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Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune
Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/502 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.
Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.
Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

Møtedato
05.12.2018

Saknr
38/18

Statusrapportering finansiell revisjon 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
05.12.2018

Saknr
39/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
17/171 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget skal sørge for at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende
måte, jf. kommuneloven § 77, nr. 4. For at utvalget skal kunne ivareta dette ansvaret legger
revisjonen frem planene for revidering av regnskapet for 2018 i Skaun kommune.
Oppdragsansvarlig regnskapsrevisor, Ann Katharine Gardner (Revisjon Midt-Norge SA) vil
redegjøre for revisjonsstrategien for 2019, og det vil bli gitt en gjennomgang av status for den
finansielle revisjonen per. november 2018. Utvalget vil få informasjon om revisors
overordnede vurderinger av risikobildet, hvordan revisjonen skal gjennomføres og eventuelle
fokusområder for revisjonsoppdraget.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Ny orientering om kommunelegetjenesten
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
05.12.2018

Saknr
40/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/156 - 25
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
I møte den 7. november fikk kontrollutvalget en orientering om kommunelegetjenesten (jfr.
kontrollutvalgets sak 33/18).
På bakgrunn av orienteringen fattet kontrollutvalget følgende vedtak:
Kontrollutvalget ønsker en ny orientering om kommuneoverlegens rolle og arbeidsoppgaver.
Utvalget ønsker å vite om rollebeskrivelsen er tydelig nok i forhold til arbeidsmodellen.
I dagens møte orienterer derfor rådmannen om dette.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Betalingsforpliktelser i forbindelse med legetjenester
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
05.12.2018

Saknr
41/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/156 - 28
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Etterspurt info om innkreving ifbm. legetjenester
Forespørsel om inkassosaker
Saksutredning
I kontrollutvalgetas møte den 14. februar i år fattet kontrollutvalget følgende vedtak, jf.
utvalgets sak 4/18:
Kontrollutvalget ber sekretariatet innhente data for de siste 5 år på misligholdte
betalingsforpliktelser ifm. egenandel på legetjenester og eventuelle konsekvenser dette får
den det gjelder, i Skaun kommune.
Vedlagt ligger e-postutveksling i saken mellom kommuneoverlege i Skaun, Helge Hatlevold
og sekretariatet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta saken til orinentering.

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Torbjørn Brandt
8. november 2018 09:59
Helene Hvidsten
VS: SV etterspurt info ad egenandeler / innkreving

Oppfølgingsflagg:
Status for flagg:

Følg opp
Flagget

Fra: Torbjørn Brandt
Sendt: 26. mars 2018 08:51
Til: Roy Michelsen <roy@stua.net <mailto:roy@stua.net>>; Oddrun Husby <oddrun.husby@hist.no
<mailto:oddrun.husby@hist.no>>; Arne Morten Lundhaug Johnsen <arne.johnsen@enova.no
<mailto:arne.johnsen@enova.no>>; annsolvi <annsolvi@advokatmyhr.no
<mailto:annsolvi@advokatmyhr.no>>; Georg Heggelund <georg.heggelund@gmail.com
<mailto:georg.heggelund@gmail.com>>
Emne: VS: SV etterspurt info ad egenandeler / innkreving
T.O.

Med vennlig hilsen
Torbjørn Brandt
Førstekonsulent
Konsek Trøndelag IKS
www.konsek.no <http://www.konsek.no>
Direkte.: 930 65 722
Epost: torbjorn.brandt@konsek.no <mailto:jan.age.gundersen@konsek.no>
Postadr.: Konsek Trøndelag IKS
Kontorsted: Kongens gate 9 - 7013 Trondheim

Fra: Hatlevoll Helge <Helge.Hatlevoll@skaun.kommune.no
<mailto:Helge.Hatlevoll@skaun.kommune.no>>
Sendt: 23. mars 2018 11:32
Til: Torbjørn Brandt <torbjorn.brandt@konsek.no <mailto:torbjorn.brandt@konsek.no>>
Kopi: Haugen Eli <Eli.Haugen@skaun.kommune.no <mailto:Eli.Haugen@skaun.kommune.no>>
Emne: SV etterspurt info ad egenandeler / innkreving
Viser til møte i kontrollutvalget samt samtale med Roy Michelsen og avtalte at jeg skal oversende
etterspurt info til sekretæriat.
Legekontoret i kommunen er drevet privat som et fastlegekontor. Vi har løpende kontakt med
enhetsleder Eli Haugen og skal ha som formål å tilby alle kommunens innbyggere fastlege. Vi har idag 5
legehjemler, utvidelse vil skje dersom behov oppstår. Man har som overordnet mål å ha ledig listeplass,

