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Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Orientering fra rådmannen om kommunens vannforsyning
Orientering om antall psykisk utviklingshemmede i kommunen
Orientering om møter i fellesnemda for Orkland kommune
Orientering om inndelingsloven og risikoområder ved sammenslåing
Referatsaker
Enhetsbesøk hos Evjen Barnehage
Eventuelt

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune
Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/434 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.
Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.
Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

Møtedato
13.11.2018

Saknr
33/18

Orientering fra rådmannen om kommunens vannforsyning
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
13.11.2018

Saknr
34/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 090
Arkivsaknr
12/113 - 31
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om status på kommunens
vannforsyning og ønsker svar på følgende:
•
•
•
•
•

Er vannet som leveres i kommunen av forskriftsmessig kvalitet?
Hva er planene for å sikre tilstrekkelig vannforsyning til kyllingfabrikken og andre
vannkrevende virksomheter under etablering?
Hva er status når det gjelder alder, vedlikehold og behov for oppgradering av
ledningsnettet?
Hvor lenge har ulike områder av Orkdal vannforsyning ved et eventuelt strømbrudd?
Hva er opplegget for reservevannforsyning til sentrale strøk i Orkanger / Fannrem hvis
hovedvannledningen fra Songmoen skulle bli skadd?

Levering av drikkevann reguleres av drikkevannsforskriften (2016) og formålet er å sikre
levering av tilstrekkelig mengde helsemessig, trygt drikkevann. Etter forskriften skal
vannverkseier (kommunen) sikre at vannforsyningssystemet er dimensjonert, og har
beredskapsplaner for å kunne levere tilstrekkelig mengde drikkevann til enhver tid, jfr. § 9.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget anbefaler kontrollutvalget å ta rådmannens redegjørelse til orientering.

Orientering om antall psykisk utviklingshemmede i kommunen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
13.11.2018

Saknr
35/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 090
Arkivsaknr
12/113 - 32
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget ønsker at rådmannen orienterer om antall psykisk utviklingshemmede i
kommunen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta saken til orientering.

Orientering om møter i fellesnemda for Orkland kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
13.11.2018

Saknr
36/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 090
Arkivsaknr
12/113 - 30
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Fellesnemda Orkland 21.06.18
Fellesnemda Orkland 30.08.18
Saksutredning
1.januar 2020 blir Orkdal kommune slått sammen med Agdenes, Meldal og deler av Snillfjord
til nye Orkland kommune. Om kontrollutvalget ønsker det vil sekretariatet jevnlig legge fram
saker som er blitt behandlet i fellesnemda siden sist kontrollutvalgsmøte.
Vedlagt i dagens møte er sakslister fra møtene fellesnemda hadde 21.06.18 og 30.08.18
Dokumenter fra fellesnemda sine møter finnes i sin helhet på denne nettsiden:
http://www.nyeorkland.no/fellesnemnda.468039.no.html
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

ORKLAND

Utvalg:

Fellesnemnd Orkland

Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyresalen, Meldal Rådhus
21.06.2018
09:00

Møteinnkalling

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 48 30 00 eller på e-post til
postmottak@orkdal.kommune.no

Orkanger, 15.06.2018
Are Hilstad

Ingeborg Wolden

Leder

sekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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SAKSLISTE
Lukket
behandling

Saksnr

Innhold

OR 5/18

Prosjektstatus ved prosjektleder (presentasjon i møtet)

OR 6/18

Forskrift Orkland

2018/5246

PS 9/18

Ny organisering prosjekt

2018/2331

OR 7/18

Samordning av budsjettprosessene i Orklands kommunene
(presentasjon i møtet)

OR 8/18

Henvendelse Rindal vedrørende samarbeid om NAV (Orienteres
i møtet)

DR 8/18

Møteplan

DR 9/18

Innspill til program for kommunestyresamling 21.06.2018.
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Utvalg:

Fellesnemnd Orkland

Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus
30.08.2018
09:00

Gyldig forfall meldes den enkeltes kommune på vanlig måte.
Agenda for dagen:
Fellesnemndsmøte fra 09:00 – 11:00 kommunestyresalen
Busstur i Orkdal fra kl 11:00 med lunsj i Knyken.

Are Hilstad

Ingeborg Wolden

Leder

sekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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SAKSLISTE
Lukket
behandling

Saksnr

Innhold

OR 9/18

Prosjektstatus v/prosjektleder Ingvill Kvernmo

OR 10/18

Prosess vedtekter barnehage og SFO høst 2018

2018/646

PS 21/18

Forslag til nye vedtekter for barnehagene i Orkland kommune

2018/646

PS 22/18

Forslag til vedtekter for skolefritidsordningen i nye Orkland
kommune

2018/837

PS 23/18

Kostnadsramme for økonomi-, personal og lønnssystem samt
sak- og arkivsystem for Orkland

2018/6196

PS 24/18

Høring - Trøndelagsplanen 2018-2030

2018/3563

PS 25/18

Helfos fremtidige kontorstruktur

2018/4544

PS 26/18

Uttalelse - Istandsettelse av Forve Bru etter stengningen i 2017

2018/8701

Kl 11:00 rundtur med buss i Orkdal og lunsj i Knyken
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Orientering om inndelingsloven og risikoområder ved
sammenslåing
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
13.11.2018

