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Referatsaker 25.02.2019  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 25.02.2019 01/19 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 18/30 - 7 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Rapport etter tilsyn med forvaltningskompetanse 
Kan rådmannen nekte å møte i kontrollutvalget 
KS og Legeforeningen - Vi må styrke legetjenesten 
Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer 
Over 200 brudd på arkivloven 
Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv 
Endelig rapport etter forvaltningskontroll fra fylkesmannen - Grong kommune 
 
Saksutredning 
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet: 
 
1. Rapport etter tilsyn med forvaltningskompetanse  

 
1. KS og Legeforeningen - Vi må styrke legetjenesten 

2. Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer 

3. Over 200 brudd på arkivloven 

4. Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv 

5. Endelig rapport etter forvaltningskontroll fra fylkesmannen - Grong kommune 

 
 

 
 







































Kan rådmannen nekte å møte i kontrollutvalget? 
Kommunal Rapport 27.11.2018 

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

https://lovdata.no/lov/1992-09-25-107/%C2%A777
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KS og Legeforeningen: Vi må styrke
legetjenesten

KS og Legeforeningen mener at vi i fellesskap må gjøre det vi

kan for å styrke ledelse av legetjenesten i kommunen. Derfor

har vi i samarbeid utviklet tre anbefalinger for ledelse av

legetjenesten.

KS og Legeforeningen mener at gjennomføringen av disse anbefalingene vil

kunne bidra til bedre pasientopplevelser, bedre kvalitet og pasientsikkerhet for

befolkningen, og til å skape en god samhandlingskultur mellom virksomheter i

kommunal helse- og omsorgstjeneste. Vi har lagt vekt på å peke på gode

løsninger innenfor rammene av gjeldende avtale– og regelverk.

Vår første anbefaling er at kommunens helseledelse og legene sammen bør ha

en prosess hvor de etablerer og oppdaterer en plan for legetjenesten.

Vår andre anbefaling er at kommunens helseledelse og legene bør samarbeide

om hensiktsmessig bruk av lokale aktivitets- og kvalitetsdata som forbedrings-

og ledelsesverktøy.

Vår tredje anbefaling er at de økonomiske forholdene i samarbeidet mellom

kommunene og fastlegene bør være klarlagt i forkant av plan- og

systemarbeidet.

Anbefalingene ble presentert på fastlegekonferansen 5. desember.

- Lytt til de unge legene 

- Fastlegene har en nøkkelrolle i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Fastlegeordningen har i stor grad vært en suksess. Samtidig har helse- og

omsorgstjenestene vært gjennom en rivende utvikling i løpet av de årene

ordningen har fungert, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø. 

I dag er det mulig å løse mange oppgaver i kommunene som tidligere måtte

løses i spesialisthelsetjenesten. Kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud,

tjenester innenfor rus og psykiatri og andre komplekse sykdomstilstander er

eksempler på dette. I takt med samfunnsutviklingen øker befolkningens

forventninger til helsetjenestene.



16.1.2019 KS og Legeforeningen: Vi må styrke legetjenesten
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- Denne utviklingen har skjedd uten større endringer i rammeverket for

fastlegeordningen, og systemet har nå kommet i ubalanse. Det er derfor behov

for å se på fastlegeordningen med nye øyne, sier Gangsø.

Mange fastleger rapporterer om at de har for stort arbeidspress.

- Kommunene er bekymret for at dette kan føre til rekrutteringssvikt og at

erfarne fastleger vurderer å slutte. Skal kommunene klare å bli en attraktiv

arbeidsplass i konkurranse med sykehusene er det helt nødvendig at

kommunene lytter til hva de unge legene mener er viktig for at deres

arbeidshverdag skal være god og faglig spennende. Den beste måten å gi de

erfarne legene en nødvendig avlastning på, er å snu utviklingen slik at de unge

legene ønsker å jobbe som fastleger, sier Gangsø.

Tor Arne Gangsø

Områdedirektør Arbeidsliv

  Send e-post

 +4741562777

http://www.ks.no/kontaktpersoner/tor-arne-gangso/
mailto:tor.arne.gangso@ks.no
tel:+4741562777


Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer 
Kommunal Rapport 03.12 2018  

 
Kan rådmannen fortelle om arbeidet med budsjettforslaget til utvalgte grupper? 
 
Hvis en rådmann stiller opp på partimøter kan det bli oppfattet som forskjellsbehandling, tror 
professor Jan Fridthjof Bernt.  
 
SPØRSMÅL: Ordførerens parti avholdt medlems- og nominasjonsmøte, som startet med at 
rådmannen foretok en gjennomgang av budsjettforslaget for 2019. Invitasjonen til møtet gikk 
til nye og gamle partimedlemmer og møtet var annonsert på Facebook. Pressen var ikke 
direkte invitert, men ville ha sluppet inn hvis den hadde møtt opp, ifølge ordfører.   
 
Er det greit at rådmannen deltar på partimøter for å informere om en sak som ligger til 
behandling i kommunestyret? 
 
SVAR: Nei, dette synes jeg er svært problematisk på prinsipielt grunnlag. 

Rådmannen skal forholde seg til kommunens folkevalgte organer, ikke til partigrupper og 

partimøter. Selv om hun tilstreber å opptre helt nøytralt og bare gi informasjon om det 

foreliggende budsjettforslaget, vil en slik medvirkning i et partiarrangement kunne bli 

oppfattet som en uheldig forskjellsbehandling av partiene og en lite ryddig saksbehandling. 

Det gir det aktuelle partiet en særskilt kanal til informasjon som ikke fremgår av 

saksdokumentene, med mulighet for utveksling av synspunkter og kartlegging av alternative 

strategier i det videre budsjettarbeid. I tillegg vil rådmannens medvirkning i et slikt 

arrangement kunne bidra til å gi partiet en særlig fremtredende rolle overfor velgerne, med 

tilsvarende økt mulighet for å få gjennomslag for sine synspunkter. 

 



Over 200 brudd på arkivloven: – Nedslående 
Kommunal Rapport 08.01.2019 

 
Flere av bruddene dreier seg om rettighetsdokumentasjon som berører enkeltpersoner.  
Fagdirektør Kjetil Reithaug i Arkivverket mener det er all grunn til å være bekymret over 
kommunenes håndtering av viktige arkiv og dokumenter.  
 
I 2018 gjennomførte Arkivverket tilsyn i 45 kommuner og fylkeskommuner. Så langt er det 
avdekket til sammen 221 brudd på arkivloven, men det er grunn til å tro at tallet kan bli 
høyere da det mangler fullstendig rapport fra fire av kommunene (se kommuneoversikt 
nederst i saken). 
 
– Dette er nedslående tall, sier fagdirektør Kjetil Reithaug i seksjon for 
dokumentasjonsforvaltning i Arkivverket. 
 
Offentlige arkiv 
Offentlige organer er pålagt å følge en rekke lover og forskrifter som stiller krav til 
dokumentasjon, og som legger føringer for arkivarbeidet. 
Riksarkivaren har ansvar for å føre tilsyn med arkivarbeidet i offentlige organer, både i stat 
og kommune. Tilsyn fra Arkivverket er kontroll med offentlige organers etterlevelse av 
arkivloven med forskrifter. 
Det er Arkivloven som er rammeverket for Riksarkivarens myndighet, og som setter grenser 
for Arkivverkets tilsynsvirksomhet.  
I 2016 ble det vedtatt at arkivloven skulle revideres fordi den er laget før digitalisering og bruk 
av data, noe som gjør at den har flere mangler. Et utvalg skal avgi sin utredning innen 1. 
mars i år. Hva utvalget kommer fram til er for tidlig å si. 
  
 
Han poengterer at tilsynene har hatt som hensikt å avdekke de mest alvorlige avvikene. 
 
– Vi kunne nok ha avdekket enda flere avvik dersom vi hadde gravd oss dypere ned, sier 
Reithaug. 
 
Bekymringsfullt 
Arkivverket skal, gjennom tilsyn, sørge for forsvarlig arkivhold og dokumentasjonsforvaltning i 
offentlig sektor. Selv om fagdirektøren synes tallene er nedslående, er han ikke overrasket 
over funnene. 
 
De siste årene har Arkivverkets arkivtilsyn avdekket flere mangler og feil. I 2017 ble det 
gjennomført 31 tilsyn og avdekket over 200 brudd på arkivloven. 
 
– Dessverre ser vi at det er manglende bevissthet rundt arkivhold og 
dokumentasjonsforvaltning. Mange av bruddene berører enkeltpersoner. Det burde flere enn 
oss finne både bekymringsfullt og opprørende, sier Reithaug. 
 
Han legger til at det er kommunenes øverste administrerende leder som sitter på det 
overordnede ansvaret for å påse at arkivloven etterleves. 
 
– Arkivene er viktige både for å kunne dokumentere dine og mine plikter og rettigheter, men 
ikke minst er de viktige for kommunen selv, som skal dokumentere hva som er gjort for 
innbyggerne og andre som påvirkes av kommunen. Dokumentene viser på hvilket grunnlag 
politikere og saksbehandlere bygger sine vedtak. Skal vi vite hva som har foregått, må denne 
informasjonen tas vare på, sier Reithaug. 
 



Ifølge fagdirektøren kan det være snakk om kasserte barnevernsmapper eller dokumenter 
knyttet til slike saker, men også andre viktige papirer og dokumenter som griper inn i 
innbyggernes liv. 
 
Kommunesammenslåing 
Reithaug er særlig bekymret for de elektroniske arkivene. En undersøkelse gjort tidligere i 
år, viser at over halvpartene av kommunene aldri har overført data fra kommunens 
datasystemer til fremtidig langtidslagring, såkalte uttrekk. 
 
– Når en kommune ikke tar uttrekk blir informasjonen liggende i datasystemene, og vil før 
eller siden gå tapt. Å oppbevare avsluttet elektronisk arkivmateriale på en server i 
kommunen er ikke en forsvarlig og forskriftsmessig løsning for langtidsbevaring, påpeker 
Reithaug. 
 
De vanligste avvikene som Arivverket avdekker ved tilsyn er: 

• Arkivplanen har mangler og er ikke oppdatert. 
• Det er ikke deponert arkivversjon av avsluttede perioder fra journal- og arkivsystemer. 
• Lokaler for oppbevaring av bortsettingsarkiver og eldre og avsluttede arkiver tilfredsstiller 

ikke arkivforskriftens krav. 
 
I januar neste år skal flere kommuner slå seg sammen. Mange skal i den forbindelse bytte 
arkivsystem. Fagdirektøren oppfordrer kommunene allerede nå til å sikre at viktig 
informasjon ikke går tapt. 
 
Politianmeldelse 
Per i dag får brudd på arkivloven få konsekvenser for kommunene. 
 
– Vi kan selvsagt gi pålegg. I ekstreme tilfeller kan vi, i likhet med andre, gå til 
politianmeldelse. Dette har vi imidlertid aldri gjort. Vi kan også frata kommunene 
arkivmateriale, men dette har vi heller aldri gjort, sier Reithaug. 
 
Han legger til at hensikten med arkivtilsyn ikke er å finne feil og deretter straffe kommunene, 
men øke bevisstheten. 
 
– Det ligger store verdier i kommunenes arkiver og dokumenter. Dette er informasjon som 
mange andre aktører andre slåss om å få. En god arkiv- og dokumentforvaltning vil øke 
effektiviseringen i kommunen. Det er derfor en straff i seg selv ikke å ha ting på stell, mener 
Reithaug. 
 
 
Resultater fra Arkivverkets tilsyn i 2018: 

Kommune Antall pålegg 

Hitra 8 

Meldal 7 

Namsos 3 

Snillfjord 2 

Steinkjer 7 

 
 
Arkivverket har planlagt tilsyn i 2019 i Malvik og Namsskogan kommuner. 

https://kommunal-rapport.no/administrasjon/2018/09/frykter-viktig-informasjon-gar-tapt
https://kommunal-rapport.no/administrasjon/2018/09/frykter-viktig-informasjon-gar-tapt


Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv 
Kommunal Rapport 15.01.2019 

 
Det er ikke lov med indirekte oppnevninger til IKS-enes representantskap, påpeker Jan 
Fridthjof Bernt. Det ikke kan gjøres inngrep i kommunestyrets eller fylkestingets rett til å 
foreta valg på fritt grunnlag til representantskapet i et IKS.  
 
SPØRSMÅL: «Det hender at det står i selskapsavtalen for et IKS at gitte personer eller 
funksjoner skal utgjøre representantskapet, for eksempel medlemmene i et regionråd, eller 
ordfører, varaordfører og en representant fra opposisjonen. I noen tilfeller er denne indirekte 
oppnevningen delegert, for eksempel slik at ordfører kan peke ut representantene til det 
organet der medlemmene ifølge selskapsavtalen utgjør representantskapet. 
 
Er slike ordninger i strid med IKS-loven § 6, som sier at kommunestyret selv velger 
representant til representantskapet, eller er delegasjonssperren ivaretatt ved at 
kommunestyret selv i sin tid har vedtatt selskapsavtalen?» 
  
SVAR: Nei, dette vil være en ulovlig oppnevning. Når det står i lov om interkommunale 
selskapers § 6 at «Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine 
representanter», betyr det at deltakerkommunene ikke kan avtale andre måter å utpeke 
representantskapsmedlemmer på enn det som er fastsatt i loven. Og når det sies at 
kommunestyret eller fylkestinget «selv» skal foreta dette valget, betyr det kommunestyret 
eller fylkestinget ikke kan delegere dette til andre. 
 
Avtaler som gir særlige regler om hvem som skal utpeke medlemmer av representantskapet, 
eller om hvem som skal eller kan velges, vil ikke være rettslig bindende. De kan leses som 
politiske avtaler som sier noe om hvordan man ønsker at representantskapet blir 
sammensatt, for eksempel ved gjennomgående representasjon der medlemmer av 
regionrådet også er medlemmer av representantskapet, eller ved at valg skal skje i 
overensstemmelse med forslag fra for eksempel ordfører eller opposisjonspartier. 
 
Det formelle valget må altså alltid foretas av kommunestyret eller fylkestinget, og disse er 
ikke bundet av de kriteriene eller prosedyrene som er angitt i selskapsavtalen. Men her er 
det en viktig bestemmelse i IKS-loven § 6, andre avsnitt: «Kommunestyret eller fylkestinget 
bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg eller flertallsvalg». Hvis 
det er truffet et vedtak om at valget skal skje som flertallsvalg, betyr at et flertall i 
kommunestyret kan foreta et valg av en «pakke» som er «skreddersydd» for å oppfylle slike 
spesielle kriterier. Men uansett valgmåte er lovens regel klar; det kan ikke gjøres inngrep i 
kommunestyrets eller fylkestingets rett til å foreta valg på fritt grunnlag til representantskapet 
i et IKS. 
 

https://lovdata.no/lov/1999-01-29-6/%C2%A76
https://lovdata.no/lov/1999-01-29-6/%C2%A76


















  
Kontrollutvalgets årsrapport 2018  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 25.02.2019 02/19 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033, TI - &14 
Arkivsaknr 18/8 - 3 
 

1. Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Det fremlagte forslag til” Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til kommunestyret” 
vedtas.  

2. Årsrapporten oversendes kommunestyret. 
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:  

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering 
 
 
Vedlegg 
Årsrapport 2018 Grong 
 
Saksutredning 

1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)  
2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 
3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 

 

 

Saksopplysninger 
I kommunelovens § 77 heter at Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å 
forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne.   
 
Da kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan til å føre det løpende tilsyn og 
kontroll med forvaltningen, er det viktig at kommunestyret blir holdt tilstrekkelig 
orientert om utvalgets arbeid. 
 
