Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Skaun kommune
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Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Torbjørn Brandt på telefon 930 65 722, eller e-post: torbjørn.brandt@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim/Steinkjer, 08.02.2018

Roy Michelsen
Leder av kontrollutvalget

Torbjørn Brandt
Førstekonsulent, Konsek

Sakliste
Saksnr.
01/18
02/18
03/18
04/18
05/18
06/18

Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Aktuelle saker fra utvalgene
Referatsaker
Orientering - kommunelegetjenesten
Årsmelding 2017
Eventuelt

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune
Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/51 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes

Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.
Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

Møtedato
14.02.2018

Saknr
01/18

Aktuelle saker fra utvalgene
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
14.02.2018

Saknr
02/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/51 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten innstilling.
Saksutredning
Kontrollutvalget vedtok i sak 6/16 i møte den 25.1.2016 at hvert medlem i kontrollutvalgets
får ansvar for å følge et politisk organ for å kunne orientere de øvrige medlemmer i utvalget
om aktuelle saker fra sitt politiske organ.
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

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune
Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/51 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Ordfører kan ikke avlyse fastsatte politiske møter
Politikere står fritt til å fortelle fra møter bak lukkete dører
Slik løser du at rådmannen er inhabil
Ulovlig for formannskapet å møtes uten innkalling
Informasjon om nytt sekretariat for kontrollutvalget (L)(34283)
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Ordfører kan ikke avlyse fastsatte politiskle møter.
2. Politikeres ytringsfrihet
3. Habilietsspm. Rådmann
4. Krav til innkalling
5. Informasjon om sekretariatet.

Møtedato
14.02.2018

Saknr
03/18

Ordfører kan ikke avlyse fastsatte politiske møter
Kommunal Rapport 08.01.2018

Det er ikke fritt fram for ordfører å avlyse møter i formannskapet, påpeker jussprofessor Jan
Fridthjof Bernt.
Hvis ordfører mener at en sak som er ført opp på saklisten ikke er moden for behandling i
dette møtet, kan han i møtet fremme forslag om å ta den ut av listen – et
«utsettelsesforslag», forklarer Jan Fridthjof Bernt.
I en kommune avlyste ordfører et formannskapsmøte fordi reguleringsplaner som skulle
behandles ikke var klar til behandling, ifølge ordføreren. Det hører med til saken at planene
har skapt stor lokal motstand. Et av partiene i formannskapet mente møtet uansett burde
vært avholdt for å diskutere planarbeidet og arbeidet videre mot endelig godkjenning. Partiet
mener ordfører foretok en ulovlig handling da han avlyste møtet. Kan ordfører på eget
initiativ og uten å samrå seg med øvrige medlemmer/partier i formannskapet avlyse et møte?
Bernt svarer
Svaret på spørsmålet er ikke helt opplagt. Det avhenger av hvordan dette møtetidspunktet er
fastsatt. Hvis det er tale om et møte som er fastsatt i en møteplan vedtatt av formannskapet
selv, eller av kommunestyret, kan ordføreren ikke avlyse dette. Da må formannskapet møtes
til avtalt tid, se kommuneloven § 32 nr. 1, innledningen, der det fastslås som alminnelig
utgangspunkt at møter i folkevalgte organer «holdes på de tidspunkter som vedtatt av
organet selv». Organets leder, altså her ordfører, kan i tillegg innkalle til møte når han «finner
det påkrevd», og kan da antagelig også ombestemme seg her og avlyse et møte som han
selv har tatt initiativ til å få innkalt, altså et ekstraordinært møte.
Ordfører kan altså ikke avlyse et møte som står på den vedtatte møteplanen, men han
står i utgangspunktet fritt til å la være å føre opp konkrete saker på møteplanen i innkallingen
til møtet, så lenge ikke formannskapet ikke tidligere har vedtatt at dette skal behandles da,
eller en tredel av medlemmene har fremsatt krav om det.
Hvis ordfører mener at en sak som er ført opp på saklisten ikke er moden for behandling i
dette møtet, kan han i møtet fremme forslag om å ta den ut av listen – et
«utsettelsesforslag», men da er det formannskapet som avgjør om dette skal gjøres, eller om
man skal behandle saken i møtet – som vedtakssak eller som drøftingssak.

