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Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 06.12.2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
08.03.2018

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/126 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.

Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.
Protokollen er tidligere distribuert til kontrollutvalget og ligger på www.konsek.no.
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Saknr
01/18

Oppfølging av kommunestyrevedtak etter revisjonsrapport om
innleie og bruk av kommunalt utsyr
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
08.03.2018

Saknr
02/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/62 - 32
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget er tilfreds med rådmannens oppfølging av kommunestyrevedtak etter
revisjonsrapport om innleie og bruk av kommunalt utstyr. Det vurderes som ikke nødvendig å
videresende saken til kommunestyret.
Vedlegg
Rådmannens oppfølging av kommunestyrevedtak
Saksutredning
Kontrollutvalget og kommunestyret behandlet våren 2017 en revisjonsrapport om innkjøp,
innleie og bruk av utstyr i kommunen. Det ble spesielt pekt på behovet for økt kunnskap
knyttet til innkjøp og at kommunen i større grad må bruke innkjøpsavtaler som
fremforhandles i Værnesregionen. Rådmannen skulle i følge kommunestyrevedtak 24/17 den
02.05.2017 gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølging av anbefalinger og bruk
av revisjonsrapporten innen 1.11.17. Ved en inkurie ble ikke fristen overholdt. Rådmannen
ga skriftlig tilbakemelding 18.01.2018 som kontrollutvalget bes ta stilling til i denne saken.
Rådmannens tilbakemelding er vedlagt saken.
Under følger kontrollutvalgets anbefalinger (i fet skrift) med rådmannens svar (i kursiv):
Benytte seg av de avtaler som framforhandles av Værnesregionen.
Tydal kommune har en bevisst holdning til å bruke avtaler som er framforhandlet i
Værnesregionen. Vi har en tett og god oppfølging fra innkjøpskontoret i Værnesregionen der
de bl.a. har en fast dag pr måned der de har kontor i Tydal. Tydal kommune sine
innkjøpsansvarlige er til enhver tid informert om hvilke avtaler det er som gjelder. Når det
gjelder anbudskonkurranser så er innkjøpskontoret med på åpning av anbud og de har
ansvar for å føre protokoll.
Fortsette arbeidet med opplæring av ansatte i regelverket om offentlige anskaffelser.
Det arrangeres kurs for de som har innkjøpsansvar. Det er innkjøpskontoret i
Værnesregionen som er ansvarlige for de kursene.
Innføre retningslinjer for bruk av kommunalt eid utstyr
Policyen i Tydal kommune er at utstyr ikke skal lånes ut. Vi mener at det da ikke er behov for
å innføre retningslinjer for bruken. Ved akutte situasjoner der det er behov for stakebånd eller
feiekost kan det lånes ut og denne type utlån blir notert i ei bok ved vår driftsavdeling.
Vurdere innføring av kjørebok
Dette har blitt vurdert og så langt har vi sett at dette er en såpass stor kostnad at vi ikke har
prioritert det. Når det gjelder enkelte biler på helse og omsorg så er det innført manuell
kjørebok.
Sikre kontroll med bruk av kommunalt utstyr
I og med at vi ikke låner ut utstyr så føler vi at kontrollen av det kommunalt eide utstyret er
god.
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Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet er av den oppfatning at rådmannen har gitt tilfredsstillende tilbakemelding på
kommunestyrevedtaket i sak 24/17. Sekretariatet vurderer at det ikke er nødvendig for
kontrollutvalget å videresende saken til kommunestyret.
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Horndalen Heidi <Heidi.Horndalen@tydal.kommune.no>
18. januar 2018 08:30
Arvid Hanssen
oppfølging kontrollutvalget
Kommunestyrevedtak.docx

Hei!
Som avtalt oversendes uttalelse.

Med vennlig hilsen

Heidi Horndalen
Rådmann
Kommunestyrevedtak:
Kommunestyret tar rapporten til etterretning.
Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisjonens anbefalinger og påpeker spesielt at
lover og forskrifter, herunder dokumentasjonskrav, knyttet til innkjøp etterleves.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding på
oppfølging av anbefalinger og bruk av revisjonsrapporten innen 1.november 2017.
1.
2.

Kontrollutvalgets anbefalinger med rådmannens svar:










Benytte seg av de avtaler som framforhandles av Værnesregionen.
Tydal kommune har en bevist holdning til å bruke avtaler som er framforhandlet i
Værnesregionen. Vi har en tett og god oppfølging fra innkjøpskontoret i Værnesregionen der de
bl.a. har en fast dag pr måned der de har kontor i Tydal. Tydal kommune sine innkjøpsansvarlige
er til enhver tid informert om hvilke avtaler det er som gjelder. Når det gjelder
anbudskonkurranser så er innkjøpskontoret med på åpning av anbud og de har ansvar for å føre
protokoll.
Fortsette arbeidet med opplæring av ansatte i regelverket om offentlige anskaffelser.
Det arrangeres kurs for de som har innkjøpsansvar. Det er innkjøpskontoret i Værnesregionen
som er ansvarlige for de kursene.
Innføre retningslinjer for bruk av kommunalt eid utstyr
Policyen i Tydal kommune er at utstyr ikke skal lånes ut. Vi mener at det da ikke er behov for å
innføre retningslinjer for bruken. Ved akutte situasjoner der det er behov for stakebånd eller
feiekost kan det lånes ut og denne type utlån blir notert i ei bok ved vår driftsavdeling.
Vurdere innføring av kjørebok.
Dette har blitt vurdert og så langt har vi sett at dette er en såpass stor kostnad at vi ikke har
prioritert det. Når det gjelder enkelte biler på helse og omsorg så er det innført manuell kjørebok.
Sikre kontroll med bruk av kommunalt utstyr
I og med at vi ikke låner ut utstyr så føler vi at kontrollen av det kommunalt eide utstyret er god.
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Kontrollutvalgets årsmelding for 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
08.03.2018

