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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
10.09.2018

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/91 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Supleringsvalg - Valg av varamedlemmer til kontrollutvalget
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Supleringsvalg - Valg av varamedlemmer til kontrollutvalget
2. Konsek dagen 2018 den 10.10.18

Saknr
19/18

Meråker kommune
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Saksbehandler:
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Nytt valg til kontrollutvalget
I kommunestyrets møte 18.6.2018, K.sak 55/18 ble det foretatt følgende nye valg til
kontrollutvalget:
Som 1.vararepresentant velges Gunleif Krogstad.
Som 5.vararepresentant velges Knut Johan Weiseth.
Særutskrift av K.sak 55/18 følger vedlagt.

Med hilsen
Liv Olsen
førstekonsulent
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Orientering fra ordfører om aktuelle saker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
20/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/111 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget har anmodet ordføreren om en orientering om aktuelle saker, herunder om
status mht. ansettelse av ny rådmann.
Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Vurdering av medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
21/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/110 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Meråker kontrollutvalg vedtar å melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn med
virkning fra 1.1.2019. Medlemskontingenten for 2019 belastes konto for
medlemskap.
2. Kontrollutvalget gir stemmeretten på årsmøtet i FKT til ………
3. Kontrollutvalget ber om en dialog med ordfører mht. en eventuell avgrenset
videredelegering av myndighet til å avgi høringsuttalelser og/eller koordinering når
det gjelder kommunens syn vedrørende regelendringer mv. som berører
kontrollutvalgets myndighets- og ansvarsområde.

Vedlegg
FKT - oversikt over medlemmer
FKT - vedtekter
FKT - brosjyre 2018
Meråker kommune - Delegasjonsreglement
Saksutredning
Forum for kontroll og tilsyn (FKT) er en organisasjon som har som formål å være en møteog kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i
kommuner, Sametinget og fylkeskommuner. Medlemmer er kommunale og fylkeskommunale
kontrollutvalg og deres sekretariater. Det eksisterer pr. i dag ingen andre organisasjoner som
organiserer kommunale kontrollutvalg.
Forum for kontroll og tilsyn ble opprettet i 2005, etter en kommunelovendring i 2004, da det
ble innført bestiller-/utførermodell mellom kontrollutvalg og revisjon. Forumets primære
oppgaver er:
·
·
·
·

Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn
Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene
Være en arena for erfaringsutveksling
Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av
revisjonsoppdrag

Andre oppgaver for forumet kan være:
· Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av
revisjonsoppgaver
· Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer
· Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er
· Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat
· Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar
Som et ledd i dette siste, avga FKT egen høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny
kommunelov, med hovedfokus på folkevalgt kontroll og tilsyn. Se for øvrig vedlagt brosjyre
om FKT og vedtekter for FKT.

FKT har i dag 168 kommuner og 10 fylkeskommuner som medlemmer. I tillegg er 22
kontrollutvalgssekretariat, som dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner, medlem av
organisasjonen. KonSek Trøndelag IKS er medlem av FKT.
Medlemmene har stemmerett på årsmøtet i FKT. Det må derfor velges en person som gis
stemmerett på årsmøtet i FKT.
Tidvis vil en som medlem kunne bli invitert til å ta stilling til uttalelser fra FKT vedrørende lovog forskriftsendringer innenfor kontrollutvalgenes ansvarsområde.
Delegasjonsreglementet 3.A.2 delegerer avgivelse av uttalelser til lov- og forskriftsendringer
til formannskapet.
Medlemskap koster i 2019 kr. 3.500,00 for kommuner med Meråker kommunes størrelse, jf.
oversikten under. Kontingentsatser for 2019:
Kommune 0 - 5 000 innb.:
Kommuner 5 001 - 10 000 innb.:
Kommuner 10 001 - 20 000 innb.:
Kommuner 20 001 - 50 000 innb.:
Kommuner med mer enn 50 000 innb.:
Fylkeskommuner:
Sekretariater:

kr 3 500
kr 6 000
kr 8 000
kr 10 000
kr 12 000
kr 12 000
kr 8 000

Vurdering
KonSek Trøndelag IKS er medlem i Forum for kontroll og tilsyn. Sekretær kunne på denne
bakgrunn valgt å avstå fra å gi en vurdering av saken og fra å gi en anbefaling til vedtak.
Det er imidlertid ingen andre organisasjoner med kontroll og tilsyn innenfor kommunal sektor
som Meråker kontrollutvalg kan velge å melde seg inn i. Spørsmålet kontrollutvalget må ta
stilling blir derfor redusert til hvorvidt kontrollutvalget ønsker å kunne delta i den faglige
utviklingen innenfor kontroll og tilsyn. Og ikke minst vil et medlemskap tillegg kunne bidra til
faglig utvikling og en styrkning av kontrollutvalgets egne bestillinger til revisor.
Sekretær er p.t. selv medlem av Norges Kommunerevisorforbund (NKRF). Enkelte vil kunne
se FKT som en "konkurent" til NKRF. På grunn av dette og etter en helhetsvurdering finner
sekretær derfor allikevel å kunne anfale Meråker kontrollutvalg å melde seg inn i FKT.
Oppnevnelse av person som gis stemmerett på årsmøte i FKT gir ikke automatisk myndighet
til å binde kommunen. Hvorvidt det er nødvendig å innhente slik myndighet i forkant må
vurderes fra sak til sak. Dette vil imidlertid trolig ikke bli aktuelt.
Myndighet til å avgi høringsuttalelser vedrørende regelendringer mv. innenfor utvalgets
ansvarsområde kan videredelegeres til kontrollutvalget. Det vil imidlertid uansett kunne være
behov for avklaringer og koordinering slik at kommunens organer i størst mulig grad fremmer
samme syn på samme sak. På denne bakgrunn vil en anfale at kontrollutvalget ber om en
dialog med ordfører.

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale
kontrollutvalg og deres sekretariat.

Medlemsoversikt – sist oppdatert: 11.juni 2018
[200 medlemmer: 168 kommuner – 10 fylkeskommuner – 22 kontrollutvalgssekretariater]

Østfold (7)
• Moss
• Halden
• Sarpsborg
• Fredrikstad
• Hvaler
• Råde
• Rygge
Akershus (6)
• Vestby
• Ski
• Ås
• Frogn
• Nesodden
• Oppegård
Hedmark (4)
• Tolga
• Alvdal
• Folldal
• Os
Oppland (6)
• Sel
• Vågå
• Lesja
• Skjåk
• Lom
• Dovre
Telemark (15)
• Telemark fylkeskommune
• Porsgrunn
• Skien
• Notodden
• Siljan
• Kragerø
• Drangedal
• Nome
• Sauherad
• Hjartdal
• Kviteseid
Sekretariat:
FKT
Postboks 41 Sentrum
0101 Oslo
fkt@fkt.no

Telefon
41471166

www.fkt.no
Twitter: @FKT_no
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159

• Nissedal
• Fyresdal
• Tokke
• Vinje
Aust-Agder (2)
• Gjerstad
• Arendal
Vest-Agder (2)
• Vest-Agder fylkeskommune
• Sirdal
Rogaland (24)
• Rogaland fylkeskommune
• Eigersund
• Sandnes
• Stavanger
• Haugesund
• Sokndal
• Lund
• Bjerkreim
• Hå
• Time
• Gjesdal
• Sola
• Randaberg
• Forsand
• Strand
• Hjelmeland
• Suldal
• Sauda
• Finnøy
• Bokn
• Tysvær
• Karmøy
• Utsira
• Vindafjord
Hordaland (23)
• Hordaland fylkeskommune
• Bergen
• Etne
• Sveio
• Bømlo
• Stord
• Fitjar
• Tysnes
• Kvinnherad
• Odda
• Ullensvang
• Eidfjord

• Ulvik
• Voss
• Kvam
• Fusa
• Samnanger
• Os
• Austevoll
• Sund
• Fjell
• Vaksdal
• Øygarden
Sogn og Fjordane (27)
• Sogn og Fjordane fylkeskommune
• Flora
• Gulen
• Solund
• Hyllestad
• Høyanger
• Vik
• Balestrand
• Leikanger
• Sogndal
• Aurland
• Lærdal
• Årdal
• Luster
• Askvoll
• Fjaler
• Gaular
• Jølster
• Førde
• Naustdal
• Bremanger
• Vågsøy
• Selje
• Eid
• Hornindal
• Gloppen
• Stryn
Møre og Romsdal (21)
• Møre og Romsdal fylkeskommune
• Molde
• Vanylven
• Sande
• Herøy
• Ulstein
• Hareid
• Volda
• Ørsta

• Vestnes
• Rauma
• Nesset
• Aukra
• Fræna
• Eide
• Gjemnes
• Sunndal
• Surnadal
• Rindal
• Smøla
• Aure
Trøndelag (26)
• Trøndelag fylkeskommune
• Hemne
• Snillfjord
• Hitra
• Frøya
• Agdenes
• Oppdal
• Rennebu
• Meldal
• Orkdal
• Røros
• Holtålen
• Midtre Gauldal
• Melhus
• Skaun
• Klæbu
• Malvik
• Selbu
• Tydal
• Verran
• Steinkjer
• Namsos
• Stjørdal
• Røyrvik
• Namsskogan
• Grong
Nordland (4)
• Nordland fylkeskommune
• Vefsn
• Hemnes
• Rana
Troms (2)
• Troms fylkeskommune
• Tromsø
Finnmark (9)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Finnmark fylkeskommune
Vardø
Karasjok
Lebesby
Gamvik
Berlevåg
Tana
Båtsfjord
Sør-Varanger

Kontrollutvalgssekretariater (22)
• Follo Interkommunale Kontrollutvalgssekretariat – FIKS
• Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
• Sekretariat for kontrollutvalget i Hordaland fylkeskommune
• KonSek Trøndelag IKS
• Kontrollutvalg Fjell IKS
• Kontrollutvalgan IS
• Sunnmøre kontrollutvalgssekretariat IKS
• Kontrollutvalgssekretariat Nordmøre
• Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal
• Kontrollutvalgssekretariatet i Vest-Finnmark IKS – KUSEK
• Sekretariatet for kontrollutvalget i Møre og Romsdal fylkeskommune
• Sekretariatet for kontrollutvalget i Nordland fylkeskommune
• Sekretariatet for kontroll- og kvalitetsutvalget i Rogaland fylkeskommune
• Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS
• SEKOM-sekretariat
• Sekretariat for kontrollutvalget i Bergen kommune
• Sekretariat for kontrollutvalgene i Midtre og Indre Sogn (PwC)
• Sekretariatet for kontrollutvalga i Nord-Gudbrandsdal – SKNG
• Sekretariatet for kontrollutvalget i Sogn og Fjordane fylkeskommune
• Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS – Temark
• Vest Kontroll
• Østfold Kontrollutvalgssekretariat – ØKUS

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale
kontrollutvalg og deres sekretariat.