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?

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.

Slik løser du at rådmannen er inhabil
Kommunal Rapport 22.01.2018

Om rådmannen er inhabil er det viktig at det likevel er faglig kompetanse som bidrar til
saksutredningen, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt. Her forklarer han hvordan det
kan løses.
Bak enhver sak som legges frem for kommunestyret, skal det som alminnelig regel ligge en
faglig basert utredning fra administrasjonen om faktiske og rettslige forhold, forklarer Jan
Fridthjof Bernt.
I en liten kommune er rådmannen inhabil i en sak som skal behandles i kommunestyret. Det
blir da bestemt at ordføreren skal overta ansvaret som saksutreder og legge frem innstilling
med forslag til vedtak. Er dette lovlig?
Bernt svarer
Det er ikke noe krav at det skal foreligge en innstilling fra administrasjonen i saker som
legges frem for kommunestyret. Det er da ikke noe i veien for at ordfører kan påta seg
denne oppgaven. Men saken skal være forsvarlig utredet, og i kommuneloven § 23, nr. 2,
første setning, har vi en regel om at «Administrasjonssjefen skal påse at de saker som
legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig utredet». Det må bety at bak enhver sak
som legges frem for kommunestyret, skal det som alminnelig regel ligge en faglig basert
utredning fra administrasjonen om faktiske og rettslige forhold. Det skal også være
noen fra administrasjonen til stede når saken behandles i kommunestyret, slik at man gi
nødvendige innspill for å korrigere eventuelle feil og misforståelser.
Når rådmannen er inhabil, vil også hennes underordnede være inhabile til å treffe
«avgjørelse i saken», noe som jeg mener betyr at de ikke kan avgi innstilling til
kommunestyret med forslag til vedtak. Men så lenge den eneste grunnen til at en
underordnet er inhabil, er underordningsforholdet, vil hun fortsatt kunne utrede saken for den
som i neste omgang skal avgi innstilling, altså her ordføreren. Under kommunestyrets
behandling vil så en tilsatt fra administrasjonen kunne møte i rådmannens sted, så lenge hun
ikke har et så nært tilknytningsforhold – privat eller arbeidsmessig – til rådmannen at hun er
inhabil allerede av denne grunn. Hvis man ikke har noen tilsatt som kan overta denne
funksjonen, må man finne noen utenfor kommunens administrasjon som kan møte og
gi råd, for eksempel en tilsatt i en nabokommune eller annen offentlig etat, eller advokat
med egnet kompetanse og erfaringsbakgrunn.
Problemet er altså ikke uløselig, men det krever at man holder tungen rett i munnen med
hensyn til hvem som gjør hva, og ivaretar både habilitet og faglig forsvarlighet