Hvor ofte kontrollutvalget skal ha plikt til å rapportere vil være opp til kommunestyrets 
nærmere bestemmelse. Noen slik bestemmelse er ikke vedtatt. Men i merknadene til 
§ 4 i ny Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner heter det at 
Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og 
gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. Dette er det for enkeltsaker over tid etablert 
fast praksis på. 
 
For øvrig blir alle møteinnkallinger med saksdokumenter sendt ordføreren da denne 
har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Dette fungerer som en informasjon til 
det politiske miljøet. Møteinnkallingene med saksdokumenter sendes for øvrig også 
til rådmannen. 
 
I tillegg har utvalget funnet det formålstjenlig å sende møteprotokollene etter hvert 
møte til både ordfører og rådmann. Dette i den hensikt å gi løpende orientering om 



alle saker som har vært til behandling i utvalget. 
 

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon 
Kontrollutvalget anbefales å vedta det fremlagte forslag som kontrollutvalgets 
årsrapport for 2018. 
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1 INNLEDNING 
Kontrollutvalget har som oppgave å føre den løpende kontroll og tilsyn med den 
kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret, jfr. kommuneloven med 
forskrifter. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens 
virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men kan ikke overprøve 
politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer. For 
nærmere informasjon om kontrollutvalgets hjemmel og mandat, viser en til 
kontrollutvalgets årsplan. 
 
Fra og med valgperioden 2007-2011 ble det lovfestet at minst ett av utvalgets 
medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer (Kommuneloven § 77 nr. 
1). 
 
Valgperioden 2015-2019 
Kommunestyret valgte i møte den 22.10. 2015 kontrollutvalg for perioden 2015-2019, 
sak 064/15. Det ble valgt ett kontrollutvalg med 3 faste medlemmer og tre 
varamedlemmer. 
 
Faste medlemmer  
 Leder       Berit Blengsli  
Nestleder Torbjørn Østerås                
Medlem   Tone Fornes  
Varamedlemmer       
Kjell Tore Domås 
Gøril Valskrå 
Linda Lindmo  

 
Torbjørn Østerås fast medlem av kommunestyret. 
 
 
 
2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2018 
Sekretariatstjenesten til kontrollutvalget utføres av KonSek Trøndelag IKS. 
Revisjonsoppdraget (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll) 
utføres av Revisjon Midt-Norge SA. 

 
2.1 MØTER 
Kontrollutvalget har i 2018 holdt 4 møter og behandlet 22 saker. Se vedlegg. Kontroll 
utvalgets møter er åpne. Møtene har likevel vært lukket under behandling av saker 
underlagt lovpålagt taushetsplikt. 
 
Kommunens revisor deltar med møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.  
 
Ordføreren har møte- og talerett i kontrollutvalget. Rådmannen møter etter nærmere 
innkalling. Både ordfører og rådmann får tilsendt møteinnkalling og møteprotokoll.  
 
2.2 BEHANDLING AV KOMMUNENS REGNSKAPER 
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget 
uttale seg om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Uttalelsen går til 
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kommunestyret, men kopi skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas 
hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling til kommunestyret, jfr. 
formskriftens § 7.  
 
I møte 27.04.18 ga kontrollutvalget sin uttalelse til kommunestyret om kommunens 
årsrapport og årsregnskap for 2017, sak 008/18 
 
 
2.3 FORVALTNINGSREVISJON 
Selve planen for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 ble behandlet kontrollutvalget 
den 29.08.2016 sak 021/16 og oversendt kommunestyret til behandling. Behandlet i 
kommunestyre den 20.10. 2016, sak 0056/16  
 
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og 
omprioriteringer i planen i planperioden.  
 
Den 30.10.2017 sak 019/17 ble prosjektplan "behandling av konsesjonssøknader" 
bestilt.  
Sak 009./18 den 27.04.2018 ble forvaltningsrevisjons konsesjonssøknader i 
landbruket behandlet i kontrollutvalget. 
 
Den 29.10.2018 konkretiserte kontrollutvalget en bestilling til Revisjon Midt Norge 
SA. Forvaltningsrevisjon av flykningstjenesten BEEM (boenhet for enslige 
mindreårige) Forventet oppstart våren 2019. 
 
 
2.4 SELSKAPSKONTROLL 
Planen for selskapskontroll 2016-2019 ble behandlet i kontrollutvalget den 29.08.16 
som sak 021./16 og oversendt kommunestyret til behandling. Behandlet i 
kommunestyret den 20.10. 2016 som sak 57/16. Det vil bli igangsatt selskapskontroll 
av "Midtre Namdal avfallsselskap" våren 2019. 
 
 
 
2.5 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLER 
Rapporter etter revisjonsgjennomgang av møteprotokoller fra kommunestyret og 
formannskap har tidligere blitt lagt fram for kontrollutvalget som egne saker to ganger 
i året. Nå vil orienteringen vanligvis tas som et ledd i revisors ordinære 
statusrapportering. 
Hensikten med denne gjennomgangen av saksframlegg og vedtak er å påse at saker 
av vesentlig økonomisk betydning er i tråd med lov, forskrift, regelverk og 
overordnede planer. Gjennomgang av møteprotokoller behandles som en del av 
orienteringen fra revisor.  
 
 
2.6 TILSYN MED REVISJONEN 
Gjennom behandling av revisjonsstrategier, statusrapporter og orienteringer fra 
revisjonen fører utvalget tilsyn med at revisjonsarbeidet er à jour og foregår i 
samsvar med god kommunal revisjonsskikk.  
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Oppdragsansvarlige revisorer skal årlig avgi erklæring om sin uavhengighet, jfr. 
forskrift om revisjon § 15. Dette ble forelagt kontrollutvalget i møtet den 20.08.18, sak 
014/18.  
 
 
2.7 ORIENTERING FRA KOMMUNENS ADMINISTRASJON 
Rådmannen og andre representanter for kommunens administrasjon har møtt i 
kontrollutvalget i 2018, de gangene kontrollutvalget har bedt om en orientering eller 
ved innkalling.  
 
  
2.8 BEFARING/BESØK 
Det er ikke foretatt besøk ved enhet i 2018.  
 
 
2.9 KURS OG KONFERANSER 
Ingen i kontrollutvalget har deltatt på kurs i 2018 
 
 
2.10 ANNET 
Kontrollutvalget har i 2018 hatt et spesielt øye til behandling av konsesjonssøknader, 
helsestasjonen, skolehelsetjenesten og fastlegetjeneste i kommunen. Rådmannen 
/stab har orientert der kontrollutvalget har etterspurt orienteringer og informasjon. 
Kontrollutvalget har fått henvendelser fra hytte- og beboere i kommunen og politiske 
partier og formannskapet i enkelte saker i 2018. De forskjellige sakene har ført til 
undersøkelser / forvaltningsrapport og vi har også fått juridisk bistand. De som har 
henvendt seg til kontrollutvalget har fått svar. 
 
 
3 AVSLUTNING 
Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret - som har det øverste ansvaret - for på 
dets vegne å føre tilsyn med øvrige folkevalgte organer og administrasjonen. I 
praksis blir forhold som kontrollinstansen avdekker, løst på lavest mulig nivå, og bare 
unntaksvis formelt rapportert til kommunestyret. Den årlige meldingen er derfor en 
viktig tilbakemelding til kommunestyret om det tilsyn kontrollutvalget utøver. 
Kontrollutvalget ser positivt på og vil gjerne ha innspill fra kommunestyret i form av 
forslag på oppgaver det vil være ønskelig at kontrollutvalget ser nærmere på. 
 
 
Grong den 28. januar 2019 
 
 
 
Berit Blengsli                    Torbjørn Østerås                  Tone Fornes 
Leder 
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4 VEDLEGG 
 
19.03.2018 001/18 Referatsaker  

 002/18 Orientering fra rådmannen  

 
003/18 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Grong 

kommune.  

 004/18 Kontrollutvalgets Årsrapport 2017  
27.04.2018 005/18 Referatsaker 27.april 2018  

 006/18 Orientering fra revisor 27.04.2018  

 007/18 Orientering fra rådmannen  
 008/18 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2018  

 
009/18 Forvaltningsrevisjon - behandling av konsesjonssøknader i 

landbruket - april 2018  

 010/18 Henvendelser fra innbyggere - U.offl §13. fvl.§13.  

 011/18 Tilsynsrapporter  
20.08.2018 012/18 Referater 20.08.2018  
 013/18 Orientering fra Rådmannen 20.08.2018  

 014/18 Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring  

 015/18 Orientering fra revisor - revisjonsstrategi 20.08.2018  

 016/18 Eventuelt  
29.10.2018 017/18 Referatsaker 29.10.2018  
 018/18 Orientering fra rådmannen 29.10.2018  

 019/18 Økonomiplan og budsjett for kontrollutvalg 2019  

 020/18 Vurdering av habilitetsforhold og varsling  

 021/18 Årsplan 2019  

 022/18 Forvatningsrevisjon knyttet til flykningertjenesten.  
 
 



  
Orientering fra rådmannen 25.02..2019  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 25.02.2019 03/19 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 18/40 - 5 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Informasjonen tas til orientering. 
 
Saksutredning 
Kontrollutvalget ber rådmannen orientering om: 

· Hvor langt har kommunen kommet med informasjonssikkerhet / personvern i 
kommunen? 

· Omstillingsprosessen i kommunen og delutredning. 

 
Kontrollutvalget har fått en henvendelse pr. mail med underskrifter fra innbyggere i 
Grong om misnøye med legesituasjonen i kommunen. Brevet / mailen med 
underskrifter vil bli lagt frem som egen sak i KU den 25.02. Der kontrollutvalget tar 
stilling til henvendelsen.  
 
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om:  

· status i legetjenesten / fastlegetjenesten / helsesøstertjenesten osv.  Dette er 
gjentagende tema siden en forvaltningsrapport med spørreundersøkelse i 
2012 / 2013. 

 
 
 
 



  
Revidert prosjektplan for selskapskontroll i Midtre Namdal 
Avfallsselskap IKS  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 25.02.2019 04/19 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 037, TI - &58 
Arkivsaknr 19/26 - 1 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget slutter seg til revisors prosjektplan, med de endringer kontrollutvalget har 
anbefalt. 
 
 
Vedlegg 
Endelig PP MNA 
 
Saksutredning 
Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) som interkommunalt avfallsselskap eid av 13 
kommuner. Selskapet er underlagt lov om interkommunale selskaper. Det vedtektsfestede 
formålet er å ha ansvar for planlegging og gjennomføring innsamling og behandling av det 
avfall som omfattes av medlemskommunenes renovasjonsforskrifter, samt etter de krav som 
stilles til avfallsbehandling av lov og sentrale myndigheter. Selskapet skal sikre et likeverdig 
tilbud til alle husstander i regionen, ved prissetting skal det legges vekt på systemer som 
sikrer god transportutjevning. Selskapet avgjør selv om, i hvilken utstrekning, og på hvilke 
vilkår det skal ta hånd om avfallstyper som ikke omfattes av kommunenes 
renovasjonsforskrifter.  
 
Alle kostnadene ved innsamling av husholdningsavfall skal dekkes ved renovasjonsgebyr. 
Renovasjonsgebyret betales av eierne av eiendommene som omfattes av innsamling av 
husholdningsavfall. Gebyret skal fastsettes på grunnlag av selvkostprinsippet. 
 
I kontrollutvalgsmøte 29.10.2018, sak 22/18 ble det orientert om planene for en 
selskapskontroll av MNA IKS der kontrollutvalget bad revisor utarbeide en prosjektplan med 
tema sjølkost, gebyr/alternative løsninger som kompostering, fellesløsninger og om det gir 
avslag i pris, samt renovasjon for hytte. 
 
Kontrollutvalget har nå fått en prosjektplan for selskapskontroll med planlagt levering til 
sekretær den 15.08.2019. 
 
Problemstillinger revisor skal undersøke er: 
 
1. Utøver kommunene eierskapet i MNA i tråd med kommunestyrets vedtak og etablerte   
normer for god eierstyring?  
2. Er praksis for beregning av renovasjonsgebyret i MNA i tråd med selvkostprinsippet?  
3. Er rutinene for differensiering av renovasjonsgebyr i tråd med regelverket?  
4. Er redusert gebyr/fritak for renovasjon gitt i tråd med regelverket?  
5. Jobber MNA målrettet for å begrense forurensningen og utnytte avfallet som ressurs?  
6. Hvem har ansvar for deponier og ettersikring av dem?  
7. Hvordan jobber MNA med utvikling og tilnærming til framtidige krav på 
renovasjonsområdet?  
 
 
Metode revisor skal benytte er: 
Dokumentgjennomgang, intervjuer med eierrepresentanter, ledelsen i MNA og eventuelt 



andre.  
 
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon 
Prosjektplanen innehar de temaene som kom frem i møte den 29.10.2018, sak 22/18. I 
tillegg er spørsmålene 5 – 6 – 7 nye for kontrollutvalget og ikke diskutert i siste møte, men 
dette er viktige spørsmål som anbefales. Ønsker også at representanter fra brukerne av 
renovasjonstjenesten, gjennom spørsmål kan svare på om de får de tjenestene de betaler 
for. Anbefaler at kontrollutvalget godkjenner planen med de endringer som her er foreslått.   
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1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN 
 

Problemstilling 1. Utøver kommunene eierskapet i MNA i tråd med 

kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god 

eierstyring?  

2. Er praksis for beregning av renovasjonsgebyret i MNA i 

tråd med selvkostprinsippet? 

3. Er rutinene for differensiering av renovasjonsgebyr i tråd 

med regelverket?  

4. Er redusert gebyr/fritak for renovasjon gitt i tråd med 

regelverket? 

5. Jobber MNA målrettet for å begrense forurensningen og 

utnytte avfallet som ressurs? 

6. Hvem har ansvar for deponier og ettersikring av dem? 

7. Hvordan jobber MNA med utvikling og tilnærming til 
framtidige krav på renovasjonsområdet?  

Kilder til kriterier • Lov og forskrift  

• Forarbeider 

• Rettsavgjørelse  

• Veiledere  

• Tolkningsuttalelser  

Metode Dokumentgjennomgang, intervjuer med eierrepresentanter, 

ledelsen i MNA og eventuelt andre 

Tidsplan • Beregnet timeforbruk er 150 timer pr. kommune. 

• Planlagt levering til sekretær er 15.08.2019 

Prosjektteam • Oppdragsansvarlig revisor, Sunniva Tusvik, epost: 

sunniva.saeter@revisjonmidtnorge.no 

• Prosjektmedarbeider, Margrete Haugum, epost: 

margrete.haugum@revisjonmidtnorge.no 

Styringsgruppe: 

• Forvaltningsrevisor, Arve Gausen, epost: 

arve.gausen@revisjonmidtnorge.no 

• Forvaltningsrevisor, Johannes Nestvold, epost: 

johannes.nestvold@revisjonmidtnorge.no  

mailto:sunniva.saeter@revisjonmidtnorge.no
mailto:margrete.haugum@revisjonmidtnorge.no
mailto:arve.gausen@revisjonmidtnorge.no
mailto:johannes.nestvold@revisjonmidtnorge.no


 

 

Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved 

gjennomføringen av prosjektet, jf. egenerklæringsskjema. 

Kontaktpersoner: Kommunenes eierrepresentant. 

Administrerende direktør er kontaktperson i MNA. 

 



 

 

2 MANDAT 
I dette kapittelet utdypes bestillingen og bakgrunnsinformasjon for prosjektet gjennomgås. 

Flere av kommunene som eier Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) har selskapskontroll 

av selskapet på sin plan for selskapskontroll. Revisjon Midt-Norge har tatt initiativ til å 

samordne bestillinger fra de aktuelle kommunene på slutten av 2018. Det ble laget en 

prosjektplan med utgangspunkt i antatt relevante problemstillinger som ble presentert i 

kontrollutvalgene samt at kontrollutvalgene fikk muligheten til å komme med innspill til 

problemstillinger som de ønsket i tillegg. 