Saknr
37/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 090
Arkivsaknr
12/113 - 29
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saksfremlegget til orientering.
Vedlegg
NKRF Internkontroll ved kommunesammenslåing
Saksutredning
Kontrollutvalget vedtok i sak 12/18 at de ønsker at sekretariatet legger frem saker fra
fellesnemda fortløpende, samt orienterer om inndelingsloven (2001) og det mandatet som
gjelder. Dette saksfremlegget orienterer om kontrollutvalget, revisjonen og sekretariatets
mandat før og i forbindelse med sammenslåing.
Inndelingsloven setter rammene for arbeidet mot kommunesammenslåing og skal legge til
rette for en effektiv sammenslåingsprosess, jf. inndelingsloven § 1. Fra lovgiver er det et
bevisst valg å ikke gi svar på en rekke spørsmål i forbindelse med
sammenslåingsprosessen. Intensjonen er med dette at kommunene seg imellom skal finne
praktiske løsninger, så lenge det ikke er i strid med loven.
For kontrollutvalgets del følger det indirekte av bestemmelsene i inndelingsloven at
kontrollutvalgene i de kommunene som slår seg sammen fungerer frem til ny kommune er
etablert. Inndelingsloven har ikke hjemmel for å etablere felles kontrollutvalg i perioden fram
til ny kommune er etablert.
Valg av revisor til den nye kommunen
Fellesnemda kan få fullmakt til å tilsette personale i den nye kommunen, herunder revisor, jf.
inndelingsloven § 26, 5. ledd. Den samme hjemmelen fastsetter muligheten til å videreføre
deltakelse i interkommunalt samarbeid om revisjon eller videreføre avtale med en annen
revisor. Kontrollutvalgene skal avgi hver sin innstilling til valg av revisor i den nye kommunen.
Så frem til at kommunene har hatt samme revisor tidligere, vil dette vanligvis være
uproblematisk. Om sekretariatene eventuelt innstiller på ulik revisjonsordning, har
fellesnemda fullmakt til velge løsning på bakgrunn av innstillingene fra sekretariatene. En
eventuell konkurranseutsetting av revisjonsordningen for den nye kommunen må skje i
samsvar med anskaffelsesregelverket.
Valg av kontrollutvalgssekretariat i den nye kommunen
Fellesnemda kan på samme måte få fullmakt til å videreføre sekretariatsordningen for
kontrollutvalget i den nye kommunen, jf. inndelingsloven § 26 5. ledd, 4. setning.
Kontrollutvalget skal også avgi innstilling til fellesnemda om valg av sekretariatsordning. Ved
innstilling til valg av sekretariat bør det benyttes et settesekretariat i saksforberedelsen.

Etter vedtak om sammenslåing er fattet, kan det være aktuelt å jevnlig be prosjektleder og
rådmann orientere utvalget om sammenslåingsprosessen. Vider bør kontrollutvalget bidra til
at fokuset på internkontroll, interkommunalt samarbeid, eierstyring mv. er på plass i den nye
kommunen.

Risikoområder i en sammenslåingsprosess
I arbeidet med å slå flere kommuner sammen er det ulike administrative områder det kan
være knyttet risiko til i en overgangsfase. Disse risikoområdene kan kontrollutvalget være
særlig oppmerksomme på i arbeidet sitt i det kommende året. (Det kan være i forbindelse
med orientering fra rådmannen, bestilling av revisjoner mv.) Risikoområder som er verdt å
trekke frem er:
IKT:
•
•

Risiko for å miste data
Kommunen har ikke tilstrekkelig oversikt over IT-systemene sine

Arkiv:
• Mangler i avsluttede arkiv i gamle kommuner
• Fare for informasjonstap i oppstart nytt arkiv
• Oppsett for å sikre at personsensitive opplysninger ivaretas på riktig måte
Internkontroll
• Klarer kommunene å opprettholde en tilfredsstillende internkontroll i overgangsfasen
mot kommunesammenslåing?
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta saksfremlegget til orientering.

29.03.2016

Kommunesammenslåing
Oppmerksomhetsområder og risikoer for økonomiforvaltningen
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1 Arbeidsgruppen
1.1 Mandat
Gruppen skal kartlegge mulige og vesentlige risikoområder i en kommunesammenslåingsprosess, fra
et revisjonsperspektiv.
Hovedfokus er tidsrommet fra kommunenes vedtak om sammenslåing frem til ny kommune er
etablert.
Arbeidet skal ikke lede frem til ferdige revisjonsprogram, men skal gi revisor nyttige innspill til
arbeidet med å vurdere områder for revisjon i forbindelse med sammenslåingsprosessen.
1.juni er leveringsfrist for arbeidsgruppen. NKRF opplyser at det slippes arbeid fortløpende, men vi
arbeider mot 1.juni som et utgangspunkt.

1.2 Arbeidsform og ambisjon
Målgruppen er revisorer og andre som arbeider med kommunal økonomiforvaltning.
Gruppen har hatt 4 møter, og har ellers arbeidet ved epost.
Ambisjonen er ikke å avgi noen omfattende rapport eller veileder, men å peke på viktige områder som
må gis oppmerksomhet.
En kommunesammenslåing innebærer veldig mange små og store beslutninger, samt veldig mye
arbeid. For å lykkes må man ha bevissthet og kunnskap om rekkefølge og avhengigheter, vilje til å
prioritere det viktigste – og evnen til å utsette beslutninger og arbeid som kan vente.
Arbeidsgruppens ambisjon er å bidra til at et komplekst og omfattende arbeid kan gjøres håndterbart
ved å «dele opp» i mindre prosjekter og å ha oppmerksomhet på hva man som minimum må lykkes
med.
Arbeidsgruppen har avgrenset sitt arbeid til ikke å omfatte materielle kommunaløkonomiske eller
finansielle tema.