helst til både mannlig og kvinnelig lege. Pt ca 200 ledige listeplasser.
Finansiering er 3 delt, man har fast pro-capita tilskudd fra kommunen, egenandeler fra pasient samt
refusjon fra Helfo. I møte ble jeg svar skyldig på spørsmål om innkrevingsrutiner på ubetalte
egenandeler.
Jeg har derfor sjekket ut saken, byrå som benyttes heter Odin kapital (tlf 73 10 16 10) kunne svare at de
er oppkjøpt av Melien som skal ha samme opplegg på innkreving av ubetalte egenandeler og sa at de er
opptatt av å ha en "etisk innkreving".
Ved kontoret kan man betale kontant til legesekretær eller med betalingskort på "maskin", ingen gebyrer
på dette. De som ikke har betalt samme dag får giro med gebyr fra Odin, ved uteblivelse av betaling
purres det 2-3 ganger, tas deretter kredittsjekk. De som ikke har betalingsevne vil stort sett bli henlagt/
avskrevet. Dersom det er mangel på "betalingsvilje" kan saken oversendes namsmannen med dertil
rettsgebyrer (Tidsaspekt ca 6 mnd og antydet at et lite beløp kan komme opp i ca 4000). Vi har
muligheter til å stoppe saken underveis dersom vi ser at noe ikke er rett, dersom noen bestrider kravet
har vi lav terskel for dette. Det synes rett å kreve at vi da varsles innen rimelig tid og før kravet havner
hos Namsmannen. Vi har plikt til å yte øyeblikkelig hjelp uavhengig av økonomi. meg bekjent ingen som
ikke har fått resept på livsviktig medisin grunnet utestående beløp, dog vet jeg at apoteket har nektet
utlevering av medisiner derfra grunnet utestående regninger for medikamenter.
Utifra regnskapslover må det gjøres et rimelig forsøk på å kreve inn egenandeler for at beløp kan
avskrives, skatte-etaten antyder her minst 2 purringer. Vi har prøvd mange løsninger, men tidkrevende
og det synes å ha stort sett samme effekten.
Avtalen med Odin går ut på at alle gebyrer mv tilfaller innkrevingsbyrå, lege/ legekontor får hovedstol
når denne er betalt. Utestående fordringer på egenandeler selges ikke.
Håper dette er avklarende.

Med hilsen
Helge Hatlevoll
Kommuneoverlege/ fastlege

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Torbjørn Brandt
8. november 2018 09:59
Helene Hvidsten
VS: sv Forespørsel om evt inkassosaker

Oppfølgingsflagg:
Status for flagg:

Følg opp
Flagget

Fra: Torbjørn Brandt
Sendt: 3. april 2018 14:40
Til: 'Hatlevoll Helge' <Helge.Hatlevoll@skaun.kommune.no
<mailto:Helge.Hatlevoll@skaun.kommune.no>>
Emne: SV: sv Forespørsel om evt inkassosaker
Takker for meget god informasjon og iherdig innsats. Du har spart meg for en del arbeid, og det takker
jeg for. Jeg kan ikke se at det er behov for mer informasjon.
Ha en fortsatt fin dag😊

Med vennlig hilsen
Torbjørn Brandt
Førstekonsulent
Konsek Trøndelag IKS
www.konsek.no <http://www.konsek.no>
Direkte.: 930 65 722
Epost: torbjorn.brandt@konsek.no <mailto:jan.age.gundersen@konsek.no>
Postadr.: Konsek Trøndelag IKS
Kontorsted: Kongens gate 9 - 7013 Trondheim

Fra: Hatlevoll Helge <Helge.Hatlevoll@skaun.kommune.no
<mailto:Helge.Hatlevoll@skaun.kommune.no>>
Sendt: 3. april 2018 14:15
Til: Torbjørn Brandt <torbjorn.brandt@konsek.no <mailto:torbjorn.brandt@konsek.no>>
Emne: VS: sv Forespørsel om evt inkassosaker
Viser til tidligere mail, hadde dog igangsatt forespørsler og her er svaret.
Lar det bli med dette om ikke mere/ytterligere opplysninger ønskes.
mvh
Helge Hatlevoll