Etter den innledende runden høsten 2018 har Fosnes kommune og Høylandet kommune 

vedtatt prosjektplanen slik den forelå i begynnelsen av november. Kommunene Flatanger 

Grong, Namdalseid, Namsos og Overhalla har bestilt selskapskontrollen og har gitt innspill til 

problemstillinger som selskapskontrollen må fange opp. I januar 2019 inviteres Bindal og Osen 

med i prosjektet på bakgrunn av tidligere vist interesse. 

Med utgangspunkt i den opprinnelige prosjektplanen er det nå utarbeidet en revidert versjon 

som tar høyde for innspill til problemstillinger fra de kommunene som hadde det. 

De resterende kommunene som eier MNA, Vikna, Leka, Nærøy, og Roan ikke deltar i denne 

selskapskontrollen, mens Bindal og Osen inviteres med. Det betyr at prosjektet kan omfatte 

fra sju til ni av 13 eierkommuner. 

2.1 Bestilling 
Bestillingen fra de ulike kontrollutvalgene tar utgangspunkt i plan for selskapskontroll. 

Flatanger kommune har selskapskontroll av MNA som førsteprioritet i sin plan for 

selskapskontroll vedtatt av kontrollutvalget 11.05.2016. Forut for dette kom det innspill på MNA 

i det forrige kontrollutvalget i Flatanger i sak 021/15. Kontrollutvalget i Flatanger fikk forelagt 

et forslag til prosjektplan i sak 25/18, 14.11.2018 og vedtok å bestille selskapskontroll av MNA 

IKS og spilte inn miljøaspektet relatert til om sortert avfall havner der det skal være og at 

rapporten må si noe om hvor god den reelle eierstyringen er. 

Basert på plan for selskapskontroll for 2016-2019 vedtok kontrollutvalget i Fosnes kommune 

å gi selskapskontroll av MNA IKS førsteprioritet i sak 015/16, 22.04.2016. Kontrollutvalget i 

Fosnes vedtok i møte 13.11.2018 i sak 17/18 prosjektplanen med endringer om at 

miljøaspektet relatert til om sortert avfall havner der det skal være og at rapporten må si noe 

om hvor god den reelle eierstyringen er. 

Kontrollutvalget i Grong kommune behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 i sak 

021/16, 29.08.2016. I kontrollutvalgets møte vedtas selskapskontroll av MNA IKS som et av 



 

 

tre uprioriterte selskap. I kontrollutvalgsmøte 29.10.2018, sak 22/18 ble det orientert om 

planene for en selskapskontroll av MNA IKS og ba revisor utarbeide en prosjektplan med team 

sjølkost, gebyr/alternative løsninger som kompostering, fellesløsninger og om det gir avslag i 

pris, samt renovasjon for hytte. 

I Høylandet kommune sin plan for selskapskontroll vedtatt 29.04.2016, sak 014/16, er 

selskapskontroll av MNA IKS en av tre uprioriterte selskapskontroller. I kontrollutvalgets møte 

8.11.2018, sak 20/18 bestilling av selskapskontroll og vedtok den framlagte prosjektplanen 

som ble presentert i møtet.  

Kontrollutvalget i Namdalseid kommune vedtok plan for selskapskontroll i sak 014/16, den 

02.06.2016, hvor selskapskontroll av MNA IKS er et av tre uprioriterte selskaper. I møtet 

15.11.208, sak 22/18 vedtok kontrollutvalget å bestille selskapskontroll av MNA IKS og ga 

innspill til at forvaltningsrevisjonen om hytterenovasjon måtte omfatte om det var ulike 

ordninger i kommunene og at prosjektplan blir lagt fram til neste møte. 

Plan for selskapskontroll 2016-2019 for Namsos kommune ble vedtatt i kontrollutvalget 

26.05.2016, sak 016/16. Kontrollutvalget vedtok selskapskontroll av MNA IKS som 

førsteprioritet. I kontrollutvalgets møte 22.11.2016, sak 24/18 bestilte kontrollutvalget en 

selskapskontroll av MNA IKS og ba revisor utarbeide en prosjektplan og kom med innspill til 

forvaltningsrevisjonen om å se på proporsjonaliteten mellom avfallsmengde og 

renovasjonsgebyr, forvaltning av eierskapene og økonomiske transaksjoner mellom MNA IKS 

og datterselskap, samt om selskapsavtalen åpner for at MNA IKS kan ha engasjement på 

privatmarkedet. 

Kontrollutvalget i Overhalla kommune behandlet plan for selskapskontroll 2016-2019 i sak 

011/16, 21.04.2016 og vedtok selskapskontroll av MNA IKS som en av tre uprioriterte 

selskapskontroller. I kontrollutvalgets møte 8.11.2018, sak 23/18 bestilte kontrollutvalget en 

selskapskontroll av MNA IKS og ba revisor utarbeide en prosjektplan til neste møtet. 

Kontrollutvalget vedtok følgende innspill til selskapskontrollen; ettersikring av deponiet i 

Overhalla, Hvordan selskapet jobber med informasjon og holdningsskapende arbeid for å 

redusere søppelmengden og hvordan selskapet arbeider med å utnytte avfallet som lokal 

ressurs.  

Ettersom MNA er et interkommunalt selskap eid av 13 eierkommuner1 vil det også for øvrige 

eierkommuner være aktuelt å slutte seg til en selskapskontroll i MNA. Det utarbeides derfor én 

                                                

1 Namsos, Nærøy, Vikna, Overhalla, Grong, Bindal, Namdalseid, Høylandet, Flatanger, Osen, Roan, Fosnes, Leka, url: 

https://mna.no/om-mna/ 

https://mna.no/om-mna/


 

 

felles prosjektplan som er ment likelydende for alle eierkommunene, men med mulighet for 

individuelle tilpasninger for forvaltningsdelen, ved behov. Gjennomføringen av en eventuell 

selskapskontroll vil komme som fratrekk i timer til forvaltningsrevisjon. Sekretariatet sørger for 

at øvrige eierkommuner får muligheten til å slutte seg til prosjektet.  

En tilsvarende eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon er gjennomført i 9 eierkommuner av 

Innherred renovasjon i 2018.  

2.2 Selskapskontroll 
Kommuneloven § 77, 5. ledd sier at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med 

forvaltningen av kommunens interesser i selskaper. Innholdsmessig deles selskapskontroll i 

to komponenter – eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll er den 

obligatoriske delen av selskapskontroll. Den omfatter kontroll med forvaltningen av 

kommunens eierinteresser, herunder kontroll av om den som utøver eierinteressene gjør dette 

i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon er den 

frivillige delen av en selskapskontroll, og her kan problemstillinger knyttet til selskapets drift 

undersøkes.  

2.3 Midtre Namdal Avfallsselskap  
MNA er et interkommunalt avfallsselskap eid av 13 kommuner. Selskapet er underlagt lov om 

interkommunale selskaper. MNA sitt øverste organ er representantskapsmøtet som består av 

eierrepresentanter fra kommunene. I representantskapsmøtet velges det et styre for selskapet. 

Selskapet ble stiftet i 1980. Det vedtektsfestede formålet er å ha ansvar for planlegging og 

gjennomføring innsamling og behandling av det avfall som omfattes av medlemskommunenes 

renovasjonsforskrifter, samt etter de krav som stilles til avfallsbehandling av lov og sentrale 

myndigheter. Selskapet skal sikre et likeverdig tilbud til alle husstander i regionen, ved 

prissetting skal det legges vekt på systemer som sikrer god transportutjevning. Selskapet 

avgjør selv om, i hvilken utstrekning, og på hvilke vilkår det skal ta hånd om avfallstyper som 

ikke omfattes av kommunenes renovasjonsforskrifter. Selskapet skal tegne aksjer i selskaper 

som naturlig tilhører selskaps virksomhetsområde.  

Alle kostnadene ved innsamling av husholdningsavfall skal dekkes ved renovasjonsgebyr. 

Renovasjonsgebyret betales av eierne av eiendommene som omfattes av innsamling av 

husholdningsavfall. Gebyret skal fastsettes på grunnlag av selvkostprinsippet, ved at det ikke 



 

 

kreves inn mer fra husholdningene enn den samlede kostnaden forbundet med innsamling og 

behandling av avfallet2.  

MNA utfører renovasjon i eierkommunene og behandler avfall fra husstander og bedrifter og 

har kontorsted i Barlia kompetansesenter i Overhalla kommune. Selskapet har 44 årsverk og 

en årlig omsetning på om lag 120 millioner kroner og har en målsetting om å være blant de 

ledende bedriftene innenfor avfallsbransjen. I figuren under er MNA sitt organisasjonskart 

gjengitt. Mer informasjon om selskapet finnes på deres hjemmeside www.mna.no.  

 

Figur 1. Organisasjonskart Midtre Namdal Avfallsselskap  

                                                

2 Forurensningsloven § 34 

http://www.mna.no/


 

 

3 PROSJEKTDESIGN 
I dette kapitlet presenteres problemstillingene i prosjektet og den avgrensningen som gjøres. 

Kilder til revisjonskriterier og metode for innsamling av data blir beskrevet. Prosjektdesignet 

bygger på erfaringer med gjennomføring av selskapskontroll for Innherred Renovasjon IKS i 

2018 og HAMOS i 2016.  

3.1 Avgrensing 
Selskapskontrollen omfatter ikke datterselskaper slik som Retura NT AS, som håndterer avfall 

og avfallstyper som faller utenom kommunens plikter i henhold til lov og forskrift. Dette gjelder 

hovedsakelig næringsavfall. Selskapskontrollen omfatter heller ikke andre selskap3 som MNA 

er deleier i.  

Selskapets valgte revisor (PWC) bekrefter årlig at selvkostberegningene (fordeling av 

kostnader mellom monopolisert og markedsmessig virksomhet) er i samsvar med gitte 

føringer. Vi vil derfor ikke foreta egne undersøkelser når det gjelder den regnskapsmessige 

siden ved beregningene, men fokusere på hvorvidt MNAs forståelse og praktisering av 

selvkostprinsippet er i tråd med nasjonale føringer.  

Loven skiller ikke mellom husholdninger og hytter, derfor vil begge typene abonnement bli 

inkludert i forvaltningsrevisjonen.  

3.2 Problemstillinger 

3.2.1 Reviderte problemstillinger 

Under presenteres de reviderte problemstillingene og det er kommentert hva som er endret fra 

de opprinnelige problemstillingene. 

Eierskapskontroll 

Problemstillingen om eierskapskontrollen beholdes slik den opprinnelig var formulert.  

1. Utøver kommunene eierskapet i MNA i tråd med kommunestyrets vedtak og 

etablerte normer for god eierstyring?  

Revisor har registrert og tar med seg innspill fra kontrollutvalgene om at konklusjonen må si 

noe om hvor god den reelle eierstyringen er. Dette er forhold som naturlig hører til 

eierskapskontrollen og vil bli fanget opp. Denne delen vil også berøre hvilke rammer 

                                                

3 Eksempelvis ReTrans Midt AS som foretar innsamling og transport fra husstander. Selskapet eier av tre avfallsselskaper i 

Trøndelag med 1/3 eierskap hver. Eierselskapene er MNA, Innherred Renovasjon og Hamos forvaltning.  



 

 

selskapsavtalen legger for virksomheten både når det gjelder datterselskaper og virksomhet 

på det konkurranseutsatte markedet. Når det gjelder datterselskapene behandles forvaltning 

av eierskapene og økonomiske transaksjoner mellom MNA IKS og datterselskapene. 

Eventuell virksomhet på det konkurranseutsatte markedet vil også berøre selvkostberegninger 

i problemstilling 2. 

Forvaltningsrevisjon 

Problemstillingene i forvaltningsrevisjonsdelen er videreutviklet på bakgrunn av innspill fra flere 

kontrollutvalg. 

2. Er praksis for beregning av renovasjonsgebyret i MNA i tråd med selvkostprinsippet? 

3. Er rutinene for differensiering av renovasjonsgebyr i tråd med regelverket?  

4. Er redusert gebyr/fritak for renovasjon gitt i tråd med regelverket? 

5. Jobber MNA målrettet for å begrense forurensningen og utnytte avfallet som 

ressurs? 

6. Hvem har ansvar for deponier og ettersikring av dem? 

Problemstilling 2 er beholdt slik det var formulert opprinnelig. I problemstilling 3 er ordet 

beregning erstattet med differensiering. Dette er gjort for tydeligere å fange opp innspill om 

gebyr og alternative renovasjonsløsninger, ulike ordninger i kommunene samt 

proporsjonaliteten mellom økning i avfallsmengde og økning i renovasjonsgebyr. 

Problemstilling 4 er beholdt som opprinnelig. Problemstilling 5 og 6 er ny etter innspill fra 

kontrollutvalgene. Når det gjelder problemstilling 5 vil denne fange opp hele verdikjeden av 

avfallet fra sortering hos den enkelte til MNAs håndtering for å begrense forurensningen og 

utnytte avfallet som ressurs. Problemstilling 6 har fokus på å avklare ansvaret for deponier og 

ettersikringen av dem. 

Beskrivende del 

Problemstillingen i den beskrivende delen er videreført. 

7. Hvordan jobber MNA med utvikling og tilnærming til framtidige krav på 
renovasjonsområdet?  

 

3.3 Revisjonskilder  
I eierskapskontrollen vil revisor vurdere kommunenes praksis på bakgrunn av 

kommunestyrevedtak, selskapsavtalen, samt anbefalinger om god eierstyring fra KS.  



 

 

I en forvaltningsrevisjon skal det etableres revisjonskriterier med utgangspunkt i 

problemstillingene. Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som 

kommunenes praksis skal vurderes opp mot. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, 

og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. I dette prosjektet vil 

revisjonskriterier hentes fra blant annet:  

Lov og forskrift 

▪ Forurensningsloven §§ 26 og 34 

▪ Avfallsforskriften, kapittel 15 

▪ Forurensningsforskriften § 16-1 

▪ Midtre Namdal Avfallsselskap sin renovasjonsforskrift fra 20044  

Forarbeider 

▪ NOU 2002:19 Avfallsforebygging 

▪ Ot.prp. nr. 87 (2001-2002) 

▪ Ot.prp. nr. 66 (1992-1993) 

▪ Ot.prp. nr. 11 (1979-1980) 

Rettsavgjørelser  

▪ Gulating lagmannsrett (LG-2009-114892) 

Veiledere 

▪ Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder H-3/14 Retningslinjer for 

beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, 2014 

▪ Kommunal regnskapsstandard nr. 6 – (KRS) Noter og årsberetning, 2018. 

▪ Miljødirektoratets veileder Beregning av kommunale avfallsgebyr, 2014 

Tolkningsuttalelser  

▪ Klima- og forurensningsdirektoratet  

▪ Miljødepartementet  

▪ Miljødirektoratet   

▪ Statens forurensingstilsyn 

                                                

4 MNA sin renovasjonsforskrift, 2004 http://mna.no/wp-content/uploads/2014/11/Renovasjonsforskrift-MNA-kommune-endring-

2014-mot-endring-2004.pdf 



 

 

3.4 Metoder for innsamling av data 
Prosjektet vil gjennomføres i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, og 

veileder for gjennomføring av selskapskontroll utarbeidet av NKRF så langt den passer.  

I og med at Midtre Namdal Avfallsselskap er 100 % offentlig eid kan kontrollutvalget og 

revisor kreve alle de opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre selskapskontrollen. 

Det gjelder fra både styrende organer, daglig leder og selskapets valgte revisor.  

Vi vil innhente data gjennom dokumentanalyse, intervju og eventuelt epostintervju. Følgende 

aktører er aktuelle å intervjue:  

• Selskapet v/daglig leder, økonomidirektør m.fl.  

