfor skolen 18. september.
Formålet med besøket er ikke å føre kontroll og tilsyn. Utvalget ønsker å få informasjon om
Gjølme skole, hvordan de jobber ved skolen og om skolen eventuelt står overfor utfordringer
eller lignende. Skolens ledelsen orienterer derfor kontrollutvalget om skolen, spesielle
satsningsområder m.m.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler utvalget å ta redegjørelsen til orientering. Utvalget må vurdere om det
er behov for videre oppfølging med bakgrunn i informasjonen som er gitt i forbindelse med
enhetsbesøket.

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

Møtedato
18.09.2018

Saknr
26/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 090
Arkivsaknr
12/113 - 28
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 er blant annet å:
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
Med dette som bakgrunn ønsker kontrollutvalget en orientering fra rådmannen om arbeidet
med implementering av GDPR i Orkdal, og jobben som gjøres i den forbindelse.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen fra rådmannen til orientering.

Prosjektplan - Miljø og klimasatsingen i Orkdal kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
18.09.2018

Saknr
27/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/104 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget godkjenner prosjektplanen for forvaltningsrevisjon av miljø- og klimasatsning
i Orkdal kommune med en tidsressurs på inntil 300 timer og ferdigstillelse innen 31.5.19.
Vedlegg
Prosjektplan miljø og kilmasatsingen Orkdal.pdf
Saksutredning
Kontrollutvalget og kommunestyret i Orkdal har gjennom utarbeidelse og vedtak av plan for
forvaltningsrevisjon 2017-2018 lagt føringene for forvaltningsrevisjonsarbeidet i perioden
(kommunestyrets sak 100/16).
I planen er miljø- og klimasatsning i Orkdal kommune gitt andre prioritet. I planen står
følgende:
Kommuneplanens samfunnsdel har som overordnet mål at klima- og miljøhensyn skal
ivaretas i all kommunal virksomhet. I planperioden er det relevant å vurdere om
kommunens arbeid er i tråd med gjeldende lov og forskrift og med kommunens
overordnede mål og delmål. Mulige problemstillinger som ønskes besvart er om
enhetene prioriterer mål/delmål og om Orkdal kommune har etablert målekriterier og
funnet fram til datakilder for å måle effekter av klimatiltakene.
I kontrollutvalgets møte den 24. april bestilte utvalget i sak 16/18 en forvaltningsrevisjon av
miljø- og klimasatsningen i Orkdal kommune.
Revisjon Midt-Norge har konkretisert følgende problemstillinger til prosjektet:
1. Er kommunens planlegging i tråd med statlig planretningslinje for klima- og
energiplanlegging i kommunene?
2. Sikrer kommunens saksbehandling etter plan- og bygningsloven at det blir tatt
nødvendige miljø- og klimahensyn?
3. Sikrer kommunen minimering av miljøbelastning i sine anskaffelser?
Revisor vil med dette se på hvordan kommunen arbeider systematisk med klima- og miljø
gjennom planlegging, saksbehandling og anskaffelser.
For å besvare problemstillingene vil revisor ta utgangspunkt i følgende lov- og planverk:
• Plan- og bygningsloven (Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2008)
• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (Klima- og
miljødepartementet 2009)
• Lov om offentlige anskaffelser (Nærings- og fiskeridepartementet 2016b)
• Forskrift om offentlige anskaffelser (Nærings- og fiskeridepartementet 2016a)
• Kommunedelplan klima og energi (Orkdal kommune 2009)
• Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025 (Orkdal kommune 2013)

Metodene revisjonen vil bruke er i all hovedsak dokumentanalyse. I tillegg vil det bli
gjennomført intervju med nøkkelpersoner i kommunen. Disse intervjuene gjennomføres med
sikte på å få kartlagt praksis enhetene har når det gjelder miljø-, klima- og energispørsmål.
Rapporten ferdigstilles innen 31.5.19 og gjennomføres med en tidsressurs på inntil 300
timer. Revisor Unni Romstad vil være tilstede for å orientere om planen, ta imot innspill og
svare på spørsmål fra utvalget.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Sekretariatets vurdering er at prosjektplanen samsvarer med bestillingen og at
problemstillingene er hensiktsmessige. Forvaltningsrevisjonen vil kunne gi et godt bilde på
hvordan kommunen jobber med miljø- og klima på de tre risikoområdene som er trukket frem
i planen: planlegging, saksbehandling og anskaffelser.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta fremlagt prosjektplan.

FORVALTNINGSREVISJON

Miljø- og klimasatsingen
PROSJEKTPLAN

Orkdal kommune
SEPTEMBER 2018
FR1057

1 SAMMENDRAG PROSJEKTPLAN
Problemstilling

1. Er kommunens planlegging i tråd med statlig planretningslinje
for klima- og energiplanlegging i kommunene?
2. Sikrer

kommunens

bygningsloven

at

saksbehandling

det

blir

tatt

etter

nødvendige

plan-

og

miljø-

og

klimahensyn?
3. Sikrer kommunen minimering av miljøbelastning i sine
anskaffelser?
Kilder til kriterier

Plan- og bygningsloven
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene
Lov om offentlige anskaffelser
Forskrift om offentlige anskaffelser
Kommunedelplan klima og energi
Kommuneplanens samfunnsdel 2013 – 2025

Metode

Intervju med nøkkelinformanter
Dokumentanalyser

Tidsplan

Rapport oversendes innen 31.5.19.
Revisjonen gjennomføres innen en tidsressurs på inntil 300 timer

Prosjektteam

Tor Arne Stubbe, oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
E-post: tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no
Tlf: 98608070
Unni Romstad, prosjektmedarbeider
E-post: unni.romstad@revisjonmidtnorge.no
Tlf: 41739319
Sunniva Tusvik Sæter, styringsgruppe
Anna Karlsen Dalslåen, styringsgruppe

Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved
gjennomføringen av prosjektet, jf. egenerklæringsskjema.

Kontaktperson

Rådmann Svein Henry Berdal eller den som rådmannen delegerer

Orkdal kommune
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2 MANDAT
I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet gjennomgått.

2.1 BESTILLING
Revisjon Midt-Norge mottok den 2.7.18 bestilling på gjennomføring av en forvaltningsrevisjon med
fokus på miljø- og klimasatsningen i Orkdal kommune. I bestillingen vises til kontrollutvalgets
vedtak i sak 16/18 (24.4.18) hvor det gjengis følgende fra utvalgets vedtak:
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av Miljø- og klimasatsningen i Orkdal kommune. Prosjektplan,
leveringstidspunkt og ressursramme legges frem av revisor i egen sak.

I bestillingen henvises til saksframlegg i KU-sak 16/18 for ytterligere informasjon. I saksframlegget
står følgende om temaet:
Temaet miljø – klimasatsningen i Orkdal kommune, er gitt prioritet 2 i plan for
forvaltningsrevisjon. En forvaltningsrevisjon av dette temaet kan ta sikte på å vurdere om
kommunen eller virksomhet kommunen driver, har tilstrekkelige og hensiktsmessige planer
samt i hvilken grad kommunens miljøansvar etterleves innenfor:
•

Arealplanlegging

•

Naturmangfold

•

Forurensning

•

Vannforvaltning

•

klima, jakt-, fiske- og viltforvaltning

•

friluftsliv

•

motorferdsel

•

kulturminne

•

kulturmiljø og landskap samt utmark.