Fra: Kundeservice - Odin Kapital AS [<mailto:kundeservice@odinkapital.no>]
Sendt: 27. mars 2018 15:50
Til: Hatlevoll Helge <Helge.Hatlevoll@skaun.kommune.no
<mailto:Helge.Hatlevoll@skaun.kommune.no>>
Emne: SV: sv Forespørsel om evt inkassosaker
Hei
Etter historikk å se har vi sendt totalt fem saker til Namsmannen for rettslig inndrivelse siden vi startet å
fakturere for dere i 2012.
Ønsker deg en riktig god påske.
Med vennlig hilsen
for Odin Kapital AS

Ida
Tlf .
73 10 16 10
Faks. 72 88 88 85

For mer informasjon om hva Odin kan hjelpe din bedrift med se våre produktvideoer:
Vår selvbetjente betalingsterminal: AutoPay <http://www.youtube.com/watch?v=ccSXp5XJt54>
Regnskap: Odin Regnskap AS <http://www.youtube.com/watch?v=7khT7BDGahM&feature=plcp>
Markedets mest brukte innfordringsløsning for helseforetak: MediFakt <http://www.youtube.com/watch?v=eKqjUIR-VjU&feature=plcp>

Fra: Hatlevoll Helge [<mailto:Helge.Hatlevoll@skaun.kommune.no>]
Sendt: fredag 23. mars 2018 19.16
Til: Kundeservice - Odin Kapital AS <kundeservice@odinkapital.no
<mailto:kundeservice@odinkapital.no>>
Emne: sv Forespørsel om evt inkassosaker
Jeg er av kontrollutvalget i Skaun anmodet å se på om noen av våre innbyggere er belastet med stort
inkassokrav samt se evt på følger av dette. I den forbindelse ønskes antall inkassosaker( egentlig
oversendte saker til Namsmannen) vi (Skaun legekontor) har hatt de siste år, helst siste 5 år.
mvh
Helge Hatlevoll

Orientering om barnevernet i Skaun kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
05.12.2018

Saknr
42/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/156 - 27
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
I møtet i kontrollutvalget den 7. november kom det frem at kontrollutvalget ønsker en
orientering om barnevernstjenesten i kommunen, jf. kontrollutvalgets sak 34/18.
Fra 2018 har barnevernet i Skaun kommune vært organisert i et interkommunalt samarbeid
med Melhus, hvor Melhus har vertskommuneansvar for tjenesten.
Barnevernets hovedoppgave er å gi hjelp og støtte til barn og unge som har det vanskelig.
Dette innebærer at barneverntjenesten skal sikre barn og unge som lever under forhold som
kan skade deres helse og utvikling, får nødvendig hjelp og omsorg til rett tid. Barnevernet
skal dessuten bidra til å trygge oppvekstsvilkår for alle barn og unge. Både kommunen og
staten har oppgaver og ansvar på barnevernområdet.
Kommunens oppgaver
Alle kommuner skal ha en barneverntjeneste som utfører de daglige oppgavene etter
barnevernloven. Barnevernstjenesten skal sette i verk hjelpetiltak for barnet og familien.
Barnevernet skal gi råd og veiledning, eventuelt i kombinasjon med andre hjelpetiltak. Dette
kan være tiltak som barnehageplass, støttekontakt, råd og veiledning, og avlastningstiltak i
hjemmet.
Barnevernet har også ansvar for å gripe inn dersom tiltakene i hjemmet ikke er tilstrekkelig
for å ivareta barnets behov. Barneverntjenesten kan da for en periode i samråd med foreldre
formidle plass i fosterhjem eller på institusjon, eller på senter for foreldre og barn. Dersom
barn skal plasseres utenfor hjemmet uten foreldres samtykke, må det treffes vedtak om dette
i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale tjenester, etter forslag fra kommunen.
Med dette som bakgrunn orienterer rådmannen om barnevernet i Skaun kommune.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler utvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Ny orientering om implementering av GDPR
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
05.12.2018