VEDTEKTER
1. FORMÅL.
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass for mennesker
som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner.

2. MEDLEMMER.
De kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalgene, Sametinget sin kontroll- og konstitusjonskomité,
samt sekretariatene for disse, kan være medlemmer i forumet.

3. HOVEDOPPGAVER.
Forumet sine primære oppgaver er:
• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn
• Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene.
• Være en arena for erfaringsutveksling.
• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag.
Andre oppgaver kan være:
• Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver.
• Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer.
• Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er.
• Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat.
• Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar.

4. KONTINGENT.
Hvert medlem betaler en årlig kontingent, som blir fastsatt av årsmøtet. Kontingenten blir gradert etter
innbyggertallet som kontrollutvalget og sekretariatet representerer.

5. ÅRSMØTE.
Årsmøtet er høyeste organ i forumet. Ordinært årsmøte blir holdt hvert år - første gang i 2006. Årsmøtet
blir holdt så tidlig som mulig i året, og senest innen utgangen av juni. Styret eller styrelederen innkaller
til årsmøte, og det gjelder slike regler og frister:
• Innkalling blir sendt innen ti uker før årsmøtet.
• Saker som medlemmene ønsker reist på årsmøtet, må være styret i hende seks uker før
møtedagen.
• Styret kan selv legge frem saker for årsmøtet.
• Sakspapir blir senest sendt ut to uker før møtet.
Medlemmene avgjør selv hvem som skal representere seg på årsmøtet. Kontrollutvalg og sekretariat har
en stemme hver, med tale-, forslags- og stemmerett. Styremedlemmer har kun stemmerett når de
representerer ett medlem, men likevel ikke i saker om årsmelding og regnskap. Ved likt stemmetall, blir
dirigenten sin stemme avgjørende.
Sekretariat:
FKT
Postboks 41 Sentrum
0101 Oslo
fkt@fkt.no

Telefon
41471166

www.fkt.no
Twitter: @FKT_no
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159

Til behandling foreligger:
• Valg av dirigent, to referenter og to som underskriver protokollen.
• Innkalling.
• Sakslisten.
• Styret sin årsmelding.
• Regnskap og revisor sin melding.
• Fastsetting av kontingent.
• Budsjett og handlingsplan for påfølgende år.
• Innkomne saker.
• Vedtektsendringer.
• Separate valg av:
o Leder og nestleder i styret (2 år), herav en fra kontrollutvalgene og en fra
sekretariatene, valgt i partallsår, etter forslag fra valgkomiteen.
o 2 styremedlemmer og 2 vara fra kontrollutvalgene (2 år), valgt i partallsår, etter forslag
fra valgkomiteen.
o 2 styremedlemmer og 2 vara fra sekretariatene (2 år), valgt i oddetallsår, etter forslag
fra valgkomiteen.
o Valgkomite med leder, nestleder, to medlemmer og to varamedlemmer, etter forslag fra
styret. (Funksjonstid i 2 år, der 2 repr. og en vara fra sekretariatene er på valg i
oddetallsår og to medlemmer og en vara fra kontrollutvalgene i partallsår.
o Revisor, etter forslag fra styret. (Årlig valg).
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte, dersom 1/3 av medlemmene eller flertallet i styret, krever
det.

6. STYRE.
Styret er sammensatt av 6 personer, derav 3 rekruttert fra kontrollutvalgene og 3 fra sekretariatene. Det
er 2 varamedlemmer fra kontrollutvalgene og 2 vara fra sekretariatene. Leder har dobbeltstemme ved
stemmelikhet.
Styret har ansvar for drift og virke i forumet mellom årsmøtene, og sørger selv for sitt sekretariat. De
kan sette ned utvalg og komiteer, når det er behov for det.
Styret er vedtaksfør dersom minst 4 av medlemmene er til stede. Dersom minst 3 av styrets medlemmer
gjør krav om det, skal det kalles inn til styremøte.
Ytterliggere saksbehandlingsregler for styret, fastsetter styret selv.

7. ENDRING AV VEDTEKTENE.
Vedtektene kan endres av årsmøtet, og det gjelder slike regler og frister:
• Forslag om vedtektsendringer skal være styret i hende senest seks uker før årsmøtet.
• Det blir bare fattet vedtak for den del av vedtektene, der det er mottatt forslag om
vedtektsendring.
• Vedtak må da fattes ved at minst to tredjedeler av de fremmøtte slutter seg til forslaget.

8. OPPLØSING AV FORUMET.
Forumet blir oppløst dersom ¾ av årsmøtet sine delegater krever det.
Besluttes forumet oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av forumets midler til et formål som styrker
kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid.
***************************

Disse vedtektene ble vedtatt på FKT sin stiftelsessamling, 22.11.05, med endring på årsmøtet 08.06.06,
02.06.10, 03.06.14 og 07.06.16.

Styret 2018-2019
Leder

Benedikte Muruvik Vonen (2018-2020)
Rådgiver i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat

Nestleder

Dag Robertsen (2018-20)
Nestleder kontrollutvalget, Moss kommune

Styremedlem

Marit Gilleberg (2018-2020)
Leder kontrollutvalget, Tolga kommune

Styremedlem

Ivar Mork (2018-20)
Leiar kontrollutvalet, Ulstein kommune

Styremedlem

Einar Ulla (2017-19)
Kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Styremedlem

Roald Breistein (2017-19)
Seniorrådgjevar, Sekretariat for kontrollutvalet i
Hordaland fylkeskommune

Har du innspill vedrørende forhold styret bør kjenne til eller saker du mener
det er viktig at FKT har fokus på – ta gjerne kontakt med styreleder:

www.fkt.no

Benedikte Muruvik Vonen, benedikte.vonen@temark.no Telefon: 908 89 043

www.fkt.no
- en møteplass for kontrollutvalgene og
deres sekretariat.

Forumet sitt formål:
En møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider
med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og
fylkeskommuner

Forumet sine primære oppgaver:
✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes arbeid med
kontroll og tilsyn
✓ være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av
kontrollutvalgene og sekretariatene

Forumet jobber gjennom å:
✓ arrangere årlig fagkonferanse for kontroll og tilsyn
✓ arrangere samlinger for ansatte i sekretariat
✓ være høringsinstans og komme med innspill til sentrale
myndigheter i spørsmål som angår kontroll og tilsyn
✓ gi informasjon om nyheter og aktuelle saker for
kontrollutvalgene, www.fkt.no
✓ ta opp innspill og spørsmål fra medlemmer.
✓ veileder og bidrar med informasjonsmateriell til
opplæring av kontrollutvalg
✓ gi aktuell informasjon til medlemmer.

Medlemsfordeler:

✓ være en arena for erfaringsutveksling
✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes kompetanse
som bestiller av revisjonsoppdrag

For innmelding eller informasjon om FKT’s arbeid –
kontakt sekretariatet:
E-post: fkt@fkt.no
Generalsekretær:
Anne-Karin Femanger Pettersen| 414 71 166

✓ kontrollutvalgenes eget talerør.
✓ billigere konferanser
✓ faglig påfyll
✓ informasjonsutveksling
✓ egen medlemsinformasjon utvikles
✓ knytte kontakt med andre kontrollutvalg
✓Tilgang til veileder om høring i kontrollutvalget
✓ flere medlemmer gir større påvirkning mot dept.

Meråker kommune
- Toppen av frihet -

Delegasjonsreglement
Meråker kommune
Kommunens delegasjonsreglement er et sentralt hjelpemiddel for å gjøre kommunens totale organisasjon og
beslutningsprosess så effektiv som mulig. Det skal sikre hensiktsmessig bemyndigelse og ansvarsavklaring mellom
politiske organer og administrasjonen og mellom forskjellige politiske organer.
Gjennom delegasjonsreglementet skal det legges til rette for at mest mulig av de politiske og administrative
ressursene skal kunne fokusere på utvikling og planlegging mens løpende drift og beslutninger i enkeltsaker skal
kunne skje med minst mulig bruk av tid og ressurser.

Vedtatt av Meråker kommunestyre i sak 62/17 den 19.06.17

Meråker, 7. april 2017

Meråker kommune

Delegasjonsreglement
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1. Generelt om kommunelovens delegasjonsbestemmelser
Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 (kommuneloven) gir følgende adgang til delegasjon:
1.1 Kommunestyret kan gi formannskapet avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av
lov, jfr. § 8 nr 3.
1.2 Kommunestyret kan gi ordfører myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller i typer av saker som
ikke er av prinsipiell betydning, jfr. § 9 nr 5.
1.3 Kommunestyret kan gi faste utvalg avgjørelsesmyndighet i alle saker hvor ikke annet følger av lov,
jfr. §10 nr 2.
1.4 Kommunestyret og faste utvalg kan gi administrasjonen, og bare gjennom rådmannen, myndighet til å
treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke
kommunestyret har bestemt noe annet, jfr. § 23 nr 4.
1.5 Kommunestyret kan gi formannskapet, fast utvalg, styre eller rådmannen myndighet til å opprette og
nedlegge stillinger og til å treffe avgjørelser i personalsaker, jfr. § 24 nr 1.
1.6 Rådmannen kan videredelegere internt i administrasjonen, hvis ikke kommunestyret, formannskapet
eller faste utvalg har bestemt noe annet.

