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Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Forvaltningsrevisjonen samsvarer og oppfyller kontrollutvalgets bestilling. Sekretariatet
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anbefaler at utvalget, på selvstendig grunnlag, vurderer om forelagt rapport oppfyller
kontrollutvalgets bestilling, og videre om sekretariatets forslag til innstilling kan vedtas.

Forvaltningsrevisjon
Samhandlingsreformen - psykisk helse og rus

Hemne kommune
JANUAR 2018

Forord
Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg
i perioden september – desember 2017.

Undersøkelsen er utført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001.
Revisjon Midt-Norge IKS vil takke alle som har bidratt konstruktivt med informasjon i
undersøkelsen.

Trondheim, 22.01.18

Tor Arne Stubbe /s/

Arve Gausen /s/

Ansvarlig forvaltningsrevisor

Prosjektmedarbeider

Sammendrag
Det overordnede temaet for denne forvaltningsrevisjonen har vært samhandling mellom
primærhelsetjenesten i kommunen og spesialisthelsetjenestene, i tråd med føringene fra
samhandlingsreformen. Den viktigste avgrensingen i revisors arbeid har vært knyttet til fokuset
på pasientgruppene med ruslidelser og/eller psykiske lidelser, altså at man har sett bort fra
pasientgrupper med somatiske lidelser. Problemstillingene har derfor vært om kommunen har
tilfredsstillende kapasitet og kompetanse for mottak av utskrivningsklare pasienter fra psykisk
helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB)? Og om kommunen har
tilfredsstillende tilbud om øyeblikkelig hjelp (døgnopphold) for pasienter med psykiske helseog rusmiddelproblemer?

Rapporten konkluderer med at kommunen både har kapasitet og kompetanse til å ta imot
utskrivningsklare pasienter med ruslidelser og/eller psykiske lidelser, og at kommunen har et
forsvarlig tilbud om øyeblikkelig hjelp inkl. døgnopphold for de samme pasientgruppene. Det
er enkelte usikkerhetsmomenter knyttet til kontaktpunktet i kommunen for pasienter med
behov for øyeblikkelig hjelp døgnopphold. Usikkerhetene dreier seg i hovedsak om hvor kjent
dette tilbudet er blant aktuelle brukere og andre tjenester, tilgjengelig kompetanse og en uklar
ansvarsplassering. Revisor har derfor anbefalt rådmannen å sørge for at kommunen
utarbeider en beskrivelse av tilbudet om øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter med
psykiske lidelser og ruslidelser.

Ansatte uttrykker enighet om at kommunen greier å ta imot utskrivningsklare pasienter fra
spesialisthelsetjenesten. I den grad det er behov for bolig eller institusjonstilbud for disse
pasientene, så har kommunen beredskap for dette. Kompetansemessig er kommunen godt
bemannet, og nylig ansettelse av kommunepsykolog er et godt tilskudd til dette. Ved NAV
uttrykker man at alle brukere med ruslidelser får individuell oppfølging, både i form av hjelp til
å søke behandling og i forhold til øvrige utfordringer. Blant annet framheves lavterskeltilbudene
med krav om aktivitet som viktig bidrag til mestring av egen livssituasjon. I tillegg yter de hjelp
ift bolig og økonomi.

Samtlige informanter som revisor har intervjuet uttrykker at tjenestene samhandler godt til det
beste for bruker/pasient. Kommunikasjonen med spesialisthelsetjenesten foregår i stor grad
via e-meldinger, og kommunen opplever at informasjon om pasient/bruker kommer som
forutsatt og at den er riktig. Nav har god dialog med rusbehandlingsinstitusjonene og bistår
sine brukere både før og etter behandlingsopphold.

Kommunene er lovpålagt å ha et tilbud om øyeblikkelig hjelp inkl. tilbud om døgnopphold for
pasienter med avklarte, men forverrede diagnoser. For personer med somatiske lidelser har
kommunene i Orkdalsregionen gått sammen og etablert SiO. For personer med ruslidelser og
psykiske lidelser er det ikke etablert tilsvarende tilbud, noe som tilsier at den enkelte kommune
må ivareta dette selv. I Hemne løses dette ved sengeplass på Hemne helsesenter og/eller
forsterkede hjemmetjenester for de personer med ruslidelser eller psykiske lidelser som har
slikt behov. Ved akutte situasjoner er det legevakt som er riktig instans for alle
pasientgruppene, enten ved Hemne legekontor eller LiO. Kommunen mangler en beskrivelse
av hvordan ansvar og oppgaver er fordelt med hensyn til øyeblikkelig hjelp døgnopphold for
personer med ruslidelser og psykiske lidelser i kommunen. Rådmannens høringssvar
tilkjennegir at det nå utarbeides slik prosedyre.
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1 Innledning
1.1 Bestilling
Kontrollutvalget i Hemne kommune fattet i sak 8/17 (18.1.17) følgende vedtak:

«Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon av samhandlingsreformen, med vekt
på:
•

Tilstrekkelig kapasitet og kostnadseffektivitet i tilbudet om øyeblikkelig hjelp og
utskrivningsklare pasienter.

•

Utnyttelse av potensialet i Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen.

•

Evne til å ivareta nye oppgaver inne rus og psykiatri.»

I samme vedtak ba man om at revisor kom tilbake til utvalget med prosjektplan og frist for
levering av rapport.

Revisor var til stede i utvalgets møte den 23.3 og orienterte om mulige innfallsvinkler og
problemstillinger for en forvaltningsrevisjon med tema samhandlingsreformen. Utvalget
diskuterte revisors forslag til innretning. Utvalget ønsket å fokusere på kommunens kapasitet
og kompetanse til å ta imot utskrivningsklare pasienter med psykiske lidelser og/eller
ruslidelser, og de ønsket undersøke hvorvidt kommunen har et tilfredsstillende tilbud om
øyeblikkelig hjelp (døgnopphold) for de samme pasientgruppene.

1.2 Om samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen ble innført i 2012 for å bedre samarbeid og samhandling mellom de
ulike instanser i helsetjenesten i landet. Regjeringen ønsket å utnytte helsekronene mer
effektivt, ved å søke løsning på tre hovedutfordringer i helsevesenet:
-

Pasienters behov for mer koordinerte tjenester,

-

Mer fokus på arbeid for å forebygge sykdom og

-

Den demografiske utvikling i samfunnet og de endringer dette medfører for det samlede
behandlingsbehov.

Samhandlingsreformen beskrives som en retningsreform, i den betydning at man over tid ville
innføre ulike tiltak, som til sammen ville svare på de utfordringer som foreligger. Reformen

omfattet behandling for både somatiske og psykiske lidelser. Fristen for at alle nødvendige
tiltak skulle være implementert var 1.1.20161.

Hovedgrep i reformen:
-

Det etableres en klarere pasientrolle, ved å utvikle helhetlige pasientforløp.

-

Det etableres en ny, framtidsrettet kommunerolle, der kommunene får større ansvar for
forebygging og bedre forutsetninger for å ivareta pasienter på et lavest mulig
omsorgsnivå.

-

Det etableres økonomiske incentiver2 for å nå reformens formål og

-

Spesialisthelsetjenesten skal bruke tiden på spesialisthelsetjenester.

Som ledd i reformen ble det vedtatt ny lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) i 2011. Ved
denne loven fikk kommunene ansvar for å fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale
og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller
lidelse, bidra til utjevning av sosiale helseforskjeller og bidra til å beskytte befolkningen mot
faktorer som kan ha negativ innvirkning på helsen.

I tillegg ble det vedtatt endringer i lov om kommunale helse og omsorgstjenester. For
kommunene er særlig lovens kap 3, 6 og 11 av interesse:
•

Kapittel 3 regulerer kommunenes ansvar for helse og omsorgstjenester,

•

Kapittel 6 regulerer samarbeidet mellom kommuner og regionale helseforetak og

•

Kapittel 11 regulerer finansiering og kommunenes betaling for bla utskrivningsklare
pasienter.

Samhandlingsreformen ble innført i 2012, som et 4-årig løp, og skulle være fullt ut implementert
i løpet av 2015. For kommunene betyr Samhandlingsreformen at det blir stilt høyere krav til
deres tilbud om helse- og omsorgstjenester. Selv om kommunene i lang tid har hatt krav på
seg om å yte øyeblikkelig hjelp, så stilles det gjennom reformen krav om at kommunen skal
kunne yte slik hjelp på døgnkontinuerlig basis. Planen var at kommunene skulle bygge opp
denne kapasiteten og kompetansen innen 1.1.16, og at de gjennom dette skulle kunne ta over

1 Ordningen med kommunal betaling for utskrivningsklare pasienter har omfattet somatisk sykdom. Pt er det gjennomført høring ift endring i
forskriften, slik at den også omfatter pasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert behandling (TSB) for rusmiddelavhengighet.
2 Kostnadene til implementering av Samhandlingsreformen ligger i rammetilskuddet til kommunene.

en større del av behandlingen av enkelte pasientgrupper3. Nasjonalt nettverk for
Samhandlingsreformen anbefalte at øyeblikkelig hjelp med døgnopphold ble etablert i
tilknytning til eksisterende legevakt/legevaktsamarbeid i kommunene.

Pasientene skal tilbakeføres til kommunene på et så tidlig tidspunkt som mulig, gitt at
kommunen kan yte forsvarlig behandling (LEON-prinsippet4). I den grad kommunene ikke har
kapasitet til å ta imot pasienter som lege i spesialisthelsetjenesten har skrevet ut fra sykehus,
så er kommunene pliktig å betale for døgnopphold til helseforetaket (pt ca 4600,- pr døgn).
Betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
behandling (rusinstitusjoner) er foreløpig ikke iverksatt, men vil trolig bli innført i løpet av 2018.

Forholdet mellom kommunene og det regionale helseforetaket er regulert av helse- og
omsorgstjenesteloven. Lovverket er tydelig på at samarbeidet skal tydeliggjøres gjennom
direkte avtaler mellom den enkelte kommune og det regionale helseforetaket. Hemne
Kommune og St. Olavs hospital HF inngikk den 14.03.12 overordnet samarbeidsavtale. Denne
er supplert med felles retningslinjer og særavtaler, for de enkelte felt. Blant annet er det
utarbeidet «Praktiske retningslinjer for samhandling ved innleggelse og utskrivning av
pasienter».

Kommunene i Orkdalsregionen og Rindal, Surnadal og Halsa kommune har etablert en
regional samhandlingsenhet (SIO) for å løse nye kommunale oppgaver som følger av
samhandlingsreformen. Samhandlingsenheten er etablert i tilknytning til LiO (Legevakten i
Orkdalsregionen) lokalisert ved St. Olavs Hospital, Orkdal Sykehus. Enheten omfatter en
sengepost, legevakt, administrasjon og fellesfunksjoner som kommunene har valgt å
samarbeide om.

1.3 Psykisk helse og rus i Hemne kommune
Kommunens tjenester til personer med psykiske lidelser er administrativt organisert inn i enhet
for pleie og omsorg. Enhetsleder for pleie og omsorg, og seksjonsleder i pleie og omsorg, er
de som har budsjett og personalansvar i Psykisk helsetjeneste. Tjenesten yter individuell

3 Direktoratet vurderer at dette i all hovedsak er pasienter med kroniske lidelser som bl.a. diabetes, lungesykdommer KOLS, astma og hjerte/karsykdommer som kan behandles i kommunehelsetjenesten. Videre antydes også at kreftpasienter med forverring av smerter kan være en slik
pasientgruppe (Kostnadsberegning ø-hjelp døgnopphold i kommunene, Notat 5.4.2011).
4 Laveste Effektive OmsorgsNivå

oppfølging og samtaler, utfører miljøarbeid, tilbyr individuell plan, og har ulike aktivitetstilbud
og kurs (malegruppe, kreativ gruppe, KID, ICDP).