Saknr
43/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/156 - 26
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Orientering om GDPR og personvern i Skaun kommune
Saksutredning
I kontrollutvalgets møte den 6. juni i år fikk utvalget en orientering om kommunens arbeid
med å implementere den nye personopplysningsloven / General Data Protection Regulation
(GDPR), jf. kontrollutvalgets sak 16/18.
I dagens møtet får kontrollutvalget en kort, skriftlig orientering om status GDPR og
personvernombud i kommunen, jf. sak 35/18.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Status GDPR i Skaun kommune pr. november 2018
GDPR
GDPR (General Data Protection Regulation) er den nye personvernforordingen for EU/EUS, ble
innført som ny lov med virking fra og med 20.07.2018. Lov om behandling av personopplysninger
LOV-2018-06-15-28. Loven er oppbygd i to deler. Den første, kapittel 1 – 9, beskriver nasjonal
håndhevelse av loven. Den andre delen inneholder forordningen oversatt til norsk.
I motsetning til et EU direktiv, som blir tilpasset nasjonal lovgivning for det blir implementert, skal
forordninger implementeres ordrett oversatt uten endringer. Dette skal sikre lik håndhevelse av
personvernlovgivningen i hele EU/EØS området, uten nasjonale variasjoner. Informasjonsflyten
kjenner i dag ingen landegrenser.
GDPR er bygd opp rundt noen grunnleggende prinsipper for behandling av personopplysninger, både
generelle personopplysninger og sensitive personopplysninger. Disse prinsippene (Artikkel 5) sier at:
•
•
•
•
•
•

Opplysningene skal behandles på en lovlig, rettferdig og åpen måte med hensyn tilden
registrerte.
Opplysningene skal samles inn for spesifikke mål, og ikke brukes på en måte som er
uforenelig med målet.
Opplysningene skal være relevante og begrenset til det nødvendige
Opplysningene skal være korrekte
Opplysningene skal kun lagres så lenge det er strengt tatt nødvendig
Opplysningene skal forvaltes på en sikker måte

Personopplysning.
Personopplysninger er alle opplysninger som enkeltvis eller sammensatt kan bidra til å identifisere en
person og forhold relatert til personen. Det skilles mellom personopplysninger og sensitive
personopplysninger. Sistnevnte er underlagt strengere krav til behandling og oppbevaring.
Endringer i forhold til tidligere personopplysningslov.
I den nye lover er de registrertes rettigheter betydelig styrket. Det stilles også større krav til alle som
behandler personopplysninger, med fokus på de grunnleggende prinsippene rundt
informasjonshåndtering. Krav til at visse virksomheter skal utnevne av personvernombud er også
lovfestet.
Personvernombud.
I GDPR Artikkel 37 -39, er personvernombudets rolle beskrevet.
Hvem som skal utnevne personvernombud er beskrevet i GDPR Artikkel 37.
Artikkel 37. 1. a) sier at organisasjoner hvor «behandlingen utføres av en offentlig myndighet eller et
offentlig organ, bortsett fra domstoler som opptrer innenfor rammen av sin domsmyndighet» skal
utpeke et personvernombud. Ombudet kan utpekes av egne ansatte elle kjøpes som tjeneste.
Det er krav til at ombudet skal ha kjennskap til hele virksomheten, ha juridisk kompetanse på
fagfeltet personvern, ikke være sentral i behandling av personopplysninger i daglig drift, og ha tillit i
hele organisasjonen.
Personvernombudets stilling er beskrevet i GDPD Artikkel 38

Personvernombudet skal ha en fristilt rolle ovenfor forvaltningen i kommunen. Ombudsrollen gjelder
ovenfor kommunen, men også kommunens innbyggere og andre parter i kommunens forvaltning.
Personvernombudet er ikke ansvarlig for håndteringen av personopplysninger i kommunen. Ansvaret
ligger hor Rådmann (behandlingsansvarlige) og i linjen.
Personvernombudets oppgaver er beskrevet i GDPR Art 39.
Personvernombudet skal følge opp at kommunen behandler personopplysninger etter den nye
Personopplysningsloven. Dette skal sikre gjennom å påse at kommunen har oversikt over sine
behandlinger av personopplysninger, systemet for å fange opp avvik og gjennomfører risikoanalyser
på eksisterende og nye behandlinger. Ombudet har også en veilederrolle, ovenfor kommunens,
innbyggerne og andre parter.
Personvernombudet er også kontaktpunkt mellom kommunen og Datatilsynet, og skal derav
informeres om alle behandlingsavvik «uten ugrunnet opphold». Meldefristen for større avvik til
datatilsynet er 72 timer, og ombudets ansvar.
Opplæring.
Personvernombud deltar på Datatilsynets faglige kurs og oppdateringer. Skaun kommunen er også
medlem i KINS (Kommunal Informasjonssikkerhet), og deltar der på faglige oppdateringer, sammen
med nøkkelpersonell innen administrasjonen.
Funksjon i prosjekter
Personvernombudet er involvert i «personvernprosjektet» i Skaun kommune, som rådgiver og
bidragsyter i prosessene mot enheten og prosjektgruppen.