Ulovlig for formannskapet å møtes uten innkalling
Kommunal Rapport 04.12 2017

Selv om formannskapet ikke skal fatte vedtak, kan det ikke samles i hemmelighet for å
diskutere politiske saker, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
Ordførere som innkaller formannskapet til hemmelige møter, uten at offentligheten kjenner til
at møtet finner sted, bryter kommuneloven. Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt forklarer i
denne artikkelen.
Spørsmål: Jeg har kommet over en møtepraksis i en kommune jeg stusser på. Konkret vet
jeg om to møter i kommunens formannskap hvor de har vært samlet uten innkallelse, sakliste
eller protokoll.
Møte 1: Dagen før et felles formannskapsmøte med nabokommunene, er formannskapet
samlet for å diskutere hva de skal fremme av synspunkter dagen etter. Når de er ferdig med
den diskusjonen, får medlemmene beskjed om å bli igjen fordi sjefen for et kommunalt
nærings/investeringsselskap skal informere politikerne.
Bernt svarer
Et slik «ettermøte» i formannskapet må etter min vurdering klart anses som et ledd i
saksbehandlingen i kommunen, og må da følge under reglene om møter i kommuneloven,
selv om det som skjer bare er at det gis en slik orientering. Denne er en del av
beslutningsgrunnlaget for formannskapet og må da gis i åpent møte hvis ikke det må
eller kan treffes vedtak om lukking fordi det vil komme fram opplysninger av den type som er
omtalt i kommuneloven § 31 nr. 2–5.
Møte 2: I ordinært formannskapsmøte blir man, ifølge min informasjon, enig om at
formannskapet skal møtes igjen før ordinært formannskapsmøte tre uker senere. Her er
også lederen til næringsselskapet til stede. Ingen innkallelse foreligger, men det er sendt ut
påminnelse til medlemmene på epost i forkant.
I en epost fra varaordfører til gruppa før møtet, skriver hun at dagens formannskapsmøte vil
ta lengre tid enn antatt utover kvelden og at gruppemøtet samme kveld derfor avlyses.
Denne eposten sendes ut kl. 14. Allerede da vet hun altså at det er så mye på agendaen at
det andre møtet må avlyses.
Jeg lurer på om dette er innenfor kommunelovens § 30–34?
Bernt svarer
Også et slikt «formøte» må anses som et møte – eller del av et møte – som går inn under
kommunelovens regler om slike. Det må da sendes ut formell innkalling til møtet med
angivelse av det nye møtetidspunktet og hva som skal behandles, og også denne delen av
møtet må følge de generelle reglene i loven – om åpent møte som hovedregel, og om
møtebok. Avlysing av det resterende formannskapsmøtet når dette først er berammet, er det
bare formannskapet – i møte – som kan vedta.

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

Orientering - kommunelegetjenesten
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
14.02.2018

Saknr
04/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &58
Arkivsaknr
16/169 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Saksutredning
Kontrollutvalget fattet i sak 49/16 følgende vedtak:
1. Kontrollutvalget ønsker en orientering om kommunelegetjenesten i løpet av 2017.

I forbindelse med kontrollutvalgets møte 31.5.2017 vil kommunelegetjenesten orientere
kontrollutvalget.
Kommunelegen i Skaun kommune vil orientere om virksomheten, spesielle
satsningsområder og eventuelle utfordringer m.m.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler utvalget å ta rådmannens redegjørelse til orientering. Skulle de
fremkomme nye opplysninger anbefaler sekretariatet at utvalget vurderer om det er
nødvendig med videre oppfølging.

Årsmelding 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
14.02.2018

Saknr
05/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
17/22 - 7
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger årsmeldingen fram for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.
Vedlegg
Årsmelding for kontrollutvalget 2017 adm.utk
Saksutredning
I henhold til kommuneloven skal kontrollutvalget rapportere til kommunestyret på resultatene
av sitt arbeid, jf. § 77 pkt. 6. Kontrollutvalget rapporterer løpende gjennom året gjennom
saker til kommunestyret ved forvaltningsrevisjons-rapporter og andre forhold kommunestyret
bør ta stilling til.
I tillegg er det vanlig praksis at kontrollutvalget oppsummerer sitt arbeid i en årsmelding.
Kontrollutvalgssekretariatet har utarbeidet utkast til årsmelding for 2017. Denne behandles
av kontrollutvalget og legges deretter frem for behandling i kommunestyret.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet anbefaler kontrollutvalget å behandle utkastet til årsmelding for
2017. Sekretariatet ber utvalget om å komme med innspill og eventuelt foreta endringer der
hvor kontrollutvalget finner det nødvendig.
Videre anbefaler kontrollutvalgssekretariatet at kontrollutvalget legger årsmeldingen frem for
kommunestyret til orientering.

Kontrollutvalget i Skaun kommune.

ÅRSMELDING 2017

Administrativt utkast til kontrollutvalgets møte 14.2.2018
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1 Om kontrollutvalget
1.1 Kontrollutvalgets formål
Kontrollutvalget er et lovpålagt organ etter kommuneloven § 77.
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan. Kontrollutvalget skal
bidra til at kommunen ivaretar og gjennomfører sine oppgaver til det beste for
innbyggerne i kommunen.
Utvalget skal gjennom sitt arbeid bidra til tillit mellom innbyggerne og kommunen.
Kontrollutvalget skal påse at kommunen leverer sine tjenester på en effektiv og målrettet
måte i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og i tråd med kommunestyrets intensjoner
og vedtak.