Kommunens ansvar for personer med ruslidelser er i hovedsak lagt til Nav Hemne, der en del
av brukerne også mottar tjenester fra Pleie og omsorg. NAV skal ivareta kommunens oppgaver
etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen. Dette omfatter bl.a.
informasjon, råd og veiledning, herunder økonomisk stønad og midlertidig botilbud.
Administrativ organisering i kommunen er gjengitt i Figur 1.
Figur 1.

Administrativ organisering Hemne kommune

Kilde:
http://www.hemne.kommune.no/wwfil/114286/administrativt_organisasjonskart_hemne_kommune_pr_5615.pdf

2 Undersøkelsesopplegget
2.1 Avgrensing
I denne forvaltningsrevisjonen er det avgrenset mot å se på kommunens forbyggende
helsearbeid. Kontrollutvalget ønsket å se på Samhandlingsreformen i lys av tidlig og riktig
behandling

for

pasientene,

og

samhandling

mellom

primærhelsetjenesten

og

spesialisthelsetjenesten. Utvalget ønsker å fokusere på kommunens kapasitet og kompetanse
til å ta imot pasienter fra spesialisthelsetjenesten, med spesiell vekt på pasienter fra psykisk
helsevern

og

tverrfaglig

spesialisert

rusbehandling

(TSB)5.

Dette inkluderer

også

samhandlingen mellom kommunen og andre aktører i forbindelse med utskriving. I tillegg
ønsket utvalget å belyse om Hemne kommune yter et tilfredsstillende tilbud om øyeblikkelig
hjelp, med spesiell vekt på pasienter med psykiske helse- og rusmiddelproblemer.

2.2 Problemstillinger
Revisor har med bakgrunn i kontrollutvalgets bestilling formulert følgende to problemstillinger:
1. Har kommunen tilfredsstillende kapasitet og kompetanse for mottak av
utskrivningsklare pasienter fra psykisk helsevern og TSB?
o

Inkl. beskrivelse av de tiltak som er iverksatt med tanke for fremtidig
kommunestruktur

2. Har kommunen tilfredsstillende tilbud om øyeblikkelig hjelp (døgnopphold) for
pasienter med psykiske helse- og rusmiddelproblemer?
o

Inkl. beskrivelse av de tiltak som er iverksatt med tanke for fremtidig
kommunestruktur

5 De regionale helseforetakenes plikt til å tilby tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er hjemlet i spesialisthelsetjenesteloven § 2-1 a, første
ledd, nr. 5 og § 2-1 a fjerde ledd (lovdata.no). TSB omfatter tilbud om døgnbehandling, dagbehandling og polikliniske behandling, samt ambulante
tjenester.

2.3 Revisjonskriterier
Følgende kilder til revisjonskriterier er anvendt i denne forvaltningsrevisjonen:
•

Lov

om

kommunale

helse-

og

omsorgstjenester

m.m.

(helse-

og

omsorgstjenesteloven) m/forskrifter (Helse- og omsorgsdepartementet, 2011)
•

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen (sosialtjenesteloven)
(Arbeids- og sosialdepartementet, 2009)

2.4 Metode
I kapittel 3 er det belyst hvorvidt kommunen har kapasitet og kompetanse til å ta imot
utskrivningsklare

pasienter.

Dette

er

beskrevet

gjennom

data

fra

intervju

med

nøkkelinformanter i kommunens tjenesteapparat, data fra Kostra og innhentet statistisk
materiale fra kommunen.

I kapittel 4 er det undersøkt hvorvidt kommunen har et tilfredsstillende tilbud om øyeblikkelig
hjelp til pasienter men psykiske lidelser eller ruslidelser. Dette er beskrevet ved hjelp av data
fra intervju med leder for SiO og innhentet statistikk over kommunens bruk av tilbudet om
øyeblikkelig hjelp. Dette er supplert med dokumentasjon og intervjudata om kommunens bruk,
og ulike pasientgruppers bruk, av tilbudet.

Intervjuene er gjennomført ved bruk av en tematisk strukturert intervjuguide med spørsmål og
oppfølgingsspørsmål. Det er skrevet referat fra intervjuene, og referatene er godkjent av
informantene i etterkant.

Følgende intervju er gjennomført:
•

Oppstartsmøte, rådmann og kommunalsjef helse

•

Seksjonsleder Pleie og omsorg

•

Fagleder Psykisk helsetjeneste, kommunepsykolog

•

Fastlege Hemne legesenter

•

Psykiatrisk vernepleier, Psykisk helsetjeneste

•

Leder Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO)

•

Saksbehandlere Nav Hemne

3 Kompetanse og kapasitet
I dette kapittelet belyses situasjonen når det gjelder kommunens kompetanse og kapasitet til
å ta imot utskrivningsklare pasienter fra tverrfaglig spesialisert behandling for psykiske lidelser
og ruslidelser.

3.1 Revisjonskriterier
Ved innføringen av samhandlingsreformen ble det vedtatt at ansvaret for pasientbehandlingen
skulle fordeles mellom de statlige helseforetak og kommunene basert på LEON-prinsippet.
Prinsippet er utarbeidet av WHO (Verdens helseorganisasjon) og står for «Lavest Effektive
Omsorgsnivå». Poenget er at forebyggende og helsefremmende arbeid bør foregå i så nær
tilknytning til hjemmemiljøet som mulig, og at pasientene skal behandles på så lavt
omsorgsnivå som mulig. Dette prinsippet er førende for overføring av ansvar fra
spesialisthelsetjenesten til kommunal omsorg.

Etter Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) skal
kommunen sørge for at personer som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige og
forsvarlige helse- og omsorgstjenester (§3-1 og §4-1). Ansvaret omfatter alle pasient- og
brukergrupper.

Nødvendighets- og forvarlighetsbegrepet anses som rettslige standarder, der målestokken blir
lagt i forhold til en vurdering av nødvendig og forsvarlig kvalitet, omfang og tidspunkt/
tilgjengelighet. Basert på faglige, politiske og etiske betraktninger stilles kommunen ovenfor
en forventning om å drive virksomheten i tråd med det som anses som «god praksis», for å
oppfylle kravet til forsvarlighet. Det er fra myndighetenes side ikke etablert entydige kriterier
for hvilken standard kommunene har plikt på seg til å tilby. I siste instans vil fastleggelse av
forsvarlighetsnormen ligge til domstolene.

Etter helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 nr 5 og 6 skal kommunen tilby sosial, psykososial
og medisinsk habilitering og rehabilitering, samt helse- og omsorgstjenester, som
helsetjenester i hjemmet og plass i institusjon, herunder sykehjem, jf forskrift av 2011 om
kommunal helse- og omsorgsinstitusjon.

For krav knyttet til innholdet i kommunens tilbud om habilitering og rehabilitering gjelder forskrift
av 2011 om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator. Det stilles her krav til
at kommunen har en koordinerende enhet, for å sikre et helhetlig tilbud til pasienter og brukere
med behov for sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og rehabilitering.

Helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 stiller krav til innholdet i tjenestene, ved at «helse- og
omsorgstjenester som tilbys eller ytes etter loven her skal være forsvarlige». Det heter at
kommunen skal gi den enkelte pasient eller bruker et helhetlig og koordinert helse- og
omsorgstjenestetilbud, et verdig tjenestetilbud, og sikre tilstrekkelig fagkompetanse i
tjenestene.

Kravet til forsvarlige tjenester forankres i anerkjent fagkunnskap, faglige retningslinjer og
allmenngyldige samfunnsetiske normer. Forsvarlighetskravet innebærer at kommunen må
sikre at tjenestene holder tilfredsstillende kvalitet, ytes i tide og i tilstrekkelig omfang. Etter
uttalelser i Prop. 91 L (2010-2011) om helse- og omsorgstjenesteloven er det fra lovgivers
side i utgangspunktet lagt opp til profesjonsnøytrale lovkrav, det det er opp til den enkelte
kommune å sikre et forsvarlig tjenestetilbud, herunder tilstrekkelig fagkompetanse.

Tilsvarende krav til kommunens sosiale tjenester stilles i sosialtjenestelovens § 3. Her slås det
fast at slike tjenester skal ytes til alle som oppholder seg i kommunen. Videre slås det fast at
tjenestene skal være forsvarlige (§ 4) og at kommunen skal sørge for nødvendig opplæring for
kommunens personell i arbeids- og velferdsforvaltningen (§ 6).

Oppsummering av revisjonskriterier knyttet til utskrivningsklare pasienter fra psykisk helsevern
og TSB:
•

Kommunen skal ha et tilbud om sosial, psykososial eller medisinsk habilitering og
rehabilitering, og yte sosiale tjenester, til personer som oppholder seg i kommunen.

•

Kommunen skal tilby forsvarlige helse- og omsorgstjenester og sosiale tjenester,
herunder at tjenestene ytes med tilstrekkelig fagkunnskap

•

Kommunen skal utforme et helhetlig tjenestetilbud og tilby individuell plan til brukere
med behov for flere tjenester

3.2 Data
Under følger data fra revisors undersøkelser vedrørende kommunens kapasitet og
kompetanse til å ta imot utskrivningsklare pasienter fra tverrfaglig spesialisert behandling.

3.2.1 Kapasitet
I flere intervju som revisor har hatt med ulike deler av tjenesteapparatet i Hemne kommune,
så fremheves at pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser har et annet pasientforløp enn
somatiske pasienter. Èn av hovedforskjellene er at disse pasientgruppene i stor grad skrives

ut til eget hjem, og at institusjon (eller heldøgns omsorg) i liten grad er en del av det tilbudet
kommunen

stiller

etter

utskrivning6.

Tilsvarende

gjelder

at

henvisning

til

spesialisthelsetjenester innen rus og psykiatri i helt begrenset omfang skjer fra institusjon7.
Tilgjengelighet på institusjonsplasser eller omsorgsboliger har derfor i helt begrenset grad
betydning for kapasiteten knyttet til å gi et forsvarlig tjenestetilbud til disse pasientgruppene.
Psykisk helsetjeneste tilbyr individuell samtaleoppfølging, deltakelse i ulike aktivitets- og
kurstilbud i grupper, og tilbud om hjemmebesøk/miljøarbeid. For personer med ruslidelser så
følger Nav opp forhold som bolig, økonomi og aktivitet for å styrke arbeidslivstilknytningen. I
den grad ruslidelsen er kjent, så handler det om å motivere til og følge opp bruker ift eventuell
rusbehandling i spesialisthelsetjenesten. Begge tjenester utfører i hovedsak tjenester på
dagtid. Både personer med psykiske lidelser og personer med ruslidelser kan motta andre
tjenester fra kommunen, eksempelvis oppfølging fra hjemmesykepleie, miljøarbeidere,
hjemmehjelpere og personell ved Hemne helsesenter.

Ansatte i Psykisk helsetjeneste anslår at antallet pasienter som mottar tjenester fra dem i en
eller annen form er i størrelsesorden 250 personer. I intervju understrekes at dette kan være
personer som har hatt alt i fra enkeltkonsultasjoner og rådgivning til personer som krever
omfattende oppfølging. På spørsmål om ventetid mellom henvendelse til tjenesten fra en
person som ønsker hjelp, til at personen får komme inn til samtale, så går det ikke mer enn en
uke. De opererer ikke med ventelister i tjenesten. Nav forteller at situasjonen er tilsvarende i
deres tjeneste. Brukerne får avtale omtrent på dagen, og de opererer ikke med ventelister.
Saksbehandlerne anslår at det er et tjuetalls personer som i tillegg til andre utfordringer også
har en ruslidelse. På direkte spørsmål om de opplever utfordringer knyttet til kapasiteten i
tjenestene, så svarer alle at kapasiteten er tilfredsstillende.