Status på arbeidet i Skaun kommune
Vi startet arbeidet med å implementere de nye personvernreglene i begynnelsen av 2018. Vi
etablerte en prosjektgruppe bestående av rådmannen og 6 andre medarbeidere som jobber innenfor
IKT, personal, arkiv og kommunikasjon, i tillegg til personvernombud. Prosjektgruppa har jevnlige
møter og fordeler arbeidet.
Arbeidet har bestått av informasjon og opplæring til kommunens ledergruppe, informasjon til alle
ansatte og organisering av arbeidet med å lage behandlingsprotokoller.
I juni inngikk vi en avtale med leverandøren av Personvernappen, som er et digitalt verktøy hvor vi
bl.a. logger behandlingsprotokoller. Rådgiverne i rådmannens stab har i tillegg til prosjektgruppa fått
opplæring i dette verktøyet og bidrar med arbeidet i enhetene.
Vi har en prosjektplan og arbeidet med å lage behandlingsprotokoller er godt i gang i flere enheter.
Det vil komme et nettbasert opplæringstilbud gjennom Kommuneforlaget ganske snart som vi
planlegger å gjennomføre i hele organisasjonen.

Personvernombud Roar Kjerstadmo og prosjektleder GDPR Gunnhild Landrø

Forslag til møteplan 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
05.12.2018

Saknr
44/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
15/97 - 25
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2019:
•
•
•
•
•
•

6. mars
8. mai
5. juni
21. august
23. oktober
4. desember

Møtestart er kl. 9.
Leder kan vurdere om det er behov for flere eller færre møter i løpet av året.
Saksutredning
Kontrollutvalget må vedta møteplan for 2019. Kontrollutvalget i Skaun har vanligvis seks
møter i året. Møtetidspunkt bør ta hensyn til tidspunkt for møter i øvrige politiske utvalg, og
kontrollutvalgets møter har vanligvis blitt lagt til onsdager. Videre legges møtene utenom
skoleferier, kurs og samlinger for kontrollutvalgsmedlemmene.
En viktig oppgave for kontrollutvalget er å avgi uttalelse om årsregnskapet før
formannskapets og kommunestyrets behandling, jf. kontrollutvalgsforskriften § 7. Utvalgets
uttalelse skal være avgitt før vedtak i kommunestyret. Revisjonen har frist til den 15. april
med å levere revisjonsberetning. Kopi av uttalelsen skal være sendt formannskapet tidsnok
til at det kan tas hensyn til den før formannskapet avgir innstilling om årsregnskapet til
kommunestyret. Det legges derfor opp til et møte i utvalget den 8. mai, og kontrollutvalget
avgir uttalelse til årsregnskapet i dette møtet.
Det foreslås følgende møtetidspunkt for 2019:
•
•
•
•
•
•

6. mars
8. mai
5. juni
21. august
23. oktober
4. desember

Møtestart er kl. 9.
Leder kan vurdere om det er behov for flere eller færre møter i løpet av året.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta forslag til møteplan for 2019.

Gjennomførte revisjoner og selskapskontroller i perioden 2015 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
05.12.2018

Saknr
45/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 217, TI - &30
Arkivsaknr
16/70 - 11
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til innstilling.
Vedlegg
Planer for kontrollutvalget i Skaun i perioden 2015-2016
Saksutredning
I kontrollutvalgets møte den 7. november i sak 34/18 vedtok kontrollutvalget at de ønsket at
sekretariatet legger frem en oversikt over forvaltningsrevisjoner og selskapskontroller som
kontrollutvalget har bestilt i valgperioden. Bakgrunnen for dette er at utvalget skal kunne ha
et bedre grunnlag for å vedta nye planer for perioden 2019-2020. Utdrag fra planene i
perioden 2015-2016 er vedlagt. Gjeldende planerfinnes lett tilgengelig her:
http://www.konsek.no/kontrollutvalg/skaun/
Plan for forvaltningsrevisjon 2015-2016
Prioriterte områder
1.Kommunale tjenester i NAV

Bestilt 8.9.15.
Ferdig rapport ble behandlet
29.04.16

2.Saksbehandling og oppfølging av
byggesaker

Bestilt 21.9.16
Ferdig rapport ble behandlet
31.5.17

3.Institusjonsbaserte tjenester
Uprioriterte områder
Offentlige anskaffelser
Veivedlikehold
Psykisk helsevern

Ikke revidert

Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018
Prioriterte områder
1.Grunnskolen-læringsmiljø

2.Barnevern-kvalitet i saksbehandling
3.Institusjonsbaserte tjenester
Uprioriterte områder
Miljøsatsingen i Skaun kommune
Brann- sikkerhet og beredskap

Ikke revidert
Ikke revidert
Ikke revidert

Bestilt 6.9.17.
Ferdig rapport ble behandlet
12.9.18
Ikke revidert
Ikke revidert
Ikke revidert
Ikke revidert

Plan for selskapskontroll 2015-2016
Prioriterte områder
1.Hamos forvaltning IKS

2.Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshavn
3.Kapto AS

Plan for selskapskontroll 2017-2018
Prioriterte områder
1.Kapto AS
2.System og praksis for eierstyring

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Saken legges frem uten forslag til innstilling.