Saknr
03/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
11/107 - 18
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar årsmelding for 2017. Saken legges frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.
Vedlegg
Kontrollutvalgets årsmelding for 2017
Saksutredning
Kommunelovens bestemmelser om tilsyn og kontroll gir kommunestyret og kontrollutvalget
betydelig ansvar og det er derfor viktig med en dialog mellom kontrollutvalget og
kommunestyret.
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det løpende
tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Utvalget
rapporterer sine saker til kommunestyret løpende gjennom året. For å oppsummere
foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i virksomheten, utarbeider
kontrollutvalget likevel sin egen årsmelding som legges frem for kommunestyret til
orientering.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagte årsmelding for kontrollutvalget for 2017.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å oversende saken til kommunestyret
og innstille på at årsmeldingen tas til orientering. Kommunestyret kan likevel komme med
innspill og tanker knyttet til kontrollutvalgets virksomhet i tilknytning til behandlingen i
kommunestyret.
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Årsmelding 2017
Kontrollutvalget i
Tydal kommune
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1.

Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning

Kontrollutvalget velges av kommunestyret og skal på vegne av kommunestyret føre det
løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Kontrollutvalget skal ha sekretærbistand
i sitt arbeid og kommunestyret skal i henhold til kommuneloven sørge for dette.

1.1

Kontrollutvalgets sammensetning

Medlemmer
Lars Græsli

leder

Toralf Øverås

nestleder 2. Gunn Hilmo

Heidi Synnøve Lien medlem

Varamedlemmer
1. Ingjald Græsli

3. Turid Bjerkli Græsli

Utvalgets størrelse, sammensetning og representasjon i kommunestyret er i henhold til
kravene i kommuneloven og Retningslinjene for kontrollutvalget i Tydal kommune.
Kommuneloven krever at minst ett av medlemmene skal utgå fra kommunestyret. I Tydal
sitter leder av kontrollutvalget i kommunestyret.

1.2

Rammer for utvalgets arbeid

Kontrollutvalgets oppgaver er i utgangspunktet gitt i kommunelovens § 77, og i forskrift om
kontrollutvalg av 15.06.2004, men kommunestyret kan konkret be utvalget utføre særskilte
tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll
med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og påse at kommunen har
en forsvarlig revisjonsordning.

1.3

Kontrollutvalgets ressurser

1.3.1.Sekretariat
Kontrollutvalget har ut 2017 hatt sekretariatsbistand fra Konsek Midt-Norge IKS. Selskapet
er videreført under navnet Konsek Trøndelag IKS fra 1.1.18 etter at 21 kommuner fra
tidligere Nord-Trøndelag gikk inn på eiersiden. Sekretariatet skriver saksframstillinger, bistår
kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og oppfølging av møter, utarbeider forslag til plan for
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll, samt vedtaksoppfølging. I det løpende arbeidet er
sekretariatet bindeledd mellom utvalg og revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av
kontrollutvalget.
Kontrollutvalget brukte i 2017 7% færre timer enn budsjettert til sekretariatsarbeid. I perioden
2015-2017 fikk kontrollutvalget levert 13 % flere timer (51 timer) mer enn budsjettert. Dette
har ikke medført økte kostnader for Tydal kommune.

1.3.2.Revisjon
Tydal kommune er medeier i, og har hatt avtale om levering av revisjonstjenester med
Revisjon Midt-Norge IKS. Selskapet ble oppløst per 31.12.17. Kommunen er fra 1.1.18

3
10

medeier i Revisjon Midt-Norge SA som leverer revisjonstjenester til Tydal kommune og 43
andre kommuner og Trøndelag fylke, samt deler av Nordland. Selskapet utfører
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen.
Revisjonsarbeidet er i 2017 gjennomført innenfor tildelte ressursrammer.

1.3.3.Økonomi
For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be
kommunestyret om økonomiske rammer som muliggjør en god nok aktivitet. Kontrollutvalget
er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag for kontroll- og
tilsynsvirksomheten i kommunen. Kontrollutvalget har som i tidligere år holdt seg innenfor
gjeldende budsjettrammer.