Det finnes ikke god og tilgjengelig nasjonal statistikk knyttet til behovet for, eller kapasiteten
innen, tjenester for personer med psykiske lidelser eller ruslidelser i kommunene. Kapasiteten
i en tjeneste bør optimalt speile innbyggernes behov for den aktuelle tjenesten. I tabellen under
er det hentet ut data for bemanning i psykiske helsetjenester for 2016. Tabellen sammenstiller
tallene for Hemne kommune med kommunegruppen i Kostra, med øvrige kommuner i fylket
og landet unntatt Oslo. Vi ser av tabellen at Hemne kommune ligger høyt når det gjelder avtalte
årsverk av psykiatriske sykepleiere sammenlignet med kommunene i fylket og landet unntatt
Oslo, men at de ligger noe under øvrige kommuner i kommunegruppe 2. Tilsvarende ser vi at

6 Unntak er pasienter som faller inn under Kapittel 9 i helse og omsorgstjenesteloven.
7 Rådmannen opplyser i sitt høringssvar at henvisning til spesialisthelsetjenesten skjer hyppig for pasienter innen alderspsykiatri.

kommunene i kommunegruppe 2 scorer høyere på antall personer med videreutdanning i
psykisk helsearbeid, men at Hemne kommune fortsatt ligger over kommunene i fylket og landet
unntatt Oslo.
Tabell 1. Bemanning psykiske helsetjenester (2016) pr 10.000 innbyggere

Årsverk av psykiatriske sykepleiere
per 10 000 innbyggere
Antall personer med videreutdanning
i psykisk helsearbeid
per 10 000 innbyggere
Kilde: ssb.no/kostra

Hemne

K.gr 02

Sør-Tr.lag

Landet u/Oslo

5,9

6,3

3,5

4,6

9,4

10,5

8,3

9,0

Avtalte
årsverk
Personer

Tallene i tabellen over er for 2016. Gjennom oppstartsmøte med rådmannen og i intervju med
seksjonsleder pleie og omsorg er det gitt uttrykk for at psykisk helsetjeneste i kommunen er
ytterligere styrket i løpet av 2017, blant annet gjennom ansettelse av kommunepsykolog.
Tjenesten omfatter pr dato 5,8 årsverk. I tillegg er seksjonsleder pleie og omsorg sykepleier
med spesialutdanning i psykisk helsearbeid.

I Hemne kommune er det Nav som har ansvar for koordinering av tjenestetilbudet til personer
med ruslidelser. Saksbehandlere på Nav Hemne gir i intervju uttrykk for at kapasiteten ved
kontoret svarer opp det behovet som personer med ruslidelser har for hjelp og bistand i Hemne
kommune. Saksbehandlerne forteller at brukerne ikke primært oppsøker Nav fordi de har en
ruslidelse, men at det gjerne er økonomi eller andre behov som gjør at de kommer dit.
Ruslidelsen er gjerne noe som avdekkes gjennom samtaler og undersøkelser de foretar.
Kostra har ingen registreringer for Hemne kommune når det gjelder ressursbruk knyttet direkte
til personer med ruslidelser. Det er derfor vanskelig å sammenligne den ressursmessige siden
eller kapasiteten i tjenesten, målt mot andre kommuner eller landet for øvrig.

I tabellen under ser vi at Hemne kommune har relativt mye lavere utgifter til sosialtjenesten pr
innbygger i målgruppen enn både kommunegruppen, kommunene i fylket og landet unntatt
Oslo. Når det gjelder hvor mye av driftsutgiftene som prioriteres til råd, veiledning og
forebyggende arbeid, så jevner dette bildet seg ut. Tabellen under viser at Hemne kommune
prioriterer å bruke omtrent like mye penger på råd, veiledning og forebyggende arbeid som
kommunegruppe 2, og godt over øvrige kommuner i fylket og landet unntatt Oslo.

Tabell 2. Utgifter sosialtjenesten pr innbygger 20 – 66 år.
Netto driftsutgifter til sosialtjenesten
pr. innbygger 20-66 år, konsern
(kroner)
Netto driftsutg. til råd, veiledning og
sos.forebyggend arb. pr. innb,
20-66 år, konsern (kroner)
Andel netto driftsutgifter
råd, veiledning og
sos.forebyggend arb. av netto
driftsutgifter til sosialtjenesten
(prosent)
Kilde: ssb.no/kostra

Hemne

K.gr 02

Sør-Tr.lag

Landet u/Oslo

2 741

3 021

3 180

3 548

1 664

1 684

1 152

1 400

60,7

55,7

36,2

39,4

I tabellen over ser vi at Hemne kommune totalt sett har lavere driftsutgifter pr innbygger i
målgruppen og at kommunen bruker relativt sett bruker en større andel av sine driftsutgifter til
råd, veiledning og forebyggende arbeid. Mens Hemne bruker over 60 % av driftsutgiftene til
dette formålet, så bruker landet for øvrig under 40 %.

3.2.2 Kompetanse
I Psykisk helsetjeneste er det seks ansatte, hvorav fem i 100% stilling og èn i 80 % stilling. Det
er nylig opprettet en psykologstilling som også er fagleder for avdelingen. I tillegg er det ansatte
med kompetanse som psykiatrisk sykepleier, psykiatrisk vernepleier, ergoterapeut med
videreutdanning innen fysisk aktivitet og psykisk helse, psykiatrisk sosionom og hjelpepleier
med videreutdanning innen psykisk helse.

Det er krav til videreutdanning for ansatte samt at de deltar på faglige kurs innenfor deres
ansvarsområder, noe som etter seksjonsleder sin oppfatning blir gjennomført. Psykisk helse
og ansatte fra NAV (rus) deltar på kurs/konferanser sammen, bl.a. Rusfaglig forum og Nettverk
for psykisk helsearbeid i Sør-Trøndelag i regi Fylkesmannen med faglig påfyll. Både ansatte i
Psykisk helsetjeneste og seksjonsleder i Pleie og omsorg mener kommunen oppfyller kravet
til kompetanse innen Psykisk helsetjeneste.

I Nav er det ingen spesifikke krav til formalkompetanse om rus eller ruslidelser. Nav sin
hovedoppgave overfor brukerne er å sørge for at eventuelle behov for medisinsk behandling
av ruslidelser blir avklart. Dette er noe som skjer i samarbeid med lege og rusfaglig
kompetanse i spesialisthelsetjenesten. Nav sin hovedoppgave blir derfor å være veiviser til
riktig(e) tjeneste(r) og koordinere tjenestetilbudet til det beste for brukeren. Saksbehandlerne i
Nav gir uttrykk for at god forvaltningskompetanse, kunnskap om ulike tjenester og ytelser, er
den viktigste kompetansen de besitter. Nav driver ikke med rusbehandling, det er det
spesialisthelsetjenesten som gjør.

3.2.3 Helhetlig tjenestetilbud – samarbeid mellom tjenester
I intervju med de ulike kommunale tjenestene så fortelles det om flere typer samarbeid mellom
tjenestene. Det er formelle møtearenaer som dialogmøter mellom Nav og Psykisk
helsetjeneste et par ganger hvert år. Det er også tilsvarende møter mellom Psykisk
helsetjeneste, legetjenesten, skolehelsetjeneste, barnevern, PPT og skole. Seksjonsleder for
Psykisk helsetjeneste forteller videre at det er mange brukere innen psykisk helse som har
behov for koordinerte og helhetlige tjenester. Det er flest barn og unge som har individuell plan
med tilhørende ansvarsgrupper, samarbeidsmøter og koordinator. Kommunens ansatte innen
helse og omsorg samt oppvekst deltar her. Det er knyttet hyppige samarbeidsmøter til disse
brukerne. Det er flere pasienter innen psykisk helse og rus som har individuell plan.
Seksjonsleder for Pleie og omsorg viser til at det nok er en del voksne pasienter som ikke
ønsker at det utarbeides individuell plan. Dette bekreftes av saksbehandlere på Nav, som
mener at dette kan skyldes at de ikke ønsker å være i sentrum for alle tjenestenes
oppmerksomhet. De mener at brukerne kan oppleve det som ubehagelig å sitte i møte med
både Nav, Psykisk helsetjeneste, lege m.fl, og få all oppmerksomhet i en ansvarsgruppe eller
et samarbeidsmøte. Både ansatte ved Psykisk helsetjeneste og ansatte ved Nav understreker
at alle brukere med behov for flere tjenester fra kommunen får tilbud om individuell plan.

Saksbehandlerne ved Nav forteller at flertallet av deres brukere som er rammet av en
ruslidelse, også har en samtidig psykisk lidelse. De mener derfor at det er avgjørende at man
har god dialog med Psykisk helsetjeneste og lege. Hovedtyngden av samarbeidet som foregår
mellom tjenestene er derfor knyttet til den enkelte pasient/bruker. Alle de som er intervjuet i
forbindelse med forvaltningsrevisjonen har gitt uttrykk for at det er korte linjer og mye kontakt
mellom tjenestene i Hemne. Som eksempel på dette viser de ansatte på Nav til at ett av
kriteriene for å kunne starte utredning av en persons hindringer for å komme inn i arbeidslivet,
er å gi vedkommende status som under arbeidsavklaring. En slik status gir rett til
arbeidsavklaringspenger. For å kunne få arbeidsavklaringspenger, så må lege attestere
helsetilstanden til vedkommende. Allerede her er Nav i kontakt med lege og bruker gir
samtykke til at nødvendig informasjon kan utveksles. Her vil det kunne komme fram eventuelle
sykdommer/lidelser som vedkommende strever med. Videre undersøkelser kan medføre
behov for å snakke med andre tjenester, men saksbehandlerne understreker at dette skjer
etter samtykke og i forståelse med brukeren selv.

Både når det gjelder personer med psykiske lidelser og personer med ruslidelser, så kan det
være behov for spesialisthelsetjenester. Når det gjelder psykiske lidelser, så er det i hovedsak
Orkdal DPS og Østmarka som er aktuelle behandlingsinstitusjoner. Både lege og Psykisk

helsetjeneste har mulighet til å henvise til behandling i spesialisthelsetjenesten. Gjennom
intervju bekreftes det at kommunikasjon med spesialisthelsetjenesten fungerer godt via emeldinger. Dreier det seg om en hasteinnleggelse, så ringer man akutt-ambulant team ved
Orkdal DPS, som bistår i vurderingen av hvilket behandlingstilbud vedkommende har behov
for. Etter innleggelse vil det også kunne være behov for kontakt mellom primærhelsetjenestene
og behandlingsinstitusjonen. Både lege og Psykisk helsetjeneste bekrefter at de har samtaler
og møter med behandlingsinstitusjonen underveis i behandlingen, spesielt aktuelt er dette mot
slutten av et behandlingsopphold. Da er det et behov for å avklare hvilket tilbud vedkommende
skal

få

i

kommunen

etter

utskriving.

Når

pasienten

nærmer

seg

slutten

av

behandlingsoppholdet, så mottar kommunen e-melding om utskriving i tråd med
retningslinjene for samhandling.