1.3 Sammensetning
Linn Karlsvik, leder, revisjonssjef Sandefjord kommunerevisjon
Randi Blystad,
Tina Skarheim, prosjektkoordinator nye Sandefjord kommune
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2 Overordnet oppmerksomhet
Oversikten nedenfor er ment som en grov skisse av fasene og viktige momenter i et overordnet
perspektiv.

Vedtak

Forberedelse

Prosjektperiode

Oppstart

2.1 Nødvendige vedtak fattet
-

Forhandlingsresultat

-

Vedtak i kommunene

-

Vedtak av kongen i statsråd

Nærmere om forhandlingsresultatet – grunnlaget for beslutning om sammenslåing
-

Balansere hva som må være detaljert/presist, og hva som bør være mindre konkret (rom for å
finne hensiktsmessige løsninger i prosjektperioden)

-

Må være presist nok til at det i etterkant ikke oppstår tvister/uenighet

-

Et forhandlingsresultat som legges frem og vedtas av kommunestyrene som grunnlag for
vedtak om sammenslåing vil senere være forpliktende (styrende) både for Fellesnemnda
(folkevalgte) og for prosjektleder (administrasjonen)

-

Avklare organisering av sammenslåingsprosjektet; folkevalgte organ, prosjektleder, roller og
ansvar/mandat

2.2 Forberedelse og prosjektstart
-

Tilsette prosjektleder/rådmann

-

Organisering av sammenslåingsprosjektet

-

Tilstrekkelig kapasitet og riktig kompetanse i prosjektorganisasjon

-

Sette møteplan for styrende organ samt nytt kommunestyre (for konstituering og
budsjettvedtak mm i forkant av oppstartsåret)

-

Kartlegginger av eksisterende praksis, porteføljer, avtaler/forpliktelser, IKT-systemer, ansatte,
eierskap mv

-

«Opprydding» i dagens kommuner

Nærmere om kapasitet og kompetanse i prosjektet
-

Informasjon og kommunikasjon

-

Prosjektarbeid, -verktøy
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-

Juridisk kompetanse

-

Merkantil støtte, arkiv- og sekretariatsbistand

-

Kontor- og IKT-fasliteter

2.3 Prosjektperioden
-

Etablere ledergruppe

-

Organisering og innplassering av ledere på kommunalområdene

-

Organisering og avklaringer omkring stabs- og fellesfunksjoner

-

Oppmerksomhet på beslutninger som gjøres i de opprinnelige kommunene som kan ha
konsekvenser eller betydning for ny kommune. Formell myndighet overføres først når den nye
kommunen opprettes, og frem til sammenslåingstidspunkt gjør de «gamle» kommunene
selvstendige og forpliktende vedtak.

-

Kommunalområdene og stabs-/fellestjenester organiseres og starter forberedelse til
sammenslåing

-

Prosjektplaner som synliggjør mål, milepæler, aktiviteter og beslutninger. Prosjektplaner for
ulike nivåer – hovedprosjekt, delprosjekt, evt arbeidsgrupper

-

Informasjons- og kommunikasjonsstrategi

-

Lokalisering og fysisk plassering av virksomheter/enheter

-

Valg av revisjons- og kontrollordning (hvem skal revidere og hva skal kontrolleres)

-

Risikovurderinger for å forebygge og avbøte effekt av uønskede situasjoner i prosjektperioden

-

Dialog mellom prosjektleder og rådmenn om avklaringer underveis, støtte på tvers for å
håndtere situasjoner med større arbeidsbelastning, vakanser mv.

Hva må fungere fra dag en i ny kommune
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-

Lønn og utbetalinger til ansatte

-

Avtaleforhold med ansatte

-

Attestasjons- og anvisningsrett (betinger at organisering/ledernivåer er avklart og ledere
innplassert)

-

Økonomisystem, ivaretakelse av kommunens forpliktelser mht utbetalinger, håndtering av
innbetalinger

-

Sosiale tjenester (NAVs kommunale del)

-

Beredskap og krisehåndtering

-

Helsehjelp og medisinhåndtering

-

Viktige systembetingelser for at forpliktelser skal ivaretas fra oppstart

-

Databaser og registre må være klargjort og forberedt!

-

Kommunenummer for ny kommune

-

Organisasjonsnummer, nytt hovednummer. Avklare organisering/videreføring av
undernummer, herunder struktur og næringskoder

-

Registerbasert personellstatistikk (Edag/AA-registeret)

-

Registerbasert brukerstatistikk (bl.a. IPLOS, GSI,

NKRF

-

Kart/matrikkel; Eiendomsoversikt, adresseregister, beboere, næringsdrivende og eierforhold
(Grunndata: alle tinglyste opplysninger om en eiendoms opprinnelse, rettigheter og bruk)

Avklare hva som MÅ besluttes og forberedes før sammenslåing
Fordi det ikke er tid til å forberede alt gjennom prosjektperioden blir det viktig å vurdere og avklare
hva som må forberedes og besluttes, og hva som kan utsettes til etter sammenslåing er gjennomført.
Dette vil f.eks innebære at man at ny kommune kan startes med midlertidige løsninger, ulik praksis på
enkelte områder eller at alle reglement ikke er fastsatt.
-

Sektorovergripende reglementer

-

Saksbehandlingsrutiner – kan noe midlertidig videreføres i ny kommune?