Foruten det som er nevnt over i plan for forvaltningsrevisjon kan en forvaltningsrevisjon av
dette området ta sikte på å vurdere i hvilken grad kommunen lykkes med å omstille seg til et
lavutslippssamfunn. Herunder i hvilken grad kommunen:
•

Har etablert rutiner og systemer for å kartlegge muligheten for utslippsreduksjon

•

Måler kostnadseffektivitet som helhet for tiltaket.

•

Sørger for at tiltaket gjennomføres innenfor en realistisk budsjettramme med plan for både gjennomføring og
framdrift av tiltaket.

•

Benytter seg av støtteordninger fra f.eks Enova og klimasats og har rutiner og systemer for å oppfylle kriterier
som gir rett til slik støtte.

•

Gjennomfører miljøvennlige anskaffelser.

Punktene er ikke uttømmende og angir kun enkelte undertema for forvaltningsrevisjonen
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I dialog med kontrollutvalgssekretær den 30.8 ble det konkretisert noen utvalgte risikoområder
knyttet

til

Orkdal

kommunes

klimasatsning.

Områdene

var

kommunal

planlegging,

saksbehandling og anskaffelser, og hvorvidt kommunen overholder føringer for arbeid med
klima/miljø/energi på en systematisk og god måte.

2.2 BAKGRUNN
Både internasjonalt og nasjonalt er det en erkjennelse av at vi har felles utfordringer knyttet til
håndtering av klima og miljø (eks Kyotoavtalen, Parisavtalen). I Norge har man sikret bred støtte
til klimapolitikken gjennom klimaforlikene i 2008 og 2012. De overordnede målene for den norske
klimapolitikken er:
•

Norge

skal

overoppfylle

Kyoto-forpliktelsen

med

10

prosentpoeng

i

første

forpliktelsesperiode.
•

Norge skal fram til 2020 påta seg en forpliktelse om å kutte de globale utslippene av
klimagasser tilsvarende 30 prosent av Norges utslipp i 1990.

•

Norge skal være karbonnøytralt i 2050.

•

Som en del av en global og ambisiøs klimaavtale der også andre industriland tar på seg
store forpliktelser, skal Norge ha et forpliktende mål om karbonnøytralitet senest i 2030.
Det innebærer at Norge skal sørge for utslippsreduksjoner tilsvarende norske utslipp i
2030.

I tillegg til de overordnede målene om utslippsreduksjoner er det gjennom klimaforliket enighet om
en rekke tiltak som skal gjennomføres i Norge. Dette gjelder blant annet:
•

Gjennomføre en klima- og teknologisatsing finansiert gjennom avkastningen fra et nytt
fond for klima, fornybar energi og energiomlegging.

•

Utfasing av fyring med fossil olje.

•

Skjerpede energikrav i byggsektoren.

•

Fortsette å trappe opp klimaforskningen.

•

Opprettholde eller øke karbonlageret i skogen.

•

Bidra til utvikling av biogass i Norge.

•

Ha som mål at veksten i persontransporten i storbyområdene skal tas med
kollektivtransport, sykkel og gange.

•

Bilavgiftene skal brukes til å bidra til å få en mer miljø- og klimavennlig bilpark.

•

Styrke jernbanens rolle i transportsystemet.
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For å nå de overordnede målene er regelverket på ulike områder blitt endret for å ta hensyn til
klima og miljø (eksempelvis i plan og bygningsloven og lov om offentlige anskaffelser). Dette
regelverket er kommunene forpliktet til å overholde og oppfylle.

Klima og miljøsatsingen i Orkdal kommune er forankret i kommuneplanens samfunnsdel (Orkdal
kommune 2013) og kommunedelplan om klima og energi (Orkdal kommune 2009). Ut over dette
er kommunen sertifisert i ordningen Miljøfyrtårn1, og de er forpliktet til å følge lov og regelverk mht
å fremme miljø og klimavennlige løsninger i utviklingen av kommunen (eks planarbeid, innkjøp
osv).

Kommunestyret vedtok i sak 57/13 kommuneplanens samfunnsdel. Denne tilkjennegir
kommunestyrets overordnede mål og strategier. Fokusområde 4 i samfunnsdelen er klima og
miljø, og den tilkjennegir følgende mål i planperioden:
•

Synliggjøre og ta vare på naturmangfoldet som en ressurs for lokalsamfunnet

•

Samordne forvaltning av natur, friluftsliv og kulturminner og bruke disse verdiene som et
verktøy for å løse utfordringer innen folkehelse, miljø og klima.

•

Legge til rette for miljøvennlige boformer.

•

Legge til rette for økt kollektivtransport – lokalt og regionalt.

•

Samordne areal- og transportplanlegging for å begrense behov for transport (redusere
klimautslipp)

•

Søke samarbeid med regionale myndigheter og nabokommuner om «Miljøpakke Orkdal»

•

Arbeide for å redusere energiforbruket i kommunale bygg.

•

Bidra til økt bruk av bioenergi og fjernvarme

•

Ivareta biologisk mangfold og verdifullt kulturlandskap

•

Videreføre intensjonen i Orkdal 2040 om fortetting av sentrum og sterkt jordvern

•

Sørge for tilstrekkelig kvalitet, kapasitet og sikkerhet i energiforsyningsnettet, VAanleggene, bredbånd, vegnettet, bygningsmasse og leke- og friluftsområder

•

1

Dimensjonere opp teknisk infrastruktur til å tåle ekstremvær

https://www.miljofyrtarn.no/
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Kommunedelplan om klima og energi viser til følgende hovedstrategiområder med mål og tiltak:
•

Arealbruk

•

Transport

•

Næringsliv/Industri/Landbruk

•

Energi

•

Husholdninger

•

Miljøbevisste offentlige innkjøp

Kommunedelplanen om klima og energi er forutsatt rullert årlig ifm behandling av økonomiplan.
Revidering av kommunedelplanen bør i følge rådmannens merknad til saken (KS-sak 57/13), skje
hvert fjerde år2 (Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2008).

3 PROSJEKTDESIGN
I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i prosjektet.
Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli beskrevet.

3.1 AVGRENSING
I denne forvaltningsrevisjonen vil revisor fokusere på hvordan kommunen arbeider systematisk
med klima og miljø gjennom planlegging, saksbehandling og anskaffelser. Det vil si at vi ikke vil
se på måloppnåelse ift kommunens planer på området, konkrete miljø-/klimatiltak eller
organisasjonens interne miljø og klimaarbeid.

3.2 PROBLEMSTILLINGER
1. Er kommunens planlegging i tråd med statlig planretningslinje for klima- og
energiplanlegging i kommunene?
2. Sikrer kommunens saksbehandling etter plan- og bygningsloven at det blir tatt nødvendige
miljø- og klimahensyn?
3. Sikrer kommunen minimering av miljøbelastning i sine anskaffelser?