Bestilt 13.5.15 av kontrollutvalget i
Hemne.
Ferdig rapport ble behandlet den
1.6.16
Ikke revidert
Ikke revidert

Ikke revidert
Ikke revidert

Kontrollutvalget i Skaun kommune
Utdrag fra plan for forvaltningsrevisjon 2015 - 2016

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

Område

1
2
3

Kommunale tjenester i Nav
Nav skal forebygge sosiale problemer og hjelpe personer som har kommet i en vanskelig
livssituasjon. I skjæringspunktet mellom statlig og kommunal drift har tjenesten også
særegne utfordringer sammenlignet med andre kommunale oppgaver. Aktuelle
innfallsvinkler i et forvaltningsrevisjonsprosjekt er å se på saksbehandlingen, organiseringen
og driften av tjenesten for å sikre at tilbudet drives i henhold til lov og forskrifter, statlige
forventninger, kommunale vedtak og tjenestens egne målsettinger for sin virksomhet.
Formålet er å bidra til at brukere i Skaun kommune får gode tjenester og at tjenestene
fungerer best mulig med vekt på likebehandling og riktig hjelp til rett tid.
Saksbehandling og oppfølging av byggesaker
Skaun er en vekstkommune med stort antall nye byggesaker. Høyt trykk på utbygging stiller
store krav til kommunen når det gjelder effektivitet og kvalitet i saksbehandling samt
oppfølging og håndheving av saker og planer. Hvordan kommunen forholder seg til vedtatte
planer og dispensasjoner har også et viktig demokratisk aspekt, og er et område som ofte
medfører høyt konfliktnivå. Det kan for eksempel være aktuelt å se på områder som kvalitet,
effektivet og likebehandling i saksbehandling, overholdelse av tidsfrister, klagesaker,
overholdelse av tilsynsplikt og dispensasjonspraksis.
Institusjonsbaserte tjenester
Skaun kommune har i flere år hatt høye kostnader til institusjonsbaserte tjenester.
Samhandlingsreformen har også medført nye utfordringer for kommunene. Dette er også
tjenester som har store konsekvenser for den enkelte bruker. Det kan for eksempel være
aktuelt å se på om kommunen har en god og effektiv styring og drift av institusjonsbaserte
tjenestene, hvorvidt brukernes rettigheter ivaretas på en god måte, og hvordan kommunen
har taklet innføring av samhandlingsreformen.

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

Område
Offentlige anskaffelser
Kommunen må forholde seg til et omfattende og komplisert regelverk når den skal foreta
anskaffelser, for å holde seg innenfor de krav som stilles til konkurranse og likebehandling. Å
unngå feil, som potensielt kan bli kostbare for kommunen, fordrer høy kompetanse og gode
rutiner. Tidligere forvaltningsrevisjon på området viste mangler, og det kan være aktuelt å
gjennomføre et nytt prosjekt for å kvalitetssikre at forholdene nå er i orden.
Veivedlikehold
Veinettet er viktig infrastruktur for at en kommune skal fungere. Kommuneveiene utgjør en
vesentlig del av dette. Eventuelt manglende vedlikehold og investeringer kan både føre
svekket sikkerhet og komfort for brukerne av veiene, i tillegg til større fremtidige kostnader for
kommunen. Kvaliteten på veiene og nivået på vedlikeholdet har i flere sammenhenger vært et
tema både politisk og i media, og å få en gjennomgang av dette kan potensielt være nyttig.
Psykisk helsevern
Psykisk helsevern har vært et satsingsområde på nasjonalt nivå med en storstilt
opptrappingsplan over flere år. Etter hvert som opptrappingsplanen har virket er det
interessant å få kartlagt hva opptrappingsplanen har betydd i Skaun kommune og om brukere
i kommunen får tilgang til den behandling man har rett på. I den sammenhengen kan det
også ha vært aktuelt å kartlegge hvordan samarbeidet mellom kommunehelsetjenesten og
andrelinjetjenesten fungerer.