-

Eierskap og eierstrategier

-

Strategiske og overordnede føringer for kommunen som arbeidsgiver, tjenesteyter og
forvaltningsenhet.

2.4 Oppstartsfase
-

Konstituering av kommunestyre, formannskap, faste utvalg mv

-

Vedtak av budsjett for ny kommune

-

Vedtak av politisk reglement

-

Vedtak delegeringsreglement

-

Vedtak gebyrregulativ

-

Vedtak planstrategi, oppstart kommuneplan
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3 Økonomiforvaltningen
I det følgende har vi delt opp økonomiforvaltningen i fem
kategorier, som ofte vil være samsvarende med
arbeidsområdene og organiseringen av kommunenes
økonomiavdelinger.

Enkelte oppgaver og aktiviteter kan startes og gjennomføres
uavhengig
av organisering og systemvalg. Dette vil f.eks gjelde kartlegginger, oppryddinger/slettinger mv.
Andre vurderinger og beslutninger er betinget av organisering og systemvalg, og avhenger av
avklaringer og evt vedtak. Dett vil blant annet gjelde valg av fagsystem og forsystem, sak- og
arkivløsning, organisering og lokalisering, samt formalisering og fullmakter (eks delegering,
attestasjon/anvisning).
For å komme i mål er det lurt å starte opp med kartlegging og rydding så raskt som mulig etter vedtak
om sammenslåing.

3.1 Lønn
Viktigst!
1.

At lønn utbetales korrekt og til rett tid i ny kommune!

2.

Organisasjonsstruktur og tilhørende rapportering mot
Enhetsregisteret

3.

Rettigheter på individnivå (innplassering, lønnspraksis, pensjonsordning, historiske data,
skatt)

Samarbeidspartnere
-

HR-/personalavdeling

-

Kommunalområdene (ledere)

-

Evt tillitsvalgte

Nærmere om…
Tema

Hva

Pensjon

Risiko knyttet til at de gamle kommunene kan ha ordnet seg
ulikt på pensjonsområdet – de kan ha ulike ordninger og også
ulike pensjonskasser
Risiko for at en ikke har risikovurdert dette tilstrekkelig
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Opprydding
Kan starte i opprinnelige kommuner så snart vedtak om sammenslåing er gjort, uavhengig av
systemvalg, organisering og ledelse
-

Enheter og næringskoder (utskrift fra SSB)

-

Ansattregister

3.2 Regnskap
Viktigst!
1.

Bankavtale

2. Håndtering av betalingsforpliktelser
3. Åpningsbalanse i tråd med gjeldene regelverk og felles bestemt
praksis

Nærmere om…
Tema

Hva

Regnskapsavslutning

(Se arbeid fra den andre gruppa nedsatt av NKRF)
Risiko for å starte ny kommune med feil i regnskap (IB)
Start oppryddingen to år før sammenslåing – slik at man har
siste regnskap i gammel kommune til å korrigere feil

Betalingsforpliktelser

Håndtering av inngående fakturaer

Bokføringspraksis
Selvkost og fond

Risiko knyttet til håndtering av de opparbeidede
selvkostfondene i de gamle kommunene
Risiko knyttet til beregning av nye selvkostsatser i den
sammenslåtte kommunen

Kommunale garantier

Kommunale garantier gitt av de gamle kommunene
videreføres i sin helhet.
Risiko for manglende oversikt?

Opprydding
Kan starte i opprinnelige kommuner så snart vedtak om sammenslåing er gjort, uavhengig av
systemvalg, organisering og ledelse
-

Konto, pensjoner, balanseposter, «gammel moro»
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3.3 Budsjett
Viktigst!
1.

Struktur og prinsipper for oppbygging av kontoplan

2. Prinsipper og klassifisering for budsjett.
3. Utarbeide «Skyggebudsjett» og grunnlag for budsjett ny kommune

Samarbeidspartnere
1.

Regnskap og lønn vedr kontoplan

Nærmere om…
Tema

Hva

Kontoplan

Risiko for at kontoplanen ikke ivaretar ny rådmanns ønske om
detaljeringsgrad og vedtaksnivå (form på vedtak, fleksibilitet,
rapportering)

Kontoplan

Risiko for at struktur/oppbygging ikke ivaretar behovene for ny
kommune (en stor kkommune har sannsynligvis en kontoplan
som ivaretar behovene enn hva tilfellet vil være for mindre
kommuner)

Skyggebudsjett

Viser summene ved å slå sammen budsjettene for nåværende
kommuner. Grunnlag for budsjettarbeid for ny kommune,
mulighet for å bli kjent og modne mht «måltall» og profil på
kommende budsjett
Egnet til å synliggjøre likheter og ulikheter mellom kommunene

Budsjettrammer

Rammene for første budsjettsak, inkl driftsnivå,
investeringer/finansiering og driftsresultat (handlingsrom)

Opprydding
Kan starte i opprinnelige kommuner så snart vedtak om sammenslåing er gjort, uavhengig av
systemvalg, organisering og ledelse

-

Kontoplan, samarbeid lønn og regnskap
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3.4 Fakturering og innfordring kommunale krav
Viktigst!
1.