1.2 Sammensetning
Kontrollutvalget i Skaun kommune består av 5 medlemmer med varamedlemmer.
Funksjonstiden følger valgperioden. Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører,
medlemmer og varamedlemmer av formannskap, driftsutvalg og andre kommunale
nemnder med beslutningsmyndighet.
I henhold til kommuneloven skal minst ett medlem av utvalget være medlem av
kommunestyret.
Kontrollutvalget bestod av følgende medlemmer og varamedlemmer i 2017:
Roy Michelsen (FrP)*
Arne Morten Lundhaug Johnsen (Sv)
Georg Heggelund (Ap)
Oddrun Husby (Sp)
Ann-Sølvi Myhr(H)
Jonvald Nikkinen (Sp)
Hege Anita Harbakk (Ap)
Erik Johansen (Ap)
Jan Stenkløv(H)
Trine Røstum(Ap)

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
1. vara
2. vara
3. vara
4. vara
5. vara

Medlem av kommunestyret
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1.3 Likestilling
Utvalget består av 3 menn og 2 kvinner. Lovkrav om likestilling mellom kjønnene ble
derfor ivaretatt gjennom hele 2017.

1.4 Etiske retningslinjer
I følge kommuneloven skal kommunen legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som
bygger på en høy etisk standard, jf. § 1. Skaun kommunes etiske retningslinjer ble vedtatt
i kommunestyrets sak 23/09. Disse skal bidra til bevisstgjøring og oppfordre til etisk
skjønn, blant annet i forhold til å bruke myndighet med varsomhet og forstand og opptre
redelig og ærlig.
Kontrollutvalget har ikke hatt spesifikke kontroller knyttet til de etiske retningslinjene i
2017, men betraktninger om kommunens etiske standard inngår som en naturlig del av
den øvrige kontrollvirksomheten.
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2 Kontrollutvalgets virksomhet
Kontrollutvalget er opptatt av å fokusere på samarbeid. Videre legges det vekt på å opptre
partipolitisk nøytralt. Kontrollutvalget rapporterer løpende på sin virksomhet til kommunestyret
gjennom å legge fram møteprotokoller, gjennom presentasjon av revisjonsrapporter og ved å
avgi uttalelse i forbindelse med årsregnskapet.

2.1 Saksbehandling
Kontrollutvalget har hatt 5 møter og behandlet 43 saker i 2017. Ordfører har møterett i
kontrollutvalget. Rådmannen inviteres eller innkalles i enkeltsaker for å redegjøre for forhold
kontrollutvalget etterspør. Rådmannen har møtt personlig eller ved stedfortreder på fire av
kontrollutvalgets 5 møter i forbindelse med behandling av 11 saker i 2017.
Protokoller fra kontrollutvalgets møter oversendes kommunestyret som referatsaker. Alle
kontrollutvalgets sakspapirer, møteprotokoller og revisjonsrapporter er tilgjengelige på
sekretariatetsnettsider http://www.konsek.no
I tråd med kommuneloven § 31 avholdes kontrollutvalgets møter for åpne dører.

2.2 Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal påse at regnskapene blir revidert på en betryggende måte, avgi uttalelse
om kommunens årsregnskap og å påse at revisors og kommunestyrets påpekninger til
årsregnskapet blir fulgt opp.
Kontrollutvalget behandlet kommunens årsregnskap for 2016, basert på
administrasjonssjefens avlagte årsberetning med årsregnskap og noter, samt
revisjonsberetningen. Kontrollutvalget mente at årsberetningen og årsregnskapet gav et
oversiktlig bilde av kommunens økonomiske stilling per 31.12.2016.
Kontrollutvalget ble i tillegg orientert av revisor om revisjonsarbeidet både i planleggingsfasen
og etter årsoppgjør.