Saksbehandlerne ved Nav bekrefter at samhandlingen med spesialisthelsetjenesten om
brukere med ruslidelser er god. For denne pasientgruppen er eksempelvis Lade
behandlingssenter en aktuell behandlingsinstitusjon. Når det gjelder rusbehandling, så er dette
primært avhengig av pasientens/brukerens ønske om behandling. Kommunen har på særlige
vilkår myndighet til å be om tvangsinnleggelse, men dette er sjelden brukt. I all hovedsak er
det lege som henviser til behandling på rusinstitusjon etter pasientens frivillige ønske om slik
behandling. Saksbehandlerne viser til at de har opplevd å måtte be om tvangsinnleggelse.
Gravide rusmisbrukere er en slik gruppe av pasienter hvor kommunen kan be om at tvang
vurderes. Saksbehandlerne viser til at de er involvert både ved innleggelse og underveis i
behandlingsløpet. De mener det er særdeles viktig at man får på plass de riktige rammene i
kommunen før utskriving. Slik de ser det, så handler det både om bolig og om et tilbud om
aktivitet. Det er derfor alltid møter med spesialisthelsetjenesten før utskriving, slik at de står
best mulig rustet når pasienten kommer hjem til kommunen. Selve kommunikasjonen med
behandlingsinstitusjonen opplever de som god. Kommunen sørger alltid for at pasienten som
blir utskrevet har en bolig, og at han/hun kommer i aktivitet. Blant annet viser de til et godt
samarbeid med Tekniske tjenester i kommunen, og at de er gode til å finne meningsfylte
oppgaver for disse personene etter behandling. Samarbeidet med Tekniske tjenester er et fast
arbeidsavklaringstilbud med lav terskel for å delta. I stor grad utføres forefallende arbeid og
vedlikehold for kommunen. Loven forutsetter at det stilles vilkår for å yte sosialstønad til
personer under 30 år, og det kan stilles samme vilkår overfor øvrige mottakere av slik stønad.
Nav stiller derfor vilkår om slik deltakelse for majoriteten av de som blir utskrevet. Om brukerne
greier å holde seg rusfri over noe tid, så kan man vurdere annen type utprøving og
arbeidspraksis. Dette er såpass sterk motivasjon at brukerne går med på å levere jevnlige
prøver for å bevise at de er rusfrie.

3.2.4 Tiltak for framtidig kommunestruktur
I alle intervju har revisor spurt informantene om det er iverksatt tiltak med hensyn til framtidig
kommunestruktur innenfor deres tjeneste. Både i Psykisk helsetjeneste, ved legesenteret og
ved Nav vises det til at det så langt ikke er iverksatt tiltak eller diskutert framtidig organisering
av egen tjeneste. Fastlege ved Hemne legekontor forteller at det er kommet en invitasjon fra
rådmannen om å delta i en gruppe i forbindelse med kommunereformen. Legene har foreløpig
ikke drøftet eller svart på henvendelsen fra kommuneledelsen. Fastlege er heller ikke kjent
med hvilket arbeid denne arbeidsgruppen skal gjennomføre8.
Fellesnemnd - ny kommune Halsa - Hemne – Snillfjord tok i sitt møte den 23.10.17
foreliggende prosjektplan for gjennomføring av kommunesammenslåing til orientering. I planen
var det skissert oppstart av arbeidsgrupper innen ulike tjenesteområder mot slutten av 2017,
deriblant Helse og omsorg. Kommunalsjef Helse, omsorg og familie i Hemne ble oppnevnt
som ansvarlig for arbeidsgruppens arbeid. Fellesnemnda har også etablert et delprosjekt for
sammenslåing av Nav, hvor det pt arbeides inn mot Nav på fylkesnivå.

3.3 Revisors vurdering
Kommunen er lovpålagt å yte nødvendig helsehjelp til de personer som har psykiske lidelser
og ruslidelser, og som oppholder seg i kommunen. Dette betyr også at kommunen må
dimensjonere sitt tjenestetilbud ut ifra at de skal kunne yte helsetjenester til pasienter som er
utskrivningsklare fra spesialisthelsetjenesten. Revisors undersøkelser viser at kommunen har
en fungerende Psykisk helsetjeneste som yter tjenester personer med psykiske lidelser i et
tilfredsstillende omfang. Tilsvarende synes personer med ruslidelser å bli ivaretatt gjennom
Nav Hemne sine tjenester, i tett samarbeid med pleie og omsorgstjenestene i kommunen og
behandlingsinstitusjonene.

Det er en forutsetning for å kunne yte forsvarlige helsetjenester ihht lovkrav, at disse blir utført
med tilstrekkelig fagkunnskap. Ved Psykisk helsetjeneste arbeider kun personale med
fagutdanning innen relevante fagområder, og hvor samtlige har videreutdanning eller faglig
fordypning innen psykiatri eller psykologi. Tjenesten er nylig styrket gjennom ansettelse av
egen kommunepsykolog i 100 % stilling. Ved Nav Hemne har saksbehandlerne allsidig
formalkompetanse og variert erfaringsbakgrunn. Kommunen sørger for at saksbehandlerne
deltar på kurs, seminar og konferanser innen rus og ruslidelser er tema. Revisor vurderer
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Se også rådmannens høringssvar om utvikling i dette arbeidet.

derfor at tjenester til pasienter med psykiske lidelser og pasienter med ruslidelser utføres med
nødvendig kompetanse.

Kommunene er lovpålagt til å gi et helhetlig tjenestetilbud til pasienter med behov for flere
tjenester. De undersøkelser som er gjort tyder på at det samarbeides mellom kommunale
tjenester både på tjenestenivå og på pasient-/brukernivå. Det framheves at det er korte
kommunikasjonslinjer og lett å ta kontakt. Ingen av de ansatte som revisor har intervjuet kan
vise til at det er spesielle utfordringer knyttet til samarbeidet, verken på tjenestenivå eller i
forhold til enkeltbrukere/pasienter. Alle brukere/pasienter som mottar flere tjenester får tilbud
om individuell plan. Revisor vurderer derfor at kommunen ivaretar sitt helhetlige ansvar overfor
pasienter med psykiske lidelser og/eller ruslidelser.

Både lege og ansatte i Psykisk helsetjeneste bekrefter at kommunikasjonen med
spesialisthelsetjenesten er god knyttet til henvisning/innleggelse, i behandling og ved
utskrivning. E-meldingssystemet fungerer og tjenestene får i all hovedsak nødvendig
informasjon om utskrivningsklare pasienter. Saksbehandlere ved Nav er av samme oppfatning
som lege og Psykisk helsetjeneste. Revisor vurderer derfor at kommunikasjonen mellom
spesialisthelsetjenesten og de kommunale tjenestene fungerer som forutsatt

Revisor vurderer på bakgrunn av undersøkelsene som er foretatt at kommunen har
tilfredsstillende kapasitet og kompetanse til å ivareta ansvaret for å yte helsehjelp til personer
med psykiske lidelser og ruslidelser. Tjenestene, lege, Psykisk helsetjeneste og Nav synes å
være tilstrekkelig informert og involvert ved når pasienter skrives ut fra behandling i
spesialisthelsetjenesten. De ansatte i tjenestene synes i liten grad å være involvert i prosesser
knyttet til kommunesammenslåing på dette tidspunktet.

4 Øyeblikkelig hjelp
I dette kapittelet gjengis revisors undersøkelser knyttet til kommunens tilbud om øyeblikkelig
hjelp (døgnopphold) for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser.

4.1 Revisjonskriterier
Kommunen har plikt til å yte øyeblikkelig hjelp etter §3-5 i helse- og omsorgstjenesteloven.

Kommunen skal også sørge for tilbud om døgnopphold for helse- og omsorgstjenester til
pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Foruten en forsvarlig
legevaktsordning, må derfor kommunen kunne tilby en mulighet for at pasienter med
behov skal kunne få opphold i institusjon og få behandling av kvalifisert personell. Vanlige
kriterier for øyeblikkelig hjelp døgnopphold er at pasientens diagnose er kjent, at tilstanden
er forverret, og at det er behov for et midlertidig styrket tilbud om behandling.

4.2 Data
I denne delen av kapittelet gjengis data og funn fra revisors undersøkelser vedrørende tilbudet
om øyeblikkelig hjelp for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser.

4.2.1 Øyeblikkelig hjelp - legevakt
Legene ved Hemne legesenter er legevakt i kommunen på dagtid alle virkedager mellom kl
08.00 og kl 15.30. Legevakten i Orkdalsregionen (LiO) ivaretar legevaktansvaret på
kveld/natt/helg og høytidsdager. Fastlege ved Hemne legesenter viser til at legevaktansvaret
går på skift mellom alle legene ved legesenteret, og at ansvarlig legevaktlege har eget
samband med AMK-sentralen og må være klar til å dra ut på kort varsel. For øvrig er dagene
for alle legene ved legesenteret organisert slik at èn av disse alltid kan betjene pasienter som
har behov for øyeblikkelig hjelp, og som kommer seg til legesenteret. Avhengig av hvordan
AMK-sentralen har vurdert det akutte behovet for legehjelp og pasienttransport, så vil
legevaktlege også kunne oppleve at ambulanse og luftambulanse er beordret ut til skadested
eller pasient.

Legene ved Hemne legesenter inngår også i turnustjeneste ved LiO, og fastlege som ble
intervjuet har også tatt vakter ved Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO). Fastlege
opplever at LiO fungerer i tråd med intensjonene og at tilbudet er kjent og forutsigbart for
innbyggerne i Hemne. I følge fastlege er legevakttilbudet både ved legesenteret og ved LiO
like tilgjengelig for personer med psykiske lidelser og ruslidelser, som for personer med
somatisk sykdom.

4.3 Øyeblikkelig hjelp – døgnopphold
Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen (SiO) ble etablert i 20129 for å ivareta kommunenes
ansvar for øyeblikkelig hjelp døgnopphold, og SiO yter i dag helsetjenester til
samarbeidskommunene gjennom en kommunal akutt døgnsengepost (KAD). Kommunene er
lovpålagt å tilby døgnopphold for pasienter med kjente, men forverrede diagnoser. Tilbudet om
døgnopphold har fram til 1.1.17 ikke omfattet pasienter med psykiske lidelser og/eller
ruslidelser. De samarbeidende kommunene i SiO har vurdert, og bedt om en utredning knyttet
til, muligheten for å etablere et tilbud om døgnopphold for personer med psykiske lidelser og
ruslidelser ved SiO. Leder for SiO viser i intervju til at kommunene ideelt sett burde hatt et slikt
tilbud virksomt allerede ved inngangen til 2017. Det har vært noe usikkerhet knyttet til hva som
faktisk er kommunens forpliktelser i et slikt tilbud, og hva som kan være en hensiktsmessig
løsning.

Arbeidsgruppen som har gjennomført utredning om tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold
for pasienter med psykiske lidelser og/eller ruslidelser, har søkt å besvare følgende spørsmål:
•

Hvem er pasienten som skal omfattes av dette tilbudet?

•

Hva er medisinsk forsvarlig i forhold til legetilsyn, og hvordan kan man bruke
eksisterende lokale tilbud?

•

Hva

er

kommunens

sørge-for-ansvar,

og

hva

er

grensesnittet

mot

spesialisthelsetjenesten?
•

Hvem skal ha henvisningsrett til et slikt tilbud?

Med bakgrunn i at disse pasientgruppene har andre pasientforløp og i stor grad får dekket sitt
behov for helsetjenester pr i dag, så konkluderer arbeidsgruppen på følgende måte:

«Mandatet for dette arbeidet var å se på hvordan man kan organisere tjenestetilbudet til
brukere med rus og psykiatri utfra at kommunene har en plikt til å ha et døgntilbud når dette er
nødvendig og hensiktsmessig.

Arbeidsgruppen ser at et slikt tilbud handler om mere enn å kunne tilby en seng. I første
omgang handler det om å dekke omsorgsbehovet pasienten har, hva som vil være riktig tiltak
vil være et resultat av pasientens funksjon og ressurser. Som prinsipp så vil det å finne
løsninger i brukerens hjem være å foretrekke, men i de tilfeller det ikke er aktuelt vil det være
aktuelt å vurdere korttidsavdeling i kommunal institusjon eller annet relevant tilbud.

9 av kommunene Agdenes, Frøya, Halsa, Hemne, Hitra, Meldal, Orkdal, Rennebu, Rindal, Skaun, Snillfjord og Surnadal.

For så sikre medisinsk forsvarlighet må det utarbeides rutiner for hvordan man skal benytte
legevakt utenfor fastlegens åpningstid, og det bør utarbeides rutiner for samarbeidet mellom
legevakt og spesialisthelsetjenesten. Arbeidsgruppen ser også at det kan ressurseffektivt at
det samarbeides med å planlegge og gjennomføre kompetansetiltak for hjemmetjenestene og
kommunale institusjoner.