2

I tråd med Plan- og bygningsloven.
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3.3 AKTUELLE KRITERIEKILDER
Plan- og bygningsloven (Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2008)
Statlig

planretningslinje

for

klima-

og

energiplanlegging

i

kommunene

(Klima-

og

miljødepartementet 2009)
Lov om offentlige anskaffelser (Nærings- og fiskeridepartementet 2016b)
Forskrift om offentlige anskaffelser (Nærings- og fiskeridepartementet 2016a)
Kommunedelplan klima og energi (Orkdal kommune 2009)
Kommuneplanens samfunnsdel 2013 – 2025 (Orkdal kommune 2013)

3.4 METODER FOR INNSAMLING AV DATA
Denne forvaltningsrevisjonen vil i stor grad basere seg på dokumentanalyse, supplert med
intervju med nøkkelpersoner i kommunen. Intervjuene vil tematisk være knyttet til hvilken
kunnskap og praksis enhetene har når det gjelder miljø-, klima- og energispørsmål.

Under problemstilling 1 vil revisor gjennomgå dokumentasjon knyttet til utredning og behandling
av et utvalg planer i kommunen, og gjøre vurderinger av hvorvidt de tilfredsstiller krav i statlig
planretningslinje. Denne problemstillingen vil fokusere på helhetlig planlegging, forsvarlig
utredning og prosesser for medvirkning.

Under problemstilling 2 vil revisor gjennomgå saksbehandlingen knyttet til et utvalg konkrete
saker, og se hvorvidt og hvordan man har vurdert miljøbelastningen i den enkelte saken. Denne
problemstillingen vil fokusere på reguleringssaker og detaljregulering (og evt bruk av
konsekvensutredninger).

Under problemstilling 3 vil revisor gjennomgå et utvalg anskaffelser for å kontrollere om og når
det er stilt miljøkrav i prosessen og hvordan disse evt er vektet i valg av leverandør.
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Trondheim, 10.09.18

Tor Arne Stubbe /s/

Unni Romstad /s/

Oppdragsansvarlig revisor

Prosjektmedarbeider
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Kilder
Klima- og miljødepartementet, 2009. Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i
kommunene,

Available

at:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-09-04-

1167?q=planretningslinje.
Kommunal-

og

moderniseringsdepartementet,

byggesaksbehandling,

Available

at:

2008.

Lov

om

planlegging

og

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2008-06-27-

71?q=plan og bygningsloven.
Nærings- og fiskeridepartementet, 2016a. Forskrift om offentlige anskaffelser, Available at:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-08-12-974.
Nærings- og fiskeridepartementet, 2016b. Lov om offentlige anskaffelser, Available at:
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2016-06-17-73?q=anskaffelser.
Orkdal kommune, 2009. Kommunedelplan for klima og energi, KS-sak 90/09, 16.12.2009.
Orkdal kommune, 2013. Kommuneplanens samfunnsdel 2013 - 2025, Available at:
https://www.orkdal.kommune.no/getfile.php/3779409.2495.cvpasbybxw/Kommuneplanens+
Samfunnsdel+2013-2025.pdf.
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Postadresse: Postboks 2565, 7735 STEINKJER
Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no
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Budsjettkontroll per august 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
18.09.2018

Saknr
28/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/116 - 28
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar budsjettkontrollen per august 2018 til orientering.
Vedlegg
Orkdal - budsjettkontroll august 2018
Saksutredning
For å holde kontrollutvalget godt informert om sin økonomiske status legger kontrollutvalget
frem en økonomisk oversikt per august 2018.

Budsjettkontroll for kontrollutvalget i Orkdal kommune
Art
Betegnelse
10801
10802
10803
10990

11151
11500
11600
11603
11703
11955

13750
13750
1375

Fast politikergodtgjørelse
Møtegodtgjørelse
Tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Sum lønnskostnader
Driftskostnader
Servering/bespisning
Kursutgifter eksterne kurs
Reise og diettgodtgjørelse
Km. godtgjørelse og diett skattepliktig
Utlegg transport via lønn
Kontingenter
Sum driftskostnader
Kontrollutvalget samlet
Kjøp fra Revisjon og sekretariat
Revisjon Midt-Norge SA
Konsek Trøndelag IKS
Sum kjøp revisjon og sekreteriat
Sum kostnader, totalramme kontroll og tilsyn

Budsjett per. 3.8.18

1 100
5 961
1 057
8 118
2 364
7 720
1 035
437
2 763
8 000
22 319
30 437
724 721
178 190
902 911
933 348

Forslag til budsjett for kontrollutvalget 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
18.09.2018

Saknr
29/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/116 - 27
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. 1 583 300 til kontrollutvalgets egen
drift, samt kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester, vedtas.
Vedlegg
Forslag til budsjett for kontrollutvalget for 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 for Orkdal kommune. I forslaget til
budsjett er utgiftene 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
revisjons- og sekretariatstjenester for utvalget. Tidligere år har det vært vanlig at utvalget
også vedtar en økonomiplan for de kommende tre årene. Orkdal kommune har vedtatt at de
skal slå seg sammen med Meldal, Agdenes og deler av Snillfjord. Fra 1 januar 2020 blir
disse kommunene til nye Orkland kommune. Med dette får vi også et nytt kontrollutvalg med
endrede forutsetninger og økonomi, og 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
budsjett 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 3% av ordførers lønn. For møtende medlemmer gis en godtgjøring på kr. 215 per
time, og det er gjort regning med 6 møter á 4 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 delta
på samlinger sammen med andre kontrollutvalg. Selv om det er brukt mindre enn budsjettert
på denne posten så langt i 2018, holdes posten på sammen nivå for 2019 for at utvalget
fortsatt skal ha denne muligheten. For øvrige utgifter til kontrollutvalgets drift er budsjettet
basert på erfaringstall og budsjettkontroll per august 2018.
Budsjettkontrollen viser at driften ligger innenfor kontrollutvalgets budsjettramme.

Totalrammen for kontrollutvalgets egen drift økes noe i forhold til 2018.
Revisjonstjenester
Kommunestyret i Orkdal har besluttet å kjøpe revisjonstjenester fra Revisjon Midt-Norge SA
(RMN). RMN har berammet sitt årsmøte til 01.10.2018 og vedtar da budsjett for 2019 med
økonomiplan. Budsjett for 2019 er derfor basert på representantskapets budsjettvedtak per
26.09.2016 (sak 8/16).
Sekretariatstjenester
Kommunestyret i Orkdal vedtok i sak 15/17 å gå inn som eier i det nye selskapet Konsek
Trøndelag IKS og kjøpe sekretariatstjenester for kontrollutvalget hos selskapet.
Representantskapet i Konsek Trøndelag behandlet budsjettramme for 2019 i sitt møte den
16.4.18, og det ble besluttet at honoraret skulle nedjusteres noe i forhold til 2018.
Kontrollutvalgets sekretariat foreslår en budsjettramme på kr.1.583 300 for kontrollutvalget
for 2019, inkludert 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 for 2019. Budsjettet har en ramme på kr. 1.583 300 og
inkluderer kontrollutvalget egen drift, revisjons- og sekretariatstjenester.