1.4

Møter

Kontrollutvalget i Tydal kommune har i 2017 avholdt 4 møter og behandlet 25 saker.
Innkallinger og protokoller fra kontrollutvalgets møter legges tilgjengelig på lesebrett også for
kommunestyret. Protokoller oversendes kommunestyret som trykt referatsak.
Kommunestyret får dermed løpende oversikt over virksomheten til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget legger vekt på å være synlig og ha god kontakt med kommunens ledelse.
Kontrollutvalget har som øvrige politiske utvalg åpne møter som kunngjøres på kommunens
hjemmesider og møtedokumenter ligger på www.konsek.no/Tydal, men det har ikke vært
tilhørere på møter i 2017. Rådmannen har deltatt i 3 møter i 2017 og ordfører i ett møte,
noe kontrollutvalget oppfatter som en styrke i sitt arbeid.

1.5

Saker

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold utvalget er pålagt å arbeide
med gjennom kravene i kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg. Hvilket fokus
som velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv.
Eksempler på områder som har vært berørt i møter i 2017, utenom de faste ordinære saker
knyttet til lovpålagte oppgaver:
- Orientering om ansvarsområdet helse, sosial og omsorg.
- Orientering om sammenslåing av interkommunale selskaper for sekretariatstjenester
for kontrollutvalg og revisjonsselskaper.
I tillegg har utvalget fått seg forelagt 26 skriftlige referatsaker.
Deltagelse i ulike fora
Alle medlemmer i kontrollutvalget er invitert til bl.a. samlinger i regi av Konsek, Norges
kommunerevisorforbund (NKRF) og Forum for kontroll og tilsyn (FKT). For å holde seg
oppdatert om informasjon som er aktuell for utvalgets oppgaveløsing deltar medlemmene på
konferanser og samlinger, når det vurderes som relevant, og mulig, innenfor gitte
økonomiske rammer. Kontrollutvalget mener at økt deltagelse på sentrale samlinger i
inneværende periode har styrket kompetansen innenfor kontroll og tilsyn.
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2.

Revisjon

2.1

Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget avgir hvert år uttalelse til kommunens årsregnskap. Uttalelsen vedlegges
regnskapssaken til kommunestyret. Formannskapet får kopi av uttalelsen før de gir sin
innstilling til kommunestyret. Informasjon fra oppdragsansvarlig revisor og rådmannen er
sterkt vektlagt, slik at kontrollutvalget gis relevant og nødvendig kunnskap for å avgi
uttalelsen. Det er i tillegg etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig revisor om
planlegging og status i arbeidet med regnskapsrevisjon.
Kommunen har gode rutiner for avleggelse av kommuneregnskap og årsberetninger. Videre
er presentasjonen av hovedinnholdet i regnskapet, samt årsmeldingen for kommunen, slik at
brukerne ikke trenger å være regnskapskyndige for å forstå regnskapet.
I tilknytning til regnskapet for 2016 berørte kontrollutvalget bl.a følgende punkter da de ga
sin uttalelse i mai 2017:
- Budsjettkorrigeringer foretatt av formannskapet skulle formelt ha vært vedtatt av
kommunestyret.
- Kjent bortfall av betydelige inntekter i 2017 gjør at den økonomiske situasjonen for
kommunen er forverret.

2.2

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjoner i
kommunen og resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret.
Kontrollutvalget og kommunestyret behandlet våren 2017 en revisjonsrapport om innkjøp,
innleie og bruk av utstyr i kommunen. Det ble spesielt pekt på behovet for økt kunnskap
knyttet til innkjøp og at kommunen i større grad må bruke innkjøpsavtaler som
fremforhandles i Værnesregionen. Rådmannen skulle i følge kommunestyrevedtak gi
kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding på oppfølging innen 1.11.17, men ved en inkurie ble
fristen ikke overholdt og kontrollutvalget tar stilling til rådmannens tilbakemelding i sitt første
møte i 2018.
Kontrollutvalget har i 2017 bestilt en forvaltningsrevisjon knyttet til Tidlig innsats og tilpasset
opplæring. Rapport blir levert i april 2018 og behandlet i kontrollutvalget i mai 2018 og
deretter lagt frem for kommunestyret.

2.3

Selskapskontroll

Plan for selskapskontroll 2017-2020 er vedtatt i kommunestyret i desember 2016.
Kommunestyret vedtok i oktober 2016 eierskapsreglement for Tydal kommune.
Kontrollutvalget skal påse at det blir gjennomført selskapskontroll i løpet av valgperioden.
Kommunestyret har signalisert at selskapskontroll er lite aktuelt å prioritere så lenge
kommunen har svært små eierandeler i selskaper. I planen er det imidlertid tatt høyde for å
delta i fellesprosjekt sammen med andre eiere. Tydal kommune ble eiere i Innherred
Renovasjon fra 1.1.17. Kontrollutvalget vedtok i desember 2017 å bidra med inntil 45 timer til
selskapskontroll i forhold til dette selskapet sammen med 8 andre eierkommuner. Rapport
leveres våren 2018 og vil bli oversendt kommunestyret i egen sak etter at kontrollutvalget
har behandlet rapporten.
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2.4

Granskinger eller undersøkelser

Kontrollutvalget kan på eget initiativ eller etter vedtak i kommunestyret, ta tak i forhold som
kan oppfattes som uønskede eller i strid med mål om en effektiv og forsvarlig forvaltning av
kommunens ressurser. Det har ikke vært gjennomført granskinger eller undersøkelser i 2017
ut over det som ble gjort i tilknytning til rapport om innleie og bruk av kommunens utstyr,
nevnt under forvaltningsrevisjon i punkt 2.2.