Organisering av tjenestene til brukere med rus og psykiatri er ulik i kommunene, men her bør
hver kommune se på hva man kan gjøre for å sikre at tjenestene har tilstrekkelig kapasitet til
å jobbe forebyggende for å hindre funksjonsfall hos kjente brukere og til å kunne mobilisere
utover normalarbeidsdag når det oppstår et akuttbehov.»

I utredningen antydes det at kommunene kan tenkes å ivareta sørge-for ansvaret overfor disse
pasientgruppene gjennom å tilby opphold på 1 – 3 døgn i trygge omgivelser (medisinsk
forsvarlig) og at kommunene må ha en funksjon som ivaretar dette ansvaret på
døgnkontinuerlig basis (24/7). I intervju bekrefter leder for SiO at kommunen må ha tilgjengelig
kompetanse, sengekapasitet og et bemannet kontaktpunkt i kommunen. Dette kontaktpunktet
må ha tilgang til nødvendige opplysninger om pasient og kompetanse til å vurdere behovet for
øyeblikkelig hjelp døgnopphold.

Fra årsrapporten til SiO for 2016 kan man lese at av 691 innleggelser ved SiO sengepost, så
er det to innleggelser som er relatert til psykiske problemer, og to innleggelser i forhold til
psykososiale eller sosiale problemer. Dette bekrefter at sengeposten i all hovedsak er
forbeholdt pasienter med somatisk sykdom (se tabell 3 på neste side).

Fastlege ved Hemne legesenter og ansatte ved Psykisk helsetjeneste bekrefter at pasienter
med psykiske lidelser og ruslidelser i all hovedsak får nødvendig helsehjelp i kommunen eller
blir innlagt i spesialisthelsetjenesten. Lege viser til at det i sjeldne tilfeller kan være behov for
et tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold for pasienter i disse pasientgruppene. Da har
kommunen valgt å utnytte ledig kapasitet ved helsesenteret til dette formålet. Lege
eksemplifiserer dette med pasienter som eksempelvis er dehydrert og trenger tilførsel av
væske. Dette kan man gi på en forsvarlig måte på helsesenteret, og man unngår dermed
innleggelse i spesialisthelsetjenesten. Leder for psykisk helse bekrefter overstående og sier at
det er døgnvakt ved helsesenteret som kan legge øyeblikkelig til rette for henvendelser og
mottak av pasienter med behov for dette.

Tabell 3. Antall innleggelser på SiO fordelt på diagnosegrupper (2016)

Kilde: Årsrapport SiO 2016

Revisor er ikke blitt forelagt dokumentasjon for avtaler, rutiner eller retningslinjer i Hemne
kommune for hvordan øyeblikkelig hjelp døgnopphold for personer med psykiske lidelser eller
ruslidelser skal sikres. I intervju tilkjennegir lege og leder for SiO at øyeblikkelig hjelp gis
gjennom legevakt, og at det er behandlende lege som må vurdere hva som er et forsvarlig
medisinsk tilbud til den aktuelle pasienten.

4.3.1 Tiltak for framtidig kommunestruktur
Leder ved SiO tilkjennegir i intervju at samarbeidskommunene ikke har besluttet hvordan de
vil håndtere sørge-for ansvaret for øyeblikkelig hjelp døgnopphold overfor disse
pasientgruppene. Endring i kommunestruktur vil i mindre grad påvirke behovet for helsehjelp,
men det kan endre organisering og deltakerstruktur i SiO. I de øvrige kommunale tjenestene
er det ikke drøftet hvordan en sammenslått kommune vil organisere dette tilbudet.

4.4 Revisors vurdering
Øyeblikkelig hjelp i Hemne kommune er ut i fra revisors undersøkelser organisert i tråd med
kommunenes plikt til å yte slike tjenester. Legevaktsordningen, der fastlegene er legevakt alle
virkedager mellom 08.00 og 15.30 og LiO har øvrig legevaktansvar, er en kjent og forutsigbar
tjeneste for kommunens innbyggere. Tilbudet om øyeblikkelig hjelp omfatter både somatisk
sykdom, psykiske lidelser og ruslidelser. Revisor vurderer derfor at alle pasientgrupper har et
forsvarlig og likeverdig tilbud om øyeblikkelig hjelp.

Kommunen er også forpliktet til å sørge for øyeblikkelig hjelp med mulighet for døgnopphold
for personer med kjente diagnoser og forverret helsetilstand. I forhold til pasienter med
somatisk sykdom så er dette løst gjennom SiO. Fra 1.1.17 har kommunene tilsvarende
forpliktelse overfor pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser. På grunn av annet
pasientforløp har behovet for denne typen helsehjelp vært marginal. Utredning fra SiO om
etablering av slikt tilbud, med døgnkontinuerlig bemanning, synes å peke i retning av at
kommunene selv kan ivareta disse pasientgruppene på en forsvarlig måte. Etablering av en
ansvarlig funksjon med døgnkontinuerlig bemanning, tilgang til pasientdata og seng i nærhet
til helsepersonell vil kunne tilfredsstille lovens krav. I intervju går det fram at dette er tilnærmet
den løsning som er valgt i enkelte tilfeller i kommunen. Revisor vurderer at kommunen pr i dag
yter forsvarlig helsehjelp til disse pasientgruppene, men at prosedyrer for øyeblikkelig
helsehjelp døgnopphold ikke er på plass. Revisor registrerer at kommunen er i prosess med
øvrige kommuner i SiO-samarbeidet.

5 Høring
I tråd med revisjonsforskriften § 8 ble et utkast til rapport oversendt fylkesrådmannen for
uttalelse. Høringssvaret (se vedlegg 1) og dialog omkring dette, har medført endringer i
ordlyden i revisors vurderinger og konklusjon. Revisors vurdering av data under problemstilling
2 er endret for det som omhandler øyeblikkelig hjelp døgnopphold.

I foreløpig rapport vurderte revisor at pasientene fikk forsvarlig helsehjelp, men at kommunen
ikke hadde noe døgnkontinuerlig bemannet kontaktpunkt for denne tjenesten og at det manglet
en beskrivelse av ansvar og oppgaver knyttet til et slikt tilbud. I dialog omkring kommunens
høringssvar (se vedlegg 2) er det framkommet opplysninger som tilsier at kommunen har et
slikt kontaktpunkt og at tjenestene ivaretar ansvaret for øyeblikkelig hjelp døgnopphold også
for disse pasientgruppene. Revisor konkluderer derfor at kommunen ivaretar sitt lovpålagte
ansvar, men at det mangler en beskrivelse av ansvar og oppgaver knyttet til dette.

6 Konklusjoner og anbefalinger
I denne forvaltningsrevisjonen er det søkt å belyse følgende to problemstillinger:
1. Har kommunen tilfredsstillende kapasitet og kompetanse for mottak av utskrivningsklare
pasienter fra psykisk helsevern og TSB?
2. Har kommunen tilfredsstillende tilbud om øyeblikkelig hjelp (døgnopphold) for pasienter
med psykiske helse- og rusmiddelproblemer?

For begge problemstillinger var kontrollutvalget opptatt av hvilke tiltak kommunen hadde
iverksatt med tanke på ny kommunestruktur. Med bakgrunn i de undersøkelser som er gjort,
så konkluderer revisor med at kommunen har tilfredsstillende kapasitet og kompetanse for å
ta imot utskrivningsklare pasienter fra psykisk helsevern og TSB. Tilbudet om øyeblikkelig hjelp
døgnopphold synes i praksis å være på plass i tråd med lovens krav, men det foreligger ingen
beskrivelse av hvordan kommunen har fordelt ansvar og oppgaver for dette tilbudet. Revisor
har ingen indikasjoner på at pasienter med behov for et slikt tilbud, ikke mottar forsvarlig
helsehjelp.

Revisor anbefaler rådmannen:
-

å sørge for at kommunen utarbeider en beskrivelse av tilbudet om øyeblikkelig hjelp
døgnopphold for pasienter med psykiske lidelser og ruslidelser
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Forslag - Plan for selskapskontroll 2017-2018
Saksutredning
Kontrollutvalget har tilgjengelig ressurs for 2018 til bestilling av forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll.
Gjeldene planer ligger vedlagt saken. Av de prioriterte områder, er det kun bestilt og
gjennomført en forvaltningsrevisjon fra gjeldende planer.
I plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 er internkontroll og avvikshåndtering gitt andre
prioritet. I planen står følgende:
For å kunne gjennomføre politiske vedtak, og for å kunne sikre at kommunen tilbyr de
tjenester den skal er det nødvendig med et system for styring og kontroll av
virksomheten. Rådmannen er ifølge kommuneloven § 23 nr. 2 pålagt å sørge for at
kommunen er underlagt betryggende kontroll, og det er en klar forventning om at
internkontrollen skal være risikostyrt. I Hemne har rådmannen i flere år hatt fokus på
innføring av et system for internkontroll og avvikshåndtering som en del av et helhetlig
styringssystem. Erfaring er likevel at det er stor forskjell på hvorvidt enheten i kommunen
benytter systemet for avvikshåndtering. Det kan også være nyttig å vurdere hvorvidt
oppfølging av avvik gjøres etter hensikten, og hvordan dette påvirker internkontrollen og
styringssystemet som helhet.
I plan for selskapskontroll 2017-2018 er Svanem AS gitt første prioritet. I planen står
følgende:
Selskapet er en vesentlig investering for Hemne kommune, og spiller en viktig
samfunnsrolle. Hemne kommune er den dominerende eieren i selskapet, som er
kommunalt heleid. Markedet opererer også til dels i et marked som har blitt mer
utfordrende de siste årene. Ordfører har vært daglig leder for selskapet, og står fortsatt
oppført som dette i Enhetsregisteret. Assisterende rådmann er styreleder. Disse
forholdene betinger også en ekstra aktsomhet for habilitetsspørsmål som kan være
aktuelt å vie spesiell oppmerksomhet i en kontroll av eierstyringen.
For øvrige prioriterte og uprioriterte prosjekt vises det til vedlagte planer.
Sekretariatet vil i denne sammenheng trekke frem henvendelsen vedrørende
selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS. Kontrollutvalget har behandlet
denne henvendelsen tidligere i sak 24/17. Denne prosessen vil ta fortsatt noe tid da flere
kontrollutvalg i øvrige eierkommuner enda ikke har fattet noe vedtak om deltakelse i et slikt
prosjekt. Videre må de samme eierkommunene som ikke er deltakere i Revisjon Midt-Norge
SA, be sine respektive kommunestyrer om midler til å delta i en slik revisjon.
Med bakgrunn i dette, er det sekretariatets anbefaling, at utvalget bestiller et prosjekt som
benytter noe av tidsressursen for 2018 samt noe av tidsressursen for 2019. Hensikten er at
utvalget kan bestille et prosjekt med hensiktsmessige rammer, samtidig som at utvalget ikke

avskjærer seg selv fra å bli med på en felles selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre
Havn IKS.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at utvalget bestiller en forvaltningsrevisjon eller selskapskontroll i tråd
med vedtatte planer. Sekretariatet vil likevel understreke at utvalget har fått delegert
myndighet av kommunestyret til å foreta endringer i planperioden. Dette medfører at utvalget
kan bestille et prosjekt som er uprioritert eller ikke står i plan, om dette er ønskelig. Utvalget
må videre vurdere hvordan ressurs for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll skal benyttes.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018

Hemne kommune
Vedtatt i kommunestyret 1.11.2016 i sak 89/16

1 Om forvaltningsrevisjon
I henhold til kommuneloven § 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at
…kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.
Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning
foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger.
Dette innebærer et ansvar for kontrollutvalgene, for at følgende oppgaver utføres:
o
o
o

regnskapsrevisjon
forvaltningsrevisjon
selskapskontroll

Forvaltningsrevisjonens innhold er utdypet i forskrift om revisjon § 7 første ledd:
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak
og forutsetninger. Herunder om
a)
forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med kommunestyrets
vedtak og forutsetninger,
b)
forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt
på området,
c)
regelverket etterleves,
d)
forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
e)
beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med
offentlige utredningskrav
f)
resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets
forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.
Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et viktig verktøy for kommunens øverste politiske organ for
å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som oppnås.