Kontrollutvalget i Skaun kommune
Utdrag av plan for selsakpskontroll 2015 - 2016

Ved selskapskontroll av enkeltselskaper der flere kommuner er eiere, er det hensiktsmessig å søke og
gjennomføre disse i samarbeid. Der kommunen er en liten eier i samarbeid med andre vil prosjekter
prioritert i denne listen kun gjennomføres dersom prosjektene også blir prioritert av kontrollutvalgene i
andre eierkommuner.
Prioritering
1

Prosjekt
Hamos forvaltning IKS

Involverte selskaper
Hamos forvaltning IKS
m/datterselskaper

2

Bomvegselskapet E39
Øysand Thamshavn
AS

Bomvegselskapet E39 Øysand
Thamshavn AS

3

Kapto AS

Kapto AS

1.1

Involverte kommuner
Snillfjord, Agdenes,
Rindal, Rennebu, Hitra,
Hemne, Meldal, Frøya,
Skaun, Orkdal og
Surnadal
Agdenes, Snillfjord,
Melhus, Skaun, Orkdal,
Meldal og Hemne
Skaun

Utdyping av de enkelte prosjektene

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

1.1.1

Hamos IKS

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

1.1.2

Bomvegselskapet E39 Øysand Thamshavn AS

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

1.1.3

Kapto AS

Selskapet er heleid av Skaun kommune, og representerer en moderat investering. Selskapet utfører
viktige tjenester for kommunen som attføringsbedrift. Formålet er å tilby arbeidspraksis i skjermet
virksomhet (APS), varig tilrettelagt arbeid (VTA) og kommunale tiltaksplasser (KT), samt tilby
praksisplasser for elever fra videregående skoler i regionen. Selskapet har en solid økonomi.

Formålet er ikke økonomisk avkastning, og en stor del av inntektene består av offentlige
tilskudd.

Nytt fra utvalgene 5.12.18
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
05.12.2018

Saknr
46/18

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/502 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Nytt fra utvalgene tas til orientering.
Saksutredning
Medlemmene i kontrollutvalget følger hvert sitt politiske organ for å kunne orientere resten av
kontrollutvalget om aktuelle saker. Utvalgtes medlemmer har ansvar for disse organene:
•
•
•
•
•

Roy Michelsen, kommunestyret
Georg Heggelund, Plan- og miljøutvalget
Oddrun Husby, Helse, kultur og oppvekstutvalget
Ann-Sølvi V. Myhr, Arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget
Arne M.L. Johnsen, formannskapet

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta nytt fra utvalgene til orientering.

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune
Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/502 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Inhabilitet, støtteordninger og særegne forhold
Møter i lovens gråsone
Næringsstyre må organiseres som folkevalgt organ
NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019

Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Inhabilitet, støtteordninger og særegene forhold
2. Møter i lovens gråsone
3. Næringsstyre må organsieres som folkevalgt organ
4. NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019