3.

Avslutning

I tillegg til en oppsummering av årets virksomhet anser kontrollutvalget årsmeldingen som et
dokument for å informere om utvalget og dets virksomhet. Kontrollutvalgets saker ligger
åpent på sekretariatets hjemmesider: www.konsek.no/Tydal. Dokumentene gjøres også
tilgjengelig for politikere med lesebrett.
Kontrollutvalget mener at det har ivaretatt sin egen uavhengighet i arbeidet. I utvalgsmøtene
er det tilsynsperspektivet som styrer diskusjoner og vedtak. Sakene som er behandlet i
utvalget bærer ikke preg av å være politiske omkamper eller ha partipolitiske agendaer.
Kontrollutvalgets arbeid krever et nært samarbeid med kommunestyret og administrasjonen i
Tydal kommune. Utvalget takker for samarbeidet og ser frem til et fortsatt godt samarbeid.

Tydal 8.mars 2018

Lars Græsli
Leder i kontrollutvalget
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Virksomhetsbesøk 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
08.03.2018

Saknr
04/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/184 - 9
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
Vedlegg
Enheter i Tydal kommune
Eierskap Tydal kommune
Saksutredning
Kontrollutvalget har ansvar for løpende kontroll og tilsyn i kommunen. Utvalget har i tillegg
ansvar for å følge opp kommunens eierskap. For å bli kjent med ulike sider av kommunen
legger utvalget enkelte av sine møter til kommunens virksomheter, eller til bedrifter som
kommunen har eierandeler i. Disse møtene kombineres med orientering om virksomheten fra
ledelsen. Utvalget kan se orienteringene i sammenheng med forestående bestillinger av
selskapskontroll eller forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget var på besøk hos sektor helse og omsorg i 2017.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at utvalget tar stilling til hvilke virksomheter og bedrifter de ønsker å
besøke i 2018.
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Enheter Tydal kommune
Rådmann
Stabsfunksjoner
Servicefunksjon
- Arkiv
Økonomi
-Kommunekassen
Personal
Flyktningetjenesten

Sektor Oppvekst
Tydal kommunale barnehage
Tydal barne- og ungdomsskole
SFO
Voksenopplæring
Kulturskole
Bibliotek

Sektor Næring og landbruk
Landbruk
Næring
-Ungdomsklubb
Kultur

Sektor teknikk og miljø
Teknisk drift
-Bygg, kom.teknisk
-Renhold
-Kjøkken, vaskeri
Teknisk stab -bygg, eiendom, kart, oppmåling, miljø og plan
Brann Interkommunalt + lokalt mannskap

Sektor Helse og omsorg
Omsorgstjenesten
-Hjemmebasert
-Sykehjem
Helsetjenesten
-Helsestasjon
-Psykisk helsearbeid
-Rehabilitering
-Legekontor
-Frisklivsentral
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Oversikt over eierskap Tydal kommune
Orgnr

Navn

Type

989140108

Allskog SA

SA

0,00%

910568183

Biblioteksentralen SA

SA

0,00%

971375965

Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

IKS

1,09%

866818452

Kommunekraft AS

AS

0,00%

988799475

Konsek Trøndelag IKS

IKS

1,00%

916484496

Midt-Norge 110-sentral IKS

IKS

0,27%

556503232

Naboer AB

AS

5,88%

911750961

Norske Skogindustrier ASA

AS

0,00%

977036283

Revisjon Midt-Norge IKS

IKS

0,80%

981683560

Studiesenteret.no AS

AS

6,67%

980417824

TrønderEnergi AS

AS

0,15%

2. mars 2018

Eierandel

Side 1 av 1
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
08.03.2018

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/126 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Etablering av nytt selskap - Revisjonen Midt-Norge SA
Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget
Nye personvernregler - punktliste
Politikere står fritt til å fortelle fra møter bak lukkete dører
FKT Fagkonferanse program 2018
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
-Nytt revisjonsselskap fra 01.01.2018
-Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget
-Nye personvernregler for kommunene
-Politikere står fritt til å fortelle om hva som er diskutert i et lukket politisk møte.
-Forum for kontroll og tilsyn (FKT) arrangerer fagkonferanse 29.-30.mai 2018
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Saknr
05/18
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Eierkommuner i Konsek Trøndelag IKS
v/ordfører og leder i kontrollutvalget

Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf. 400 67 058
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 18/15-1
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 26.01.2018

Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget
Fra årsskiftet har 36 kontrollutvalg i Trøndelag blitt eiere av et "nytt" sekretariat for
kontrollutvalgene sine, Konsek Trøndelag IKS. Selskapet er en fusjon av Komsek Trøndelag
IKS på Steinkjer og Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS i Trondheim, det har 9 ansatte
i 8,6 årsverk. Dette gjør selskapet til det største kontrollutvalgssekretariatet i nasjonal
sammenheng, målt i så vel eiere som antall ansatte. Hovedkontoret ligger på Steinkjer,
avdelingskontoret i Trondheim. Undertegnede er ansatt som daglig leder fra 1. februar 2018..
Hva betyr endringene for eierne og kontrollutvalgene?
• Nettadressen er ny for mange: www.konsek.no.
• Sekretariatet driver fullelektronisk saksbehandling. Det innebærer blant annet at
dokumentene våre blir signert elektronisk og at det ikke lenger er nødvendig å
signere møteprotokoller.
• Utseendet på møteinnkallinger og -protokoller vil gjennomgå forandringer i løpet av
våren.
• På grunn av nyansettelser og nødvendige omrokkeringer i sekretariatet, vil enkelte
kontrollutvalg få ny sekretær.
Konsek Trøndelag vil i løpet av året samordne arbeidsmetodikk og rutiner mellom de to
kontorene. I dette arbeidet skal vi hente det beste fra de to fusjonerte sekretariatene for å
levere kostnadseffektive tjenester med god kvalitet. Vi har bred kompetanse på områder som
er viktige for våre eiere; jus, økonomi, revisjon, samfunnsvitenskap og kommunal forvaltning.
Vi skal legge til rette for at kontrollutvalgene får nytte av hele kompetansespekteret og
videreutvikle kvaliteten på tjenestene.
Vi ønsker å ha en god dialog med eierne og brukerne våre og hører gjerne fra dere dersom
dere har spørsmål, kommentarer, eller ønsker at daglig leder skal orientere kommunestyret
om selskapet.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Torbjørn Berglann
påtroppende daglig leder
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Adresse:
Kongensgt. 9, 4.etg.
7013 Trondheim

Telefon:
468 51 950

Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475
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Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet?
Hva blir nytt?
1
Alle norske virksomheter får
nye plikter
Alle virksomheter må sette seg inn
i den nye lovgivningen og finne ut
hvilke nye plikter som gjelder dem.
Ledelsen må sørge for å få på plass
rutiner for å overholde de nye
pliktene. Alle ansatte må følge de
nye rutinene når reglene trer i kraft.

2
Alle skal ha en forståelig personvern
erklæring
Informasjon om hvordan din virksom
het behandler personopplysninger skal
være lett tilgjengelig og skrevet på en
forståelig måte. Det nye lovverket
stiller strengere krav til informasjonens
form og innhold enn dagens lovgivning.
All informasjon som gis til barn, skal
tilpasses barnas forståelsesnivå.

3
Alle skal vurdere risiko og
personvernkonsekvenser
Dersom et tiltak utgjør en stor risiko
for personvernet, må virksomheten
også utrede hvilke personvernkonse
kvenser det kan ha. Hvis utredningen
viser at risikoen er stor og dere selv
ikke kan redusere den, skal Datatilsynet
involveres i forhåndsdrøftelser.

4
Alle skal bygge personvern inn
i nye løsninger
De nye reglene stiller krav til at nye til
tak og systemer skal utarbeides på en
mest mulig personvernvennlig måte.
Dette kalles innebygd personvern. Den
mest personvernvennlige innstillingen
skal være standard i alle systemer.

5
Mange virksomheter må opprette
personvernombud
Alle offentlige og mange private virk
somheter skal opprette personvern
ombud. Et personvernombud er
virksomhetens personvernekspert,
og et bindeledd mellom ledelsen,
de registrerte og Datatilsynet.
Ombudet kan være en ansatt eller en
profesjonell tredjepart.

6
Reglene gjelder også virksomheter
utenfor Europa
Virksomheter som holder til utenfor

Europa må også følge forordningen,
dersom de tilbyr varer eller tjenester
til borgere i et EU- eller EØS-land.
Dette gjelder også om de ikke direkte
tilbyr tjenester, men kartlegger adferden
til europeiske borgere på nett. De som
er etablert i flere land i Europa, skal
bare trenge å snakke med personvern
myndighetene i det landet der de har
sitt europeiske hovedkvarter.

7
Alle databehandlere får nye plikter
Databehandlere er virksomheter som
behandler personopplysninger på opp
drag fra den ansvarlige virksomheten.
Ofte er det snakk om leverandører av
IT-tjenester. De nye reglene pålegger
databehandlere å ha rutiner for inn
samling og bruk av personopplysninger.
Databehandlere skal også si ifra til opp
dragsgiveren sin hvis de får instrukser
som er i strid med loven. Oppdragsgiver
skal også godkjenne databehandlerens
underleverandører. Databehandlere
kan også bli holdt økonomisk ansvarlig
sammen med oppdragsgiver.

8
Alle bør samarbeide i egne nettverk
og følge bransjenormer
De nye reglene oppmuntrer til sektor
vis utforming av retningslinjer og
bransjenormer. Om dere følger
bransjenormer, vil dere ha de viktigste
rutinene på plass. Datatilsynet skal
godkjenne bransjenormene.

9
Alle får nye krav til avvikshåndtering
Reglene for håndtering av sikkerhets
brudd blir strengere. Forordningen
stiller krav til når det skal varsles, hva
varselet skal inneholde og hvem som
skal varsles. Kort sagt skal man si fra
raskere og oftere enn man gjør i dag.