Budsjettforslag – kontrollutvalget i Orkdal kommune 2019
Art
Betegnelse
10801
10802
10802
10809
10990
10999

11002
11151
11500
11600
11603
11703
11955

Fast politikergodtgjørelse (3 % av ordf. lønn)
Møtegodtgjørelse. (6.møter a 4 timer)
Tapt arbeidsfortjeneste
Lønn årsperiodisering
Arbeidsgiveravgift
Arbeidsgiveravgift årsperiodisering

Regnskap
2017
17 750
13 975
34 531
1 707
9 396
241
77 600

11 000

11 000

Sum lønnskostnader
Driftskostnader

91 000

91 000

Abonnement, tidsskrift
Servering/bespisning
Kursutgifter eksterne kurs
Reise og diettgodtgjørelse
Km. godtgjørelse og diett skattepliktig
Utlegg transport via lønn
Kontingenter

3 100
6 200
32 000
8 000
4 000

3 000
6 000
31 000
12 000

8 000
61 300
152 300

4 000
56 000
147 000

2 000
3 827
800
2 265
388
243
4 300
13 823
91 422

1 086 000
345 000
1 431 000
1 583 300

1 240 620
356 380
1 597 000
1 744 000

1 054 884
346 000
1 400 884
1 492 306

Sum driftskostnader
Kontrollutvalget samlet
Kjøp fra revisjon og sekretariat
13750
13750
1375

Forslag budsjett Vedtatt budsjett
2019
2018
30 000
30 000
29 000
29 000
21 000
21 000

Revisjon Midt-Norge SA
Konsek Trøndelag IKS

Sum kjøp revisjon og sekreteriat
Sum kostnader, totalramme kontroll og tilsyn

Orientering om Fylkesmannens tilsyn med skoleområdet i Orkdal
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
18.09.2018

Saknr
30/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
13/107 - 22
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Utvalget tar tilsynet fra Fylkesmannen til orientering.
Vedlegg
Endelig rapport.pdf
Saksutredning
Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med forvaltningskompetanse innen skoleområdet i
Orkdal kommune i 2018. Det er Orkanger barne- og ungdomsskole som har vært gjenstands
for tilsynet.
Tema for tilsynet er skolens forvaltningskompetanse i avgjørelsen om særskilt tilrettelegging
av opplæringen. Det overordnede formålet med det nasjonale tilsynet er å bidra til at elever
får et godt utbytte av opplæringen. Det er kommunen som har ansvaret for at kravene i
opplæringsloven blir overholdt, jfr. Opplæringsloven § 13-10 første ledd.
Tilsynet avdekket ett brudd på regelverket. Frist for retting av brudd ble satt til 20.06.18.
Bruddet knytter seg til enkeltvedtak om spesialundervisning. Her kommer det frem at skolen
ikke fatter enkeltvedtak med opplysninger knyttet til fag/område og eventuelle avvik.
Kommunen viser imidlertid til brev datert 18.06.18, og at det innføres en ny rutine som skal
sikre at lovkravet blir oppfylt. Fylkesmannen legger til grunn at denne endringen vil bli innført
kommende skoleår. Lovkravet er derfor oppfylt.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler utvalget å ta Fylkesmannens tilsyn til orientering.

Orkdal kommune
Postboks 83
7890 Orkdal

TILSYNSRAPPORT
Forvaltningskompetanse
– avgjørelser om særskilt tilrettelegging
Orkdal kommune – Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmntpost@fylkesmannen.no

Besøksadresse:
Statens hus Strandveien 38
www.fylkesmannen.no/nt

Telefon:
74168000
Org.nr.:
974 772 108

Saksbehandler:
Linda Hojem
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Sammendrag
Temaet for tilsynet er skolens forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt
tilrettelegging av opplæringen. Det overordnede formålet med det nasjonale tilsynet
er å bidra til at elever får et godt utbytte av opplæringen.
Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon
innsendt fra Orkdal kommune.
Tilsynet avdekket 1 brudd på regelverket. I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist
for retting av brudd på regelverket som er avdekket under tilsynet. Fristen var
20.06.18. Kommunen har gitt tilsvar knyttet til brudd på lovkrav i brev datert
18.06.2018. Med bakgrunn i kommunens tilsvar, avsluttes tilsynet.
1. Innledning
Fylkesmannen åpnet 14.02.18 tilsyn med forvaltningskompetanse – avgjørelser om
særskilt tilrettelegging i Orkdal kommune. Undersøkelsene har vært på skolenivå ved
Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole.
Felles nasjonalt tilsyn 2014-17 handler om skolens arbeid med elevenes utbytte av
opplæringen og består av tre områder for tilsyn: Skolens arbeid med elevenes utbytte
av opplæringen, forvaltningskompetanse (som denne rapporten omhandler) og
skolebasert vurdering. Utdanningsdirektoratet har utarbeidet veiledningsmateriell1
knyttet til tilsynet, og Fylkesmannen har gjennomført informasjons- og
veiledningssamlinger.
Det er kommunen som har det overordnede ansvaret for at kravene i
opplæringsloven blir overholdt, jf. opplæringsloven § 13-10 første ledd. Kommunen
er derfor adressat for denne foreløpige tilsynsrapporten.
I denne tilsynsrapporten er det fastsatt frist for retting av brudd på regelverket som er
avdekket under tilsynet. Fristen er 20.06.18. Dersom brudd på regelverket ikke er
rettet innen fristen, vil Fylkesmannen Trøndelag vedta pålegg om retting med
hjemmel i kommuneloven § 60 d. Et eventuelt pålegg om retting vil ha status som
enkeltvedtak og vil kunne påklages, jf. forvaltningsloven kapittel VI.

2. Om tilsynet med Orkdal kommune – Orkanger barneskole og Orkanger
ungdomsskole
2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler
Fylkesmannen fører tilsyn med offentlige skoler jf. opplæringsloven § 14-1 første
ledd, jf. kommuneloven kap. 10 A. Fylkesmannens tilsyn på opplæringsområdet er

1

http://www.udir.no/Regelverk/regelverk/tilsyn/
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lovlighetstilsyn jf. kommuneloven § 60 b. Fylkesmannens tilsyn med offentlige skoler
er myndighetsutøvelse og skjer i samsvar med forvaltningsrettens regler for dette.
I de tilfeller Fylkesmannen konkluderer med at et rettslig krav ikke er oppfylt,
betegnes dette som brudd på regelverket, uavhengig av om det er opplæringsloven
eller forskrifter fastsatt i medhold av denne, som er brutt.
2.2 Tema for tilsynet
Temaet for tilsynet er skolens forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt
tilrettelegging av opplæringen. Det overordnede formålet med det nasjonale tilsynet
er å bidra til at elever får et godt utbytte av opplæringen. For å sikre at dette gjelder
for alle elever, er elever med behov for særskilt tilrettelegging gitt egne rettigheter i
opplæringsloven. Særskilt tilrettelegging for elever innebærer avvik fra ordinært
opplæringstilbud og er enkeltvedtak etter loven.
Hovedpunkter i tilsynet vil være:
-