• Selskapet v/styreleder  

• Kommunenes eierrepresentanter (representantskapet)  

• Kommunene v/ kjøper av renovasjonstjenestene  

• Selskapets valgte revisor PWC  

• Eventuelt andre  

Data innhentet gjennom intervju vil bli verifisert, og hele rapporten med datagrunnlag og 

vurderinger vil bli sendt på høring til både eierne og selskapet. Der det er aktuelt, og mulig, 

vil revisor ta inn sammenlikninger med andre renovasjonsselskap, f.eks. Innherred 

Renovasjon (IR) og HAMOS Forvaltning IKS. Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført 

selskapskontroll i IR i 2018 og Revisjon Midt-Norge IKS har gjennomført selskapskontroll i 

HAMOS i 2016. 



 

 

4 VURDERING AV KVALIFIKASJONER OG 
UAVHENGIGHET 

Revisor har vurdert gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen, og bekrefter at den vil bli 

gjennomført med nødvendige faglige kvalifikasjoner og uavhengighet (RSK 001, 7-9). 

 

 

Steinkjer 4. januar 2019 

 

Sunniva Tusvik Sæter     Margrete Haugum 

Oppdragsansvarlig revisor      Prosjektmedarbeider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadresse: Postboks 2565, 7735 STEINKJER 

Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 
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Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 217, TI - &58 
Arkivsaknr 18/243 - 4 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget slutter seg til revisors prosjektplan. 
 
 
Vedlegg 
FORVALTNINGSREVISJON - flykningertjenesten Grong 2019 
 
Saksutredning 
I kontrollutvalgs møte sak 22/18 ble bestillingen av forvaltningsrevisjonen – 
Flyktningetjenesten og BEEM (boenhet for enslige mindreårige) behandlet.  
 
Kontrollutvalget var opptatt av om kommunen tar vare på sine forpliktelser overfor flyktninger 
og enslige mindreårige asylsøkere og om de får tjenester de har krav på i forhold til lov og 
retningslinjer. Kontrollutvalget ga revisor i oppdrag å utarbeide en prosjektplan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjonen. 
 
Problemstillingene kontrollutvalget har diskutert og fremmet er: 
 

1. Har Grong kommune lagt til rette for at bosatte flyktninger skal bli integrerte?  
2. Hovedproblemstillingen belyses med følgende delproblemstillinger:  

a. Får flyktninger med krav til dette tilbud om bolig, barnehageplass, plass i SFO og 
plass ved nærmeste grunnskole?  

b. Gjennomfører flyktningene introduksjonsprogrammet med opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap?  

c. Hvor mange av flyktningene deltar i arbeidsliv og utdanning etter gjennomført 
introduksjonsprogram?  

d. Er det tverrfaglige samarbeidet innen helse og omsorg lagt til rette for å ivareta 
flyktningers behov?  

 
Her vil Revisjonen bruke introduksjonsloven med tilhørende veiledere, og helse og omsorgsloven for å 
måle opp mot. Kommunens egne planer er også veldig aktuelle kriterier.  
 
Metoden revisjonen vil bruke er: 
Intervju, dokumentgjennomgang, fremskaffe statistikk.  
 
Forvaltningsrapporten vil bli levert til kontrollutvalget i møte den 28.10.2019 til konsek den 14.10.2019 
 
 
 
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon 
Forslaget er at kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen slik den foreligger. 
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1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN 

 

Problemstilling Har Grong kommune lagt til rette for at bosatte flyktninger skal bli 
integrerte? 

Hovedproblemstillingen belyses med følgende delproblemstillinger: 

1. Får flyktninger med krav til dette tilbud om bolig, 

barnehageplass, plass i SFO og plass ved nærmeste 

grunnskole? 

2. Gjennomfører flyktningene introduksjonsprogrammet med 

opplæring i norsk og samfunnskunnskap? 

3. Hvor mange av flyktningene deltar i arbeidsliv og utdanning etter 

gjennomført introduksjonsprogram? 

4. Er det tverrfaglige samarbeidet innen helse og omsorg lagt til 
rette for å ivareta flyktningers behov? 

Kilder til kriterier Forvaltningsrevisjonens kriterier er i hovedsak hentet fra 
introduksjonsloven med tilhørende veiledere, og helse og 
omsorgsloven. Kommunens egne planer er også aktuelle kriterier 
her.   

Metode Intervju, dokumentgjennomgang, fremskaffe statistikk. 

Tidsplan Timeforbruk og leveringsdato 

• Timeforbruk: 300 timer 

• Leveringsdato til Konsek: 14.10.2019 (KU – 28.10.19)  

Prosjektteam Oppdragsansvarlig revisor:  

• Arve Gausen: arve.gausen@revisjonmidtnorge.no 

Prosjektmedarbeider:  

• Erik Gran Seim: eirik.seim@revisjonmidtnorge.no 

Styringsgruppe: 

• Johannes Nestvold: 
johannes.nestvold@revisjonmidtnorge.no 

• Anna K. Dalslåen:  
anna.dalslaen@revisjonmidtnorge.no 

 

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

 

Kontaktperson Grong 
kommune 

Rådmannen Svein Helland eller den rådmannen delegerer til. 

 

 

 

 

 



 

 

2 MANDAT 

I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet 

gjennomgått.  

 

2.1 Bestilling 

I plan for forvaltningsrevisjon1 er integrering av flyktninger et prioritert område for 

forvaltningsrevisjon. Det vises videre til at det å lykkes med integreringsarbeidet vil være viktig 

for kommunen, samt det å ha god måloppnåelse på området. Dårlig måloppnåelse vil kunne 

gi negative ringvirkninger både i kommunens organisasjon og i samfunnet for øvrig.  

I kontrollutvalgets sak 22/18 ble bestillingen av forvaltningsrevisjonen – Flyktningetjenesten og 

BEEM (boenhet for enslige mindreårige) behandlet. Revisor deltok i møtet. Kontrollutvalget 

var opptatt av om kommunen tar vare på sine forpliktelser overfor flyktninger og enslige 

mindreårige asylsøkere og om de får tjenester de har krav på i forhold til lov og retningslinjer. 

Kontrollutvalget ga revisor i oppdrag å utarbeide en prosjektplan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjonen.  

2.2 Bakgrunnsinformasjon 

Hvert år oppfordrer IMDi norske kommuner å bosette flyktninger som får oppholdstillatelse i 

Norge2. Flyktninger som har fått opphold i Norge skal få tilbud om bosted i en kommune. Barne-

, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere 

under 15 år som kommer til Norge. Disse barna får et bo- og omsorgstilbud i tilpasset 

omsorgssenter.  

Kommunene mottar et tilskudd fra staten ved bosetting av flyktninger. Tilskuddet skal dekke 

de merutgiftene kommunen har til bosetting og integrering i bosettingsåret og de fire neste 

årene.  For å lykkes i integreringen er kommunen pålagt å gjennomføre et 

introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere som er bosatt i kommunen. 

Introduksjonsprogrammet omfatter grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk 

samfunnsliv, forberedelse til deltakelse i yrkeslivet. Programmet skal være helårlig og på full 

tid. 

  

                                                

1 2016-2019 

2 https://www.regjeringen.no/no/tema/innvandring/kd/bosetting-av-flyktninger/id2343754/ 



 

 

2.3 Organisering av flyktningetjenesten i Grong kommune  

Flyktningetjenesten var frem til 2017 organisert som en del av NAV. Denne ordningen ble 

innført etter omorganiseringen av NAV i 2008/093. NAV ble omorganisert den 1.4.17 til en 

interkommunal tjeneste. Det ble vurdert om flyktningetjenesten burde bli en tydeligere 

avdeling i kommunen, da den også hadde en vesentlig rolle i planarbeidet med budsjett- og 

økonomi. Flyktningetjenesten har utviklet seg til å omfatte de fleste av kommunens 

tjenestetilbud. Det er bosatt over 100 personer via flyktningetjenesten siden kommunen 

startet med å ta imot flyktninger før tusenårsskiftet.  

Følgende oppgaver utføres i flyktningetjenesten ifølge organisasjonsplanen: Kommunal 

saksbehandling på flyktningeområdet knyttet til integreringstilskudd, introduksjonsstønad, 

programveiledning i opp mot ferier og planleggingsdager, samarbeidsmøter, administrasjon 

språk og arbeidspraksis, livsveiledning, bosettinger i forhold til folk som har utfordringer, 

informasjonstimer og gruppeveiledning, veiledning i samarbeid med andre sektorer. 

Det ble vedtatt4 å legge flyktningetjenesten som en egen enhet med egen avdelingsleder 

under velferdsområdet, som ligger under kommunalsjef for Pleie, omsorg, helse og velferd. 

Flyktningetjenesten skal videre samarbeide med enslige mindreårige asylsøkere knyttet til 

veiledning/bistand av praktisk og miljøfaglig art. Videre er det forventninger til at man kan 

bruke ressurser på tvers av avdelingene «enslige mindreårige asylsøkere» og 

«flyktningetjenesten». Boenhet for mindreårige flyktninger – BEEM er lagt under helse og 

omsorg med samme kommunalsjef og har en egen avdelingsleder5. Grong Kommune har 

bosatt enslige mindreårige flyktninger i over 15 år, dette siden 2009. De blir plassert under 

barnevernstiltak. Det har blitt bosatt mellom 5-7 enslige mindreårige hver høst, fra 

Afghanistan, Somalia, Eritrea og Syria. Innen utgangen av 2016 hadde kommunen til 

sammen bosatt 50 ungdommer. Barnevernstiltakene varer i hovedsak til ungdommene fyller 

20 år, med mulighet for forlengelse til de er 23 år ved spesielle forhold. Ungdommene er 

under ettervern fra de er 18-20 år, noe som er et frivillig tilbud. Alle får en verge frem til de er 

18 år, vergen følger dem og har det juridiske foreldreansvaret.  

 

                                                

3 Organisasjonsplan for flyktningetjenesten i Grong kommune, vedtatt i AMU sak 2/17. 

4 Administrasjonsutvalgets sak 2/17 

5https://www.grong.kommune.no/helse-og-omsorg/miljoarbeidertjenesten/boenhet-for-enslige-

mindrearige-beem/ 



 

 

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 

Revisor vil ha fokus på kommunens systematiske arbeid med å integrere flyktninger i fra 

utvalgte krav, nærmere beskrevet i kapitlet om problemstillinger og kriterier, med andre ord 

begrenset mot å se på enkeltsaker. Revisor gjennomfører ikke intervju med enkelte brukere 

eller brukergrupper i denne undersøkelsen. 

3.2 Problemstillinger 

Overordnet problemstilling: 

Har Grong kommune lagt til rette for at bosatte flyktninger skal bli integrerte? 

Hovedproblemstillingen belyses med følgende delproblemstillinger: 

1. Får flyktninger med krav til dette tilbud om bolig, barnehageplass, plass i SFO og plass ved 

nærmeste grunnskole? 

2. Gjennomfører flyktningene introduksjonsprogrammet med opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap? 

3. Hvor mange av flyktningene deltar i arbeidsliv og utdanning etter gjennomført 

introduksjonsprogram? 

4. Er det tverrfaglige samarbeidet innen helse og omsorg lagt til rette for å ivareta flyktningers 

behov? 

3.3 Overordna kriterier (kilder)   

Forvaltningsrevisjonens kriterier er her i hovedsak hentet fra introduksjonsloven. Dette er 

kilden for å vurdere arbeid rettet mot nyankomne flyktninger i dette revisjonsarbeidet. 

Introduksjonsloven stiller krav til introduksjonsprogram, introduksjonsstønad og opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap med tilhørende rundskriv. Viktige føringer vil være: 

• Kommunens plikt til tilbud om introduksjonsprogram jf. § 3. Senest 3 mnd. etter 

bosetting og gjennomføres helårlig og på fulltid jf § 4 

• Gi grunnleggende ferdigheter i norsk og samfunnskunnskap jf. § 4 samt utstedt 

deltakerbevis. 

• Utarbeidet individuell plan for hver deltaker som gir føringer for gjennomføring av 

introduksjonsprogrammet og som vurderes jevnlig ut fra behov jf. §6 



 

 

• Skriftlig samarbeidsavtale mellom enkelte kommune og NAV lokalt om de som 

gjennomfører introduksjonsprogrammet jf. rundskriv Q-27/2015 

• Kommunen skal blant annet skaffe og klargjøre bolig, skoleplass … jf. håndbok for 

flyktninger og mindreårige flyktninger (S.54).  

 

Vi vil også se på helse- og omsorgstjenestelovens krav til at kommunen sørger for helse og 

omsorgstjenester som også gjelder for flyktninger og for enslige mindreårige asylsøkere. 

Kommunen har ansvaret for at de som oppholder seg i kommunen får helsehjelp, jf. helse- 

og omsorgstjenesteloven § 3-1. Videre er det krav til at kommunen skal «legge til rette for 

samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med andre tjenesteytere der 

dette er nødvendig for å tilby tjenester omfattet av loven her» § 3-4. 

 

IMDis veileder knyttet til arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger vil også 

være aktuell som kriterier i denne undersøkelsen. 

3.4 Metoder for innsamling av data 

Metodisk planlegges forvaltningsrevisjonen gjennomført ved bruk av både intervju og 

gjennomgang av tilgjengelige offentlige dokumenter, samt statistikk fra kommunen og 

nasjonalt (IMDi). Det er aktuelt å intervjue ledelsen i kommunen samt de i flyktningetjenesten 

og BEEM. Det kan videre være aktuelt å intervjue eller å sende ut en spørreundersøkelse for 

aktuelle interne samarbeidspartnere innen oppvekst, og helse og omsorg og NAV for å få 

informasjon om tilrettelegging av tjenester til flyktninger i kommunen. 

 

  



 

 

3.5 Vurdering av kvalifikasjoner og uavhengighet 

Revisor har vurdert gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen, og bekrefter at den vil bli 

gjennomført med nødvendige faglige kvalifikasjoner og uavhengighet (RSK 001, 7-9). 

 

Orkanger, 18.1.2019 

 

 

Arve Gausen        Erik G. Seim 

Oppdragsansvarlig revisor      Prosjektmedarbeider 
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Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Grong kommune 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 25.02.2019 Kl 09:00 
Møtested: KUBEN i Grong - møterom Grana   

 
Møtedeltakere: 
Berit Blengsli 
Torbjørn Østerås 
Tone Fornes 
 
Forfall: 
 
 
 
 
 
 
Kopi: 
 
 
 
 
 
 
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31. 
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS  
v/Jorunn Sund på telefon 959 85 828, eller e-post: jorunn.sund@konsek.no  
 
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. 
 
Steinkjer, 20.02.2019 
 
 
Berit Blengsli (sign.) 
Leder av kontrollutvalget 

Jorunn Sund 
Konsek Trøndelag 
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Referatsaker 25.02.2019  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 25.02.2019 01/19 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 18/30 - 7 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Referatsakene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg 
Rapport etter tilsyn med forvaltningskompetanse 
Kan rådmannen nekte å møte i kontrollutvalget 
KS og Legeforeningen - Vi må styrke legetjenesten 
Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer 
Over 200 brudd på arkivloven 
Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv 
Endelig rapport etter forvaltningskontroll fra fylkesmannen - Grong kommune 
 
Saksutredning 
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet: 
 
1. Rapport etter tilsyn med forvaltningskompetanse  

 
1. KS og Legeforeningen - Vi må styrke legetjenesten 

2. Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer 

3. Over 200 brudd på arkivloven 

4. Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv 

5. Endelig rapport etter forvaltningskontroll fra fylkesmannen - Grong kommune 

 
 

 
 







































Kan rådmannen nekte å møte i kontrollutvalget? 
Kommunal Rapport 27.11.2018 

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

https://lovdata.no/lov/1992-09-25-107/%C2%A777
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Publisert 05.12.2018

KS og Legeforeningen: Vi må styrke
legetjenesten

KS og Legeforeningen mener at vi i fellesskap må gjøre det vi

kan for å styrke ledelse av legetjenesten i kommunen. Derfor

har vi i samarbeid utviklet tre anbefalinger for ledelse av

legetjenesten.