2.3 Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge samt bestille forvaltningsrevisjoner i
kommunen. Resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret. Plan for
forvaltningsrevisjon skal behandles av kommunestyret minst én gang hver valgperiode.
Kontrollutvalget utarbeider nå toårige planer.
Alle forvaltningsrapporter legges fram for kontrollutvalget etter hvert som de avlegges og
revisor foretar en gjennomgang av revisjonsarbeidet og konklusjonene. Samtlige rapporter
sendes videre til kommunestyret.
Plan for forvaltningsrevisjon for 2017-2018 ble vedtatt av kommunestyret den 15.12.2016 i sak
79/16. Denne planen ble lagt til grunn for forvaltningsrevisjonsarbeidet i 2017.
Forvaltningsrevisjon i inneværende planperiode har tre prioriterte prosjekter:
1. Grunnskole – psykososialt læringsmiljø
2. Barnevern – kvalitet og saksbehandling
3. Institusjonsbaserte tjenester
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Kontrollutvalget i Skaun kommune vedtok i sak 50/16 å bestille en forvaltningsrevisjon av
byggesaksbehandling, med spesielt fokus på dispensasjonspraksis og ulovlighetsoppfølging i
kommunen. Forvaltningsrevisjonen ble lagt frem til behandling i sak 15/17 i kontrollutvalgets
møte den 31.5.2017. Kontrollutvalget vedtok følgende:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjon Dispensasjonsbehandling jf. Plan og
bygningsloven til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å etablere et helhetlig system og rutiner for
kvalitetssikring i behandling av dispensasjonssaker.
3. Kommunestyret ber rådmannen om å vurdere ressursbehovet for å sikre tilstrekkelig
kapasitet for saksbehandling og ulovlighetsoppfølging ved neste budsjettbehandling.
4. Kommunestyret ber rådmannen om å utarbeide en oppdatert strategi for kommunens
tilsyn og at rådmannen rapporterer årlig om kommunens tilsynsvirksomhet.
5. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget om oppfølging av rapporten
innen utgangen av 2017.
6. Kommunestyret ber PMU begrunne alle vedtak i tråd med gjeldende lovkrav.
Kontrollutvalget vedtok i sak 23/17 å bestille forvaltningsrevisjon av grunnskolen med tema
psykososialt læringsmiljø. Prosjektplan for forvaltningsrevisjon ble lagt frem og godkjent i sak
38/17. Forvaltningsrevisjonen skal leveres innen 15.5.2018.

2.4 Selskapskontroll
Kommuneloven pålegger kontrollutvalget å føre kontroll med forvaltningen av kommunens
eierinteresser. Formålet er både å kontrollere at kommunen forvalter sine eierinteresser på en
god måte og at det enkelte selskap driftes i tråd med kommunens vedtak og intensjoner.
Kontrollutvalget gjennomførte ingen selskapskontroll i 2017.
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2.5 Andre saker
I tillegg til oppgavene knyttet til revisjon og selskapskontroll har kontrollutvalget ført løpende tilsyn
med kommunens virksomhet gjennom orienteringer fra rådmannen om aktuelle saker eller områder,
og gjennom oppfølging av saker i andre politiske organer.
Eksempler på områder som har vært berørt i 2017:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Orientering - oppfølging av tilsynsrapport om sosiale tjenester for brukere 17-23 år.
Orientering - Vertskommunesamarbeidet om brann og redning.
Orientering - Oppfølging av kommunestyrets vedtak ifm. forvaltningsrevisjon kommunale
tjenester i NAV
Orientering - Kulturskolen
Orientering - Frister byggesaksbehandlling
Orientering - Enhetsbesøk Børsa barnehage
Orientering - Eierskapsmelding for Skaun kommune
Orientering - Oppfølging av forvaltningsrevisjon Dispensasjonspraksis i byggesak
Orientering - Regnskapsrevisjon og status revisjon av kommuneregnskapet 2017

2.6 Samarbeid og opplæringsaktiviteter
Samarbeid og dialog med andre kontrollutvalg er en nyttig arena for faglig utvikling for
kontrollutvalget, og bidrar til å styrke utvalgets aktiviteter. Kontrollutvalget er medlem av
organisasjonen Forum for kontroll og tilsyn (FKT), en interesseorganisasjon for kontrollutvalg.
Utvalget har også tilgang til møteplasser gjennom Norsk kommunerevisorforbund (NKRF) og Konsek
egne samlinger.
Georg Heggelund og Ann-Sølvi Valås Myhr representerte Skaun kontrollutvalget på NKRFs årlige
samling for kontrollutvalg på Gardemoen 1.-2. februar 2017.
Roy Michelsen, Georg Heggelund, Ann-Sølvi Valås Myhr og Jonvald Nikkinen deltok på Konseks
årlige kontrollutvalgssamling den 7.11.2017.