2. Generelle bestemmelser om utøvelse av all delegert myndighet
2.1 All delegert myndighet utøves i henhold til lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet
organ, innenfor rammer og forutsetninger i budsjett og overordnede planer.
2.2 Overordnede organ kan i spesielle tilfeller kreve å få seg forelagt en sak til uttalelse eller avgjørelse
som underordnet organ har til behandling etter delegert myndighet jfr. kommunelovens § 6.
2.3 Den som har fått delegert myndighet, kan overlate til overordnet organ å ta avgjørelse når spesielle
forhold tilsier det.
2.4 Overordnet organ kan av eget tiltak gjøre om et underordnet organs vedtak i samsvar med Lov om
behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.67 (forvaltningsloven) § 35 og kommunelovens § 6.
2.5 Alle enkeltvedtak skal begrunnes samtidig med at vedtaket fattes, jfr. forvaltningslovens § 24.
Sammen med underretning om vedtaket skal partene gis opplysning om klageadgang og -frist, jfr.
forvaltningslovens §§ 27 og 29.
2.6 Alle enkeltvedtak kan påklages av en part eller andre med rettslig klageinteresse, jfr.
forvaltningslovens § 28 og særlovsbestemmelser om klage.
2.7 Delegert myndighet etter dette reglement omfatter myndighet som underinstans etter
forvaltningslovens § 33.
2.8 Administrative vedtak med hjemmel i delegasjonsreglementet meldes til nærmeste overordnede
politiske organ.
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3. Delegasjoner til formannskapet
I medhold av kommunelovens § 8 nr 3 delegeres det til formannskapet myndighet til å treffe avgjørelser
på kommunens vegne evt. avgi tiltråding overfor statlig myndighet i alle saker som det etter samme lov er
adgang til å delgere til formannskapet, og som ikke kommunestyret har vedtatt lagt til annet organ eller
rådmannen. Det kan nevnes (listen er ikke uttømmende):
A. Generelle saker
3.A.1

Myndighet til å treffe vedtak i alle saker som skulle vært avgjort i alle øvrige kommunale
organ, når forutsetningene i kommunelovens § 13 foreligger (utvidet myndighet i
hastesaker).

3.A.2

Avgi uttalelse til lov- og forskriftsendringer og statlige og fylkeskommunale planer.

3.A.3

Kommunale eiendommer:
- Utleie og innleie av boliger, lokaler og anlegg herunder idrettsanlegg når beløp
overstiger kr 500.000,-.
- Erverve og foreta makeskifte av eiendom når beløp overstiger kr 500.000,-.
- Selge kommunale eiendommer når beløp overstiger kr 500.000,-.

3.A.4

Avgjøre saker om bruk av, og tilskudd og lån fra kraftfondet, næringsfondet og
omstillingsfondet for beløp inntil 2 mill. kr.

3.A.5

Avgjøre saker om omgjøring av næringslån til aksjekapital og ettergivelse av næringslån
for beløp inntil 2 mill. kr.

3.A.6

Avgjøre saker om kjøp og salg av aksjer for beløp inntil 2 mill. kr.

3.A.7

Avgjøre søknader om økonomisk støtte når søknadsbeløpet overstiger kr 10.000,-.

3.A.8

Selge konsesjonskraft.

3.A.9

Vedta stevninger, inngå forlik m.m. innenfor en økonomisk ramme på 2 mill. kr.

3.A.10

Vedtak evt. innstilling til kommunestyret i forhold som berører ansvarsområdet til flere
komiteer.

3.A.11

Opprette utvalg til å forberede behandling av saker og til å utføre særskilte verv, jfr.
kommunelovens § 10 nr 5.

3.A.12

Avgjøre søknader om ettergivelse og reduksjon av kommunale krav når beløp overstiger kr
50.000,-.

3.A.13

Avgjøre saker om kortsiktig lån for forskudd på spillemidler såfremt anleggsregnskapet er
ferdig revidert, jfr. retningslinjer i vedlegg til kulturplanen.
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B. Saker etter særlover
3.B.1

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av 10.02.67 (forvaltningsloven):
- Avgjøre klagesaker for vedtak truffet i kommunale organ hvor dette ikke etter særlov er
overført til andre, jfr. § 28, 2. ledd.

3.B.2

Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer av 28.06.02 (valgloven):
- Være valgstyre.

3.B.3

Lov av 13.06.97 om serveringsvirksomhet:
- Avgjøre søknader om serveringsbevilling, jfr. § 3.
- Sette en serveringsbevilling ute av kraft midlertidig, jfr. § 18.
- Tilbakekalle bevillingen, jfr. § 19.

3.B.4

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 02.06.89 (alkoholloven):
- Tildeling av salgs- og skjenkebevilling etter alkoholpolitisk handlingsplan, jfr. § 1-7.
- Inndragning av bevilling, jfr. § 1-8.
- Innskrenke eller utvide tiden for salg, jfr. § 3-7.

3.B.5

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 (kommuneloven):
- Foreta suppleringsvalg til andre organer enn formannskapet, jfr. § 16, 5. ledd.

3.B.6

Lov om Den Norske Stats Husbank av 01.03.46 (husbankloven) med forskrifter:
- Avgjøre saker om ettergivelse av videreutlån av startlån fra Den Norske Stats Husbank.

3.B.7

Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.06.08 (plan- og bygningsloven):
- Kommunens myndighet til å bestemme at et planforslag skal sendes på høring og legges
ut til offentlig ettersyn etter §§ 5-2, 11-14, 12-10, 12-11.
- Kommunens myndighet til å fremme innsigelse etter § 5-4.
- Kommunens myndighet til å sende på høring og fastsette planprogram etter §§ 11-13,
12-9. Når det gjelder § 11-13 og delegering av myndigheten til å fastsette planprogram
for kommuneplan, begrenses delegeringen til mindre omfattende revisjoner av
kommuneplanen.
- Kommunens myndighet til å vedta mindre endringer i kommuneplanens arealdel etter §
11-17.
- Kommunens myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner etter § 12-12.
- Kommunens myndighet til å vedta mindre endringer i reguleringsplan eller vedta
utfyllinger etter § 12-14.
- Kommunens myndighet til å nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud etter § 13-1.
- Kommunens myndighet etter kap. 15 om innløsning og erstatning.

C. Økonomisaker
3.C.1

Økonomidisposisjoner i henhold til det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

3.C.2

Når kriseledelse blir etablert å bruke økonomiske virkemidler ut over vedtatt budsjett
begrenset oppad til 15 mill. kr.

3.C.3

Gi garantier etter kommunelovens § 51, jfr. garantiforskriften. Øvre grense for ansvar for
enkeltgarantier settes til kr 500.000,-.
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Når enkeltgarantier gis skal formannskapet sørge for at det er disponible midler til
innfrielse av garantiene.
D. Personalsaker
3.D.1

Konstituere i stillingen som rådmann.

3.D.2

Godkjenning av instruks for rådmannen.

3.D.3

Tilsette sektorsjefer og andre i rådmannens ledergruppe.

4. Delegasjoner til forhandlingsutvalget
I medhold av kommunelovens § 10 nr 2 delegeres det til forhandlingsutvalget myndighet til å treffe
avgjørelser på kommunens vegne i følgende saker:
A. Personalsaker
4.A.1

Gjennomføre forhandlinger og avgjøre saker om lønns- og arbeidsvilkår for stillingene som
rådmann, sektorsjefer og andre i rådmannens ledergruppe.

5. Delegasjoner til sakkyndig nemnd eiendomsskatt
I medhold av kommunelovens § 10 nr 2 delegeres det til sakkyndig nemnd eiendomsskatt myndighet til å
treffe avgjørelser på kommunens vegne etter følgende sakstyper, lover med tilhørende forskrifter og
vedtekter så langt kommunen har slikt myndighet, og som ikke kommunestyret har vedtatt lagt til annet
organ eller rådmannen:
B. Saker etter særlover
5.B.1

Lov om eiendomsskatt til kommunane av 06.06.75:
- Fastsette eiendomsskattetakst, jfr. § 8A-3.

6. Delegasjoner til klagenemnd eiendomsskatt
I medhold av kommunelovens § 10 nr 2 delegeres det til klagenemnd eiendomsskatt myndighet til å treffe
avgjørelser på kommunens vegne etter følgende sakstyper, lover med tilhørende forskrifter og vedtekter så
langt kommunen har slikt myndighet, og som ikke kommunestyret har vedtatt lagt til annet organ eller
rådmannen:
B. Saker etter særlover
6.B.1

Lov om eiendomsskatt til kommunane av 06.06.75:
- Avgjøre klage på eiendomsskattetakst, jfr. § 20.
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7. Delegasjoner til komite skole, oppvekst og kultur
I medhold av kommunelovens § 10 nr 2 delegeres det til komite skole, oppvekst og kultur myndighet til å
treffe avgjørelser på kommunens vegne evt. avgi tiltråding overfor statlig myndighet i alle saker som
gjelderkomiteens ansvarsområde som det etter samme lov er adgang til å delgere til komiteen, og som
ikke kommunestyret har vedtatt lagt til annet organ eller rådmannen. Det kan nevnes (listen er ikke
uttømmende):
A. Generelle saker
7.A.1

Avgi uttalelse til lov- og forskriftsendringer og statlige, fylkeskommunale og kommunale
planer innenfor komiteens anvarsområde.