Korrekt grunnlag for utgående fakturaer (varenummer,
kontonummer)

2. Kunderegister

Samarbeidspartnere
-

Kommunalområdene

Tema

Hva

Varenummer

Oversikt over hvilke varenumre som er i bruk i dagens
kommuner, og hvilke som er nødvendige for ny kommune

Betalingsterminer og
forfallsdato

Eks kommunale avgifter, antall terminer
Beslutninger om forfallsdatoer

Praksis for innkreving

Innfordring egen regi eller bruk av ekstern inkassator

Avklaring av forsystemer i
ny kommune
Gebyrregulativ

Må utarbeides og vedtas før sammenslåing

Opprydding
Kan starte i opprinnelige kommuner så snart vedtak om sammenslåing er gjort, uavhengig av
systemvalg, organisering og ledelse
-

Utestående krav, avskrivninger, tapsføring

-

Rydde i reskontro
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3.5 Skatt
Viktigst!
1.

Høy kvalitet på innfordringen

2. Opprettholde kontrollfunksjon – bokettersyn og kontroll

Samarbeidspartnere
-

Skatteetaten, SITS

Opprydding
Kan starte i opprinnelige kommuner så snart vedtak om sammenslåing er gjort, uavhengig av
systemvalg, organisering og ledelse
-

Utestående/avskrivninger/tap

-

Rydde i reskontro

3.6 Annet - økonomiområdet
-

Forsikring personal og tingskade

-

Utestående fordringer, rydde i «gamle krav»

-

Avklare innfordringsordning (egeninnkasso eller ekstern)

-

Terminer og forfallsdato for ymse kommunale krav

-

Utlønningsdato i ny kommune, hvis ulik i dagens

-

Bankavtale

-

Kommunenummer
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4

Tema som ikke er innenfor økonomiforvaltningen men som har stor
betydning

Tema

Hva

Mer informasjon

Regjeringens nettside for
kommunereformen – lenker til flere
veiledere

https://www.regjeringen.no/no/tema/ko
mmuner-ogregioner/kommunereform/id751048/

IKT

Risiko knyttet til at alle programmer skal
konverteres på en gang:
– risikerer man å miste data?

ARKIV

Risiko for:
FØR:
- Mangler i avsluttede arkiv i gamle
- Avklarte rutiner for arkivering av
kommuner
post, dokumenter og beslutninger i
prosjektperioden
- Fare for informasjonstap i oppstart
nytt arkiv
- Avklare depotordning
- Oppsett for sikre at personsensitive
- Kartlegge arkivløsninger i
opplysninger ivaretas på korrekt
nåværende kommuner, evt ulike
måte (oppsett av arkivsystemet og
arkivløsninger og praksis
registering av saker)
- Arkivverkets veileder:
http://www.kommunereformarkiv.n
o/veileder/
- Arkivområdet må være klart fra dag
1 i ny kommune.
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FØR:
- Kartlegging og fullstendig oversikt
over alle IT systemer.
- Beslutning om hvilke systemer som
skal benyttes i ny kommune
Risiko for at de gamle kommunene ikke
har tilstrekkelig oversikt over IT- Anskaffelse IT system, se eget
systemene sine
område.
- Klargjøring av fagsystemer og
rapporteringslinjer i IT systemene,
Risiko for at virksomhetsarkitekturen ikke
slik at forsystem og undersystem
er tilpasset ny kommune og nye valg
produserer data til hovedsystemene
(serverløsninger, back-up,
(faktura, regnskap og lønn
lagringskapasitet, AD)
hovedsakelig) fra dag 1.
ETTER:
Risiko for at en ikke har risikovurdert
- Kvalitetssikring av systemene etter
dette tilstrekkelig
at de er i igangsatt. Kontroll løpende
ved feil, men utvidede månedlige
(Avtaleforhold håndteres nedenfor)
kontroller i startfase.
KRITISKE SUKSESSFAKTORER
- Kartlegging så tidlig som mulig etter
at vedtak om sammenslåing er gjort
- Klarhet i ansvar mtp beslutninger,
økonomi, involvering og
implementering

NKRF

Tema

Hva

Mer informasjon

ETTER:
- Overføring av historiske/tidligere
arkiv til nytt arkiv
- Evt digitalisering av tidligere
papirarkiv
KRITISKE SUKSESSFAKTORER:
- Velge ny arkivløsning tidlig nok
AVTALER OG
ANSKAFFELSE
R

Risiko knyttet til behovet for å komme ut
av inngåtte avtaler:
- nødvendig kompetanse til å
håndtere det korrekt?
- økonomisk risiko
- oversikt over alle avtalene sine?
Risiko for at ny kommune ender med
ikke-optimale IKT-løsninger (tidsnød kan
innebære at eneste praktiske mulighet er
å videreføre og utvide en eksisterende
avtale innenfor rammene av lovverket
fremfor å anskaffe ny og bedre løsning
for ny kommune)
Risiko for at en ikke har risikovurdert
dette tilstrekkelig