1.1 Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon
Kommunestyret er oppdragsgiver for forvaltningsrevisjonen. For å sikre at den revisjonen som
utføres er i tråd med kommunestyrets ønsker og behov, skal dette i følge kontrollutvalgsforskriften §
10 vedta en egen plan for forvaltningsrevisjon, hvor det angis prioriteringer for en gitt periode:

§ 10. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av
året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan for
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller
fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i
planperioden.
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller
fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å
identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og virksomheter.
Denne planen er utarbeidet for perioden 2012-2013. Kontrollutvalget vil underveis i perioden
eventuelt vurdere om det må gjøres omprioriteringer, eller om planen må oppdateres.

Denne planen er basert på dokumentet overordnet analyse, utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariat
Midt-Norge IKS.

1.2 Gjennomføring av forvaltningsrevisjonene
Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge IKS. De vil stå for den praktiske utføringen av
forvaltningsrevisjonsprosjektene. Prosjektene utføres i tråd med kommuneloven § 78, forskrift om
revisjon i kommuner og fylkeskommuner og RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon vedtatt av
Norges Kommunerevisorforbund.
Kontrollutvalget vedtar med bakgrunn i planen mer konkrete bestillinger av prosjekter, og følger opp
disse overfor revisjonen. Kontrollutvalget gis anledning til å fravike planen, dersom de finner det
nødvendig. I så tilfelle rapporteres det om eventuelle endringer til kommunestyret.

1.3 Oppfølging og rapportering
I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til kontrollutvalget om
resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er kontrollutvalget tillagt ansvar for å
rapportere om sitt arbeid til kommunestyret. Kontrollutvalget legger normalt rapport for det enkelte
prosjekt fortløpende frem for kommunestyret, i tillegg til at den samlede aktiviteten innenfor
forvaltningsrevisjon omtales i kontrollutvalgets årsmelding.

2 Prioriterte områder i planperioden
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 mange områder i analysen som kan være aktuelle, men kontrollutvalget har ut fra
en helhetsvurdering valgt tre prioriterte prosjekter i tillegg til noen andre prosjekter som trekkes
fram som aktuelle men ikke er 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
utforming av prosjektene.

Område
Samhandlingsreformen

1

Samhandlingsreformen er en omfattende reform som medfører en vesentlig omstilling av
det kommunale helsetilbudet, med endringer både internt og i samhandlingen med
eksterne enheter. Kommunen rapporterer å ha håndtert oppgavene godt, men skjerpede
krav til evne til raskt mottak setter større press på kommunens apparat. Samtidig er alle
områder i kommunen under sterkt økonomisk press. Det stilles også spørsmål ved hvorvidt
kommunen klarer å dra tilstrekkelig nytte av samarbeidet gjennom Samhandlingsenheten i
orkdalsregionen. I 2017 forventes også ansvaret i samhandlingsreformen å bli utvidet til å
omfatte pasienter i rus og psykiatri, og det kan være interessant å avdekke om kommunen
har tilstrekkelig beredskap til å møte dette.
Internkontroll og avvikshåndtering

2

For å kunne gjennomføre politiske vedtak, og for å kunne sikre at kommunen tilbyr de
tjenester den skal er det nødvendig med et system for styring og kontroll av virksomheten.
Rådmannen er ifølge kommuneloven § 23 nr. 2 pålagt å sørge for at kommunen er underlagt
betryggende kontroll, og det er en klar forventning om at internkontrollen skal være
risikostyrt. I Hemne har rådmannen i flere år hatt fokus på innføring av et system for
internkontroll og avvikshåndtering som en del av et helhetlig styringssystem. Erfaring er
likevel at det er stor forskjell på hvorvidt enheten i kommunen benytter systemet for
avvikshåndtering. Det kan også være nyttig å vurdere hvorvidt oppfølging av avvik gjøres
etter hensikten, og hvordan dette påvirker internkontrollen og styringssystemet som helhet.
Kommunen som barnehagemyndighet

3

Kommunen har ansvar for å sikre at barn får et godt og forsvarlig barnehagetilbud. Dette
innebærer godkjenning av både egne og private barnehager i kommunen og tilsyn med
disse. Dette skal bidra til at barnehagene oppfyller barnas rettigheter, overholder sentrale
regelverk og gjennom dette opprettholder kvaliteten på tilbudet. Fylkesmannen fant i tilsyn i
2015 at kommunen ikke overholdt sitt ansvar for tilsyn som barnehagemyndighet. Når
kommunen har hatt tilstrekkelig tid til å få på plass et slikt system kan det være aktuelt å
gjennomføre forvaltningsrevisjon for å se om kommunen oppfyller sitt ansvar på området.

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
Offentlige organer er underlagt et omfattende regelverk for anskaffelser som skal forebygge
misligheter, bidra til effektiv utnyttelse av fellesskapets ressurser og hindre
konkurransevridning ved offentlige innkjøp. Å ivareta dette på en god måte krever
kompetanse og kunnskap på ulike nivåer i kommunen, og risikoen for økonomiske tap og tap
av omdømme er stor dersom det begås feil. Det har i tidligere forvaltningsrevisjoner vært
avdekket svakheter på området, og Hemne kommune er som en kommune med begrensede
administrative ressurser sårbar. Det kan derfor være hensiktsmessig med ny kontroll av om
kommunens kompetanse, rutiner og praksis på området nå er gode nok.
Nav
Nav-reformen fra 2006 medførte store endringer i organiseringen av arbeids- og
velferdsforvaltningen, med opprettelse av Nav-kontorer som administrerer både
kommunale og statlige ordninger. Nav Hemne er vertskommune også for et interkommunalt
samarbeid med Snillfjord. Blant kommunale tjenester som ligger under Nav kan særlig
innsats mot ungdom, gjeldsrådgivning, langtidsmottakere av sosialstønad og arbeid overfor
mennesker med rusproblemer være viktige temaer. Et eventuelt slikt prosjekt kan gå inn på
ett eller flere av disse. I tillegg kan det være interessant å vurdere hvorvidt det statligkommunale samarbeidet og samarbeidsordningen med Snillfjord fungerer etter hensikten.
Omdømme og attraktivitet
Som mange andre distriktskommuner har Hemne kommune over tid hatt utfordringer med
rekruttering av kompetanse i ulike samfunnssektorer, og selv om kommunen nå har hatt en
liten befolkningsøkning har kommunen fortsatt behov for å tiltrekke seg nye innbyggere.
Befolkningsframskrivninger tyder også på at Hemne kan stå foran en periode med sterkt
økende gjennomsnittsalder i befolkningen. Kommunen har en oppgave å spille i å styrke
kommunens attraktivitet som bostedskommune og drive et målrettet arbeid for å forbedre
kommunens omdømme. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt kan for eksempel vurdere i hvor
stor grad kommunen jobber helhetlig og målrettet med dette og oppfyller ambisiøse mål i
kommuneplanen.
Dispensasjoner og ulovlighetsoppfølging
Kommunen har ansvar for arealplanlegging gjennom kommuneplanens arealdel og
reguleringsplaner for de enkelte områder. Disse planene skal ivareta en rekke hensyn,
deriblant en helhetlig samfunnsutvikling, gode bomiljø, bærekraftig utvikling og viktige
naturverdier. Kommunen har anledning til å gi dispensasjoner fra planer der disse ikke setter
planenes hovedhensyn til side. I tillegg til der det gis dispensasjoner skjer det avvik fra
planene der det ikke søkes, eller ikke bygges i tråd med de tillatelser som er gitt. Ulovlig
bygging kan for eksempel føre til at naboer eller naturverdier blir skadelidende. Det kan
være nyttig å få en vurdering av hvorvidt kommunen har en god praksis når det gjelder
hvordan og hvorvidt dispensasjoner fra planer gis og hvorvidt det avdekkes og følges opp
med sanksjoner når planformål brytes uten at dispensasjoner er gitt.

Plan for selskapskontroll 2017-2018

Administrativt utkast
Hemne kommune

1 Selskapskontroll
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens
interesser i selskaper m.m.1
Kommunens interesser omfatter eierskap i selskapsformene; aksjeselskap(AS),
allmennaksjeselskap(ASA), interkommunale selskap (IKS), interkommunale samarbeid,
samvirkeforetak og andre selskaper med begrenset ansvar. Planen for selskapskontroll
omfatter alle selvstendige virksomheter der kommunen har et eierskap eller interesser
med tydelig karakter av eierskap som stiftelser og foreninger.

1.1 Plan for selskapskontroll
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året
etter at kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av
selskapskontroll. Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eierskap
ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for
selskapskontroll på de ulike sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal vedtas av
kommunestyret som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.2
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av
eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om
den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan
også omfatte forvaltningsrevisjon.3
I likhet med plan for forvaltningsrevisjon hviler det på kontrollutvalget å fremme forslag
om plan til selskapskontroll, mens det er kommunestyret eller fylkestinget som vedtar
planen.
Denne planen er basert på en risiko- og vesentlighetsanalyse gjennomført av
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS, felles for kontrollutvalgene hos selskapets 15
eiere.

1.2 Gjennomføring av selskapskontroll
Revisjon Midt-Norge IKS er i henhold til den inngåtte selskapsavtalen, det selskapet som
skal gjennomføre selskapskontroll på vegne av de 15 deltakerne i selskapet.

1.2.1 Bestilling av selskapskontroll
Kontrollutvalget foretar bestilling av selskapskontroll, med nærmere innretning av
undersøkelsen, med bakgrunn i de vedtatte prioriteringene.

1.2.2 Innsyn og undersøkelser i selskaper4
Der kommunen alene eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller
interkommunale selskaper direkte eller indirekte eier alle aksjene, kan kommunens
kontrollutvalg og revisor kreve opplysninger fra daglig leder, styret og den valgte revisor

Jf. kommuneloven § 77 nr. 5
Jf. forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 13
3
Jf. forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap. 3. og forskrift om
kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner § 14, sml. kommuneloven § 77 nr. 4.
4
Jf. kommunelovens § 80.
1
2

2

i selskapet som finnes påkrevd for deres kontroll i interkommunale selskaper,
interkommunale styrer og i aksjeselskap. 5
I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv
foreta undersøkelser i selskapet.6
I henhold til loven kan kommunestyret fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors
kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskapet og herunder fastsette
hvilke dokumenter mv. som skal sendes kommunens kontrollutvalg og revisor.7 Denne
bestemmelsen kan imidlertid ikke brukes til å innskrenke den innsynsrett kontrollutvalg
og revisor har kommunelovens § 80 første ledd.
Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles og har rett til å være tilstede på
selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ.8
Denne lovbestemte innsynsretten gjelder altså bare for selskap eid 100 % av kommuner
og fylkeskommuner i fellesskap. I selskaper med andre eiere, eller selskapsformer ikke
omfattet av denne formuleringen må retten til innsyn skaffes med andre hjemler.
Et alternativ er å sørge for at selskapets vedtekter gir rett til innsyn for eiernes
kontrollorganer. I aksjeselskaper og de fleste andre selskapsformer kan en slik hjemmel
fastsettes av generalforsamling med 2/3 flertall. Som ansvarlig offentlig eier bør
kommunen søke å få inn slike bestemmelser i vedtektene, i alle fall i selskaper som stort
sett er offentlig kontrollerte.
Der ingen slik hjemmel finnes kan man ved vedtak om selskapskontroll i et kontrollutvalg
anmode om at selskapet frivillig gir slikt innsyn. Erfaringsmessig er dette uproblematisk i
selskaper som hovedsaklig finansieres med offentlige midler, eller der det offentlige er
dominerende på eiersiden. Dette er likevel lite ønskelig, da det gir selskapet anledning til
å motsette seg kontroll.
Et siste alternativ er å gjennomføre selskapskontroll utelukkende basert på offentlig
tilgjengelig informasjon, og den informasjon som finnes i kommunenes arkiver. For ren
eierskapskontroll, dvs. kontroll med kommunens utøvelse av eierskap, kan dette være
tilstrekkelig, men det vil neppe være nok til å kunne gjennomføre forvaltningsrevisjon.
Det er derfor en fordel om kommunen sørger for å be sine eierrepresentanter reise
spørsmål om å ta inn regler om innsyn i vedtektene ved generalforsamling i selskaper
der innsyn ikke er pålagt ved lov.