7.A.2

Alle andre forhold av ikke-prinsipiell karakter innenfor komiteens ansvarsområde og som
må undergis politisk behandling.
Delegeringen omfatter ikke saker som berører ansvarsområdet til flere komiteer, og som
derfor skal avgjøres av formannskapet evt. kommunestyret.

7.A.3

Avgjøre søknader om økonomisk støtte når søknadsbeløpet overstiger kr 10.000,-.

7.A.4

Prioritere søknader om fylkeskommunale og statlige tilskudd til forskjellige kulturformål.

7.A.5

Avgjøre hvem som skal motta kommunens kulturpris, jfr. statuttenes § 3.

B. Saker etter særlover
7.B.1

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa av 17.07.98 (opplæringslova).

7.B.2

Lov om voksenopplæring av 19.06.09 (voksenopplæringsloven).

7.B.3

Lov om private skolar med rett til statstilskot av 04.07.03 (privatskolelova).

7.B.6

Lov om barnehager av 17.06.05 (barnehageloven).

7.B.7

Lov om folkebibliotek av 20.12.85 (folkebibliotekloven).

7.B.8

Lov om film- og videogram av 15.05.87 (film- og videogramloven).

7.B.9

Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av 04.07.03
(introduksjonsloven).

7.B.10

Lov om stadnavn av 18.05.90 (stadnamnlova).

7.B.12

Lov om kulturminner av 09.06.78 (kulturminneloven).

7.B.13

Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13.06.69.
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C. Økonomisaker
7.C.1

Økonomidisposisjoner i henhold til det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

8. Delegasjoner til komite helse, pleie og omsorg
I medhold av kommunelovens § 10 nr 2 delegeres det til komite helse, pleie og omsorg myndighet til å
treffe avgjørelser på kommunens vegne evt. avgi tiltråding overfor statlig myndighet i alle saker som
gjelder komiteens ansvarsområde som det etter samme lov er adgang til å delgere til komiteen, og som
ikke kommunestyret har vedtatt lagt til annet organ eller rådmannen. Det kan nevnes (listen er ikke
uttømmende):
A. Generelle saker
8.A.1

Avgi uttalelse til lov- og forskriftsendringer og statlige, fylkeskommunale og kommunale
planer innenfor komiteens ansvarsområde.

8.A.2

Alle andre forhold av ikke-prinsipiell karakter innenfor komiteens ansvarsområde og som
må undergis politisk behandling.
Delegeringen omfatter ikke saker som berører ansvarsområdet til flere komiteer, og som
derfor skal avgjøres av formannskapet evt. kommunestyret.

8.A.3

Avgjøre søknader om økonomisk støtte når søknadsbeløpet overstiger kr 10.000,-.

B. Saker etter særlover
8.B.1

Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18.12.09.

8.B.2

Lov om folkehelsearbeid av 24.06.11 (folkehelseloven).

8.D.3

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av m.m. av 24.06.11 (helse- og
omsorgstjenesteloven).

8.B.4

Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.06.00 (helseberedskapsloven).

8.D.5

Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 02.07.99 (psykisk
helsevernloven).

8.D.6

Lov om helsepersonell m.v. av 02.07.99 (helsepersonelloven).

8.D.7

Lov om pasient- og brukerrettigheter av 02.07.99 (pasient- og brukerrettighetsloven).

8.B.8

Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 05.08.94 (smittevernloven).

8.B.9

Lov om vern mot tobakksskader av 09.03.73 (tobakksloven) § 13:
- I særlige tilfeller gi dispensasjon fra regler gitt i eller i medhold av lovens § 12 og sette
vilkår for eventuell dispensasjon.
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C. Økonomisaker
8.C.1

Økonomidisposisjoner i henhold til det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

9. Delegasjoner til komite kommunal utvikling
I medhold av kommunelovens § 10 nr 2 delegeres det til komite kommunal utvikling myndighet til å
treffe avgjørelser på kommunens vegne evt. avgi tiltråding overfor statlig myndighet i alle saker som
gjelderkomiteens ansvarsområde som det etter samme lov er adgang til å delgere til komiteen, og som
ikke kommunestyret har vedtatt lagt til annet organ eller rådmannen. Det kan nevnes (listen er ikke
uttømmende):
A. Generelle saker
9.A.1

Avgi uttalelse til lov- og forskriftsendringer og statlige, fylkeskommunale og kommunale
planer innenfor komiteens ansvarsområde.

9.A.2

Alle andre forhold av ikke-prinsipiell karakter innenfor komiteens ansvarsområde og som
må undergis politisk behandling.
Delegeringen omfatter ikke saker som berører ansvarsområdet til flere komiteer, og som
derfor skal avgjøres av formannskapet evt. kommunestyret.

9.A.3

Avgjøre søknader om økonomisk støtte når søknadsbeløpet overstiger kr 10.000,-.

9.A.4

Avgjøre søknader om bruk av, og tilskudd og lån fra Meråker fiskefond når søknadsbeløpet
overstiger kr 50.000,-.

B. Saker etter særlover
9.B.1

Lov om skadeserstatning av 13.06.69 (skadeerstatningsloven).

9.B.2

Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.06.08 (plan- og bygningsloven) med
unntak av de sakene som avgjøres av formannskapet.

9.B.3

Lov om veg av 21.06.63 (vegloven).

9.B.4

Lov om vegtrafikk av 18.06.65 (vegtrafikkloven).

9.B.5

Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.12.

9.B.6

Lov om eigedomsregistrering av 17.06.05 (matrikkellova).

9.B.7

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver av 14.06.02 (brann- og eksplosjonsvernloven).

9.B.8

Lov om vern mot forurensning og om avfall av 13.03.81 (forurensningsloven).

9.B.9

Lov om motorisert ferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.77.
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9.B.10

Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19.06.09 (naturmangfoldloven).

9.B.11

Lov om laksefiske og innlandsfisk av 15.05.92 (lakse- og innlandsfiskloven).

9.B.12

Lov om viltet av 29.05.81 (viltloven).

9.B.13

Lov om friluftslivet av 28.06.57 (friluftsloven).

9.B.14

Lov om jord av 12.05.95 (jordloven).

9.B.15

Lov om skogbruk av 27.05.2005 (skogbruksloven).

9.B.16

Lov om matproduksjon og mattrygghet m.v. av 19.12.03 (matloven).

9.B.17

Lov om forpaktning av 25.06.65 (forpaktningsloven).

9.B.18

Lov om odelsretten og åseteretten av 28.06.74 (odelsloven).

9.B.19

Lov om ymse beitespørsmål av 16.06.61 (beiteloven).
- Gi vedtekter.

9.B.20

Lov om vassdrag og grunnvann av 24.11.00 (vannressursloven).

9.B.21

Lov om hundehold av 04.07.03 (hundeloven).

C. Økonomisaker
9.C.1

Økonomidisposisjoner i henhold til det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

10. Delegasjoner til viltnemnda
I medhold av kommunelovens § 10 nr 2 delegeres det til viltnemnda myndighet til å treffe avgjørelser på
kommunens vegne evt. avgi tiltråding overfor statlig myndighet i/etter følgende sakstyper, lover med
tilhørende forskrifter og vedtekter så langt kommunen har slikt myndighet, og såframt
avgjørelsesmyndigheten ikke ligger til kommunestyret eller er vedtatt lagt til annet organ eller rådmannen:
A. Generelle saker
10.A.1

Avgi uttalelse til lov- og forskriftsendringer og statlige, fylkeskommunale og kommunale
planer.

10.A.2

Alle andre forhold av ikke-prinsipiell karakter innenfor nemndas ansvarsområde og som
må undergis politisk behandling.
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B. Saker etter særlover
10.B.1

Lov om viltet av 29.05.81 (viltloven):
- Ta avgjørelser om fastsetting av kvoter for hjortevilt.
- Ta avgjørelser om ordninger med skuddpremie.

11. Delegasjoner til ordføreren
I medhold av kommunelovens § 9 nr 5 delegeres det til ordføreren myndighet til å treffe avgjørelser på
kommunens vegne i/etter følgende sakstyper, lover med tilhørende forskrifter og vedtekter i enkeltsaker
eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning så langt kommunen har slikt myndighet, og
såframt avgjørelsesmyndigheten ikke ligger til kommunestyret eller er vedtatt lagt til annet organ eller
rådmannen:
A. Generelle saker
11.A.1

Bevilge beløp (representasjon ordfører) begrenset i hvert enkelt tilfelle til kr 10.000,- til:
- Representasjonsformål.
- Jubileumsgaver.
- Gavepremier.
- O.l.

11.A.2

Representere kommunen på generalforsamlinger/representantskapsmøter i aksjeselskaper
og andre selskapssammenslutninger hvor kommunen er aksjonær/medeier.

B. Saker etter særlover
11.B.1

Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd av 07.06.96 (gravferdsloven):
- Treffe avgjørelse om hvem som har rett til å besørge gravferd når det er uenighet
mellom like nære etterlatte, jfr. § 9.

11.B.2

Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer av 28.06.02 (valgloven):
- Som leder av valgstyret å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av
prinsipiell betydning når det ikke er tid til å innkalle valgstyret.

C. Økonomisaker
11.C.1

Økonomidisposisjoner i henhold til det til enhver tid gjeldende økonomireglement.

D. Personalsaker
11.D.1

Avgjøre søknader om permisjoner for rådmannen i henhold til de til evher tid gjeldende
bestemmelser i permisjonsreglementet.

11.D.2

Avgjøre søknader om tjenestetelefon for rådmannen i henhold til det til enhver tid
gjeldende tjenestetelefonreglement.
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11.D.3

Avgjøre saker om flyttegodtgjøring for rådmannen i henhold til de til enhver tid gjeldende
retningslinjer for tilståelse av flyttegodtgjøring.