Møtedato
05.12.2018

Saknr
47/18

Inhabilitet, støtteordninger og særegne forhold
Kommunal Rapport 5.11 2018

Kan jeg som kommunestyremedlem stemme for en tilskuddsordning som jeg selv senere kan søke på,
eller er jeg inhabil?
SPØRSMÅL: En kommune tilbyr kommunalt tilskudd til bønder som har vært rammet av tørke i
sommer. Bøndene må søke og dokumentere tap. Når kommunestyret skal vedta denne ordningen, er
da alle bønder som sitter i kommunestyret og kan søke på tilskudd fra denne ordningen, inhabile?
Hvis ja, gjelder det også dem som har barn eller foreldre, søsken eller svigerforeldre som er bønder og
kan søke på ordningen.
SVAR: Her er det to ulike mulige grunner for inhabilitet som må vurderes.
Det første er om noen av medlemmene i kommunestyret er «part» i saken. I så fall er man uten videre
inhabil etter bestemmelsen i forvaltningsloven § 6 første avsnitt, bokstav a. Begrepet «part» er definert
i lovens § 2, første avsnitt, bokstav e som «person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken
ellers direkte gjelder». Her er det tale om et generelt vedtak om å etablere en støtteordning etter
søknad fra den enkelte, og da er ingen part så langt. Det blir de først når de søker.
Neste spørsmål blir så om det at et medlem er sannsynlig eller mulig søker om slikt tilskudd, blir
inhabil etter bestemmelsen i § 6 andre avsnitt, fordi dette må anses som «særegne forhold … som er
egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Her sies det også at «blant annet skal legges vekt på
om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han
har nær personlig tilknytning til». «Nær personlig tilknytning» må da forstås på samme måte som der
det er spørsmål om noen selv er inhabil av denne grunn, altså i første rekke nærmeste slekt, samt
svoger/svigerinne. Dette kan tilsi at et medlem som er aktuell søker om slikt tilskudd, eller som har
nær personlig tilknytning til noen som vil kunne søke, vil være inhabil. Forutsetningen er imidlertid at
det er tale om «særegne forhold», noe som må forstås som at dette medlemmet av den grunn står i en
særstilling og ikke bare er en av en stor krets personer som vil kunne få fordeler av vedtaket. Det er
mao. ikke slik at alle som eier fast eiendom blir inhabile når man fastsetter satsene for eiendomsskatt,
eller alle som bor i en bydel blir inhabile når det skal anlegges en ny vei som vil gi vesentlig bedre
adkomst dit hun bor.
Her vil det derfor måtte foretas en helt konkret skjønnsmessig vurdering av om den interesse et
medlem har i saken, er så «særegen» at hun blir inhabil. Hvis et stort antall eiendommer er rammet av
tørke, vil det antagelig ikke foreligge inhabilitet. Hvis det bare er et fåtall eiendommer som det kan
være aktuelt å gi slikt tilskudd til, vil eierne og nærstående derimot antagelig være inhabile. Hvor
streng vi skal være her, vil i praksis også avhenge av hvor store tilskuddsbeløp det kan bli tale om.
Her kan det være nyttig å få en juridisk vurdering av de aktuelle medlemmenes forhold i forkant av det
møtet dette skal behandles. Hvis spørsmålet først oppstår under møtet, må man vurdere om saken
bør utsettes for å få avklart dette. En utvei kan også være at det medlemmet spørsmålet gjelder, ber

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

Møter i lovens gråsone
Kommunal Rapport 12.11 2018

Kan partienes gruppeledere samles til møte bak lukkede dører for å diskutere en sak de
samtidig behandler i kommunestyret?
Politiske forhandlingsmøter mellom representanter for ulike partigrupper faller normalt
utenfor det som omtales som møter i kommunelovens forstand, forklarer Jan Fridthjof Bernt.
Foto: Magnus Knutsen Bjørke
SPØRSMÅL: Under kommunestyrets behandling av en sak ba lederen for et av partiene om
gruppemøte – og fikk innvilget dette – før kommunestyret fortsatte behandlingen av saken. I
stedet for gruppemøte i dette partiet, ble det imidlertid organisert et «gruppeledermøte» ved
at alle gruppelederne forlot kommunestyresalen og gikk inn på et lukket rom og diskuterte
saken. Et menig medlem som ikke fikk delta i dette møtet, protesterte og fremholdt at her
måtte man følge de ordinære reglene om møter i folkevalgte organer og holde dette klart
atskilt fra kommunestyrets egen saksbehandling.
Er det lovlig å holde slike lukkede møter på denne måten underveis i kommunestyrets
saksbehandling? Vil det bli ryddet opp i dette i den nye kommuneloven?
SVAR: Her er vi klart nok i en gråsone. Gruppemøter i det enkelte parti faller utenfor loven,
og det samme gjør som alminnelig utgangspunkt politiske forhandlingsmøter mellom
representanter for ulike partigrupper. Når man holder møte der representanter fra alle partier
deltar, blir dette likevel vanskeligere. Det kan oppfattes som etablering av en type rådgivende
underutvalg der man langt på vei avgjør realiteten i saken.
Jeg vi likevel holde fast ved at det avgjørende her er skillet mellom politiske forhandlinger og
kommunal saksbehandling, slik at et møte bare er et møte i kommunelovens forstand der det
så å si har «kommunens stempel» på seg, fordi det initieres eller holdes med medvirkning av
administrasjon eller ordfører. Jeg vil derfor tro at en slik samling for «politisk hestehandel» vil
falle utenfor loven så lenge ikke kommunens eget apparat – ordfører eller noen fra
administrasjonen – er involvert.
Kommuneloven 2018 definerer antakelig slike møter som klart utenfor loven, se den
uttømmende oppramsingen av folkevalgte organer i § 5–1 og av andre kommunale organer i
§ 5–2.
Hvorvidt en slik fremgangsmåte er ønskelig, eller egnet til å svekke tilliten til de politiske
beslutningsprosessene, er det i siste hånd velgerne som må ta stilling til.

"Næringsstyre" må organiseres som folkevalgt organ
Kommunal Rapport 30.10.2018

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

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