HR/ARBEIDSGI Risiko for at utrygghet og usikkerhet tar
VER-POLITIKK oppmerksomhet bort fra oppgavene som
OG LEDELSE
skal utføres i fbm sammenslåing
Risiko for at organisering og ledelse av
kommunalområder og stabsfunksjoner
forsinkes slik at man ikke kommer i gang
med de konkrete delprosjektene og
forberedelsene
Risiko for at ledere i gammel og ny
kommune ikke samhandler til beste for

VEILEDERE:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/
veileder-til-reglene-om-offentligeanskaffelser-i-forbindelse-medkommunereformen/id2467041/
https://www.regjeringen.no/contentassets/1
e33b4101f064067a916ab746b796304/veiled
er_anskaffelsesregelverket_kommunereform.
pdf

FØR:
- Alle eksisterende avtaler må
kartlegges. Handling i forhold til
oppsigelse for de avtaler dette er
aktuelt for.
- Klargjøring av hvile avtaler som er
ønskelig å avvikle,
utvide/videreføre. Særlig aktuelt for
IKT mtp anskaffelser og
tidsperspektiv
- Kartlegging av behov for nye avtaler,
reforhandling eller utvidelse av
eksisterende avtaler.
- Inngå sentrale avtaler på vegne av
ny kommune
- Sikre at regelverk om offentlige
anskaffelser overholdes
VEILEDER:
http://www.ks.no/globalassets/vedleggtil-hvert-fagomrader/sluttrapportarbeidsgiverpolitikk-ikommunesammenslainger.pdf?id=1015
FØR:
- Informasjonsskriv/kommunikasjons
plan til ansatte i ulike
nivåer/sektorer
13 
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Tema

INTERNKONTROLL

Selskap og
eierskap
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Hva

Mer informasjon

ny kommune

- Sette ny struktur for kommunen,
tilsette ledere og ansatte
- Utarbeide og vedta omstillingsavtale
med nødvendige vedlegg og verktøy
- Avklaring omkring nedbemanning og
fristilling
- Nye arbeidskontrakter
ETTER:
- Endringsledelse – få ny organisasjon
til å fungere
- - Vurdere ny struktur opp mot mål,
behov for tilpasninger/andre
endringer?
KRITISKE SUKSESSFAKTORER:
- Informasjon om prosessen
- Dialog med tillitsvalgte

- Klarer kommunene å opprettholde FØR:
en tilfredsstillende internkontroll i
- Kommunene må sikre trygg og
overgangsfasen mot sammenslåing?
forsvarlig drift i egen kommune
- Er det ting i
frem mot sammenslåing. Vurdere
sammenslåingsprosessen som
om det er behov for endring i
medfører en svekkelse/utfordrer
eksisterende internkontroll som
internkontrollen? Bytte av stillinger,
følge av den vedtatte
doble stillinger i en periode, mister
sammenslåingen (økning/reduksjon
man kontinuitet/kompetanse? Er
avhengig av felt/sektor).
internkontrollen tilstrekkelig
- Etablering av ny internkontroll ut
dokumentert til at den kan
ifra ny organisering i kommunen.
videreføres til andre og inn som
ETTER:
bidra til ny kommune?
- Internkontroll er en kontinuerlig
- Etablereres det internkontroll som
jobb – kommunen må sette seg
ivaretar ny struktur i ny kommune?
et mål om utvikling av
internkontroll og hvor den ønsker
å være på f.eks
modenhetsskalaen innen gitte
frister.
FØR:
- Kartlegge kommunenes
eierinteresser
- Vurdere hva ny kommune ønsker
ifht eierskap
- Mange IKS’er har et års oppsigelse
på deltakelse, og dette bør derfor
gjøres så snart som mulig.

NKRF

Tema

Hva

Mer informasjon
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune
Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/434 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress
Kan en kommune straffes hvis elever mobbes
Kontrollutvalget i Tolga mener staten har noe av skylda
Mange barnehager har for få voksne
Nesten 200 kommuner mangler personvernombud
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress
2. Kan en kommune straffes hvis elever mobbes?
3. Kontrollutvalget i Tolga mener staten har noe av skylda
4. Bange barnehager har for få voksne
5. Nesten 200 kommuner mangler personvernombud

Møtedato
13.11.2018

Saknr
38/18

Røde Kors: Helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress
NTB 16.08.2018

Nær én av tre helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress. Samtidig svarer en av fire
unge at de holder problemene sine for seg selv, viser undersøkelse.
Av 101 helsesøstre svarer nesten en av tre at de må avvise elever på grunn av tidspress.
Flere oppgir at de har ansvar for flere elever enn det som er anbefalt, og 60 prosent av de
spurte svarer at de bare «noen ganger» eller «sjeldent» har tid til å jobbe forebyggende.
Det kommer fram i en undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Røde Kors.
15 prosent av ungdommer i alderen 16 til 18 år svarer at de i liten eller svært liten grad føler
de strekker til eller er gode nok på skolen.
I
følge Røde Kors har det vært en stor økning i antall henvendelser om psykisk helse,
negative følelser, kropp, helse og relasjoner de siste fire årene.
– Gjennom våre aktiviteter får vi meldinger direkte fra ungdom som sliter med depresjon,
selvmordstanker og press. Mange unge har ingen å snakke med eller gå til når de opplever
problemer, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.
Han ber frivillige organisasjoner og myndighetene jobbe sammen for å skape tilbud for barn
og unge, og foreslår blant annet en obligatorisk introduksjonssamtale med helsesøster for
alle 8.-klassinger samt for elever ved første år på videregående skole.