11.D.4

Ordfører har ansvar for at det avholdes minst en årlig «utviklingssamtale» med rådmannen.
Ordføreren, varaordføreren og leder av forhandlingsutvalget skal delta i denne samtalen.

11.D.5

Ordfører har rett til å innhente faglig bistand angående ivaretakelsen av kommunens ansvar
som arbeidsgiver. Dersom kostnader til faglig bistand vil overstige kr 50 000,-, skal det
innhentes samtykke fra formannskapet.

12. Delegasjoner til rådmannen
I medhold av kommunelovens §§ 23 nr 4 og 24 nr 1 delegeres det til rådmannen myndighet til å treffe
avgjørelser på kommunens vegne evt. avgi tiltråding overfor statlig myndighet i enkeltsaker eller typer av
saker som ikke er av prinsipiell karakter så sant dette ikke er i strid med lov, forskrift eller reglement og
såframt avgjørelsesmyndigheten ikke ligger til kommunestyret eller er vedtatt lagt til annet organ. Det kan
nevnes (listen er ikke uttømmende):
A. Generelle saker
12.A.1

Myndighet til å undertegne avtaler, gjeldsbrev og garantier og til å utstede skjøte når lovlig
vedtak foreligger.
Myndighet til på kommunens vegne å underskrive for å stifte, forandre, overdra, behefte,
anerkjenne og oppheve rettigheter i fast eiendom.

12.A.2

Fasette betalingssatser for varer og tjenester hvor anslått proveny ikke har budsjettmessig
betydning.

12.A.3

Kommunale eiendommer:
- Utleie og innleie av boliger, lokaler og anlegg herunder idettsanlegg for beløp inntil kr
500.000,-.
- Erverve og foreta makeskifte av eiendom for beløp inntil kr 500.000,-.
- Tildele og gjennomføre salg av kommunale eiendommer for beløp inntil kr 500.000,-.

12.A.4

Avgjøre saker om bruk av, og tilskudd og lån fra kraftfondet, næringsfondet og
omstillingsfondet for beløp inntil kr 50.000,-.

12.A.5

Avgjøre saker om omgjøring av næringslån til aksjekapital og ettergivelse av næringslån
for beløp inntil kr 50.000,-.

12.A.6

Avgjøre saker om kjøp og salg av aksjer for beløp inntil kr 50.000,-.

12.A.7

Avgjøre søknader om bruk av, og tilskudd og lån fra Meråker fiskefond inntil kr 50.000,-.

12.A.8

Avgjøre søknader om økonomisk støtte for søknadsbeløp inntil kr 10.000,-.

12.A.9

Vedta stevninger, inngå forlik m.m. innenfor en økonimisk ramme inntil kr 50.000,-.
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12.A.10 Avgjøre saker om redusert, evt. fri leie av kommunale lokaler til kulturformål.
12.A.11 Avgjøre saker om bortfall av lånerett i biblioteket og saker om erstatning for brudd på
utleiereglementet for biblioteket.
12.A.12 Avgjøre søknader om ettergivelse og reduksjon av kommunale krav for beløp beløp kr
50.000,-.
12.A.13 Avgjøre saker om parkeringstillatelser og transportkort for mennesker med nedsatt
funksjonsevne.
12.A.14 Tildele brukstid i idrettshaller, svømmehaller, idrettsbaner og øvrige kommunale bygg og
anlegg.
12.A.15 Opptre på kommunens vegne i saker der kommunen berøres som grunneier.
12.A.16 Begjære konkurs for kommunale krav.
B. Saker etter særlover
12.B.1

Lov om trudomssamfunn og ymist anna av 13.06.69:
- Fordele støtte til trossamfunn, jfr. §§ 19 og 19 a.
- Beregne og utbetale tilskudd til religionsopplæring for barn i registrerte trossamfunn, jfr.
§ 20.

12.B.2

Almindelig borgerlig Straffelov av 22.05.02 (straffeloven):
- Begjære påtale for straffbare handlinger overfor kommunen, jfr. § 79.

12.B.3

Lov om mekling og rettergang i sivile tvister av 17.06.05 (tvisteloven):
- Myndighet til å være stedfortreder herunder for å begjære tvangsfullbyrdelse (utlegg,
tvangssalg og andre tvangsforføyninger) vedrørende kommunens krav på kommunale
avgifter og privatrettslige krav, jfr. § 2-5.

12.B.4

Lov av 13.06.97 om serveringsvirksomhet:
- Foreta nødvendig inspeksjon og kontroll av lovens krav og kontroll av opplysninger gitt
av bevillingshaver/søker, jfr. § 13.
- Gjøre unntak fra gjeldende åpningstidsbestemmelser, jfr. § 15.
- Avgjøre saker om skifte av daglig leder og stedfortreder ved serveringsbevilling, jfr.
§ 14.

12.B.5

Lov om valg til Stortinget, fylkesting og kommunestyrer av 28.06.02 (valgloven):
- Fastsette frist for de politiske partiene som stiller liste ved valget til å bestille kopi av
manntallet og oppgaver over bestemte grupper velgere (f.eks. førstegangsvelgere),
jfr. § 3.
- Avgjøre søknader om fritak og foreta suppleringsvalg til stemmestyrene, jfr. § 4-2.

12.B.6

Lov om visse forhold vedrørende de politiske partiene av 17.06.05 (partiloven):
- Fordele kommunal partistøtte etter gjeldende retningslinjer/beregningsregler.
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12.B.7

Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v. av 02.06.89 (alkoholloven):
- Avgjøre søknader om utvidet skjenketid (maksimalt til kl. 0300) og utvidelse av
skjenkelokale for en enkelt anledning, jfr. §§ 4-4 og 4-2.
- Avgjøre tildeling av skjenkebevilling for en enkelt anledning og ambulerende bevilling,
jfr. § 4-5.
- Avgjøre saker om skifte av styrer og stedfortreder i bevillingsperioden ved
salgsbevilling og skjenkebevilling, jfr. § 1-7c.

12.B.8

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæring av 17.07.98 (opplæringslova) med
tilhørende forskrifter og kommunens vedtekter.

12.B.9

Lov om voksenopplæring av 19.06.09 (voksenopplæringsloven):
- Avgjøre saker om redusert, evt. fri leie av kommunale lokaler for studieforbund ved
avholdelse av kurs etter kapittel 2 i loven.