KS og Legeforeningen mener at gjennomføringen av disse anbefalingene vil

kunne bidra til bedre pasientopplevelser, bedre kvalitet og pasientsikkerhet for

befolkningen, og til å skape en god samhandlingskultur mellom virksomheter i

kommunal helse- og omsorgstjeneste. Vi har lagt vekt på å peke på gode

løsninger innenfor rammene av gjeldende avtale– og regelverk.

Vår første anbefaling er at kommunens helseledelse og legene sammen bør ha

en prosess hvor de etablerer og oppdaterer en plan for legetjenesten.

Vår andre anbefaling er at kommunens helseledelse og legene bør samarbeide

om hensiktsmessig bruk av lokale aktivitets- og kvalitetsdata som forbedrings-

og ledelsesverktøy.

Vår tredje anbefaling er at de økonomiske forholdene i samarbeidet mellom

kommunene og fastlegene bør være klarlagt i forkant av plan- og

systemarbeidet.

Anbefalingene ble presentert på fastlegekonferansen 5. desember.

- Lytt til de unge legene 

- Fastlegene har en nøkkelrolle i den kommunale helse- og omsorgstjenesten.

Fastlegeordningen har i stor grad vært en suksess. Samtidig har helse- og

omsorgstjenestene vært gjennom en rivende utvikling i løpet av de årene

ordningen har fungert, sier direktør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø. 

I dag er det mulig å løse mange oppgaver i kommunene som tidligere måtte

løses i spesialisthelsetjenesten. Kommunale øyeblikkelig hjelp døgntilbud,

tjenester innenfor rus og psykiatri og andre komplekse sykdomstilstander er

eksempler på dette. I takt med samfunnsutviklingen øker befolkningens

forventninger til helsetjenestene.



16.1.2019 KS og Legeforeningen: Vi må styrke legetjenesten
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- Denne utviklingen har skjedd uten større endringer i rammeverket for

fastlegeordningen, og systemet har nå kommet i ubalanse. Det er derfor behov

for å se på fastlegeordningen med nye øyne, sier Gangsø.

Mange fastleger rapporterer om at de har for stort arbeidspress.

- Kommunene er bekymret for at dette kan føre til rekrutteringssvikt og at

erfarne fastleger vurderer å slutte. Skal kommunene klare å bli en attraktiv

arbeidsplass i konkurranse med sykehusene er det helt nødvendig at

kommunene lytter til hva de unge legene mener er viktig for at deres

arbeidshverdag skal være god og faglig spennende. Den beste måten å gi de

erfarne legene en nødvendig avlastning på, er å snu utviklingen slik at de unge

legene ønsker å jobbe som fastleger, sier Gangsø.

Tor Arne Gangsø

Områdedirektør Arbeidsliv

  Send e-post

 +4741562777

http://www.ks.no/kontaktpersoner/tor-arne-gangso/
mailto:tor.arne.gangso@ks.no
tel:+4741562777


Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer 
Kommunal Rapport 03.12 2018  

 
Kan rådmannen fortelle om arbeidet med budsjettforslaget til utvalgte grupper? 
 
Hvis en rådmann stiller opp på partimøter kan det bli oppfattet som forskjellsbehandling, tror 
professor Jan Fridthjof Bernt.  
 
SPØRSMÅL: Ordførerens parti avholdt medlems- og nominasjonsmøte, som startet med at 
rådmannen foretok en gjennomgang av budsjettforslaget for 2019. Invitasjonen til møtet gikk 
til nye og gamle partimedlemmer og møtet var annonsert på Facebook. Pressen var ikke 
direkte invitert, men ville ha sluppet inn hvis den hadde møtt opp, ifølge ordfører.   
 
Er det greit at rådmannen deltar på partimøter for å informere om en sak som ligger til 
behandling i kommunestyret? 
 
SVAR: Nei, dette synes jeg er svært problematisk på prinsipielt grunnlag. 

Rådmannen skal forholde seg til kommunens folkevalgte organer, ikke til partigrupper og 

partimøter. Selv om hun tilstreber å opptre helt nøytralt og bare gi informasjon om det 

foreliggende budsjettforslaget, vil en slik medvirkning i et partiarrangement kunne bli 

oppfattet som en uheldig forskjellsbehandling av partiene og en lite ryddig saksbehandling. 

Det gir det aktuelle partiet en særskilt kanal til informasjon som ikke fremgår av 

saksdokumentene, med mulighet for utveksling av synspunkter og kartlegging av alternative 

strategier i det videre budsjettarbeid. I tillegg vil rådmannens medvirkning i et slikt 

arrangement kunne bidra til å gi partiet en særlig fremtredende rolle overfor velgerne, med 

tilsvarende økt mulighet for å få gjennomslag for sine synspunkter. 

 



Over 200 brudd på arkivloven: – Nedslående 
Kommunal Rapport 08.01.2019 

 
Flere av bruddene dreier seg om rettighetsdokumentasjon som berører enkeltpersoner.  
Fagdirektør Kjetil Reithaug i Arkivverket mener det er all grunn til å være bekymret over 
kommunenes håndtering av viktige arkiv og dokumenter.  
 
I 2018 gjennomførte Arkivverket tilsyn i 45 kommuner og fylkeskommuner. Så langt er det 
avdekket til sammen 221 brudd på arkivloven, men det er grunn til å tro at tallet kan bli 
høyere da det mangler fullstendig rapport fra fire av kommunene (se kommuneoversikt 
nederst i saken). 
 
– Dette er nedslående tall, sier fagdirektør Kjetil Reithaug i seksjon for 
dokumentasjonsforvaltning i Arkivverket. 
 
Offentlige arkiv 
Offentlige organer er pålagt å følge en rekke lover og forskrifter som stiller krav til 
dokumentasjon, og som legger føringer for arkivarbeidet. 
Riksarkivaren har ansvar for å føre tilsyn med arkivarbeidet i offentlige organer, både i stat 
og kommune. Tilsyn fra Arkivverket er kontroll med offentlige organers etterlevelse av 
arkivloven med forskrifter. 
Det er Arkivloven som er rammeverket for Riksarkivarens myndighet, og som setter grenser 
for Arkivverkets tilsynsvirksomhet.  
I 2016 ble det vedtatt at arkivloven skulle revideres fordi den er laget før digitalisering og bruk 
av data, noe som gjør at den har flere mangler. Et utvalg skal avgi sin utredning innen 1. 
mars i år. Hva utvalget kommer fram til er for tidlig å si. 
  
 
Han poengterer at tilsynene har hatt som hensikt å avdekke de mest alvorlige avvikene. 
 
– Vi kunne nok ha avdekket enda flere avvik dersom vi hadde gravd oss dypere ned, sier 
Reithaug. 
 
Bekymringsfullt 
Arkivverket skal, gjennom tilsyn, sørge for forsvarlig arkivhold og dokumentasjonsforvaltning i 
offentlig sektor. Selv om fagdirektøren synes tallene er nedslående, er han ikke overrasket 
over funnene. 
 
De siste årene har Arkivverkets arkivtilsyn avdekket flere mangler og feil. I 2017 ble det 
gjennomført 31 tilsyn og avdekket over 200 brudd på arkivloven. 
 
– Dessverre ser vi at det er manglende bevissthet rundt arkivhold og 
dokumentasjonsforvaltning. Mange av bruddene berører enkeltpersoner. Det burde flere enn 
oss finne både bekymringsfullt og opprørende, sier Reithaug. 
 
Han legger til at det er kommunenes øverste administrerende leder som sitter på det 
overordnede ansvaret for å påse at arkivloven etterleves. 
 
– Arkivene er viktige både for å kunne dokumentere dine og mine plikter og rettigheter, men 
ikke minst er de viktige for kommunen selv, som skal dokumentere hva som er gjort for 
innbyggerne og andre som påvirkes av kommunen. Dokumentene viser på hvilket grunnlag 
politikere og saksbehandlere bygger sine vedtak. Skal vi vite hva som har foregått, må denne 
informasjonen tas vare på, sier Reithaug. 
 



Ifølge fagdirektøren kan det være snakk om kasserte barnevernsmapper eller dokumenter 
knyttet til slike saker, men også andre viktige papirer og dokumenter som griper inn i 
innbyggernes liv. 
 
Kommunesammenslåing 
Reithaug er særlig bekymret for de elektroniske arkivene. En undersøkelse gjort tidligere i 
år, viser at over halvpartene av kommunene aldri har overført data fra kommunens 
datasystemer til fremtidig langtidslagring, såkalte uttrekk. 
 
– Når en kommune ikke tar uttrekk blir informasjonen liggende i datasystemene, og vil før 
eller siden gå tapt. Å oppbevare avsluttet elektronisk arkivmateriale på en server i 
kommunen er ikke en forsvarlig og forskriftsmessig løsning for langtidsbevaring, påpeker 
Reithaug. 
 
De vanligste avvikene som Arivverket avdekker ved tilsyn er: 

• Arkivplanen har mangler og er ikke oppdatert. 
• Det er ikke deponert arkivversjon av avsluttede perioder fra journal- og arkivsystemer. 
• Lokaler for oppbevaring av bortsettingsarkiver og eldre og avsluttede arkiver tilfredsstiller 

ikke arkivforskriftens krav. 
 
I januar neste år skal flere kommuner slå seg sammen. Mange skal i den forbindelse bytte 
arkivsystem. Fagdirektøren oppfordrer kommunene allerede nå til å sikre at viktig 
informasjon ikke går tapt. 
 
Politianmeldelse 
Per i dag får brudd på arkivloven få konsekvenser for kommunene. 
 
– Vi kan selvsagt gi pålegg. I ekstreme tilfeller kan vi, i likhet med andre, gå til 
politianmeldelse. Dette har vi imidlertid aldri gjort. Vi kan også frata kommunene 
arkivmateriale, men dette har vi heller aldri gjort, sier Reithaug. 
 
Han legger til at hensikten med arkivtilsyn ikke er å finne feil og deretter straffe kommunene, 
men øke bevisstheten. 
 
– Det ligger store verdier i kommunenes arkiver og dokumenter. Dette er informasjon som 
mange andre aktører andre slåss om å få. En god arkiv- og dokumentforvaltning vil øke 
effektiviseringen i kommunen. Det er derfor en straff i seg selv ikke å ha ting på stell, mener 
Reithaug. 
 
 
Resultater fra Arkivverkets tilsyn i 2018: 

Kommune Antall pålegg 

Hitra 8 

Meldal 7 

Namsos 3 

Snillfjord 2 

Steinkjer 7 

 
 
Arkivverket har planlagt tilsyn i 2019 i Malvik og Namsskogan kommuner. 

https://kommunal-rapport.no/administrasjon/2018/09/frykter-viktig-informasjon-gar-tapt
https://kommunal-rapport.no/administrasjon/2018/09/frykter-viktig-informasjon-gar-tapt


Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv 
Kommunal Rapport 15.01.2019 

 
Det er ikke lov med indirekte oppnevninger til IKS-enes representantskap, påpeker Jan 
Fridthjof Bernt. Det ikke kan gjøres inngrep i kommunestyrets eller fylkestingets rett til å 
foreta valg på fritt grunnlag til representantskapet i et IKS.  
 
SPØRSMÅL: «Det hender at det står i selskapsavtalen for et IKS at gitte personer eller 
funksjoner skal utgjøre representantskapet, for eksempel medlemmene i et regionråd, eller 
ordfører, varaordfører og en representant fra opposisjonen. I noen tilfeller er denne indirekte 
oppnevningen delegert, for eksempel slik at ordfører kan peke ut representantene til det 
organet der medlemmene ifølge selskapsavtalen utgjør representantskapet. 
 
Er slike ordninger i strid med IKS-loven § 6, som sier at kommunestyret selv velger 
representant til representantskapet, eller er delegasjonssperren ivaretatt ved at 
kommunestyret selv i sin tid har vedtatt selskapsavtalen?» 
  
SVAR: Nei, dette vil være en ulovlig oppnevning. Når det står i lov om interkommunale 
selskapers § 6 at «Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine 
representanter», betyr det at deltakerkommunene ikke kan avtale andre måter å utpeke 
representantskapsmedlemmer på enn det som er fastsatt i loven. Og når det sies at 
kommunestyret eller fylkestinget «selv» skal foreta dette valget, betyr det kommunestyret 
eller fylkestinget ikke kan delegere dette til andre. 
 
Avtaler som gir særlige regler om hvem som skal utpeke medlemmer av representantskapet, 
eller om hvem som skal eller kan velges, vil ikke være rettslig bindende. De kan leses som 
politiske avtaler som sier noe om hvordan man ønsker at representantskapet blir 
sammensatt, for eksempel ved gjennomgående representasjon der medlemmer av 
regionrådet også er medlemmer av representantskapet, eller ved at valg skal skje i 
overensstemmelse med forslag fra for eksempel ordfører eller opposisjonspartier. 
 
Det formelle valget må altså alltid foretas av kommunestyret eller fylkestinget, og disse er 
ikke bundet av de kriteriene eller prosedyrene som er angitt i selskapsavtalen. Men her er 
det en viktig bestemmelse i IKS-loven § 6, andre avsnitt: «Kommunestyret eller fylkestinget 
bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg eller flertallsvalg». Hvis 
det er truffet et vedtak om at valget skal skje som flertallsvalg, betyr at et flertall i 
kommunestyret kan foreta et valg av en «pakke» som er «skreddersydd» for å oppfylle slike 
spesielle kriterier. Men uansett valgmåte er lovens regel klar; det kan ikke gjøres inngrep i 
kommunestyrets eller fylkestingets rett til å foreta valg på fritt grunnlag til representantskapet 
i et IKS. 
 

https://lovdata.no/lov/1999-01-29-6/%C2%A76
https://lovdata.no/lov/1999-01-29-6/%C2%A76


















  
Kontrollutvalgets årsrapport 2018  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 25.02.2019 02/19 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033, TI - &14 
Arkivsaknr 18/8 - 3 
 

1. Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Det fremlagte forslag til” Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til kommunestyret” 
vedtas.  

2. Årsrapporten oversendes kommunestyret. 
3. Kontrollutvalget innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak:  

Kommunestyret tar Kontrollutvalgets årsrapport for 2018 til orientering 
 
 
Vedlegg 
Årsrapport 2018 Grong 
 
Saksutredning 

1. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)  
2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner 
3. Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner 

 

 

Saksopplysninger 
I kommunelovens § 77 heter at Kommunestyret velger selv et kontrollutvalg til å 
forestå det løpende tilsyn med den kommunale forvaltning på sine vegne.   
 
Da kontrollutvalget er kommunestyrets hjelpeorgan til å føre det løpende tilsyn og 
kontroll med forvaltningen, er det viktig at kommunestyret blir holdt tilstrekkelig 
orientert om utvalgets arbeid. 
 
Hvor ofte kontrollutvalget skal ha plikt til å rapportere vil være opp til kommunestyrets 
nærmere bestemmelse. Noen slik bestemmelse er ikke vedtatt. Men i merknadene til 
§ 4 i ny Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner heter det at 
Utvalget rapporterer til kommunestyret når det er viktig at dette blir holdt orientert og 
gitt mulighet til å drøfte eventuelle tiltak. Dette er det for enkeltsaker over tid etablert 
fast praksis på. 
 