5

3 Ressurser
For å utøve sin funksjon på en god og forsvarlig måte må kommunestyret tilkjenne
kontrollutvalget økonomiske rammer som muliggjør dette. Kontrollutvalget er i henhold til
kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag for kontroll- og tilsynsvirksomheten i
kommunen. Kontrollutvalget har i 2017 som for tidligere år holdt seg innenfor gjeldende
budsjettrammer.

3.1 Sekretariatstjenester
Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS (Konsek).
Konsek bistod i 2017 kontrollutvalgene i 14 kommuner samt Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Sekretariatet skriver saksframstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og
oppfølging av møter, utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,
samt vedtaksoppfølging. Videre utfører Konsek oppgaver på vegne av kontrollutvalget. I det
løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og revisjonsselskap.
Kontrollutvalget har hatt de nødvendige ressurser til sekretariatsarbeid.
Fra og med 1.1.2018 innlemmes Komsek Trøndelag IKS i Kontrollutvalgssekretariatet MidtNorge IKS. I denne forbindelse endrer selskapet navn til Konsek Trøndelag IKS. Det nye
selskapet har ansvar for Trøndelag fylkeskommune samt 37 kommuner.

3.2 Revisjonstjenester
Skaun kommune har avtale om levering av revisjonstjenester med Revisjon Midt-Norge IKS
(RMN). RMN utfører regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for
kommunen.
Revisjonsarbeidet for 2017 ble gjennomført innenfor tildelte ressursrammer.
Fra og med 1.1.2018 dannet Revisjon Midt-Norge IKS og KomRev Trøndelag et nytt selskap.
Revisjon Midt-Norge SA vil i 2018 og fremover levere revisjonstjenester til Skaun kommune.

3.3 Økonomiske rammer
I henhold til bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg § 18 utarbeidet kontrollutvalget forslag
til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til
budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet medfølger formannskapets budsjettinnstilling
til kommunestyret.
Totalt hadde kontrollutvalget i 2017 et budsjett på 1 159 000 kr. Av dette er kr 141 000 til
kontrollutvalgets egen virksomhet. Resten av rammen er disponert til sekretariatstjenester og
revisjon. Regnskap for 2017 viser at kontrollutvalget har holdt seg innenfor budsjettrammen
med et mindreforbuk på totalt X kroner. Årsaken til mindreforburket er at revisjons- og
sekretariats tjenestene ble X kroner lavere enn budsjettert og at utvalget brukte mindre på kurs
og opplæring enn budsjettert.
Kontrollutvalget er tilfreds med de rammebetingelsene utvalget har for sitt arbeid, og mener
disse legger til rette for en god kommunal egenkontroll.
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4 Avslutning
Kontrollutvalget legger vekt på å ivareta sitt ansvar som kommunestyrets kontrollorgan. I
utvalgsmøtene er det tilsynsperspektivet som styrer diskusjoner og vedtak, mens utvalget
tilstreber å holde partipolitiske hensyn utenfor.
Kontrollutvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels kompliserte
saker innenfor hele kommunes virksomhet. Arbeidet fordrer et nært og godt samarbeid med
både kommunestyret og administrasjonen. Kontrollutvalget vil berømme administrasjonen for
det kontrollutvalget opplever som en svært god og konstruktiv dialog.
Kontrollutvalget ønsker på denne måten å bidra til en velfungerende forvaltning som svarer til
de forventinger innbyggerne har til kommunen.
Kontrollutvalget takker for samarbeidet i 2017 og ser frem til et nært og godt samarbeid med
kommunestyret og administrasjonen også for 2018.

Børsa,14.2.2017

Roy Michelsen
Leder av kontrollutvalget

7

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune
Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/51 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Møtedato
14.02.2018

Saknr
06/18