12.B.10 Lov om private skolar med rett til statstilskot av 04.07.03 (privatskolelova).
12.B.11 Lov om barnehager av 17.06.05 (barnehageloven) med tilhørende forskrifter og
kommunens vedtekter.
12.B.12 Lov om folkebibliotek av 20.12.85 (folkebibliotekloven).
12.B.13 Lov om film og videogram av 15.05.87 (film- og videogramloven):
- Avgjøre søknader om framvisning av film eller videogram i næring, jfr. § 2, 1. ledd.
12.B.14 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av 04.07.03
(introduksjonsloven).
12.B.15 Lov om stadnavn av 18.05.90 (stadnamnlova).
12.B.16 Lov om kulturminner av 09.06.78 (kulturminneloven) og kulturminneplanen:
- Sørge for at lovens og planens intensjoner blir etterlevd og at overtredelser blir påtalt.
12.B.17 Lov om Den Norske Stats Husbank av 01.03.46 (husbankloven) med forskrifter:
- Avgjøre søknader om boligtilskudd bevilget av Den Norske Stats Husbank.
- Avgjøre søknader om videreutlån av startlån fra Den Norske Stats Husbank.
- Avgjøre søknader om skifte av debitor og formål for videreutlån av startlån fra Den
Norske Stats Husbank.
12.B.18 Lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen av 18.12.09.
12.B.19 Lov om folkehelsearbeid av 24.06.11 (folkehelseloven).
12.B.20 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av m.m. av 24.06.11 (helse- og
omsorgstjenesteloven).
12.B.21 Lov om helsemessig og sosial beredskap av 23.06.00 (helseberedskapsloven).
12.B.22 Lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern av 02.07.99 (psykisk
helsevernloven).
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12.B.23 Lov om helsepersonell m.v. av 02.07.99 (helsepersonelloven).
12.B.24 Lov om pasient- og brukerrettigheter av 02.07.99 (pasient- og brukerrettighetsloven).
12.B.25 Lov om vern mot smittsomme sykdommer av 05.08.94 (smittevernloven).
12.B.26 Lov om skadeserstatning av 13.06.69 (skadeserstatningsloven):
- Avgjøre barn og ungdoms erstatningsansvar i henhold til §§ 1-1 og 1-2 i forhold til
kommunens eiendom.
- Avgjøre erstatningsansvar for skader som oppstår i arbeidstakernes tjeneste, jfr. § 2-1.
- Avgjøre erstatninger som følge av tekniske inngrep på fast eiendom.
12.B.27 Lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27.06.08 (plan- og bygningsloven):
- Avgjørelsesmyndighet i alle kurante søknader om dispensasjon etter kap. 19 så langt
dette ikke er i strid med lov og forskrift.
- Vedta små endringer i reguleringsplan etter § 12-14.
- Ta stilling til planspørsmålet, og gi råd om utformingen av reguleringsplanen, når
forslaget til reguleringsplan fremmes av andre enn planmyndigheten selv, jfr. § 12-8.
- Byggesaksdelen i loven med tilhørende forskrifter når tiltaket er i samsvar med godkjent
arealplan/reguleringsplan eller gitt dispensasjon fra slik plan jfr. kapitlene 20 – 31.
12.B.28 Lov om veg av 21.06.63 (vegloven):
- Avgjøre dispensasjonssøknader om byggeavstand til kommunal veg i uregulert strøk,
jfr. §§ 29 og 30.
- Avgjøre saker om avkjørselstillatelse i uregulerte strøk, jfr. §§ 40 – 43.
- Gjerdehold langs kommunal vei, jfr. §§ 44 – 48.
- Representere kommunen i saker etter §§ 53 – 55 om veglag.
- Gi påtale i forbindelse med ødeleggelser §§ 57 – 58.
12.B.29 Lov om vegtrafikk av 18.06.65 (vegtrafikkloven) forskrifter:
- Utøvelse av myndighet om offentlige trafikkskilt, § 5
- Avgjøre saker om akseltrykkrestriksjoner, jfr. § 7.
12.B.30 Lov om kommunale vass- og avløpsanlegg av 16.03.12 (vass- og avløpsanleggsloven):
- Avgjøre saker etter lovens § 2 om kommunal tillatelse til privat vann- og avløpsanlegg.
- Kommunens forskrifter i medhold av denne lov.
12.B.31 Lov om eigedomsregistrering (matrikkellova) av 17.06.05:
- Utøve kommunens myndighet etter loven og gitte forskrifter med unntak av fastsetting
av gebyrer for arbeid utført etter loven, jfr § 32.
12.B.32 Lov om eierseksjoner av 23.05.97 (eierseksjonsloven).
12.B.33 Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver av 14.06.02 (brann- og eksplosjonsvernloven).
12.B.34 Lov om vern mot forurensning og om avfall av 13.03.81 (forurensningsloven).
12.B.35 Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag av 10.06.77.
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12.B.36 Lov om forvaltning av naturens mangfold av 19.06.09 (naturmangfoldloven):
- Ta avgjørelser i saker etter lovens §§ 54 og 55 – meldeplikt for jord- og skogbrukstiltak
som skal gjennomføres i samsvar med reglene i jordloven og skogbruksloven og opptre
på kommunens sine vegne når det gjelder kunngjøring og klager, jfr § 56.
12.B.37 Lov om laksefiske og innlandsfisk av 15.05.92 (lakse- og innlandsfiskloven):
- Utøve kontrollfunksjoner og ta avgjørelser evt. tilråding overfor statlig myndighet etter
gjeldende forskrifter
- Avgjøre søknader om fritak for fiskeravgift for lag og organisasjoner etter forskrift om
fiskeravgift, jfr. § 3
12.B.38 Lov om viltet av 29.05.81 (viltloven):
- Utøve kontrollfunksjoner og ta avgjørelser evt. tilråding overfor statlig myndighet etter
gjeldende forskrifter.
- Avgjøre evt. tilrå overfor staten i saker om felling av skadedyr herunder rovvilt,
jfr. § 13.
- Avgjøre evt. tilrå overfor staten i saker om arealer avsatt til småviltprøver, jfr. § 26.
- Avgjøre søknader om fritak fra krav om tilgang til ettersøkshund, jfr. § 26.
- Gi pålegg om fangstrapport for småvilt, jfr. § 50.
12.B.39 Lov om friluftslivet av 28.06.57 (friluftsloven).
12.B.40 Lov om jord av 12.05.95 (jordloven):
- Avgjøre og gi tilråding i alle saker etter loven og forskrifter gitt i medhold av loven.
12.B.41 Lov om skogbruk av 27.05.2005 (skogbruksloven):
- Avgjøre og gi tilråding i alle saker i medhold av loven og forskrifter gitt i medhold av
loven med unntak av vedtak av budsjett for bruken av rentene av skogfondet.
12.B.42 Lov om matproduksjon og mattrygghet m.v. av 19.12.03 (matloven):
- Avgjøre og gi tilråding i alle saker etter loven og forskrifter gitt i medhold av loven.
12.B.43 Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom av 28.11.03 (konsesjonsloven):
- Utøve kommunes kontrollfunksjon i forhold til gitte konsesjonsvilkår og vilkår som
fremgår direkte av loven og forskrifter gitt i medhold av loven.
12.B.44 Lov om forpaktning av 25.06.65 (forpaktningsloven).
12.B.45 Lov om odelsretten og åseteretten av 28.06.74 (odelsloven):
- Utøve kommunes kontrollfunksjon i forhold til lovens krav om boplikt på
odelseiendom og gi pålegg om å søke konsesjon.
12.B.45 Lov Lov om hundehold av 04.07.03 (hundeloven).
C

Økonomisaker
12.C.1

Økonomidisposisjoner i henhold til det til enhver tid gjeldende økonomireglement.
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Når kriseledelse blir etablert å bruke økonomiske virkemidler ut over vedtatt budsjett
begrenset oppad til kr 5 mill. kr.

D. Personalsaker
12.D.1

Opprette, omgjøre, dele, sammenslå, flytte og nedlegge faste og midlertidige stillinger
innenfor rammene av gjeldende budsjett og økonomiplan, jfr. kommunelovens § 24 nr 1.

12.D.2

Ansette i ledige stillinger i samsvar med bestemmelsene i hovedtariffavtalen og
ansettelsesreglement.

12.D.3

Konstituere i stillinger som sektorsjef når det antas at fraværet blir av kortere varighet
(inntil 1 år).

12.D.4

Oppsigelser og avskjedigelser i henhold til enhver tid gjeldende bestemmelser.

12.D.5

Avgjøre permisjonssøknader i henhold til permisjonsreglement.

12.D.6

Godkjenning av instrukser og stillingsbeskrivelser for alle stillinger unntatt stillingen som
rådmann.

12.D.7

Gjennomføre forhandlinger og avgjøre saker om lønns- og arbeidsvilkår for arbeidstakerne
med unntak av stillingene som rådmann, sektorsjefer og andre i rådmannens ledergruppe.

12.D.8

Godkjenne hovedavtaler, sentrale hovedtariffoppgjør m.v. som sendes ut til uravstemming.

12.D.9

Avgjøre søknader om tjenestetelefon med unntak for rådmannen i henhold til det til enhver
tid gjeldende tjenestetelefonreglement.

12.D.10 Avgjørelser om arbeidstakernes adgang til utvidet bruk av egenmelding.
12.D.11 Organisering av driften av kommunen (organisasjonsplaner) på avdelingsnivå og under,
dvs. på nivåene under sektorene.
12.D.12 Avgjøre søknader om stipend.
12.D.13 Avgjøre tiltak for å rekruttere ansatte i stillingsgrupper som er vanskelig å få besatt.
12.D.14 Godkjenne opplæringsplaner for de ansatte.
12.D.15 Avgjøre saker om flyttegodtgjøring i henhold til de til enhver tid gjeldende retningslinjer
for tilståelse av flyttegodtgjøring.
12.D.16 Avgjøre saker om velferdstiltak for de ansatte.
12.D.17 Avgjøre saker etter fleksitidreglementet.
12.D.18 Avgjøre saker om forskudd på lønn.
12.D.19 Oppnevne arbeidsgivers representanter til arbeidsmiljøutvalget.
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13. Delegasjoner interkommunale samarbeid i Værnesregionen
Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd (kommunelovens § 28-1 c).


Værnesregionen barneverntjenste
Politisk nemnd barn og unge. Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 6/12 den 30.01.12.



Værnesregionen pedagogisk-psykologisk tjeneste
Politisk nemnd barn og unge. Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 25/15 den 23.03.15.



Værnesregionen forvaltningskontor
Politisk nemnd helse og samfunn. Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 7/12 den 30.01.12.



Værnesregionen legevakt
Politisk nemnd helse og samfunn.Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 59/12 den 19.06.12.



Værnesregionen distriktsmedisinske senter (DMS)
Politisk nemnd helse og samfunn.Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 105/12 den 26.11.12.



Værnesregionen felles kommuneoverlegefunksjon og samfunnsmedisinske enhet
Politisk nemnd helse og samfunn.Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 39/15 den 26.05.15.

Administrativt vertskommunesamarbeid (kommunelovens § 28-1 b).


Værnesregionen NAV
Det vises til kommunestyrets vedtak i sak 22/15 den 23.03.15.

14. Framgangsmåten for å avgjøre om en sak er prinsipiell
Dersom det er tvil om en sak har prinsipiell betydning/er av politisk karakter eller dersom det er tvil om
hvordan en slik sak skal behandles i det politiske systemet har rådmannen og ordføreren ansvaret for å
avklare dette. Det er ordføreren som til sist har ansvaret for å avgjøre om en sak er prinsipiell eller ikke.
De avklaringer som blir gjort gjennom behandlingen av slike tvilstilfeller utvikler en sedvane som
supplerer reglene i delegasjonsreglementet.
Det kan i utgangspunktet være nyttig i sondringen mellom prinsipiell/ikke prinsipiell sak å spørre seg om
det til grunn for avgjørelsen trengs mere enn en faglig og/eller regelbundet vurdering eller behandling.
Kommer man inn på politiske vurderinger eller prioriteringer eller tverrsektorielle saker er man antagelig
over på prinsipielle saker.

15. Diverse bestemmelser
Oppramsingen av lover, forskrifter og bestemmelser er trolig ikke uttømmende, men dette er ikke til
hinder for at det organ hvor lovtekstens arbeidsområde hører hjemme behandler saker under den aktuelle
lov.
Tidligere vedtak om delegering etc. som omhandler de her behandlede områder erstattes nå av reglene i
dette delegasjonsreglementet. Dette reglementet trer i kraft når det er vedtatt av kommunestyret.
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Orientering fra rådmannen vedrørende kommunens økonomi
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
22/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/111 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Ikke trykte vedlegg
Kontrollutvalgets årshjul/årsplan for 2018
Saksutredning
Kontrollutvalget har satt av tid i årshjulet/årsplanen for 2018 til en orientering fra rådmannen
vedrørende kommunens økonomi. Kontrollutvalget ønsker også informasjon om eventuelle
enheter/sektorer som har utfordringer.
Orienteringen vil bli gitt i møtet.