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak
Enkeltvedtak om spesialundervisning
Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
Enkeltvedtak om tegnspråkopplæring

Tilsynet skal bidra til at kommunen som skoleeier sørger for at skolen
 ivaretar elevens rettssikkerhet gjennom å involvere elever og foreldre i
vurderingene før skolen tar avgjørelser om avvik fra ordinært opplæringstilbud
 følger reglene for innhold i enkeltvedtak
 sørger for å vurdere og kartlegge elevens behov på en faglig forsvarlig måte
 fatter vedtak som gir gode føringer for å tilrettelegge innholdet i opplæringen

I tilsynet vurderer vi om Orkanger barneskole og Orkanger ungdomsskole på
denne måten sikrer elevenes rettigheter ved enkeltvedtak.
Manglende forvaltningskompetanse i avgjørelser om særskilt tilrettelegging av
opplæringen kan medføre at elevene ikke får ivaretatt sine rettigheter. Det kan også
medføre at avgjørelsene ikke gir gode faglige føringer for innholdet i opplæringen.
Elevene står da i fare for å få en opplæring som ikke gir et forsvarlig utbytte.
Det er bare utvalgte deler av saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak som
kontrolleres i tilsynet. Opplæringsloven og forskrift til loven har også krav som gjelder
spesialundervisning og særskilt språkopplæring som ikke er inkludert i dette tilsynet.
2.3 Om gjennomføringen av tilsynet
Tilsyn med Orkdal kommune ble åpnet gjennom brev 14.02.18. Fylkesmannen har
krevd at kommunen legger frem dokumentasjon, jf. kommuneloven § 60 c.
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Fylkesmannen ba om ytterligere dokumentasjon fra kommunen pr telefon, som ble
besvart i e-post sendt 20.04.18.
Fylkesmannens vurderinger og konklusjoner er basert på skriftlig dokumentasjon, se
vedlegg.
3. Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak
3.1 Rettslige krav
Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene som gjelder generelt for saksbehandling
av enkeltvedtak. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller
forvaltningsloven kravene er knyttet til.
Elever og foreldre skal varsles før det fattes enkeltvedtak om avvik fra ordinært
opplæringstilbud.
Dersom foreldre eller elever ikke allerede har uttalt seg i saken, skal de varsles før
skolen gjør et vedtak. De skal ha anledning til å uttale seg innen en nærmere angitt
frist, jf. forvaltningsloven § 16. Skolen skal gi forhåndsvarslet skriftlig.
Varslet til foreldre gjelder for elever under 18 år. Når eleven er over 15 år, skal skolen
varsle eleven selv om eleven er representert av foreldre. Skolen kan la være å varsle
dersom eleven eller foreldre har
-

søkt eller bedt om vedtaket
hatt anledning til å gi sine synspunkter i saken
fått kjennskap på annen måte til at skolen skal gjøre et vedtak og har hatt
rimelig tid til å uttale seg

Forhåndsvarslet skal gjøre rede for hva saken gjelder, og gi opplysninger om hvilke
bestemmelser vedtaket bygger på, og hvilke forhold rundt elevens skolesituasjon
som er grunnlaget for vedtaket.
Forhåndsvarslet skal inneholde det som er nødvendig for at elever og foreldre kan
ivareta sine interesser på en forsvarlig måte, jf. forvaltningsloven § 16. Varslet må
derfor inneholde de faktiske forholdene: Hva det varslende vedtaket vil innebære for
eleven, hvilke typer avvik fra ordinær opplæring det dreier seg om og hvilke forhold
som er grunnlaget for vedtaket.
Enkeltvedtaket skal inneholde begrunnelse for vedtaket med henvisning til
hjemmelen, faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt.
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Eleven eller foreldrene har rett til å klage på enkeltvedtaket. For å gi eleven eller
foreldrene en reell mulighet til å argumentere for sitt syn, må vedtaket være skriftlig
og begrunnet, jf. forvaltningsloven §§ 24 og 27. Begrunnelsen skal vise til de regler
og faktiske forhold vedtaket bygger på, og hvilke hensyn skolen har lagt mest vekt
på, jf. forvaltningsloven § 25. Skolen trenger ikke å begrunne vedtaket dersom
vedtaket innvilger en søknad, og skolen ikke har grunn til å tro at elevene og
foreldrene vil være misfornøyd med vedtaket.

Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans
og fremgangsmåte ved klage.
Det er et krav at brevet med enkeltvedtaket skal opplyse om de formelle forhold som
gjelder dersom eleven eller foreldrene vil klage, jf. forvaltningsloven § 27. Kravet
gjelder ikke dersom søkeren har fått innvilget alt det ble søkt om. Nærmere regler for
saksbehandling ved klage går frem av forvaltningsloven § 27-32. Skolen må opplyse
om at klagefristen er tre uker fra eleven eller foreldrene fikk vedtaket, at klagen skal
sendes til skolen, og hvem som er klageinstans. Klageinstans ved de ulike aktuelle
typer enkeltvedtak går frem av opplæringsloven § 15-2.

Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter.
Foreldrene og elevene har rett til å gjøre seg kjent med dokumentene som inngår i
saken, jf. forvaltningsloven § 27. Brevet om enkeltvedtaket skal informere om denne
retten. I noen tilfeller har skolen grunn til å gjøre unntak fra innsynsretten. Nærmere
om innsynsretten og unntak fra innsyn går frem av forvaltningsloven §§ 18 og 19.

3.2 Fylkesmannens undersøkelser
Som dokumentasjon på dette området har vi mottatt egenvurderingsskjema fra
skoleledelsen i Orkdal kommune, og dokumentasjon knyttet til de ulike temaene i
tilsynet.