10
Alle må kunne oppfylle borgernes
nye rettigheter
Den enkeltes rett til å kreve at hans
eller hennes personopplysninger
slettes blir styrket. Dette kalles «retten
til å bli glemt». Norske og europeiske
borgere vil blant annet kunne kreve å
ta med seg personopplysningene sine
fra en leverandør til en annen i et vanlig
brukt filformat. Dette kalles «data
portabilitet». De kan også motsette
seg profilering. Alle henvendelser fra
borgere skal besvares innen en måned.
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Hva bør dere
gjøre nå?
1
Ha oversikt over hvilke person
opplysninger dere behandler
Alle virksomheter som samler
inn eller bruker personopplys
ninger skal ha oversikt over
hvilke personopplysninger det
er snakk om, hvor de kommer
fra og hva som er det rettslige
grunnlaget for behandlingen.
Sørg for å ha en slik oversikt.
Det er et krav som gjelder også
etter dagens lov.

2
Sørg for å oppfylle dagens
lovkrav
Overgangen til de nye reglene
blir lettere om dere etterlever
kravene i personopplysnings
loven, som gjelder i Norge i
dag. Har dere gode rutiner for
internkontroll som fungerer
etter hensikten og er kjent i
organisasjonen, er det lettere å få
oversikt over hva dere må endre.

3
Sett dere inn i det
nye regelverket
Dere finner forordningsteksten
på Datatilsynets nettsider. Der
fyller vi også på med artikler om
de nye reglene etter hvert
som vi utarbeider dem.

4
Lag rutiner for å følge de
nye reglene
Gå gjennom rutinene dere har
for behandling av personopp
lysninger. Oppdater dem etter
nytt regelverk der det trengs.
Dokumenter de nye rutinene,
og legg en plan for nødvendige
endringer. Er systemene deres
laget for å ivareta kravet til inne
bygd personvern, dataportabilitet
og personvern som standard
innstilling? Klarer dere å fange
opp og besvare henvendelser
fra borgerne innen én måned?
Endringer i systemer og rutiner
tar tid. Begynn allerede nå!
datatilsynet.no/forordning

Politikere står fritt til å fortelle fra møter bak lukkete dører
Kommunal Rapport 02.02.2018

Ordfører kan ikke pålegge politikere taushet om hva som er diskutert i et lukket politisk møte,
utover det som følger av lov, slår jusprofessor Jan Fridthjof Bernt fast.
Det er ordførers og rådmannens ansvar å gjøre de folkevalgte oppmerksom på om det
fremkommer opplysninger som er omfattet av denne taushetsplikten. Pålegg om
taushetsplikt som går ut over dette, er derimot klart ulovlig, slår Jan Fridthjof Bernt fast.
I et kommunestyremøte fikk representantene seg forelagt et krav om å undertegne en
taushetserklæring før behandlingen startet. Møtet gjaldt oppsigelse av rådmann. Det har i
etterkant også kommet fram at det under møtet ble foretatt en «prøveavstemning», som viste
at flere var imot en slik oppsigelse. Etter at disse ble gjort gjenstand for belæring, ble det
tilslutt fattet et enstemmig vedtak.
Spørsmål 1
Kan en ordfører pålegge kommunestyrerepresentantene å undertegne en erklæring om
taushetsplikt i et møte, ut over den generelle taushetsplikt de allerede har som folkevalgte?
Er en slik underskrevet taushetsplikt bindende for representantene under enhver
omstendighet?
Bernt svarer
Vervet som folkevalgt er et personlig tillitsverv, og det er en sak mellom den folkevalgte og
dem som har valgt ham eller henne, hvordan vervet utføres. Det betyr at en folkevalgt ikke
kan instrueres, heller ikke om hva han eller hun forteller eller uttaler til media eller andre,
verken av ordfører, administrasjonen eller av kommunestyret eller annet folkevalgt organ.
Dette gjelder også der et møte i et folkevalgt organ holdes for lukkete dører.
Folkevalgte vil bare ha taushetsplikt så langt dette følger av bestemmelsen
i forvaltningsloven § 13. Dette gjelder da konkrete opplysninger som kommer frem i
saksdokumenter eller i møtet; om forretningshemmeligheter for private som andre vil kunne
utnytte i konkurranse med vedkommende, eller om «personlige forhold» av privat
karakter, altså ikke om hvordan kommunale saksbehandlere og tjenesteytere utfører
sine arbeidsoppgaver.
Det er ordførers og rådmannens ansvar å gjøre de folkevalgte oppmerksom på om det
fremkommer opplysninger som er omfattet av denne taushetsplikten. Pålegg om
taushetsplikt som går ut over dette, er derimot klart ulovlig. Dette gjelder også pålegg om å
skrive under taushetsløfte i mer generell form om alt som har kommet frem ved
behandlingen av en sak. Slike erklæringer har ingen bindende kraft for den enkelte
folkevalgte.
Det kan være gode grunner for å være tilbakeholden med å gå ut i det offentlige rom med
opplysninger og synspunkter som kommer frem i et lukket møte om en slik sensitiv sak, men
så lenge det ikke er tale om opplysninger av direkte personlig karakter, i praksis om
helseforhold eller andre private problemer, er det i siste instans opp til den enkelte
folkevalgte å avgjøre – ut fra politiske og etiske vurderinger – hva han eller hun vil
fortelle sine velgere om det som har fremkommet og skjedd.
Spørsmål 2
Er en slik «prøveavstemning» innenfor det som loven anser som forsvarlig saksbehandling i
et møte, som verken er innkalt på lovlig måte, eller hvor representantene har fått anledning til
å sette seg inn i saken på forhånd?
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Bernt svarer
«Prøveavstemninger» er en ganske vanlig fremgangsmåte i kollegiale organer. Noen ganger
brukes det for å avklare hvor mye støtte ulike alternative forslag til vedtak har blant
medlemmene, slik at det er mulig for disse å vurdere om de vil samle seg om færre forslag. I
andre situasjoner – slik som denne – kan begrunnelsen være at man ikke ønsker at et
vedtak i en vanskelig sak skal treffes med knapt flertall, og at man ønsker å vise at i siste
omgang står alle medlemmer bak det vedtaket som det viste seg hadde størst tilslutning.
Prøveavstemningen kan også være utgangspunkt for en fortsatt debatt, med sikte på å få
medlemmer som har stemt mot et bestemt forslag, til å endre standpunkt.
Dette er en helt legitim fremgangsmåte. Rent teknisk er en slik «prøveavstemning» ikke en
votering i kommunelovens forstand, men en form for meningsytring fra medlemmene som
ledd i saksbehandlingen i organet. I møteboken bør det angis at man har holdt
prøveavstemning og hva som var temaet, men utfallet av denne skal ikke protokolleres.
Når man velger denne fremgangsmåten, er det ofte en underforstått forventning om at man
ikke i ettertid skal fortelle om utfallet av denne, eller om egen eller andres stemmegiving.
Men de folkevalgte kan heller ikke pålegges taushetsplikt om dette.
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FAGKONFERANSE | KONTROLL OG TILSYN
Gardermoen | 29 – 30. mai 2018
Årsmøte i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) | 29. mai 2018