Kan en kommune straffes hvis elever mobbes?
Kommunal Rapport 02.10.2018

Alle som jobber i skolen, har ansvar for å følge med på om barna har et godt skolemiljø.
Fylkesmannen kan pålegge skoleeier tvangsmulkt inntil skolen har oppfylt pålegg, og
opplæringsloven åpner også for bøter eller fengsel i tre måneder for rektor og tilsatte som
«forsettleg eller aktlaust, og alvorleg eller gjentekne gonger» har brutt sine forpliktelser etter
loven, opplyser Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke
SPØRSMÅL: Kan en kommune bli bøtelagt hvis den ikke følger den nye mobbeloven?
SVAR: «Det som omtales i mediene som «mobbeloven», er ingen egen lov, men en
fullstendig revisjon av kapittel 9 A i opplæringslova, om elevenes skolemiljø, vedtatt i 2017, i
kraft fra 1.august. I § 9 A-4 pålegges alle som arbeider i skolen, en plikt til å «følgje med på
om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking», og til å varsle rektor
om mistanke om dette.
Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfelle. Ved mistanke om at eleven ikke har et godt og
trygt skolemiljø, skal skolen straks undersøke saken, og hvis eleven sier at miljøet ikke er
trygt, «så langt det finst eigna tiltak» sørge for å rette opp dette, lage en skriftlig plan for
eventuelle tiltak, og dokumentere hva som blir gjort.I § 9 A-6 er det gitt bestemmelser om
fylkesmannens håndheving av kravene til skolen, herunder adgang til å «vedta kva skolen
skal gjere for å sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø».
I § 9 A-12 er fylkesmannen gitt kompetanse til å pålegge skoleeier (løpende) tvangsmulkt
inntil skolen har oppfylt de pålegg den har fått, og i § 9 A-13 er det fastsatt straff med bøter
eller fengsel i tre måneder for rektor og tilsatte som «forsettleg eller aktlaust, og alvorleg eller
gjentekne gonger» har brutt sine forpliktelser etter loven.
Også skoleeier, altså fylkeskommunen, kommunen eller privat eier, kan straffes for brudd av
noen som handler på vegne av kommunen, da med bot som såkalt foretaksstraff. Et privat
foretak kan også fradømmes retten til å drive slik virksomhet, se straffeloven § 27.»

Tolgasaken: Kontrollutvalget i Tolga mener staten har noe av
skylda
NRK, 22. oktober 2018
Kontrollutvalget i Tolga mener et uklart regelverk er en av årsakene til at kommunen
har havnet i uføre.
Utvalgsleder Marit Gilleberg ville ha kommunen på offensiven igjen da
kontrollutvalget møttes mandag.
– Vi har vært en kommune med træl, nå skal vi bli en kommune med tæl igjen, sa
hun.
Kontrollutvalget vil ha en gjennomgang av hva slags tilbud psykisk
utviklingshemmede i kommunen får i dag. De overlater til Fylkesmannen i Hordaland
å finne ut hva som gikk galt da tre brødre ble diagnostisert som psykisk
utviklingshemmede.
Egen gransking
Fylkesmannen i Hordaland skal gjennomføre en omfattende gransking om hva som
har skjedd i Tolga kommune etter at tre brødre ble diagnostisert som psykisk
utviklingshemmede og satt under verge.
Men kontrollutvalget i Tolga har uavhengig av det, satt i gang sin egen gransking.
Rådmannen fikk frist til sist fredag til å svare på tre spørsmål:
•

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

•

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

•

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

Uklart regelverk
Et kjernespørsmål er hvordan diagnosen psykisk utviklingshemmet har blitt satt.
Kontrollutvalget overlater denne granskinga til Fylkesmannen i Hordaland. Samtidig
ber de om at rådmannen legger fram skriftlig hvilke rutiner kommunen har på dette

feltet. I tillegg skal ordføreren bestille en ny forvaltningsrevisjon for å se på det
helhetlige tilbudet til brukerne.
Samtidig mener kontrollutvalget at rundskrivet fra staten om hvordan personer kan
diagnostiseres som psykisk utviklingshemmede er uklart.
Kontrollutvalgets leder Marit Gillberg er klar på at dette er en sak som gjelder hele
landet, ikke bare Tolga.
– Vi har ikke medisinskfaglig kompetanse i kontrollutvalget. Vi må holde oss til det vi
har greie på, sier Gilleberg som mener at regelverket er så vanskelig at mange har
problemer med å skjønne det.
Gilleberg understreker at hun som kommunestyremedlem er opptatt av at kommunen
rydder opp i sine feil.
– Vi skal finne ut hva som gikk galt. Ordfører Ragnhild Aashaug fulgte
kontrollutvalgets møte.
– Jeg synes de har gode konklusjoner. Vi skal fortsette arbeidet med å finne ut hva
som har gått galt. Det statlige rundskrivet som er uklart er en viktig årsak, mener
ordfører Ragnhild Aashaug (Sp).
Kommunalminister Monica Mæland hadde mandag møte med Kommunenes
Sentralforbund (KS) om Tolgasaken. Hun opplyser til NRK at hun etter møtet ikke har
grunn til å tro at det er snakk om misbruk av et system for innrapportering av psykisk
utviklingshemmede.
– Vi er likevel enige om å gjøre en gjennomgang, og at det er riktig på bakgrunn av
det som har kommet fram i media om denne saken, sier hun.
Mæland varslet allerede i forrige uke at hun ønsket en full gransking av Tolgasaken.
Hun sa til NRK at regjeringen vil ha svar på hva som har skjedd, hvordan det har
skjedd, og hva som vil skje videre.