For øvrig blir alle møteinnkallinger med saksdokumenter sendt ordføreren da denne 
har møte- og talerett i kontrollutvalgets møter. Dette fungerer som en informasjon til 
det politiske miljøet. Møteinnkallingene med saksdokumenter sendes for øvrig også 
til rådmannen. 
 
I tillegg har utvalget funnet det formålstjenlig å sende møteprotokollene etter hvert 
møte til både ordfører og rådmann. Dette i den hensikt å gi løpende orientering om 



alle saker som har vært til behandling i utvalget. 
 

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon 
Kontrollutvalget anbefales å vedta det fremlagte forslag som kontrollutvalgets 
årsrapport for 2018. 
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1 INNLEDNING 
Kontrollutvalget har som oppgave å føre den løpende kontroll og tilsyn med den 
kommunale forvaltning på vegne av kommunestyret, jfr. kommuneloven med 
forskrifter. Kontrollutvalget kan i prinsippet ta opp et hvert forhold ved kommunens 
virksomhet så lenge det kan defineres som kontroll og tilsyn, men kan ikke overprøve 
politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens folkevalgte organer. For 
nærmere informasjon om kontrollutvalgets hjemmel og mandat, viser en til 
kontrollutvalgets årsplan. 
 
Fra og med valgperioden 2007-2011 ble det lovfestet at minst ett av utvalgets 
medlemmer skal velges blant kommunestyrets medlemmer (Kommuneloven § 77 nr. 
1). 
 
Valgperioden 2015-2019 
Kommunestyret valgte i møte den 22.10. 2015 kontrollutvalg for perioden 2015-2019, 
sak 064/15. Det ble valgt ett kontrollutvalg med 3 faste medlemmer og tre 
varamedlemmer. 
 
Faste medlemmer  
 Leder       Berit Blengsli  
Nestleder Torbjørn Østerås                
Medlem   Tone Fornes  
Varamedlemmer       
Kjell Tore Domås 
Gøril Valskrå 
Linda Lindmo  

 
Torbjørn Østerås fast medlem av kommunestyret. 
 
 
 
2 KONTROLLUTVALGETS VIRKSOMHET I 2018 
Sekretariatstjenesten til kontrollutvalget utføres av KonSek Trøndelag IKS. 
Revisjonsoppdraget (regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll) 
utføres av Revisjon Midt-Norge SA. 

 
2.1 MØTER 
Kontrollutvalget har i 2018 holdt 4 møter og behandlet 22 saker. Se vedlegg. Kontroll 
utvalgets møter er åpne. Møtene har likevel vært lukket under behandling av saker 
underlagt lovpålagt taushetsplikt. 
 
Kommunens revisor deltar med møte- og talerett i kontrollutvalgets møter.  
 
Ordføreren har møte- og talerett i kontrollutvalget. Rådmannen møter etter nærmere 
innkalling. Både ordfører og rådmann får tilsendt møteinnkalling og møteprotokoll.  
 
2.2 BEHANDLING AV KOMMUNENS REGNSKAPER 
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget 
uttale seg om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret. Uttalelsen går til 
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kommunestyret, men kopi skal være formannskapet i hende tidsnok til at det kan tas 
hensyn til den før dette organet avgir sin innstilling til kommunestyret, jfr. 
formskriftens § 7.  
 
I møte 27.04.18 ga kontrollutvalget sin uttalelse til kommunestyret om kommunens 
årsrapport og årsregnskap for 2017, sak 008/18 
 
 
2.3 FORVALTNINGSREVISJON 
Selve planen for forvaltningsrevisjon for 2016-2019 ble behandlet kontrollutvalget 
den 29.08.2016 sak 021/16 og oversendt kommunestyret til behandling. Behandlet i 
kommunestyre den 20.10. 2016, sak 0056/16  
 
Kommunestyret gir kontrollutvalget myndighet til å foreta endringer og 
omprioriteringer i planen i planperioden.  
 
Den 30.10.2017 sak 019/17 ble prosjektplan "behandling av konsesjonssøknader" 
bestilt.  
Sak 009./18 den 27.04.2018 ble forvaltningsrevisjons konsesjonssøknader i 
landbruket behandlet i kontrollutvalget. 
 
Den 29.10.2018 konkretiserte kontrollutvalget en bestilling til Revisjon Midt Norge 
SA. Forvaltningsrevisjon av flykningstjenesten BEEM (boenhet for enslige 
mindreårige) Forventet oppstart våren 2019. 
 
 
2.4 SELSKAPSKONTROLL 
Planen for selskapskontroll 2016-2019 ble behandlet i kontrollutvalget den 29.08.16 
som sak 021./16 og oversendt kommunestyret til behandling. Behandlet i 
kommunestyret den 20.10. 2016 som sak 57/16. Det vil bli igangsatt selskapskontroll 
av "Midtre Namdal avfallsselskap" våren 2019. 
 
 
 
2.5 GJENNOMGANG AV MØTEPROTOKOLLER 
Rapporter etter revisjonsgjennomgang av møteprotokoller fra kommunestyret og 
formannskap har tidligere blitt lagt fram for kontrollutvalget som egne saker to ganger 
i året. Nå vil orienteringen vanligvis tas som et ledd i revisors ordinære 
statusrapportering. 
Hensikten med denne gjennomgangen av saksframlegg og vedtak er å påse at saker 
av vesentlig økonomisk betydning er i tråd med lov, forskrift, regelverk og 
overordnede planer. Gjennomgang av møteprotokoller behandles som en del av 
orienteringen fra revisor.  
 
 
2.6 TILSYN MED REVISJONEN 
Gjennom behandling av revisjonsstrategier, statusrapporter og orienteringer fra 
revisjonen fører utvalget tilsyn med at revisjonsarbeidet er à jour og foregår i 
samsvar med god kommunal revisjonsskikk.  
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Oppdragsansvarlige revisorer skal årlig avgi erklæring om sin uavhengighet, jfr. 
forskrift om revisjon § 15. Dette ble forelagt kontrollutvalget i møtet den 20.08.18, sak 
014/18.  
 
 
2.7 ORIENTERING FRA KOMMUNENS ADMINISTRASJON 
Rådmannen og andre representanter for kommunens administrasjon har møtt i 
kontrollutvalget i 2018, de gangene kontrollutvalget har bedt om en orientering eller 
ved innkalling.  
 
  
2.8 BEFARING/BESØK 
Det er ikke foretatt besøk ved enhet i 2018.  
 
 
2.9 KURS OG KONFERANSER 
Ingen i kontrollutvalget har deltatt på kurs i 2018 
 
 
2.10 ANNET 
Kontrollutvalget har i 2018 hatt et spesielt øye til behandling av konsesjonssøknader, 
helsestasjonen, skolehelsetjenesten og fastlegetjeneste i kommunen. Rådmannen 
/stab har orientert der kontrollutvalget har etterspurt orienteringer og informasjon. 
Kontrollutvalget har fått henvendelser fra hytte- og beboere i kommunen og politiske 
partier og formannskapet i enkelte saker i 2018. De forskjellige sakene har ført til 
undersøkelser / forvaltningsrapport og vi har også fått juridisk bistand. De som har 
henvendt seg til kontrollutvalget har fått svar. 
 
 
3 AVSLUTNING 
Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret - som har det øverste ansvaret - for på 
dets vegne å føre tilsyn med øvrige folkevalgte organer og administrasjonen. I 
praksis blir forhold som kontrollinstansen avdekker, løst på lavest mulig nivå, og bare 
unntaksvis formelt rapportert til kommunestyret. Den årlige meldingen er derfor en 
viktig tilbakemelding til kommunestyret om det tilsyn kontrollutvalget utøver. 
Kontrollutvalget ser positivt på og vil gjerne ha innspill fra kommunestyret i form av 
forslag på oppgaver det vil være ønskelig at kontrollutvalget ser nærmere på. 
 
 
Grong den 28. januar 2019 
 
 
 
Berit Blengsli                    Torbjørn Østerås                  Tone Fornes 
Leder 
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4 VEDLEGG 
 
19.03.2018 001/18 Referatsaker  

 002/18 Orientering fra rådmannen  

 
003/18 Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Grong 

kommune.  

 004/18 Kontrollutvalgets Årsrapport 2017  
27.04.2018 005/18 Referatsaker 27.april 2018  

 006/18 Orientering fra revisor 27.04.2018  

 007/18 Orientering fra rådmannen  
 008/18 Kontrollutvalgets uttalelse til kommunens årsregnskap 2018  

 
009/18 Forvaltningsrevisjon - behandling av konsesjonssøknader i 

landbruket - april 2018  

 010/18 Henvendelser fra innbyggere - U.offl §13. fvl.§13.  

 011/18 Tilsynsrapporter  
20.08.2018 012/18 Referater 20.08.2018  
 013/18 Orientering fra Rådmannen 20.08.2018  

 014/18 Oppdragsansvarlig revisors uavhengighetserklæring  

 015/18 Orientering fra revisor - revisjonsstrategi 20.08.2018  

 016/18 Eventuelt  
29.10.2018 017/18 Referatsaker 29.10.2018  
 018/18 Orientering fra rådmannen 29.10.2018  

 019/18 Økonomiplan og budsjett for kontrollutvalg 2019  

 020/18 Vurdering av habilitetsforhold og varsling  

 021/18 Årsplan 2019  

 022/18 Forvatningsrevisjon knyttet til flykningertjenesten.  
 
 



  
Orientering fra rådmannen 25.02..2019  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 25.02.2019 03/19 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 18/40 - 5 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Informasjonen tas til orientering. 
 
Saksutredning 
Kontrollutvalget ber rådmannen orientering om: 

· Hvor langt har kommunen kommet med informasjonssikkerhet / personvern i 
kommunen? 

· Omstillingsprosessen i kommunen og delutredning. 

 
Kontrollutvalget har fått en henvendelse pr. mail med underskrifter fra innbyggere i 
Grong om misnøye med legesituasjonen i kommunen. Brevet / mailen med 
underskrifter vil bli lagt frem som egen sak i KU den 25.02. Der kontrollutvalget tar 
stilling til henvendelsen.  
 
Kontrollutvalget ber rådmannen orientere om:  

· status i legetjenesten / fastlegetjenesten / helsesøstertjenesten osv.  Dette er 
gjentagende tema siden en forvaltningsrapport med spørreundersøkelse i 
2012 / 2013. 

 
 
 
 



  
Revidert prosjektplan for selskapskontroll i Midtre Namdal 
Avfallsselskap IKS  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Grong kommune 25.02.2019 04/19 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 037, TI - &58 
Arkivsaknr 19/26 - 1 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget slutter seg til revisors prosjektplan, med de endringer kontrollutvalget har 
anbefalt. 
 
 
Vedlegg 
Endelig PP MNA 
 
Saksutredning 
Midtre Namdal Avfallsselskap (MNA) som interkommunalt avfallsselskap eid av 13 
kommuner. Selskapet er underlagt lov om interkommunale selskaper. Det vedtektsfestede 
formålet er å ha ansvar for planlegging og gjennomføring innsamling og behandling av det 
avfall som omfattes av medlemskommunenes renovasjonsforskrifter, samt etter de krav som 
stilles til avfallsbehandling av lov og sentrale myndigheter. Selskapet skal sikre et likeverdig 
tilbud til alle husstander i regionen, ved prissetting skal det legges vekt på systemer som 
sikrer god transportutjevning. Selskapet avgjør selv om, i hvilken utstrekning, og på hvilke 
vilkår det skal ta hånd om avfallstyper som ikke omfattes av kommunenes 
renovasjonsforskrifter.  
 
Alle kostnadene ved innsamling av husholdningsavfall skal dekkes ved renovasjonsgebyr. 
Renovasjonsgebyret betales av eierne av eiendommene som omfattes av innsamling av 
husholdningsavfall. Gebyret skal fastsettes på grunnlag av selvkostprinsippet. 
 
I kontrollutvalgsmøte 29.10.2018, sak 22/18 ble det orientert om planene for en 
selskapskontroll av MNA IKS der kontrollutvalget bad revisor utarbeide en prosjektplan med 
tema sjølkost, gebyr/alternative løsninger som kompostering, fellesløsninger og om det gir 
avslag i pris, samt renovasjon for hytte. 
 
Kontrollutvalget har nå fått en prosjektplan for selskapskontroll med planlagt levering til 
sekretær den 15.08.2019. 
 
Problemstillinger revisor skal undersøke er: 
 
1. Utøver kommunene eierskapet i MNA i tråd med kommunestyrets vedtak og etablerte   
normer for god eierstyring?  
2. Er praksis for beregning av renovasjonsgebyret i MNA i tråd med selvkostprinsippet?  
3. Er rutinene for differensiering av renovasjonsgebyr i tråd med regelverket?  
4. Er redusert gebyr/fritak for renovasjon gitt i tråd med regelverket?  
5. Jobber MNA målrettet for å begrense forurensningen og utnytte avfallet som ressurs?  
6. Hvem har ansvar for deponier og ettersikring av dem?  
7. Hvordan jobber MNA med utvikling og tilnærming til framtidige krav på 
renovasjonsområdet?  
 
 
Metode revisor skal benytte er: 
Dokumentgjennomgang, intervjuer med eierrepresentanter, ledelsen i MNA og eventuelt 



andre.  
 
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon 
Prosjektplanen innehar de temaene som kom frem i møte den 29.10.2018, sak 22/18. I 
tillegg er spørsmålene 5 – 6 – 7 nye for kontrollutvalget og ikke diskutert i siste møte, men 
dette er viktige spørsmål som anbefales. Ønsker også at representanter fra brukerne av 
renovasjonstjenesten, gjennom spørsmål kan svare på om de får de tjenestene de betaler 
for. Anbefaler at kontrollutvalget godkjenner planen med de endringer som her er foreslått.   
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1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN 
 

Problemstilling 1. Utøver kommunene eierskapet i MNA i tråd med 

kommunestyrets vedtak og etablerte normer for god 

eierstyring?  

2. Er praksis for beregning av renovasjonsgebyret i MNA i 

tråd med selvkostprinsippet? 

3. Er rutinene for differensiering av renovasjonsgebyr i tråd 

med regelverket?  

4. Er redusert gebyr/fritak for renovasjon gitt i tråd med 

regelverket? 

5. Jobber MNA målrettet for å begrense forurensningen og 

utnytte avfallet som ressurs? 

6. Hvem har ansvar for deponier og ettersikring av dem? 

7. Hvordan jobber MNA med utvikling og tilnærming til 
framtidige krav på renovasjonsområdet?  

Kilder til kriterier • Lov og forskrift  

• Forarbeider 

• Rettsavgjørelse  

• Veiledere  

• Tolkningsuttalelser  

Metode Dokumentgjennomgang, intervjuer med eierrepresentanter, 

ledelsen i MNA og eventuelt andre 

Tidsplan • Beregnet timeforbruk er 150 timer pr. kommune. 

• Planlagt levering til sekretær er 15.08.2019 

Prosjektteam • Oppdragsansvarlig revisor, Sunniva Tusvik, epost: 

sunniva.saeter@revisjonmidtnorge.no 

• Prosjektmedarbeider, Margrete Haugum, epost: 

margrete.haugum@revisjonmidtnorge.no 

Styringsgruppe: 

• Forvaltningsrevisor, Arve Gausen, epost: 

arve.gausen@revisjonmidtnorge.no 

• Forvaltningsrevisor, Johannes Nestvold, epost: 

johannes.nestvold@revisjonmidtnorge.no  

mailto:sunniva.saeter@revisjonmidtnorge.no
mailto:margrete.haugum@revisjonmidtnorge.no
mailto:arve.gausen@revisjonmidtnorge.no
mailto:johannes.nestvold@revisjonmidtnorge.no


 

 

Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved 

gjennomføringen av prosjektet, jf. egenerklæringsskjema. 

Kontaktpersoner: Kommunenes eierrepresentant. 