3.3 Fylkesmannens vurderinger
Elever og foreldre skal varsles før det fattes enkeltvedtak om avvik fra ordinært
opplæringstilbud.
Skolene har muntlig kontakt med foresatte før det fattes enkeltvedtak.
Lovkravet er oppfylt.
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Forhåndsvarslet skal gjøre rede for hva saken gjelder, og gi opplysninger om hvilke
bestemmelser vedtaket bygger på, og hvilke forhold rundt elevens skolesituasjon
som er grunnlaget for vedtaket.
Både elev og foresatte deltar i prosessen før det fattes enkeltvedtak om
spesialundervisning. Kommunen har derfor ikke som praksis å sende ut skriftlig
forhåndsvarsel før vedtak fattes..
Lovkravet er oppfylt.
Enkeltvedtaket skal inneholde begrunnelse for vedtaket med henvisning til
hjemmelen, faktiske forhold som er lagt til grunn, og hvilke hensyn som er vektlagt.
Vi ser at i de innsendte eksemplene på enkeltvedtak, vises det til de regler vedtaket
bygger på og faktiske forhold i saken. Lovkravet er oppfylt.
Lovkravet er oppfylt.
Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om klageadgang, klagefrist, klageinstans
og fremgangsmåte ved klage.
Vi ser at de innsendte enkeltvedtakene inneholder informasjon om klageadgang,
klagefrist, klageinstans og framgangsmåte ved klage.
Lovkravet er oppfylt.
Enkeltvedtaket skal inneholde informasjon om retten til å se sakens dokumenter.
Vi ser at de innsendte enkeltvedtakene inneholder informasjon om retten til å se
sakens dokumenter.
Lovkravet er oppfylt.
3.4 Fylkesmannens konklusjon
Orkdal kommune varsler elever og foreldre før det fattes enkeltvedtak om avvik fra
ordinært opplæringstilbud.
Orkdal kommunes enkeltvedtak inneholder begrunnelse for vedtaket, med
henvisning til hjemmelen og faktiske forhold som er lagt til grunn. Enkeltvedtakene
inneholder informasjon om klageadgang, klagefrist, framgangsmåte ved klage og
klageinstans. Enkeltvedtakene inneholder informasjon om retten til å se sakens
dokumenter.
Lovkravet er oppfylt.
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4. Enkeltvedtak om spesialundervisning
4.1 Rettslige krav
Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder for enkeltvedtak om
spesialundervisning. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller
forvaltningsloven kravene er knyttet til. Kravene kommer i tillegg til de generelle
saksbehandlingsreglene som er omtalt over i kapittel 3.
Foreldre / elever over 15 år skal gi samtykke før det settes i gang utredning av
behovet for spesialundervisning.
Skolen må hente inn samtykke fra foreldrene til elever under 15 år, før PPT foretar
sakkyndig vurdering av behovet for spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-4.
Elever som har fylt 15 år, skal selv gi samtykke i saker om spesialundervisning og
om at foreldre skal orienteres (forutsatt at de er samtykkekompetente). Dersom
foreldrene/eleven selv har bedt om spesialundervisning, ligger samtykket implisitt i
søknaden.
Foreldrene/eleven skal ha mulighet til å uttale seg om innholdet i en sakkyndig
vurdering før enkeltvedtaket fattes.
Foreldrene har rett til å gjøre seg kjent med innholdet i den sakkyndige vurderingen
og til å uttale seg før skolen fatter et enkeltvedtak, jf. opplæringsloven § 5-4. Skolen
kan gi begrensinger i denne retten, jf. forvaltningsloven § 19 og reglene om
taushetsplikt. Skolen og PPT har ansvar for at samarbeidet med eleven og foreldrene
blir ivaretatt på en god måte på de ulike trinnene i prosessen. Foreldrene må få se
den sakkyndige vurderingen og få rimelig tid til å uttale seg om innholdet.
Elever som har sakkyndig vurdering om spesialundervisning, skal ha et enkeltvedtak.
Etter den sakkyndige vurderingen må skolen fatte et vedtak. Dette gjelder både
dersom skolen innvilger spesialundervisning og dersom skolen ikke innvilger dette.
Kravet om enkeltvedtak gjelder både når PPT anbefalte spesialundervisning og når
de ikke anbefalte dette. En avgjørelse om spesialundervisning gjelder rettigheter for
en bestemt person og er derfor et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 og kapittel IV
og V.
Avvik fra en sakkyndig vurdering skal begrunnes i enkeltvedtaket.
Dersom skolens vedtak avviker fra den sakkyndige vurderingen, må skolen begrunne
dette. Begrunnelsen skal vise hvorfor eleven likevel får et opplæringstilbud som
oppfyller elevens rett til spesialundervisning, jf. opplæringsloven § 5-3. Skolen må få
klart frem hva avviket består i, og hva opplæringstilbudet innebærer for eleven.
Begrunnelsen må være slik at foreldrene forstår hvilke vurderinger som ligger til
grunn for at skolen ikke følger tilrådningen i den sakkyndige vurderingen.
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Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om hvilke omfang, innhold og
organisering spesialundervisningen skal ha, og kompetansekrav for de som skal
gjennomføre opplæringen.
Den sakkyndige vurderingen skal ta stilling til hva som gir et forsvarlig
opplæringstilbud, ta stilling til innholdet i opplæringen og gjøre rede for andre særlige
forhold som er viktig for opplæringen, jf. opplæringsloven § 5-3. Skolens vedtak om
spesialundervisning skal bygge på den sakkyndige vurderingen. Enkeltvedtaket må
vise antall timer med spesialundervisning, hvilke fag og områder
spesialundervisningen skal dekke, om det skal være avvik fra LK06, hvordan
undervisningen skal organiseres, og hvilken kompetanse personalet skal ha.
4.2 Fylkesmannens undersøkelser
Som dokumentasjon på dette området har vi mottatt egenvurderingsskjema fra
skoleeier, kopier av enkeltvedtak knyttet til rett til spesialundervisning,
henvisningskjema til PP-tjenesten, søknad om spesialundervisning, orientering til
foresatte og kopi av sakkyndig vurdering.
4.3 Fylkesmannens vurderinger
Foreldre / elever over 15 år skal gi samtykke før det settes i gang utredning av
behovet for spesialundervisning.
Det fremgår av egenvurderingsskjema at Orkdal kommune innhenter samtykke fra
foreldrene før det kan foretas en sakkyndig vurdering. Det vises til at foresatte må
skrive under på henvisningsskjema for PPT. Skjema er vedlegg i dokumentasjonen
fra kommunen.
Lovkravet er oppfylt.
Foreldrene/eleven skal ha mulighet til å uttale seg om innholdet i en sakkyndig
vurdering før enkeltvedtaket fattes.
Det vises til at det gjennomføres tilbakemeldingsmøte hos PPT. Her har foresatte og
elev mulighet til å uttale seg.
Lovkravet er oppfylt.
Elever som har sakkyndig vurdering om spesialundervisning, skal ha et enkeltvedtak.
Det fremgår i egenvurderingsskjema at enkeltvedtak om spesialundervisning fattes i
de tilfellene der sakkyndig vurdering foreligger. Det vises til i dokumentasjonen at det
er en del av kommunenes rutine at dette gjøres. Det vises her til
Tiltakskjedemodellen og enkeltvedtak som er vedlegg i saken.
Lovkravet er oppfylt.
Avvik fra en sakkyndig vurdering skal begrunnes i enkeltvedtaket.
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Vi har mottatt to eksempler på enkeltvedtak om spesialundervisning, men ingen
sakkyndig vurdering. Det vises til at rektorene ved begge skolene, ikke har fattet
enkeltvedtak som avviker fra sakkyndig vurdering.
Fylkesmannen legger til grunn av opplysningene er riktige, og kan dermed ikke se at
lovkravet ikke er oppfylt.
Lovkravet er oppfylt.
Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om hvilket omfang, innhold og
organisering spesialundervisningen skal ha, og kompetansekrav for de som skal
gjennomføre opplæringen.
De innsendte enkeltvedtaksmal og eksempel på vedtak. I malen er det beskrevet
detaljert hva som skal fylles ut under omfang, innhold, organisering,
kompetansekrav, om det er avvik fra LK 06, om at fritak fra vurdering skal komme
tydelig frem.
Det er ikke et lovkrav at det skal komme tydelig frem hvordan timene med
spesialundervisning skal fordele seg på hvert fag.
Rektor ved Orkanger ungdomsskole svarer på spørsmål 2.7 «ikke alle». Det er et
lovkrav at det kommer tydelig frem fag/områder og eventuelle avvik i enkeltvedtaket.
Med bakgrunn i tilbakemeldingen fra Orkanger ungdomsskole på pkt. 27, konkluderer
vi med at dette lovkravet ikke er oppfylt.
Det fremgår i egenvurderingsskjemaet til kommunen at enkeltvedtaket inneholder
kompetansekrav for de som skal gjennomføre spesialundervisningen.