Rapport: Mange barnehager har for få voksne
En rekke norske barnehager har for få voksne og pedagoger i forhold til antallet barn,
ifølge tall fra 2017. – Ikke godt nok, sier Utdanningsforbundet.
Kommunal rapport 22.oktober 2018
1. august i år trådte regjeringens nye bemanningsnorm for barnehagene i kraft. Den
krever én ansatt per tre småbarn eller seks store barn.
Rapporten, som Klassekampen siterer, er bestilt av Utdanningsforbundet fra
konsulentselskapet Rambøll. Et representativt utvalg barnehager er spurt, med 2.261
observasjoner.
Tallene er fra 2017 – altså før den nye normen trådte i kraft. Men
Utdanningsforbundets nestleder Hege Valås mener tallene i rapporten trolig stemmer
med dagens bilde.
I rapporten går det fram at i 51 prosent av observasjonene var det mer enn tre barn
per ansatt i småbarnsgrupper, og i 31 prosent av tilfellene var det mer enn seks barn
per voksen i storbarnsgrupper. I tillegg var det i en av fem observasjoner ikke
pedagogisk personale til stede.
Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) påpeker overfor NTB at tallene fra
undersøkelsen er fra 2017 og at den nye normen først ble innført for tre måneder
siden.
– Barnehagene har ett år på seg til å innfri kravet til bemanning, sier hun.
Til Klassekampen sier Sjøberg at bemanningsnormen vil gi flere ansatte i barnehager
med lav bemanning.

Nesten 200 kommuner mangler personvernombud
Kommunal Rapport 28.09.2018

Datatilsynet varsler tilsyn i løpet av høsten.
Personvernombudet skal ha god forståelse for IT-systemene, informasjonssikkerhet og
personvernbehovene i virksomheten, ifølge Datatilsynet. Foto: NTB Scanpix
20. juli i år ble det obligatorisk med personvernombud, men fortsatt har nesten 200
kommuner ikke dette på plass. Det skriver juristen.no.
– Vi er klar over at veldig mange ikke har meldt inn opplysninger om personvernombud i
Altinn slik de skal. I løpet av høsten skal vi gjennomføre tilsyn med alle offentlige etater, sier
Guro Skåltveit, kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet til juristen.no.
Hun ser ikke bort fra at noen kommuner kan ha personvernombud, men ennå ikke fått dem
registrert i Altinn.
– Men det er vel grunn til å mistenke at mange har oversett plikten sin til å opprette
personvernombud. Vi har vært mye på reise og informert kommunene rundt om i landet godt,
så dette er i utgangspunktet en plikt de bør vite om, sier Skåltveit.
Se oversikten over registrerte personvernombud her: https://www.datatilsynet.no/rettigheterog-plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/registrerte-personvernombud/
Hun legger til at det i alle tilfeller er kommunene selv som har ansvar for å sette seg inn i
pliktene de har.
Alle offentlige myndigheter og offentlige organer som behandler personvernopplysninger,
bortsett fra domstoler som handler innenfor rammen av sin domsmyndighet, er pliktet til å ha
er personvernombud.
Det er ingen krav til hvordan bakgrunn eller utdanning et personvernombud skal ha.
Ifølge Datatilsynet er det i dag en overvekt av jurister, IT-rådgivere, HR-personell, revisorer
og personell som jobber med compliance, organisasjonsstruktur, sikkerhet, arkiv og
regelverketterlevelse.

Enhetsbesøk hos Evjen Barnehage
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møtedato
13.11.2018

Saknr
39/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &43
Arkivsaknr
18/118 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget har vedtatt at de ønsker å besøke Evjen barnehage i løpet av 2018 (jfr. sak
37/17).
Evjen barnehage er en av seks kommunale barnehager i Orkdal. Barnehagen opplyser at de
neste årene vil kommunen ha fokus på fagområdene kropp, bevegelse, mat og helse. Barna
skal oppleve bevegelsesglede, matglede og matkultur, mentalt og sosialt velvære.
Barnehagens mål er å styre barnas fysiske og psykiske helse.
Bakgrunnen for at kontrollutvalget besøker Evjen barnehage er at utvalget ønsker å lære mer
om enheten. Utvalget ønsker informasjon om hvordan det er å jobbe her, og om de ansatte
har utfordringer i arbeidshverdagen sin som kontrollutvalget kan ha nytte av å kjenne til.
Enhetsleder ved Evjen barnehage, Kristin Broholm, orienterer og svarer på spørsmål fra
kontrollutvalget.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Orkdal kommune
Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/434 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten forslag til innstilling.

Møtedato
13.11.2018

Saknr
40/18