#fkt2018
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Dag 1

Tirsdag 29. mai 2018

09.00 – 10.00

Registrering med mat

10.00 – 10.05

Velkommen til fagkonferansen
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

10:05 – 10.25

Åpning
Stortingsrepresentant Svein Harberg (H), første nestleder Stortingets Kontroll- og
konstitusjonskomite

10.25 – 10.50

Arbeidslivskriminalitet
•

NHOs hovedtiltak mot arbeidslivskriminalitet

Direktør Arbeidsliv Nina Melsom Næringslivets Hovedorganisasjon

10.50 – 11.20

•

Hvordan kan vi unngå arbeidslivskriminalitet i offentlige kontrakter?

Seniorrådgiver og prosjektleder Anne Cathrine Jacobsen, DIFI Direktoratet for
forvaltning og ikt
11.20 -11.30
Spørsmål og kommentarer fra salen

11.30 -11.50
11.50 – 12.20

Pause
Hvordan står det til med barnevernet i kommunene?
•

Behovet for et kompetanseløft

Foredragsholder ikke avklart
12.20 – 12.50
•

Land Barnevern - tjenesten som sviktet på alle områder

Revisor Jorunn Ødegårdstuen, Fylkesmannen i Opland

13.00 – 14.00
14.00 – 14.25

Lunsj
•

Hvorfor sviktet det i Land?

Oppdragsansvarlig revisor, Reidun Grefsrud, Innlandet revisjon
14.25 – 14.35

Spørsmål og kommentarer fra salen
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ÅRSMØTE 2017 I FKT
14.45/15.00 – 15.15/15.30

Registrering til årsmøte 2018

15.15/15.30 – 16.15/16.30

Årsmøte 2018

18.30 – 19.30

«Født til omstilling» med Anders M Tangen

20:00

Felles middag på hotellet

Dag 2

Onsdag 30. mai 2018

09.00 – 09.45

Veileder – kontrollutvalgets sekretariat
Seniorrådgiver Roald Breistein, sekretariat for kontrollutvalget Hordaland
fylkeskommune

09.45 – 10.00

Spørsmål og kommentarer fra salen, evt. kort pause

10.00 – 11.00

Rådmannen og kontrollutvalget – samarbeid eller konflikt?
Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland fylkeskommune
Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg kommune

11.00 – 11.10

Spørsmål og kommentarer fra salen

11.10 – 11.30

Pause og utsjekking

11.30 – 12.00

Lovproposisjonen om ny kommunelov
Seniorrådgiver Erland Aamot, Kommunal og Moderniseringsdepartementet

12.00 – 12.10

Spørsmål og kommentarer fra salen

12.10 – 12.50

Etikk
Henrik Syse

12.50 – 13.00

Avslutning
Styreleder Benedikte Muruvik Vonen, FKT

13.00 – 14.00

Lunsj
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Forelesere I 29.-30. mai 2018
Stortingsrepresentant
Svein Harberg (H)
første nestleder Stortingets
Kontroll- og konstitusjonskomite

Svein Harberg har også er faring fra
fylkesting (Aust-Agder), kommunestyre og
kontrollutvalg (Grimstad). Han er nå inne i sin
tredje stortingsperiode

Direktør Arbeidsliv Nina Melsom
Næringslivets Hovedorganisasjon

Nina Melsom er jurist. Hun har blant annet
vært medlem i Personvernnemnda og
medforfatter av Arbeidstvistloven for å nevne
noe. Hun har ellers omfattende
foredragserfaring