4.4 Fylkesmannens konklusjon
Orkdal kommune henter inn samtykke fra foresatte og elever over 15 år før det settes
i gang utredning av behovet for spesialundervisning. Foresatte skriver under på
henvisningsskjema. Foresatte og eleven har mulighet til å uttale seg om innholdet i
sakkyndig vurdering før enkeltvedtaket fattes. Dette gjøres i i samtale med PPT, som
er rutine for tjenesten i kommunen. Lovkravet er oppfylt.
Orkdal kommune fatter enkeltvedtak for elever som har sakkyndig vurdering om
spesialundervisning. Lovkravet er oppfylt.
Skolene som har svart på egenrapporteringen viser til at de ikke har fattet vedtak
med avvik fra sakkyndig vurdering i enkeltvedtaket. Fylkesmannen legger til grunn av
opplysningene er riktige, og kan dermed ikke se at lovkravet ikke er oppfylt.
Lovkravet er oppfylt.
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Orkdal kommune sine maler for enkeltvedtak inneholder opplysninger om omfang og
organisering spesialundervisningen skal ha, og kompetansekrav for de som skal
gjennomføre spesialundervisningen. Malen har en detaljert beskrivelse som i forhold
til hva som skal være med i vedtaket. Lovkravet er oppfylt.
Orkdal kommune sine enkeltvedtak inneholder opplysninger om kompetansekrav.
Eksempel på enkeltvedtak fra skolene, viser at krav til kompetanse blir beskrevet i
vedtakene. Lovkravet er oppfylt.
I tilbakemeldingen fra Orkanger ungdomsskole på pkt. 2.7, fremgår det at skolen ikke
fatter enkeltvedtak med opplysninger knytte til fag/område og eventuelle avvik.
Kommunen viser imidlertid til i brev datert 18.06.2018, at det innføres en ny rutine
som skal sikre at lovkravet blir oppfylt.
Fylkesmannen legger til grunn at denne endringen vil bli innført kommende skoleår.
Lovkravet knyttet til pkt. 2.7 er derfor oppfylt.
5. Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
5.1 Rettslig krav
Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder for enkeltvedtak om
særskilt språkopplæring. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven
og/eller forvaltningsloven disse kravene er knyttet til. Kravene kommer i tillegg til de
generelle saksbehandlingsreglene som er omtalt over i kapittel 3.
Elever som har rett til særskilt språkopplæring, skal ha et enkeltvedtak.
Elever med annet morsmål enn norsk og samisk har rett til særskilt norskopplæring til
de har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge ordinær opplæring i skolen, jf.
opplæringsloven [§ 2-8 eller § 3-12]. Om nødvendig har elevene også rett til
morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring eller begge deler. Skolen må sørge for
å kartlegge norskferdigheter før skolen vedtar særskilt språkopplæring. En avgjørelse
om særskilt språkopplæring gjelder rettigheter for en bestemt person og er derfor et
enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 og kapittel IV og V.
Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om omfanget av opplæringen, hvilke
læreplaner eleven skal følge og organiseringen av opplæringen.
Eleven skal kartlegges før vedtak om særskilt språkopplæring, jf. opplæringsloven [§
2-8 eller § 3-12]. Kartleggingen vil danne grunnlag for å vurdere behovet for
språkopplæring og for å kunne ta stilling til omfanget (antall timer og varighet), for
kobling mot ordinær opplæring og eventuelt behovet for tospråklig opplæring i fag
eller morsmålsopplæring.
Skoleeier må også ta stilling til hvilken læreplan eleven skal benytte: læreplan i
grunnleggende norsk for språklige minoriteter, [midlertidig læreplan i norsk for elever
i videregående opplæring med kort botid i Norge] eller ordinær læreplan i norsk.
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Skolen skal bruke en egen læreplan for morsmålsopplæring for elever som får slik
opplæring.
Organiseringen må gå klart frem av vedtaket. Kommunen kan organisere tilbudet om
særskilt språkopplæring i egne grupper for nyankomne elever i inntil to år, jf.
opplæringsloven [§ 2-8 eller § 3-12]. Vedtak kan bare gjøres for ett år om gangen.
Det er en forutsetning at skolen vurderer at egne grupper er det beste for eleven.
Denne vurderingen må komme frem av vedtaket. I vedtaket kan skolen også gjøre
avvik fra læreplanverket.
Det skal fattes enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring når eleven
overføres til den ordinære opplæringen.
Skolen må kartlegge elever som får særskilt språkopplæring, underveis i
opplæringen, jf. opplæringsloven [§ 2-8 eller § 3-12]. Dette for å vurdere om elevene
har tilstrekkelige ferdigheter i norsk til å følge ordinær opplæring på skolen. Før
skolen overfører eleven til å følge ordinær opplæring, må skolen fatte et enkeltvedtak
om opphør av særskilt språkopplæring. Dette gjelder rettigheter for en bestemt
person og er derfor et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 og kapittel IV og V.
5.2 Fylkesmannens undersøkelser
Som dokumentasjon på dette området har vi mottatt egenvurderingsskjema fra
skoleledelsen, samt kopier av enkeltvedtak knyttet til rett til særskilt språkopplæring.
5.3 Fylkesmannens vurderinger
Elever som har rett til særskilt språkopplæring, skal ha et enkeltvedtak.
Det fremgår av egenvurderingsskjemaet at skolene i kommunen anvender mal og
utfylte eksempel.
Lovkravet er oppfylt.
Enkeltvedtaket skal inneholde opplysninger om omfanget av opplæringen, hvilke
læreplaner eleven skal følge og organiseringen av opplæringen.
Eksemplene på enkeltvedtak om særskilt språkopplæring som vi har mottatt,
inneholder opplysninger om antall timer eleven har med særskilt
språkopplæring(omfang). Det er henholdsvis 14 og 152 timer som innvilges i
eksemplene.
Eksemplene viser også at det opplyses om organisering henholdsvis i gruppe og at
opplæring vil foregå av Innføringsenheten.
Elever som har rett til særskilt språkopplæring, skal få opplæring enten etter læreplan
i grunnleggende norsk for språklige minoriteter eller etter ordinær læreplan i norsk.
Det opplyses om at elevene knyttet til eksemplene følger læreplan i grunnleggende
norsk for språklige minoriteter.
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Lovkravet er derfor oppfylt.
Det skal fattes enkeltvedtak om opphør av særskilt språkopplæring når eleven
overføres til den ordinære opplæringen.
Den ene skolen rapporterer at dette ikke har vært aktuelt for deres elever, og den
andre skolen rapportere her at det gjøres ved enkeltvedtak. Lovkravet er derfor
oppfylt.