1.2.3 Samarbeid om selskapskontroll
I selskaper der flere kommuner er eiere, særlig der flere kommuner med samme revisor
er eiere, kan det være hensiktsmessig å inngå samarbeid om selskapskontroll, både av
ressurshensyn til revisjonsarbeidet og av hensyn til at selskapet ikke skal pålegges
kontroll oftere enn nødvendig.
Samarbeidsprosjekt er avhengig av at kommunenes prioriteringer for selskapskontroll
samordnes med andre relevante medeier kommuner. Det er derfor hensiktsmessig at

Jf. kommunelovens § 80 første ledd, se også lov av 29.januar 199 nr. 6 samt
kommunelovens § 27.
5

6
7
8

Jf. kommunelovens § 80 første ledd siste punktum.
Jf. § 80 andre ledd.
Jf. kommunelovens § 80 tredje ledd.
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kontrollutvalget gis myndighet til å prioritere mellom aktuelle prosjekter og foreta
endringer i planperioden.

1.2.4 Ressurser
Ressurser til gjennomføring av selskapskontroll må, dersom kommunen ikke ønsker å
tilføre nye ressurser til formålet, tas av samme ressurser som stilles til rådighet for
forvaltningsrevisjon. Det vil derfor være nødvendig å foreta en løpende prioritering
mellom disse to formålene før bestilling av prosjekter. Det kan være hensiktsmessig at
myndighet til å gjøre denne prioriteringen legges til kontrollutvalget.

1.3 Rapportering
Revisjonen rapporterer løpende til kontrollutvalget om hvert enkelt gjennomført prosjekt.
Kontrollutvalget legger disse løpende fram for kommunestyret. Det forutsettes at det for
felles prosjekter mellom flere kommuner kan rapporteres i én felles rapport der dette er
hensiktsmessig.

2 Eierskap og eierstyring i Hemne kommune
Kommunestyret vedtok for første gang eierskapsmelding for kommunen i 2012, og
har en årlig rullering av denne. Meldingen inneholder retningslinjer for eierskap,
ledelse og kontroll med selskap i tillegg til en gjennomgang av kommunens eierskap.
Gjennomført eierskapskontroll i 2016 viser til at det er noe forbedringspotensial i å
spesifisere kommunens formål med eierskapene og kommunens forventninger til
selskapene

2.1 Tidligere gjennomført selskapskontroll




2014: Trønderenergi AS9
2016: Hamos forvaltning IKS
2017: Eierstyring og oppfølging av selskapskontroll av Trønderenergi

3 Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i
planperioden
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

Prosjekt

Involverte selskaper

1
2

Svanem AS
Hemne kulturhus

Svanem AS
Hemne kulturhus AS

Involverte
kommuner
Hemne, Snillfjord
Hemne

3.1 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
9

Selskapskontroll Trønderenergi:
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det være nødvendig med en tilpassing av problemstillingene før bestilling av prosjekter
iverksettes.

3.1.1 Svanem AS
Selskapet er en vesentlig investering for Hemne kommune, og spiller en viktig
samfunnsrolle. Hemne kommune er den dominerende eieren i selskapet, som er
kommunalt heleid. Markedet opererer også til dels i et marked som har blitt mer
utfordrende de siste årene. Ordfører har vært daglig leder for selskapet, og står fortsatt
oppført som dette i Enhetsregisteret. Assisterende rådmann er styreleder. Disse
forholdene betinger også en ekstra aktsomhet for habilitetsspørsmål som kan være
aktuelt å vie spesiell oppmerksomhet i en kontroll av eierstyringen.

3.1.2 Hemne kulturhus AS
Selskapet ble i utgangspunktet stiftet med tanke på å utvikle det gamle meieriet på
Kyrksæterøra til kulturhus for kommunen, men vant ikke anbud på vesentlige
kulturhusfunksjoner. Kommunen er i tillegg til å være eier leietaker gjennom biblioteket.
Selskapet har også betydning for sentrumsutviklingen på Kyrksæterøra. Selskapet har
hatt flere år med svake resultater, har negativ opptjent egenkapital og svak likviditet.
Dette er alle forhold som taler for at det kan være aktuelt med kontroll av kommunens
eierstyring. Kommunen eier bare 1/3 av aksjene, som i hovedsak er privateid.
Kontrollutvalget og revisjonen har derfor ikke automatisk innsynsrett i selskapet.

5

Årsmelding for kontrollutvalget 2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
27.02.2018

Saknr
05/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/74 - 8
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger årsmeldingen fram for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.
Vedlegg
adminutkast - Årsmelding Hemne 2017
Saksutredning
Kontrollutvalget rapportere til kommunestyret på resultatene av sitt arbeid, jf. Kommuneloven
§ 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 Hemne kommune.

ÅRSMELDING 2017

Administrativt utkast til kontrollutvalgets møte 27.2.2018

1 Kontrollutvalgets mandat
Kontrollutvalget er et lovpålagt organ og er kommunestyrets kontroll- og tilsynsorgan.1
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.

1.1 Reglement for kontrollutvalget.
Kommunestyret kan fastsette egne retningslinjer for kontrollutvalgets arbeid. Kommunestyret i
Hemne vedtok i sak 97/12 Reglement for Hemne Kontrollutvalg.
Dette reglementet ligger til grunn for kontrollutvalgets arbeid.

1.2 Kontrollutvalgets sammensetning
Kontrollutvalget i Hemne kommune består av 5 medlemmer med varamedlemmer. Funksjonstiden følger valgperioden. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets
medlemmer. Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlemmer og varamedlemmer av
formannskap, driftsutvalg og andre kommunale nemnder med beslutningsmyndighet.
Kontrollutvalget bestod av følgende medlemmer og varamedlemmer i 2017:
Roar Kjerstadmo
Jorulf Gumdal
Øyvind Engvik2
Erlend Liabø Sandvik
Unni Dahl

H
Ap
Sp
Ap
Ap

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Halvard Løseth
Bjarne Sæther
Asbjørg Sæterbø
Anne Steigedal Steinveg
Asbjørn Åsmul

1. Varamedlem
2. Varamedlem
3. Varamedlem
4. Varamedlem
5. Varamedlem

1.3 Likestilling
Kontrollutvalget består etter valget av 4 menn og 1 kvinne, valgt ved avtalevalg. Dette tilfredsstiller ikke kommunelovens krav om likestilling mellom kjønnene i kommuneloven § 38a nr. 3.3

1.4 Etiske retningslinjer
Kommuneloven og lovens formål ble endret i 2009. Loven skal legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy etisk standard, jf. § 1. Endringen trådte i kraft 1.
juli 2009.
I 2017 er det ikke behandlet spesielle saker hvor etikk har vært hovedtema, men temaet
berøres i tilknytning til noen enkeltsaker og i diskusjoner i kontrollutvalget.

1

Kommuneloven § 77.
Medlem av kommunestyret og ivaretar kravet i.h.t. kommuneloven § 77 nr 1 3. ledd
3
Se Kommuneloven § 16 3.ledd. Det vises for øvrig til kommunelovens noter 182 og 183 i rettsdata.
2
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2 Kontrollutvalgets virksomhet
Kontrollutvalget er opptatt av å fokusere på samarbeid. Videre legges det vekt på å opptre
uavhengig. Kontrollutvalget rapporterer løpende på sin virksomhet til kommunestyret gjennom
å legge fram møteprotokoller, oversende forvaltningsrevisjoner, selskapskontroller, øvrige
revisjonsrapporter og ved å avgi uttalelse i forbindelse med årsregnskapet.

2.1 Saksbehandling
I tråd med kommuneloven ble kontrollutvalgets møter avholdt for åpne dører i henhold til
vedtatt møteplan. Kontrollutvalget lukker dørene kun i saker der det behandles opplysninger
underlagt lovpålagt taushetsplikt eller andre forhold som etter kommuneloven § 31 hjemler
lukking av møte.
Kontrollutvalget har hatt 5 møter og behandlet 32 saker i 2017. Rådmannen inviteres eller
innkalles i enkeltsaker for å redegjøre for forhold kontrollutvalget etterspør. Rådmannen har
møtt personlig eller ved stedfortreder på 3 av møtene i 2017 i 5 saker.
Protokoller fra kontrollutvalgets møter oversendes kommunestyret som referatsaker.
Kommunestyret får dermed løpende oversikt over virksomheten til kontrollutvalget.
Alle kontrollutvalgets sakspapirer, møteprotokoller og revisjonsrapporter er tilgjengelige på
sekretariatets nettsider: http://www.konsek.no

2.2 Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal forestå bestilling av regnskapsrevisjon fra revisor og å 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 avga i 2017 uttalelse vedrørende kommunens årsregnskap for 2016.
Uttalelsen ble vedlagt regnskapssaken til kommunestyret. Formannskapet fikk en kopi av
uttalelsen før de ga sin innstilling til kommunestyret. Grunnlaget for behandlingen var
administrasjonssjefens avlagte årsberetning med årsregnskap og noter, samt
revisjonsberetningen. I tillegg hadde ansvarlig revisor og administrasjonen supplert
kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger under behandlingen i
kontrollutvalgets møte den 3.5.2017.
Kontrollutvalget mener det fikk relevant og nødvendig kunnskap før kontrollutvalgets uttalelse
bel oversendt til kommunestyret. Kontrollutvalget mener at årsberetning og årsregnskap ga et
oversiktlig bilde av kommunens økonomiske stilling per 31.12.2016.

2.3 Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge, samt bestille forvaltningsrevisjoner i
kommunen. Resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret. Frekvensen for
utarbeidelse av planer for forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommuneloven være
minimum én gang i hver valgperiode. Kontrollutvalget utarbeider nå toårige planer.
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2108 ble vedtatt av kommunestyret den 1.11.2016 i sak
89/16. Denne planen ble lagt til grunn for forvaltningsrevisjonsarbeidet i 2017.
Forvaltningsrevisjon i inneværende planperiode har tre prioriterte prosjekter:
1
2
3

Samhandlingsreformen
Internkontroll og avvikshåndtering
Kommunen som barnehagemyndighet
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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.
2.3.1

Forvaltningsrevisjon – samhandlingsreformen

Kontrollutvalget bestilte i sak 8/17 forvaltningsrevisjon med tema samhandlingsreformen og
behandlet i sak 20/17 prosjektplan til forvaltningsrevisjonen. Revisor la fram følgende
hovedproblemstillinger for forvaltningsrevisjonen:
1. Har kommunen tilfredsstillende kapasitet og kompetanse for mottak av
utskrivningsklare pasienter fra psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert
behandling?
2. Har kommunen tilfredsstillende tilbud om øyeblikkelig hjelp (døgnopphold) for
pasienter med psykiske helse- og rusmiddelproblemer?
Revisjonen ble bedt om å gjennomføre prosjektet innen en ramme på 290 timer, med levering
innen 31.12.2017. Forvaltningsrevisjonen blir behandlet i kontrollutvalgets første møte i 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.
Videre legges det opp til at prosjektet tar for seg eierstyringen, herunder eiernes målsettinger
og eierskapsutøvelse, samt selskapets styringssystemer for å etterleve krav fra eierne.
Plan for selskapskontroll 2017-2018 ble vedtatt av kommunestyret den 28.2.2017 i sak 14/17
med følgende prioriterte prosjekter:
1
2