Seniorrådgiver og prosjektleder Anne
Cathrine Jacobsen, DIFI Direktoratet for
forvaltning og ikt

Anne Cathrine Jacobsen er prosjektleder for
arbeidet mot arbeidslivskriminalitet i offentlige
kontrakter i Difi. Arbeider nå med
samarbeidsprosjekt mellom departementet,
KS og Arbeidstilsynet

Seniorrådgiver Jorunn Ødegårdstuen,
Fylkesmannen i Opland

Jorunn Ødegårdstuen har gjennomført
undersøkelsen av Land barnevernstjeneste
på vegne av fylkesmannen. Rapporten
omhandler avvik knyttet til meldinger,
undersøkelser og hjelpetiltak

Oppdragsansvarlig revisor, Reidun
Grefsrud, Innlandet revisjon

Reidun Grefsrud har gjennomført
undersøkelsene av Land barnevernstjeneste
på vegne av kontrollutvalget i Nordre Land
kommune. Rapporten har fokus på
rådmannens oppfølging og interkontroll

Seniorrådgiver Roald Breistein,
sekretariat for kontrollutvalget Hordaland
fylkeskommune

Roald Breistein har ledet FKTs
arbeidsgruppe for utarbeidelse av veileder for
kontrollutvalgets sekretariat

Rådmann Rune Haugsdal, Hordaland
fylkeskommune

Rune Haugsdal går for å ha et «korrekt» og
positivt syn på kontrollutvalget.

Rådmann Unni Skaar, Sarpsborg
kommune

Unni Skaar er en rådmann som gjerne kan
ha et mer «utfordrende» syn på utvalget

Seniorrådgiver Erland Aamot, Kommunal
og Moderniseringsdepartementet

Erland Aamot

Filosof Henrik Syse

Henrik Syse jobber ved Institutt for
fredsforskning
Faglig har Syse arbeidet med politisk filosofi,
rettsfilosofi og moralfilosofi. Medlem av den
norske Nobelkomite siden 2015
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PRAKTISK INFORMASJON

INFORMASJON OM ÅRSMØTET
Årsmøtet er åpent for alle, men det er kun medlemmer i Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) som har
tale-, forslags- og stemmerett.
Medlemmer som har saker til årsmøtet, eller forslag om vedtektsendringer, må sende disse til
sekretariatet innen seks uker før årsmøtet, altså innen 26. april 2017.
Styret sender ut sakspapirene senest to uker før årsmøtet, innen 24. mai 2017.
Dersom din kommune/ditt sekretariat ikke er medlem i FKT, men ønsker å møte på årsmøtet med
stemmerett, må innmelding skje innen 24. mai 2017.
Leder i valgkomiteen: Frank Willy Djuvik, kontrollutvalgsleder i Sogn og Fjordane fylkeskommune |
frank.willy.djuvik@sfj.no | Mobil: 926 26 976
Ønsker du mer informasjon eller medlemskap i FKT? Se nettsiden www.fkt.no eller kontakt
sekretariatet.

FØR MIDDAG
I år inviterer vi til en aperitiff før middag med et morsomt og tankevekkende foredrag om det litt
skremmende «omstillings»-begrepet
Marius Tangen: «Født til omstilling». Gjennom merkelige assosiasjoner, gjenkjennelige typer og
betraktninger gir han deg nye perspektiver. Lokale: Mulitarena 1, Clarion

KONTAKTINFORMASJON TIL SEKRETARIAT
Anne-Karin Femanger Pettersen: Tlf. 414 71 166
E- postadresse: fkt@fkt.no

INFORMASJON OM HOTELLET

Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Med bil til Clarion Hotel & Congress Oslo Airport: Fra E6 – ta av mot flyplassen, deretter tar du av E16
mot Hønefoss/Nannestad. Ta til høyre i tredje rundkjøring
Med buss fra Oslo Lufthavn Gardermoen: egen direkte shuttlebuss mellom hotellet og Oslo Airport
(buss S44). Holdeplass for bussen finner du rett utenfor ankomst på flyplassen, kr 70,- pr. pers. pr. vei.
Rutetabell finner du her
Fri parkering (særskilt parkeringsbevis ikke påkrevet) på hotellets oppmerkede parkeringsplasser
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PÅMELDING
Påmelding via særskilt skjema på FKTs nettside: www.fkt.no
Bindende påmelding innen onsdag 28. mars 2018. Det tas forbehold om endringer i programmet.
Ved avbud etter at påmeldingsfristen har gått ut, blir det belastet et administrasjonsgebyr på
kr 500 i tillegg til eventuelle kostnader FKT får til hotellet. Avbud siste 14 dager før konferansen
gir full deltakeravgift.

DELTAKERAVGIFT
•
•
•
•

Deltakelse med overnatting (helpensjon): Kr 6 500 (Ikke medlem kr 7 000)
Deltakelse uten overnatting og uten middag (dagpakke): Kr 5 000
(Ikke medlem kr 5 500)
FKT har reservert rom på konferansehotellet. Tildeling ut fra mottatt påmelding (først til mølla).
Ekstra overnatting fra 28–29. mai 2018: Kr 1 195,-
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Tydal kommune

Møtedato
08.03.2018

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/126 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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