Oppdragsansvarlig regnskapsrevisors årlige
uavhengighetserklæring
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
23/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/112 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar regnskapsrevisors vurdering av egen uavhengighet til orientering, og har
ingen merknader.
Vedlegg
Uavhengighetserklæring Meråker
Ikke trykte vedlegg
1. Kommuneloven kap 12
2. Forskrift om kontrollutvalg
3. Forskrift om revisjon

Saksopplysninger
Enhver som foretar revisjon for kommune eller fylkeskommune skal fortløpende vurdere
egen uavhengighet. Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder både ved
regnskapsrevisjon og ved forvaltningsrevisjon.
Den oppdragsansvarlige revisor skal avgi en skriftlig egenvurdering av sin uavhengighet til
kontrollutvalget jf. revisjonsforskriftens § 15, se vedlegg. Ytterligere krav til
oppdragsansvarlig revisor er kravet til vandel, jf. revisjonsforskriftens § 12.
Oppdragsansvarlig revisor må ha ført en hederlig vandel, være i stand til å oppfylle sine
forpliktelser etter hvert som de forfaller samt være myndig.
Vurdering
Vandelsattest ble lagt fram i forbindelse med skifte av oppdragsansvarlig revisor. På det
nåværende tidspunkt vurderes det ikke som nødvendig å be revisor om en fornyet
vandelsattest.
Kontrollutvalget kan ta oppdragsansvarlig regnskapsrevisors vurdering av egen
uavhengighet til orientering.

Bidrar til forbedring

Egenvurdering av uavhengighet:
Meråker kommune
Kommuneloven § 79 og forskrift om revisjon § 13 setter krav til revisors uavhengighet. Kravene er
beskrevet i bestemmelsene. I tillegg setter forskrift om revisjon § 14 begrensninger. Dette
dokumentet beskriver revisors egenvurdering og skal ivareta krav i forskrift om revisjon § 15.
Ansettelsesforhold

Undertegnede har ikke ansettelsesforhold i andre stillinger enn i
revisjonsselskapet

Medlem i styrende
organer

Undertegnede er ikke medlem i styrende organer i noen virksomhet
som Meråker kommune deltar i.

Delta eller inneha
funksjoner i annen
virksomhet, som kan
føre til interessekonflikt
eller svekket tillit

Undertegnede deltar ikke i eller innehar funksjoner i annen virksomhet
som kan føre til interessekonflikt eller svekket tillit til rollen som
revisor.

Nærstående

Undertegnede har ikke nærstående som har en slik tilknytning til
Meråker kommune at dette har betydning for min uavhengighet og
objektivitet i utførelsen av revisjonsoppdraget.

Rådgivnings- eller andre
tjenester som er egnet
til å påvirke revisors
habilitet

Undertegnede bekrefter at det ikke er ytet rådgivning eller andre
tjenester overfor Meråker kommune som er av en slik art at dette
kommer i konflikt med denne bestemmelsen.
Før slike tjenester utføres, vurderer revisor rådgivningens eller
tjenestens art i forhold til revisors uavhengighet og objektivitet.
Dersom revisor konkluderer med at utøvelse av slik tjeneste kommer i
konflikt med bestemmelsen i forskriftens § 14, utfører revisor ikke
tjenesten. Hvert enkelt tilfelle vurderes særskilt.
Revisor vil kunne besvare spørsmål/henvendelser som er å betrakte
som veiledning og bistand og ikke revisjon. Slike veiledninger skjer
med varsomhet og på en måte som ikke binder opp revisors senere
revisjons- og kontrollvurderinger.

Tjenester under
(fylkes)kommunens
egne ledelses- og
kontroll-oppgaver

Undertegnede bekrefter at det ikke ytes tjenester overfor Meråker
kommune som hører inn under kommunens egne ledelses- og
kontrolloppgaver.

Opptre som fullmektig
for den revisjonspliktige

Undertegnede bekrefter at verken revisor eller Revisjon Midt-Norge SA
opptrer som fullmektig for Meråker kommune.

Andre særegne forhold

Undertegnede kjenner ikke til andre særegne forhold som er egnet til å
svekke tilliten til min uavhengighet og objektivitet.

Steinkjer 13. august 2018

Knut Tanem

oppdragsansvarlig revisor

Orientering fra revisor vedrørende planleggingen av
regnskapsrevisjon for 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
24/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/112 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Ikke trykte vedlegg
1. Forskrift om revisjon
2. Forskrift om kontrollutvalg
3. Kommuneloven

Saksopplysninger
Revisor skal i samsvar med gjeldende revisjonsstandarder utarbeide en strategi og plan for
sitt revisjonsoppdrag. Revisors strategi og plan for hvordan det enkelte revisjonsoppdrag skal
løses er interne vurderinger og interne dokumenter hos revisor.
Regnskapsrevisor vil presentere revisjonsstrategien for regnskapet 2018 i møtet. I
forbindelse med dette vil regnskapsrevisor gi en orientering om:
·
·
·
·
·
·
·

Regnskapsrevisors risiko og vesentlighetsvurdering, herunder om avveiningen mellom
revisjonskostnad og risiko for uavdekkede feil i regnskapet.
Regnskapsrevisors arbeidsmetodikk – hvordan velges områder og utvalg ut for
nærmere kontroll
Hva regnskapsrevisor vil fokusere på for regnskapet 2018 og hva vil regnskapsrevisor
ikke prioritere
Regnskapsrevisors kontroll med kommunens økonomiforvaltning – herunder
kommunens etterlevelse av aktuelle lovregler og kommunale vedtak
Regnskapsrevisors kontroll med kommunens IKT systemer
Regnskapsrevisors tidsbruk mht. særattestasjoner mv.
Regnskapsrevisors tidsbruk mht. rådgivning og veiledning av kommunen

Saksbehandlers vurdering
Revisjonsstrategien skal utarbeides på faglig grunnlag og vil ha sitt utgangspunkt i risiko og
vesentlighetsvurderinger. Formålet med å utarbeide en revisjonsstrategi er primært å
avdekke områder med risiko for feilrapportering, samt hvilke revisjonshandlinger som må
gjennomføres for at revisor skal kunne avgi sin revisjonsberetning.

Kontrollutvalgets budsjett for 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
25/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/110 - 5
1. Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 for
kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 785 000.

Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i
kontrollsammenheng.
2. Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i
forskrift om kontrollutvalg.

Ikke trykte vedlegg
1. Budsjettvedtak for 2019 i representantskapet for KonSek Trøndelag IKS
2. Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner
3. Forskrift om årsbudsjett for kommuner og fylkeskommuner
4. Veileder for rapportering om ressursbruk og tjenesteproduksjon i kommuner og
fylkeskommuner.

Saksopplysninger
Kontrollutvalget skal årlig utarbeide forslag til budsjett på bakgrunn av ressursbehovet knyttet
til kontroll- og tilsynsarbeidet overfor kommunestyret. En viser her til forskriftens § 18 som
regulerer saksbehandling og saksgang for budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet:
”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i
kommunen eller fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for
kontroll og tilsynsarbeidet skal følge formannskapets/kommunerådets eller
fylkesutvalgets/fylkesrådets innstilling til kommunestyret eller fylkestinget.”
Utvalgets ansvar i første rekke et påseeransvar, og utvalgets oppgaver er i det alt vesentlige
lovregulert. Utvalgets ansvarsområde kan deles inn i tre områder, kjøp av revisjonstjenester,
kjøp av sekretariatstjenester samt kontrollutvalgets egne aktiviteter. De vesentligste
budsjettpostene er således kjøp av henholdsvis revisjons- og sekretariatstjenester.
Budsjett for 2019 og økonomiplan for KonSek Trøndelag IKS, herunder honorarer, ble
vedtatt på selskapets representantskapsmøte i 2018. Selskapets styrende organer skal
imidlertid behandle forslag til ny modell for kostnadsfordeling. Ny kostnadsfordelingsmodell
vil således kunne bli gjort gjeldende fra og med fra 2020.
Revisjon Midt-Norge SA vil behandle revisjonshonorarer på sitt representantskapsmøte i
oktober. En legger derfor til grunn tidligere års revisjonshonorar i budsjettet for 2019. Ut fra
de signaler en så langt har fått forventes det ikke store avvik fra dette.

De øvrige kostnader er godtgjørelser mv. for kontrollutvalgets medlemmer og andre
kostnader i forbindelse med møteavvikling. I tillegg er det tatt høyde for at kontrollutvalgets
medlemmer skal kunne holde seg faglig oppdatert. Satsene for godtgjøring til folkevalgte mv.
fastsettes av kommunestyret. Ved budsjettering av kostnader i forbindelse med
møteavvikling og kurs/opplæring mv. har en søkt å ta høyde for at den nye kommuneloven
fastsetter at kontrollutvalget skal ha 5 medlemmer.
På bakgrunn av dette har en satt opp følgende forslag til budsjettramme og økonomiplan for
perioden 2019-2022 (alle tall i 2019 kr.):
Forslag
Anslag
Anslag
Anslag
Budsjett og

økonomiplan
2019-2022
Kontrollutvalget: Utgifter
ifm møteavvikling, faglig
oppdatering mv.
Medlemskontigent FKT
Kjøp av
sekretariatstjenester
Kjøp av revisjonstjenester

2019
102 000

2020
102 000

2021
102 000

2022
102 000

4 000
186 000

4 000
191 000

4 000
197 000

4 000
203 000

493 000

493 000

493 000

493 000

Total ramme
kontrollutvalget

785 000

790 000

796 000

802 000

Det legges opp til at kontrollutvalget selv fordeler tildelt ramme - etter at total ramme for
kontroll og tilsynsarbeidet er blitt fastsatt av kommunestyret. I forslaget til total ramme er det
ikke lagt opp til endringer i det samlede aktivitetsnivå. Alle kostnader mht. kontroll og tilsyn
skal for øvrig føres på funksjon 110.