Administrerende direktør er kontaktperson i MNA. 

 



 

 

2 MANDAT 
I dette kapittelet utdypes bestillingen og bakgrunnsinformasjon for prosjektet gjennomgås. 

Flere av kommunene som eier Midtre Namdal Avfallsselskap IKS (MNA) har selskapskontroll 

av selskapet på sin plan for selskapskontroll. Revisjon Midt-Norge har tatt initiativ til å 

samordne bestillinger fra de aktuelle kommunene på slutten av 2018. Det ble laget en 

prosjektplan med utgangspunkt i antatt relevante problemstillinger som ble presentert i 

kontrollutvalgene samt at kontrollutvalgene fikk muligheten til å komme med innspill til 

problemstillinger som de ønsket i tillegg. 

Etter den innledende runden høsten 2018 har Fosnes kommune og Høylandet kommune 

vedtatt prosjektplanen slik den forelå i begynnelsen av november. Kommunene Flatanger 

Grong, Namdalseid, Namsos og Overhalla har bestilt selskapskontrollen og har gitt innspill til 

problemstillinger som selskapskontrollen må fange opp. I januar 2019 inviteres Bindal og Osen 

med i prosjektet på bakgrunn av tidligere vist interesse. 

Med utgangspunkt i den opprinnelige prosjektplanen er det nå utarbeidet en revidert versjon 

som tar høyde for innspill til problemstillinger fra de kommunene som hadde det. 

De resterende kommunene som eier MNA, Vikna, Leka, Nærøy, og Roan ikke deltar i denne 

selskapskontrollen, mens Bindal og Osen inviteres med. Det betyr at prosjektet kan omfatte 

fra sju til ni av 13 eierkommuner. 

2.1 Bestilling 
Bestillingen fra de ulike kontrollutvalgene tar utgangspunkt i plan for selskapskontroll. 

Flatanger kommune har selskapskontroll av MNA som førsteprioritet i sin plan for 

selskapskontroll vedtatt av kontrollutvalget 11.05.2016. Forut for dette kom det innspill på MNA 

i det forrige kontrollutvalget i Flatanger i sak 021/15. Kontrollutvalget i Flatanger fikk forelagt 

et forslag til prosjektplan i sak 25/18, 14.11.2018 og vedtok å bestille selskapskontroll av MNA 

IKS og spilte inn miljøaspektet relatert til om sortert avfall havner der det skal være og at 

rapporten må si noe om hvor god den reelle eierstyringen er. 

Basert på plan for selskapskontroll for 2016-2019 vedtok kontrollutvalget i Fosnes kommune 

å gi selskapskontroll av MNA IKS førsteprioritet i sak 015/16, 22.04.2016. Kontrollutvalget i 

Fosnes vedtok i møte 13.11.2018 i sak 17/18 prosjektplanen med endringer om at 

miljøaspektet relatert til om sortert avfall havner der det skal være og at rapporten må si noe 

om hvor god den reelle eierstyringen er. 

Kontrollutvalget i Grong kommune behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 i sak 

021/16, 29.08.2016. I kontrollutvalgets møte vedtas selskapskontroll av MNA IKS som et av 



 

 

tre uprioriterte selskap. I kontrollutvalgsmøte 29.10.2018, sak 22/18 ble det orientert om 

planene for en selskapskontroll av MNA IKS og ba revisor utarbeide en prosjektplan med team 

sjølkost, gebyr/alternative løsninger som kompostering, fellesløsninger og om det gir avslag i 

pris, samt renovasjon for hytte. 

I Høylandet kommune sin plan for selskapskontroll vedtatt 29.04.2016, sak 014/16, er 

selskapskontroll av MNA IKS en av tre uprioriterte selskapskontroller. I kontrollutvalgets møte 

8.11.2018, sak 20/18 bestilling av selskapskontroll og vedtok den framlagte prosjektplanen 

som ble presentert i møtet.  

Kontrollutvalget i Namdalseid kommune vedtok plan for selskapskontroll i sak 014/16, den 

02.06.2016, hvor selskapskontroll av MNA IKS er et av tre uprioriterte selskaper. I møtet 

15.11.208, sak 22/18 vedtok kontrollutvalget å bestille selskapskontroll av MNA IKS og ga 

innspill til at forvaltningsrevisjonen om hytterenovasjon måtte omfatte om det var ulike 

ordninger i kommunene og at prosjektplan blir lagt fram til neste møte. 

Plan for selskapskontroll 2016-2019 for Namsos kommune ble vedtatt i kontrollutvalget 

26.05.2016, sak 016/16. Kontrollutvalget vedtok selskapskontroll av MNA IKS som 

førsteprioritet. I kontrollutvalgets møte 22.11.2016, sak 24/18 bestilte kontrollutvalget en 

selskapskontroll av MNA IKS og ba revisor utarbeide en prosjektplan og kom med innspill til 

forvaltningsrevisjonen om å se på proporsjonaliteten mellom avfallsmengde og 

renovasjonsgebyr, forvaltning av eierskapene og økonomiske transaksjoner mellom MNA IKS 

og datterselskap, samt om selskapsavtalen åpner for at MNA IKS kan ha engasjement på 

privatmarkedet. 

Kontrollutvalget i Overhalla kommune behandlet plan for selskapskontroll 2016-2019 i sak 

011/16, 21.04.2016 og vedtok selskapskontroll av MNA IKS som en av tre uprioriterte 

selskapskontroller. I kontrollutvalgets møte 8.11.2018, sak 23/18 bestilte kontrollutvalget en 

selskapskontroll av MNA IKS og ba revisor utarbeide en prosjektplan til neste møtet. 

Kontrollutvalget vedtok følgende innspill til selskapskontrollen; ettersikring av deponiet i 

Overhalla, Hvordan selskapet jobber med informasjon og holdningsskapende arbeid for å 

redusere søppelmengden og hvordan selskapet arbeider med å utnytte avfallet som lokal 

ressurs.  

Ettersom MNA er et interkommunalt selskap eid av 13 eierkommuner1 vil det også for øvrige 

eierkommuner være aktuelt å slutte seg til en selskapskontroll i MNA. Det utarbeides derfor én 

                                                

1 Namsos, Nærøy, Vikna, Overhalla, Grong, Bindal, Namdalseid, Høylandet, Flatanger, Osen, Roan, Fosnes, Leka, url: 

https://mna.no/om-mna/ 

https://mna.no/om-mna/


 

 

felles prosjektplan som er ment likelydende for alle eierkommunene, men med mulighet for 

individuelle tilpasninger for forvaltningsdelen, ved behov. Gjennomføringen av en eventuell 

selskapskontroll vil komme som fratrekk i timer til forvaltningsrevisjon. Sekretariatet sørger for 

at øvrige eierkommuner får muligheten til å slutte seg til prosjektet.  

En tilsvarende eierskapskontroll med forvaltningsrevisjon er gjennomført i 9 eierkommuner av 

Innherred renovasjon i 2018.  

2.2 Selskapskontroll 
Kommuneloven § 77, 5. ledd sier at kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med 

forvaltningen av kommunens interesser i selskaper. Innholdsmessig deles selskapskontroll i 

to komponenter – eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. Eierskapskontroll er den 

obligatoriske delen av selskapskontroll. Den omfatter kontroll med forvaltningen av 

kommunens eierinteresser, herunder kontroll av om den som utøver eierinteressene gjør dette 

i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Forvaltningsrevisjon er den 

frivillige delen av en selskapskontroll, og her kan problemstillinger knyttet til selskapets drift 

undersøkes.  

2.3 Midtre Namdal Avfallsselskap  
MNA er et interkommunalt avfallsselskap eid av 13 kommuner. Selskapet er underlagt lov om 

interkommunale selskaper. MNA sitt øverste organ er representantskapsmøtet som består av 

eierrepresentanter fra kommunene. I representantskapsmøtet velges det et styre for selskapet. 

Selskapet ble stiftet i 1980. Det vedtektsfestede formålet er å ha ansvar for planlegging og 

gjennomføring innsamling og behandling av det avfall som omfattes av medlemskommunenes 

renovasjonsforskrifter, samt etter de krav som stilles til avfallsbehandling av lov og sentrale 

myndigheter. Selskapet skal sikre et likeverdig tilbud til alle husstander i regionen, ved 

prissetting skal det legges vekt på systemer som sikrer god transportutjevning. Selskapet 

avgjør selv om, i hvilken utstrekning, og på hvilke vilkår det skal ta hånd om avfallstyper som 

ikke omfattes av kommunenes renovasjonsforskrifter. Selskapet skal tegne aksjer i selskaper 

som naturlig tilhører selskaps virksomhetsområde.  

Alle kostnadene ved innsamling av husholdningsavfall skal dekkes ved renovasjonsgebyr. 

Renovasjonsgebyret betales av eierne av eiendommene som omfattes av innsamling av 

husholdningsavfall. Gebyret skal fastsettes på grunnlag av selvkostprinsippet, ved at det ikke 



 

 

kreves inn mer fra husholdningene enn den samlede kostnaden forbundet med innsamling og 

behandling av avfallet2.  

MNA utfører renovasjon i eierkommunene og behandler avfall fra husstander og bedrifter og 

har kontorsted i Barlia kompetansesenter i Overhalla kommune. Selskapet har 44 årsverk og 

en årlig omsetning på om lag 120 millioner kroner og har en målsetting om å være blant de 

ledende bedriftene innenfor avfallsbransjen. I figuren under er MNA sitt organisasjonskart 

gjengitt. Mer informasjon om selskapet finnes på deres hjemmeside www.mna.no.  

 

Figur 1. Organisasjonskart Midtre Namdal Avfallsselskap  

                                                

2 Forurensningsloven § 34 

http://www.mna.no/


 

 

3 PROSJEKTDESIGN 
I dette kapitlet presenteres problemstillingene i prosjektet og den avgrensningen som gjøres. 

Kilder til revisjonskriterier og metode for innsamling av data blir beskrevet. Prosjektdesignet 

bygger på erfaringer med gjennomføring av selskapskontroll for Innherred Renovasjon IKS i 

2018 og HAMOS i 2016.  

3.1 Avgrensing 
Selskapskontrollen omfatter ikke datterselskaper slik som Retura NT AS, som håndterer avfall 

og avfallstyper som faller utenom kommunens plikter i henhold til lov og forskrift. Dette gjelder 

hovedsakelig næringsavfall. Selskapskontrollen omfatter heller ikke andre selskap3 som MNA 

er deleier i.  

Selskapets valgte revisor (PWC) bekrefter årlig at selvkostberegningene (fordeling av 

kostnader mellom monopolisert og markedsmessig virksomhet) er i samsvar med gitte 

føringer. Vi vil derfor ikke foreta egne undersøkelser når det gjelder den regnskapsmessige 

siden ved beregningene, men fokusere på hvorvidt MNAs forståelse og praktisering av 

selvkostprinsippet er i tråd med nasjonale føringer.  

Loven skiller ikke mellom husholdninger og hytter, derfor vil begge typene abonnement bli 

inkludert i forvaltningsrevisjonen.  

3.2 Problemstillinger 

3.2.1 Reviderte problemstillinger 

Under presenteres de reviderte problemstillingene og det er kommentert hva som er endret fra 

de opprinnelige problemstillingene. 

Eierskapskontroll 

Problemstillingen om eierskapskontrollen beholdes slik den opprinnelig var formulert.  

1. Utøver kommunene eierskapet i MNA i tråd med kommunestyrets vedtak og 

etablerte normer for god eierstyring?  

Revisor har registrert og tar med seg innspill fra kontrollutvalgene om at konklusjonen må si 

noe om hvor god den reelle eierstyringen er. Dette er forhold som naturlig hører til 

eierskapskontrollen og vil bli fanget opp. Denne delen vil også berøre hvilke rammer 

                                                

3 Eksempelvis ReTrans Midt AS som foretar innsamling og transport fra husstander. Selskapet eier av tre avfallsselskaper i 

Trøndelag med 1/3 eierskap hver. Eierselskapene er MNA, Innherred Renovasjon og Hamos forvaltning.  



 

 

selskapsavtalen legger for virksomheten både når det gjelder datterselskaper og virksomhet 

på det konkurranseutsatte markedet. Når det gjelder datterselskapene behandles forvaltning 

av eierskapene og økonomiske transaksjoner mellom MNA IKS og datterselskapene. 

Eventuell virksomhet på det konkurranseutsatte markedet vil også berøre selvkostberegninger 

i problemstilling 2. 

Forvaltningsrevisjon 

Problemstillingene i forvaltningsrevisjonsdelen er videreutviklet på bakgrunn av innspill fra flere 

kontrollutvalg. 

2. Er praksis for beregning av renovasjonsgebyret i MNA i tråd med selvkostprinsippet? 

3. Er rutinene for differensiering av renovasjonsgebyr i tråd med regelverket?  

4. Er redusert gebyr/fritak for renovasjon gitt i tråd med regelverket? 

5. Jobber MNA målrettet for å begrense forurensningen og utnytte avfallet som 

ressurs? 

6. Hvem har ansvar for deponier og ettersikring av dem? 

Problemstilling 2 er beholdt slik det var formulert opprinnelig. I problemstilling 3 er ordet 

beregning erstattet med differensiering. Dette er gjort for tydeligere å fange opp innspill om 

gebyr og alternative renovasjonsløsninger, ulike ordninger i kommunene samt 

proporsjonaliteten mellom økning i avfallsmengde og økning i renovasjonsgebyr. 

Problemstilling 4 er beholdt som opprinnelig. Problemstilling 5 og 6 er ny etter innspill fra 

kontrollutvalgene. Når det gjelder problemstilling 5 vil denne fange opp hele verdikjeden av 

avfallet fra sortering hos den enkelte til MNAs håndtering for å begrense forurensningen og 

utnytte avfallet som ressurs. Problemstilling 6 har fokus på å avklare ansvaret for deponier og 

ettersikringen av dem. 

Beskrivende del 

Problemstillingen i den beskrivende delen er videreført. 

7. Hvordan jobber MNA med utvikling og tilnærming til framtidige krav på 
renovasjonsområdet?  

 

3.3 Revisjonskilder  
I eierskapskontrollen vil revisor vurdere kommunenes praksis på bakgrunn av 

kommunestyrevedtak, selskapsavtalen, samt anbefalinger om god eierstyring fra KS.  



 

 

I en forvaltningsrevisjon skal det etableres revisjonskriterier med utgangspunkt i 

problemstillingene. Revisjonskriterier er de krav, normer og/eller standarder som 

kommunenes praksis skal vurderes opp mot. Revisjonskriteriene skal være begrunnet i, 

og utledet fra, autoritative kilder innenfor det reviderte området. I dette prosjektet vil 

revisjonskriterier hentes fra blant annet:  

Lov og forskrift 

▪ Forurensningsloven §§ 26 og 34 

▪ Avfallsforskriften, kapittel 15 

▪ Forurensningsforskriften § 16-1 

▪ Midtre Namdal Avfallsselskap sin renovasjonsforskrift fra 20044  

Forarbeider 

▪ NOU 2002:19 Avfallsforebygging 

▪ Ot.prp. nr. 87 (2001-2002) 

▪ Ot.prp. nr. 66 (1992-1993) 

▪ Ot.prp. nr. 11 (1979-1980) 

Rettsavgjørelser  

▪ Gulating lagmannsrett (LG-2009-114892) 

Veiledere 

▪ Kommunal- og moderniseringsdepartementets veileder H-3/14 Retningslinjer for 

beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, 2014 

▪ Kommunal regnskapsstandard nr. 6 – (KRS) Noter og årsberetning, 2018. 