Svanem AS
Hemne kulturhus AS

2.4.1. Selskapskontroll – Praktisering av eierstyring i Hemne Kommune
Kontrollutvalget bestilte i sak 25/16 fra dagjeldende plan, en eierskapskontroll rettet mot
praktisering av eierstyring i Hemne kommune, og oppfølging av kommunestyrets vedtak i sak
23/14 om selskapskontroll i Trønderenergi. Revisjon Midt-Norge leverte 6.12.2016 vedlagte
rapport som svar på denne bestillingen.
Revisor fokuserte på to hovedproblemstillinger:
1
2

Følger Hemne kommune de vedtatte rutiner for eierstyring av de selskaper
kommunen har eierandeler i?
Har Hemne kommune fulgt opp vedtak i kommunestyrets sak 23/14 i de
selskapene kommunen har eierandeler i, knyttet til:
- i hvilket organ eierstyring skal bedrives
- habilitet
- profesjonelt styre

Revisor anbefalte følgende forbedringer for kommunens arbeid med eierstyring:
1

2
3

Eiermeldingen bør inneholde en drøftelse av kommunens oppfatning av hvilket
samfunnsansvar det enkelte selskap skal dekke, og hvilket formål kommunen
vurderer at eierskapet har.
Det bør innføres rutine for at formannskapet som eierutvalg behandler dagsorden
i forkant av eiermøtene.
Hemne kommune bør sikre at selskapsstyrene besettes med riktig kompetanse,
og at bruk av valgkomite vedtektsfestes

Rapporten ble behandlet i kontrollutvalgets møte den 18.1.2017. Rapporten ble oversendt
kommunestyret som fattet følgende vedtak:
1
2

Kommunestyret tar rapport fra eierskapskontroll til orientering.
Kommunestyret ber formannskapet sørge for at fremtidige eiermeldinger
inneholder en vurdering av hvilket samfunnsansvar det enkelte selskap skal
dekke, og hvilket formål kommunen har med å være eier.
3

3
4
5
6

Kommunestyret ber formannskapet innføre en rutine for å behandle dagsorden i
forkant av eiermøter.
Kommunestyret ber formannskapet ha fokus på at styrene i selskaper der Hemne
kommune er eier besettes med riktig kompetanse.
Kommunestyret ber alle eierrepresentanter ta initiativ til at bruk av valgkomité
vedtektsfestes i selskaper der dette ikke er tilfelle.
Kommunestyret ber om at det rapporteres om oppfølging av disse punktene i
forbindelse med neste rullering av eierskapsmelding.

2.5 Høringer eller granskninger
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 høring eller granskninger i 2017.

2.6 Andre saker
I tillegg til de lovpålagte oppgavene knyttet til revisjon og selskapskontroll har kontrollutvalget
ført løpende tilsyn med kommunens virksomhet gjennom orienteringer fra rådmannen om
aktuelle saker eller områder. Videre gjennom vedtaksoppfølging fra andre politiske organer.
Eksempler på områder som har vært berørt i møter i 2017, utenom de faste ordinære saker
knyttet til lovpålagte oppgaver:

-

Orientering fra rådmannen om arbeid mot sosial dumping ved utbygging av Sodin
skole Orientering om sammenslåinger av revisjon og sekretariat
Orientering om salg av eiendom på Vesselekra
Orientering om Søndre Fosen vannområde
Orientering om kommunesammenslåing Halsa, Snillfjord og Hemne
Henvendelse om selskapskontroll i Kristiansund og Nordmøre havn IKS
Skatt Midt-Norges årlige kontrollrapport.

2.7 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.
I 2017 deltok kontrollutvalgets leder, Roar Kjerstadmo og Unni Dahl på samling for
kontrollutvalg, den 8.11.2017.
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3 Kontrollutvalgets ressurser
For å utøve sin funksjon på en god og forsvarlig måte må kommunestyret gi kontrollutvalget
økonomiske rammer som muliggjør dette.
Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag for kontrollog tilsynsvirksomheten i kommunen.
Kontrollutvalget har i 2017, som for tidligere år, holdt seg innenfor gjeldende budsjettrammer.

3.1 Sekretariattjenester
Kontrollutvalget hadde for 2017 sekretariatsbistand fra Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge
IKS (KonSek). KonSek ble etablert i 2005 og har siden da levert tjenester til Hemne
kommunes kontrollutvalg. KonSek bistod kontrollutvalgene i 14 kommuner samt SørTrøndelag fylkeskommune i 2017.
Fra 1.1.2018 ble Komsek Trøndelag IKS innlemmet i KonSek og selskapet blir videreført under
navnet KonSek Trøndelag IKS. Sekretariatet bistår nå 36 kommuner samt 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.
Hemne kontrollutvalg hadde budsjettert med 229 timer til sekretariatstjenester. Ved årets slutt
var det totalt benyttet 224 timer. Kontrollutvalget har hatt nødvendige ressurser til
sekretariatsbistand.

3.2 Revisjonstjenester
Hemne kommune hadde avtale om levering av revisjonstjenester for 2017 med Revisjon MidtNorge IKS (RMN). RMN ble stiftet i 2005 og var eid av Sør-Trøndelag Fylkeskommune samt
14 kommuner, deriblant Hemne kommune. RMN utfører regnskapsrevisjon,
forvaltningsrevisjon og selskapskontroll for kommunen.
For 2017 var det avsatt 370 timer til regnskapsrevisjon og 290 timer til forvaltningsrevisjon.
Revisjonsarbeidet for 2017 ble gjennomført innenfor tildelte ressursrammer.
Fra og med 1.1.2018 fusjonerte Revisjon Midt-Norge IKS med KomRev Trøndelag IKS og
dannet et nytt selskap. Revisjon Midt-Norge SA.

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 1.096.000 kr. Av dette er kr 124.000 til
kontrollutvalgets egen virksomhet. Resten av rammen er disponert til sekretariattjenester og
revisjon, hhv. 235.000 og 737.000 kr.
Regnskap for 2017 viser at kontrollutvalget har holdt seg innenfor vedtatt budsjettramme.
Kontrollutvalget hadde et mindreforbruk på kr.X4.
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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Innarbeides når endelig tall foreligger, høyst sannsynlig før kontrollutvalgets møte den 27.2.2018
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4 Avslutning
Kontrollutvalget anser at målet om å være et uavhengig kontrollorgan har blitt ivaretatt på en
god måte også for 2017. I utvalgsmøtene er det tilsynsperspektivet som styrer diskusjoner og
vedtak, mens partipolitiske hensyn legges tilbake. Sakene som er behandlet i kontrollutvalget
bærer ikke preg av å være politiske omkamper eller ha partipolitiske agendaer. Utvalget har
vært bevisst på problemstillinger knyttet til uavhengigheten.
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 opplever en konstruktiv dialog med
politisk og administrativ ledelse. 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.

Kyrksæterøra, 27.2.2018

Roar Kjerstadmo
Kontrollutvalgets leder
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hemne kommune

Møtedato
27.02.2018

Saknr
06/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/50 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Tilbakemelding forvaltningsrevisjon kompetanseutvikling og personalorganisering
MELDING OM POLITISK VEDTAK - KONSEK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
MIDT-NORGE IKS - VALG AV REVISON.PDF
Nye personvernregler - punktliste
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
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Tilbakemelding forvaltningsrevisjon – kompetanseutvikling og personalorganisering
2. Melding om politisk vedtak – valg av revisjon
3. Nye personvernregler – punktliste
4. Ordføreres kan ikke avlyse fastsatte politiske møter
5. Politikernes ytringsfrihet
6. Hvordan håndtere at rådmannen er inhabil?
7. Plikt til å lage møteinnkalling
8. Informasjon om nytt sekretariat
9. NKRK samling for kontrollutvalg – muntlig orientering
10. Status mulig selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre Havn IKS – muntlig
orientering.

Sentraladministrasjon

NOTAT

HK/RÅD/TAA Torger Aarvaag
HK/RÅD/IWA Inger Lise Øyan Waade
HK/RÅD/IST Inger Johanne L. Steinveg

Til:

Kopi til:

Saksnr.
15/1864-17

Arkivkode
210

Avd/Sek/Saksb
HK/RÅD/SJF

Deres ref.

Dato
12.12.2016

RESSURSUTVEKSLING MELLOM SKOLENE - MULIGHETSVURDERING.
Viser til forvaltningsrevisjonsrapporten fra Revisjon Midt-Norge IKS, «Kompetanseutvikling og
personalorganisering Hemne kommune», av 29.3.2016. På rapportens side 51, «Anbefalinger», bes
Hemne kommune ved rådmannen å:


Se på muligheter for ressursutveksling for å gjøre skolene mindre sårbare ved f.eks. fravær

Med dette notatet anses mulighetene som det bes sett på i rapporten som vurdert og konkludert.
I utgangspunktet kan tanken med flyt av ressurser og kompetanse innenfor et tjenesteområde generelt
fremstå som en god og fornuftig ide. En kan se for seg at dette blant annet vil kunne bidra til:





Styrket organisasjonskultur innenfor tjenesteområdet.
Deling og spredning av gode ledelses- og arbeidsmetoder.
Bedre ressurskontroll ifht oppdekning av sykefravær.
Forsterket fokus på «en grunnskole i Hemne kommune».

Det som imidlertid tilsier at dette ikke vil være et fornuftig innspill å forfølge videre, og som gjør at
anbefalingen i Revisjon Midt-Norge IKS sin rapport, «Kompetanseutvikling og personalorganisering
Hemne kommune», ikke bør arbeides videre med er mellom annet:





Utfordrende arbeidsavtaler med den enkelte lærer ut ifra de føringer som er lagt i SFS 2213
Arbeidstidsavtalen for lærere i grunnskolen.
Økte kostnader med tanke på dekning av reiseutgifter og overtid.
Ingen «ledige» ressurser ved noen av enhetene. Alle enhetene har en minimumsbemanning.
Dette betyr at ved å dele ressurs ifht fravær, så vil en bare forflytte problemet.
Relasjonsbrudd med elever. En viktig forutsetning for god læring er elevens relasjon med
lærer. Det å løse fravær ett sted med å skape fravær et annet sted vil gi flere relasjonsbrudd
lærer/elev enn nødvendig.




Lokal tilgang på vikarer. En fordel at elevene er best mulig kjent med den vikaren som blir
brukt for å dekke fravær. Disse vikaren har i Hemne kommune ofte en lokal tilknytning til
skolested og skole.
Ledelsesutfordringer mellom skolene og mellom skole(r) og medarbeidere som arbeider på
flere steder. (Leder på undervisningsstedet er ikke din leder).

Med hilsen

Svein Johny Forren
Ass. rådmann
dir. innv. 72460103
postmottak@hemne.kommune.no

Kontrollutvalgssekretariat Midt- Norge IKS
Kongensgt 9
Postuttak
7004 TRONDHEIM
Norge

Saksnr.
17/2920-4

Arkivkode
033

Avd/Sek/Saksb
HK/RÅD/AMO

Deres ref.

Dato
15.12.2017

MELDING OM POLITISK VEDTAK - KONSEK KONTROLLUTVALGSSEKRETARIAT
MIDT-NORGE IKS - VALG AV REVISON
Kommunestyret behandlet i møte 12.12.2017 ovennevnte som sak nr. 97/17.
Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret velger Revisjon Midt - Norge SA som revisor fra 01.01.2018.
Dette til underretning.
Med vennlig hilsen
Hemne kommune
Arnt Joar Moen
leder Fellestjenester
dir. innv. 72460108
arnt.joar.moen@hemne.kommune.no
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Postadresse
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

Besøksadresse
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

Telefon
72 46 00 00
Telefax:
72 46 00 01

Bankgiro
4312.07.53496
Organisasjonsnr.
940 158 893

E-post / Internett
Postmottak@hemne.kommune.no
www.hemne.kommune.no

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.

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

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.
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