5.4 Fylkesmannens konklusjon
Orkdal kommune fatter enkeltvedtak for elever som har rett til særskilt
språkopplæring. Enkeltvedtaket inneholder opplysninger om omfanget og
organiseringen av opplæringen. Enkeltvedtaket inneholder opplysninger om hvilke
læreplaner eleven skal følge.
Fylkesmannen kan se at det fattes nytt vedtak når eleven overføres til ordinær
opplæring.
Lovkravene er oppfylt.

6. Enkeltvedtak om tegnspråkopplæring
6.1 Rettslig krav
Nedenfor har vi oppgitt de rettslige kravene i tilsynet som gjelder for enkeltvedtak om
tegnspråkopplæring. Vi viser også til hvilke bestemmelser i opplæringsloven og/eller
forvaltningsloven disse kravene er knyttet til. Kravene kommer i tillegg til de generelle
saksbehandlingsreglene som er omtalt over i kapittel 3.
Elever som har behov for tegnspråkopplæring, skal ha et enkeltvedtak basert på en
sakkyndig vurdering.
Elever som har tegnspråk som førstespråk i grunnskolen, eller som etter sakkyndig
vurdering har behov for slik opplæring, har rett til opplæring i og på tegnspråk, jf.
opplæringslovens § 2-6 og forskrift til opplæringsloven § 1-1.
Før skolen fatter vedtak om tegnspråkopplæring, skal PPT ha laget en sakkyndig
vurdering. Den sakkyndige vurderingen skal ta stilling til hva slags behov eleven har
for slik opplæring. En avgjørelse om tegnspråkopplæring gjelder rettigheter for en
bestemt person og er derfor et enkeltvedtak, jf. forvaltningsloven § 2 og kapittel IV
og V.
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Enkeltvedtaket skal gi oversikt over organiseringen av opplæringen og kompetanse
hos undervisningspersonalet.
I enkeltvedtaket må skolen fastsette hvordan opplæringen skal organiseres for
eleven. Elevens rettigheter, sakkyndig vurdering og kommunens organisering av slik
opplæring er grunnlaget for vedtaket. Skolen må innenfor denne rammen fastsette
krav til undervisningspersonalets kompetanse.

6.2 Fylkesmannens undersøkelser
Som dokumentasjon på dette området har vi mottatt egenvurderingsskjema fra
skoleledelsen, samt kopier av enkeltvedtak knyttet til rett til tegnspråkopplæring.
6.3 Fylkesmannens vurderinger
I eksempelvedtaket som er oversendt Fylkesmannen, fremkommer det at det fattes
vedtak etter sakkyndigvurdering.
Det vises til i begrunnelsen i vedtaket, at vedtaket er fattet med bakgrunn i
sakkyndigvurdering og tilrådingen gjort av PPT.
I eksempelvedtaket er det beskrevet organisering. Spesialundervisningen på skolen
skal foregå i klassen eller som eneundersvining. Det skal også være
spesialundervisning ved AC Møller skole i Trondheim. Det er her også beskrevet
timetall knyttet til spesialundervisningen.
Beskrivelse av kompetanse hos den som skal gjennomføre spesialundervisningen er
beskrevet. I eksempelvedtaket er det lærer med tolkeutdanning som skal ha
spesialundervisningstimene.
Lovkravene er oppfylt.
6.4 Fylkesmannens konklusjon
Orkdal kommune fatter enkeltvedtak for elever som har rett til tegnspråkopplæring.
Vedtaket er med bakgrunn i sakkyndigvurdering.
Enkeltvedtaket inneholder opplysninger om omfanget og organiseringen av
opplæringen.
Enkeltvedtaket inneholder opplysninger om hvilke læreplaner eleven skal følge.
Lovkravene knyttet til vedtak tegnspråkopplæring er oppfylt.
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7. Skoleeiers forsvarlige system
7.1 Rettslige krav
Fylkesmannens tilsyn omfatter også skoleeiers system etter opplæringsloven § 13-10
andre ledd.
Skoleeier skal ha et forsvarlig system for å vurdere om kravene i opplæringsloven
med forskrifter blir oppfylt. Videre skal skoleeier ha et forsvarlig system for å følge
opp resultatene av disse vurderingene. Systemet må være egnet til å avdekke
forhold som er i strid med lov eller forskrift. Systemet må også sikre at det blir satt i
gang nødvendige og egnede tiltak. I denne rapporten er forsvarlig system vurdert kun
i forhold til forvaltningskompetanse.
7.2 Fylkesmannens undersøkelser
Som dokumentasjon på dette området har vi mottatt egenvurderingsskjema fra
skoleeier, samt vedlegg knyttet til egenvurderingen.
7.3 Fylkesmannens vurdering
Skoleeier har rutiner som tilfredsstiller de krav som stilles til kontroll. Det vises til
arkivsystemet og GSI rapport som kontrolleres. Skoleeier opplyser at dette gjøres
ved alle enkeltvedtak.
Kommunen har utarbeidet samarbeidsrutiner som det informeres om på
kommunenes hjemmeside knyttet til spesialundervisning og tilpasset opplæring.
I kommunenes kvalitetssystem kan det meldes om avvik.
Ved særskilt språkopplæring er det også en egen plan som skolene og barnehagene
skal følge.
Skoleeier viser til at det gjennomføres veiledning knyttet til regelverk oppimot
rektorene, og at rektornettverket gjennomgår hvordan enkeltvedtak skal utformes.
På den måten følger rektorer opp slik at lovkrav blir oppfylt.

7.4 Fylkesmannens konklusjon
Lovkravene knyttet til skoleeiers forvaltningskompetanse er oppfylt.
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Vedlegg: Dokumentasjonsgrunnlaget
Følgende dokumenter inngår i dokumentasjonsgrunnlaget for tilsynet:


Egenvurderingsskjema Forvaltningskompetanse – avgjørelser med særskilt
tilrettelegging (for skoleledelsen) datert 02.10.17, med vedlegg:
o Mal og eksempel på vedtak om spesialundervisning
o Orientering til foresatte
o Henvisning til PP-tjenesten
o Mal enkeltvedtak (etter Introloven)
o Enkeltvedtak om særskilt språkopplæring
o Tiltakskjedemodellen
o Mal og enkeltvedtak om tegnspråkopplæring
o Plan språklige minoriteter




Ettersendt dokumentasjon datert 20.04.18.
Ettersendt dokumentasjon datert 18.06.18.

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune
Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/355 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Konsek-dagen 2018
Sammenslåingen står ved lag
Strenge vilkår for fritak
Saker skal avgjøres uten ugrunnet opphold
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Konsek- dagen 2018
2. Sammenslåingen står ved lag
3. Strenge vilkår for fritak
4. Saker skal avgjøres uten ugrunnet opphold

Møtedato
18.09.2018

Saknr
31/18

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.

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.

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.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune
Saksbehandler Helene Hvidsten
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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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