▪ Miljødirektoratets veileder Beregning av kommunale avfallsgebyr, 2014 

Tolkningsuttalelser  

▪ Klima- og forurensningsdirektoratet  

▪ Miljødepartementet  

▪ Miljødirektoratet   

▪ Statens forurensingstilsyn 

                                                

4 MNA sin renovasjonsforskrift, 2004 http://mna.no/wp-content/uploads/2014/11/Renovasjonsforskrift-MNA-kommune-endring-

2014-mot-endring-2004.pdf 



 

 

3.4 Metoder for innsamling av data 
Prosjektet vil gjennomføres i henhold til RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon, og 

veileder for gjennomføring av selskapskontroll utarbeidet av NKRF så langt den passer.  

I og med at Midtre Namdal Avfallsselskap er 100 % offentlig eid kan kontrollutvalget og 

revisor kreve alle de opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre selskapskontrollen. 

Det gjelder fra både styrende organer, daglig leder og selskapets valgte revisor.  

Vi vil innhente data gjennom dokumentanalyse, intervju og eventuelt epostintervju. Følgende 

aktører er aktuelle å intervjue:  

• Selskapet v/daglig leder, økonomidirektør m.fl.  

• Selskapet v/styreleder  

• Kommunenes eierrepresentanter (representantskapet)  

• Kommunene v/ kjøper av renovasjonstjenestene  

• Selskapets valgte revisor PWC  

• Eventuelt andre  

Data innhentet gjennom intervju vil bli verifisert, og hele rapporten med datagrunnlag og 

vurderinger vil bli sendt på høring til både eierne og selskapet. Der det er aktuelt, og mulig, 

vil revisor ta inn sammenlikninger med andre renovasjonsselskap, f.eks. Innherred 

Renovasjon (IR) og HAMOS Forvaltning IKS. Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført 

selskapskontroll i IR i 2018 og Revisjon Midt-Norge IKS har gjennomført selskapskontroll i 

HAMOS i 2016. 



 

 

4 VURDERING AV KVALIFIKASJONER OG 
UAVHENGIGHET 

Revisor har vurdert gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen, og bekrefter at den vil bli 

gjennomført med nødvendige faglige kvalifikasjoner og uavhengighet (RSK 001, 7-9). 

 

 

Steinkjer 4. januar 2019 

 

Sunniva Tusvik Sæter     Margrete Haugum 

Oppdragsansvarlig revisor      Prosjektmedarbeider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postadresse: Postboks 2565, 7735 STEINKJER 

Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer 

Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no 

 

http://www.revisjonmidtnorge.no/
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Kontrollutvalget i Grong kommune 25.02.2019 05/19 
 
Saksbehandler Jorunn Sund 
Arkivkode FE - 217, TI - &58 
Arkivsaknr 18/243 - 4 
 
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling 
Kontrollutvalget slutter seg til revisors prosjektplan. 
 
 
Vedlegg 
FORVALTNINGSREVISJON - flykningertjenesten Grong 2019 
 
Saksutredning 
I kontrollutvalgs møte sak 22/18 ble bestillingen av forvaltningsrevisjonen – 
Flyktningetjenesten og BEEM (boenhet for enslige mindreårige) behandlet.  
 
Kontrollutvalget var opptatt av om kommunen tar vare på sine forpliktelser overfor flyktninger 
og enslige mindreårige asylsøkere og om de får tjenester de har krav på i forhold til lov og 
retningslinjer. Kontrollutvalget ga revisor i oppdrag å utarbeide en prosjektplan for 
gjennomføring av forvaltningsrevisjonen. 
 
Problemstillingene kontrollutvalget har diskutert og fremmet er: 
 

1. Har Grong kommune lagt til rette for at bosatte flyktninger skal bli integrerte?  
2. Hovedproblemstillingen belyses med følgende delproblemstillinger:  

a. Får flyktninger med krav til dette tilbud om bolig, barnehageplass, plass i SFO og 
plass ved nærmeste grunnskole?  

b. Gjennomfører flyktningene introduksjonsprogrammet med opplæring i norsk og 
samfunnskunnskap?  

c. Hvor mange av flyktningene deltar i arbeidsliv og utdanning etter gjennomført 
introduksjonsprogram?  

d. Er det tverrfaglige samarbeidet innen helse og omsorg lagt til rette for å ivareta 
flyktningers behov?  

 
Her vil Revisjonen bruke introduksjonsloven med tilhørende veiledere, og helse og omsorgsloven for å 
måle opp mot. Kommunens egne planer er også veldig aktuelle kriterier.  
 
Metoden revisjonen vil bruke er: 
Intervju, dokumentgjennomgang, fremskaffe statistikk.  
 
Forvaltningsrapporten vil bli levert til kontrollutvalget i møte den 28.10.2019 til konsek den 14.10.2019 
 
 
 
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon 
Forslaget er at kontrollutvalget slutter seg til prosjektplanen slik den foreligger. 
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1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN 

 

Problemstilling Har Grong kommune lagt til rette for at bosatte flyktninger skal bli 
integrerte? 

Hovedproblemstillingen belyses med følgende delproblemstillinger: 

1. Får flyktninger med krav til dette tilbud om bolig, 

barnehageplass, plass i SFO og plass ved nærmeste 

grunnskole? 

2. Gjennomfører flyktningene introduksjonsprogrammet med 

opplæring i norsk og samfunnskunnskap? 

3. Hvor mange av flyktningene deltar i arbeidsliv og utdanning etter 

gjennomført introduksjonsprogram? 

4. Er det tverrfaglige samarbeidet innen helse og omsorg lagt til 
rette for å ivareta flyktningers behov? 

Kilder til kriterier Forvaltningsrevisjonens kriterier er i hovedsak hentet fra 
introduksjonsloven med tilhørende veiledere, og helse og 
omsorgsloven. Kommunens egne planer er også aktuelle kriterier 
her.   

Metode Intervju, dokumentgjennomgang, fremskaffe statistikk. 

Tidsplan Timeforbruk og leveringsdato 

• Timeforbruk: 300 timer 

• Leveringsdato til Konsek: 14.10.2019 (KU – 28.10.19)  

Prosjektteam Oppdragsansvarlig revisor:  

• Arve Gausen: arve.gausen@revisjonmidtnorge.no 

Prosjektmedarbeider:  

• Erik Gran Seim: eirik.seim@revisjonmidtnorge.no 

Styringsgruppe: 

• Johannes Nestvold: 
johannes.nestvold@revisjonmidtnorge.no 

• Anna K. Dalslåen:  
anna.dalslaen@revisjonmidtnorge.no 

 

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

 

Kontaktperson Grong 
kommune 

Rådmannen Svein Helland eller den rådmannen delegerer til. 

 

 

 

 

 



 

 

2 MANDAT 

I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet 

gjennomgått.  

 

2.1 Bestilling 

I plan for forvaltningsrevisjon1 er integrering av flyktninger et prioritert område for 

forvaltningsrevisjon. Det vises videre til at det å lykkes med integreringsarbeidet vil være viktig 

for kommunen, samt det å ha god måloppnåelse på området. Dårlig måloppnåelse vil kunne 

gi negative ringvirkninger både i kommunens organisasjon og i samfunnet for øvrig.  

I kontrollutvalgets sak 22/18 ble bestillingen av forvaltningsrevisjonen – Flyktningetjenesten og 

BEEM (boenhet for enslige mindreårige) behandlet. Revisor deltok i møtet. Kontrollutvalget 

var opptatt av om kommunen tar vare på sine forpliktelser overfor flyktninger og enslige 

mindreårige asylsøkere og om de får tjenester de har krav på i forhold til lov og retningslinjer. 

Kontrollutvalget ga revisor i oppdrag å utarbeide en prosjektplan for gjennomføring av 

forvaltningsrevisjonen.  

2.2 Bakgrunnsinformasjon 

Hvert år oppfordrer IMDi norske kommuner å bosette flyktninger som får oppholdstillatelse i 

Norge2. Flyktninger som har fått opphold i Norge skal få tilbud om bosted i en kommune. Barne-

, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har ansvaret for enslige mindreårige asylsøkere 

under 15 år som kommer til Norge. Disse barna får et bo- og omsorgstilbud i tilpasset 

omsorgssenter.  

Kommunene mottar et tilskudd fra staten ved bosetting av flyktninger. Tilskuddet skal dekke 

de merutgiftene kommunen har til bosetting og integrering i bosettingsåret og de fire neste 

årene.  For å lykkes i integreringen er kommunen pålagt å gjennomføre et 

introduksjonsprogram for nyankomne innvandrere som er bosatt i kommunen. 

Introduksjonsprogrammet omfatter grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk 

samfunnsliv, forberedelse til deltakelse i yrkeslivet. Programmet skal være helårlig og på full 

tid. 

  

                                                

1 2016-2019 

2 https://www.regjeringen.no/no/tema/innvandring/kd/bosetting-av-flyktninger/id2343754/ 



 

 

2.3 Organisering av flyktningetjenesten i Grong kommune  

Flyktningetjenesten var frem til 2017 organisert som en del av NAV. Denne ordningen ble 

innført etter omorganiseringen av NAV i 2008/093. NAV ble omorganisert den 1.4.17 til en 

interkommunal tjeneste. Det ble vurdert om flyktningetjenesten burde bli en tydeligere 

avdeling i kommunen, da den også hadde en vesentlig rolle i planarbeidet med budsjett- og 

økonomi. Flyktningetjenesten har utviklet seg til å omfatte de fleste av kommunens 

tjenestetilbud. Det er bosatt over 100 personer via flyktningetjenesten siden kommunen 

startet med å ta imot flyktninger før tusenårsskiftet.  

Følgende oppgaver utføres i flyktningetjenesten ifølge organisasjonsplanen: Kommunal 

saksbehandling på flyktningeområdet knyttet til integreringstilskudd, introduksjonsstønad, 

programveiledning i opp mot ferier og planleggingsdager, samarbeidsmøter, administrasjon 

språk og arbeidspraksis, livsveiledning, bosettinger i forhold til folk som har utfordringer, 

informasjonstimer og gruppeveiledning, veiledning i samarbeid med andre sektorer. 

Det ble vedtatt4 å legge flyktningetjenesten som en egen enhet med egen avdelingsleder 

under velferdsområdet, som ligger under kommunalsjef for Pleie, omsorg, helse og velferd. 

Flyktningetjenesten skal videre samarbeide med enslige mindreårige asylsøkere knyttet til 

veiledning/bistand av praktisk og miljøfaglig art. Videre er det forventninger til at man kan 

bruke ressurser på tvers av avdelingene «enslige mindreårige asylsøkere» og 

«flyktningetjenesten». Boenhet for mindreårige flyktninger – BEEM er lagt under helse og 

omsorg med samme kommunalsjef og har en egen avdelingsleder5. Grong Kommune har 

bosatt enslige mindreårige flyktninger i over 15 år, dette siden 2009. De blir plassert under 

barnevernstiltak. Det har blitt bosatt mellom 5-7 enslige mindreårige hver høst, fra 

Afghanistan, Somalia, Eritrea og Syria. Innen utgangen av 2016 hadde kommunen til 

sammen bosatt 50 ungdommer. Barnevernstiltakene varer i hovedsak til ungdommene fyller 

20 år, med mulighet for forlengelse til de er 23 år ved spesielle forhold. Ungdommene er 

under ettervern fra de er 18-20 år, noe som er et frivillig tilbud. Alle får en verge frem til de er 

18 år, vergen følger dem og har det juridiske foreldreansvaret.  

 

                                                

3 Organisasjonsplan for flyktningetjenesten i Grong kommune, vedtatt i AMU sak 2/17. 

4 Administrasjonsutvalgets sak 2/17 

5https://www.grong.kommune.no/helse-og-omsorg/miljoarbeidertjenesten/boenhet-for-enslige-

mindrearige-beem/ 



 

 

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 

Revisor vil ha fokus på kommunens systematiske arbeid med å integrere flyktninger i fra 

utvalgte krav, nærmere beskrevet i kapitlet om problemstillinger og kriterier, med andre ord 

begrenset mot å se på enkeltsaker. Revisor gjennomfører ikke intervju med enkelte brukere 

eller brukergrupper i denne undersøkelsen. 

3.2 Problemstillinger 

Overordnet problemstilling: 

Har Grong kommune lagt til rette for at bosatte flyktninger skal bli integrerte? 

Hovedproblemstillingen belyses med følgende delproblemstillinger: 

1. Får flyktninger med krav til dette tilbud om bolig, barnehageplass, plass i SFO og plass ved 

nærmeste grunnskole? 

2. Gjennomfører flyktningene introduksjonsprogrammet med opplæring i norsk og 

samfunnskunnskap? 

3. Hvor mange av flyktningene deltar i arbeidsliv og utdanning etter gjennomført 

introduksjonsprogram? 

4. Er det tverrfaglige samarbeidet innen helse og omsorg lagt til rette for å ivareta flyktningers 

behov? 

3.3 Overordna kriterier (kilder)   

Forvaltningsrevisjonens kriterier er her i hovedsak hentet fra introduksjonsloven. Dette er 

kilden for å vurdere arbeid rettet mot nyankomne flyktninger i dette revisjonsarbeidet. 

Introduksjonsloven stiller krav til introduksjonsprogram, introduksjonsstønad og opplæring i 

norsk og samfunnskunnskap med tilhørende rundskriv. Viktige føringer vil være: 

• Kommunens plikt til tilbud om introduksjonsprogram jf. § 3. Senest 3 mnd. etter 

bosetting og gjennomføres helårlig og på fulltid jf § 4 

• Gi grunnleggende ferdigheter i norsk og samfunnskunnskap jf. § 4 samt utstedt 

deltakerbevis. 

• Utarbeidet individuell plan for hver deltaker som gir føringer for gjennomføring av 

introduksjonsprogrammet og som vurderes jevnlig ut fra behov jf. §6 



 

 

• Skriftlig samarbeidsavtale mellom enkelte kommune og NAV lokalt om de som 

gjennomfører introduksjonsprogrammet jf. rundskriv Q-27/2015 

• Kommunen skal blant annet skaffe og klargjøre bolig, skoleplass … jf. håndbok for 

flyktninger og mindreårige flyktninger (S.54).  

 

Vi vil også se på helse- og omsorgstjenestelovens krav til at kommunen sørger for helse og 

omsorgstjenester som også gjelder for flyktninger og for enslige mindreårige asylsøkere. 

Kommunen har ansvaret for at de som oppholder seg i kommunen får helsehjelp, jf. helse- 

og omsorgstjenesteloven § 3-1. Videre er det krav til at kommunen skal «legge til rette for 

samhandling mellom ulike deltjenester innad i kommunen og med andre tjenesteytere der 

dette er nødvendig for å tilby tjenester omfattet av loven her» § 3-4. 

 

IMDis veileder knyttet til arbeid med enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger vil også 

være aktuell som kriterier i denne undersøkelsen. 

3.4 Metoder for innsamling av data 

Metodisk planlegges forvaltningsrevisjonen gjennomført ved bruk av både intervju og 

gjennomgang av tilgjengelige offentlige dokumenter, samt statistikk fra kommunen og 

nasjonalt (IMDi). Det er aktuelt å intervjue ledelsen i kommunen samt de i flyktningetjenesten 

og BEEM. Det kan videre være aktuelt å intervjue eller å sende ut en spørreundersøkelse for 

aktuelle interne samarbeidspartnere innen oppvekst, og helse og omsorg og NAV for å få 

informasjon om tilrettelegging av tjenester til flyktninger i kommunen. 

 

  



 

 

3.5 Vurdering av kvalifikasjoner og uavhengighet 

Revisor har vurdert gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen, og bekrefter at den vil bli 

gjennomført med nødvendige faglige kvalifikasjoner og uavhengighet (RSK 001, 7-9). 

 

Orkanger, 18.1.2019 

 

 

Arve Gausen        Erik G. Seim 

Oppdragsansvarlig revisor      Prosjektmedarbeider 
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