Vurdering
Kontrollutvalget har et vidt arbeidsfelt og er kun underordnet kommunestyret.
Kontrollutvalgets tilsyn er ikke avgrenset til økonomiske forhold. Kontrollutvalget skal også
påse at saksforberedelse og beslutningsprosess, både i administrasjonen og i de øvrige
politiske organer, fungerer på en måte som garanterer oppfyllelse av alle faglige krav og
ivaretar grunnleggende rettsikkerhetshensyn overfor kommunens innbyggere og andre som
måtte bli berørt av vedtakene.
Kontrollutvalgets ansvar er i første rekke et påseeransvar, og utvalgets rolle vil først og
fremst være bestiller rollen. En viktig del av dette ansvaret vil være å påse at bestillingene til
revisor tilfredsstiller kommunens behov til enhver tid.
Kontrollutvalget har over tid hatt en spesiell oppmerksomhet rettet mot kommunens
internkontroll. I forslaget til budsjett og økonomiplan blir det forutsatt at fortsatt fokus på
kommunens internkontroll kan løses innenfor den foreslåtte ramme.
Saken legges med dette frem for kontrollutvalget til en diskusjon knyttet til kontrollutvalgets
anbefaling til kommunestyret for kommende års ramme for kontroll og tilsyn.

Fastsetting av enhet for et besøk
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
26/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/382 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget ønsker å avlegge Meråker skole et besøk i 2018.
2. Kontrollutvalget ber leder fastsette dato og program for besøket i samarbeid med
kontrollutvalgets sekretær.

Ikke trykte vedlegg
Kontrollutvalgets årshjul/årsplan for 2018
Saksutredning
Kontrollutvalget har satt av tid til et besøk ved en utvalgt enhet i årshjulet/årsplanen for 2018.
Kontrollutvalget har tidligere besøkt enhet under sektor helse, pleie og omsorg. Den andre
store sektoren i kommunen er sektor oppvekst. Kontrollutvalget har ikke tidligere besøkt
Meråker skole.
Vurdering
Da kontrollutvalget ikke har besøkt Meråker skole tidligere vil en foreslå at besøket i 2018
legges til skolen.

Prioritering vedrørende forvaltningsrevisjon
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
27/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/265 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget ber revisor legge fram forslag til prosjektplan for et
forvaltningsrevisjonsprosjekt som skal ta sikte på å belyse det tverrfaglige
samarbeidet i kommunens samlede virkemiddelapparat innenfor oppvekstsektoren.
2. Dersom revisor avdekker utfordringer og/eller forbedringspunkter skal det så langt
mulig pekes på tiltak kommunen bør vurdere.

Vedlegg
Plan for forvaltningsrevisjon
Saksutredning
Kontrollutvalget behandlet sak 19/16 «Plan for forvaltningsrevisjon i møte den 21.09.16.
Kontrollutvalget avga slik innstilling til kommunestyret:
1. «Kommunestyret godkjenner plan for forvaltningsrevisjon for Meråker kommune –
2016-2019, med slik prioritering av prosjekter.
1. Omorganisering innen helse og omsorg
i. Ble de ansatte tilfredsstillende ivaretatt
ii. Ble brukerne tilfredsstillende ivaretatt
2. Elevenes psykososiale skolemiljø
3. Samordning av tjenester innen pleie og omsorg
4. Saksbehandling
5. Forebyggende helsearbeid og arbeid med folkehelse
6. Språkopplæring til minoritetsspråklige
7. Miljøforvaltning
2. Kommunestyret gir kontrollutvalget selv myndighet til å gjøre endringer i
planperioden.»

Kommunestyret behandlet saken i møte den 28.11.16, sak 98/16. Kommunestyret vedtok
enstemmig kontrollutvalgets innstilling.
Prosjektet med 1. prioritet er ferdigstilt. Det neste prosjektet på prioriteringslisten er
"Elevenes psykososiale skolemiljø".
I plandokumentet heter det bl.a under avsnitt 4.3 Oppvekst og utdanning:
"….Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med håndtering av regelverket om kommunen som
lokal barnehagemyndighet, tilsynsmyndighet, opplysningsplikt til barneverntjenesten og
barnehagens innhold. Fylkesmannen avdekket ingen avvik under tilsynet…
Videre heter også at Fylkesmannen uttrykte i 2014 bekymring for høyere mobbetall i
kommunen sammenlignet med fylket for øvrig. Mobbing er ikke omtalt i årsberetningen."

I den senere tid har det vært en del medieomtale mht. vold, trusler og trakasering av lærerne
i den norske skole utført av elever. I Dagbladets Magasinet blir det videre hevdet at et flertall
av lærerne i den norske skole føler seg maktesløse i møte med slike elever.
Vurdering
Kommunens administrasjoner opplyser at det er blitt iverksatt tiltak mot mobbing i skolen.
Slik en oppfatter administrasjonen har disse hatt effekt, men en er fortsatt ikke er i mål.
Det blir videre opplyst at det er helt avgjørende at skolen klarer å kommunisere med
foreldrene på en slik måte at det blir etablert en felles virklighetsoppfatning med hjemmet
mht. den enkelte elev. Et oppfattet endringsbehov hos de foresatte er med andre ord
avgjørerende for at korrigerende tiltak skal ha effekt.
Et naturlig spørsmål her vil kunne være hvordan/hvor godt fungerer det tverrfaglige
samarbeidet i kommunens samlede virkemiddelapparat for å sikre at eventuelle utfordringer
blir avdekket og at korrigerende tiltak blir iverksatt god måte så tidlig som mulig.
Kommunestyret har gitt kontrollutvalget myndighet til å gjøre endringer i planperiioden, jf.
kommunestyrets vedtak punkt 2.
Kontrollutvalget må ta stilling til hvilke forhold en ønsker belyst med en forvaltningsrevisjon
og hvorvidt det neste tema på listen fortsatt er aktuelt.

PLAN FOR
FORVALTNINGSREVISJON
2016 - 2019

MERÅKER KOMMUNE
Februar 2016

KomRev Trøndelag IKS
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FORORD
Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand
for forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden og senest
innen utgangen av året etter at kommunestyret/fylkestinget er konstituer, utarbeide en
plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen skal baseres på en overordnet
analyse av kommunens/fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og
vesentlighetsvurdering, med sikte på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon
på de ulike sektorer og virksomheter1.
Dette dokumentet viser hovedresultater fra en overordnet analyse av Meråker
kommunes virksomhet, og inneholder forslag til plan for forvaltningsrevisjon 20162019 med prosjekter i uprioritert rekkefølge.
Dokumentet er utarbeidet med utgangspunkt i bestilling fra Kontrollutvalget i
Meråker kommune.
Steinkjer/Namsos
19.05.16

Unni Romstad
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

1

Rikke Haave /s/
Forvaltningsrevisor

Forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner §§ 9 og 10
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1. INNLEDNING
Kontrollutvalget skal, i henhold til forskrift om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner § 9, påse at kommunens virksomhet årlig blir gjenstand for
forvaltningsrevisjon. Ifølge forskriftens § 10, skal det minst én gang i løpet av
valgperioden, og senest innen utgangen av året etter at kommunestyret er konstituert,
utarbeides en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen, som skal
vedtas av kommunestyret, skal være bygget på en overordnet analyse av kommunens
virksomhet. Analysen har som siktemål å identifisere behovet for
forvaltningsrevisjon innen de ulike sektorene/områdene i kommunens virksomhet –
ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Dette dokumentet viser hovedresultater fra en overordnet analyse av Meråker
kommunes virksomhet, og inneholder forslag til plan for forvaltningsrevisjon 20162019 med prosjekter i uprioritert rekkefølge. Kontrollutvalget skal foreta en
prioritering av forvaltningsrevisjonsprosjekter før saken legges fram for behandling i
kommunestyret. Kommunestyret kan delegere til kontrollutvalget å gjennomføre
endringer i planen i løpet av planperioden.
Listen over forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekter inneholder flere prosjekter enn
hva som normalt vil kunne gjennomføres i løpet av 4-årsperioden. Basert på
erfaringstall fra tidligere år blir det lagt fram ca 1 rapport for Meråker kommune pr
år, men antallet avhenger av de enkelte prosjektenes omfang.
Forvaltningsrevisjonsprosjekt i selskaper hvor kommunen har eierinteresser blir ikke
omtalt i dette dokumentet, men omtales i en egen plan for selskapskontroll.

2. FORMÅL MED FORVALTNINGSREVISJON
I følge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (§ 7) innebærer
forvaltningsrevisjon 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 eller fylkestingets 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,
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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.
Forvaltningsrevisjon blir satt i gang for å redusere risiko for avvik, peke på
utfordringer og eventuelt gi forslag til forbedringer på utvalgte områder.
Identifisering og utvelgelse av forvaltningsrevisjonsprosjekter ut fra overordnede
risiko- og vesentlighetsanalyser er viktig – slik at ressursene settes inn på de riktige
områdene, og kommunen får prosjekter som har god nytteverdi. På den måten kan
forvaltningsrevisjon gi effekter i form av organisasjonsmessig læring og utvikling i
kommunen.

3. PLANLEGGING AV FORVALTNINGSREVISJON
3.1

Om overordnet analyse

Plan for forvaltningsrevisjon bygger på en overordnet analyse av kommunens
virksomhet, ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger. Selve begrepet overordnet
analyse indikerer at analysen tar utgangpunkt i kommunens virksomhet på et
overordnet plan. Hensikten er å identifisere områder der det er risiko for vesentlige
avvik når det gjelder måloppnåelse, produktivitet, økonomi og regelverk.
Eksempler på risiki kan være:







3.2

Risiko for at kvaliteten på en tjeneste ikke er god nok
Risiko for at kommunen på et område ikke tilfredsstiller lovpålagte krav
Risiko for at ressursene ikke utnyttes godt
Risiko for at kommunen ikke oppfyller mål fastsatt av kommunestyret
Risiko for at økonomistyringen ikke er tilfredsstillende
Risiko knyttet til kommunens omdømme

Hvordan analysen er gjennomført – datainnsamling

For å få informasjon om risikoområder i kommunen er den overordnede analysen
basert på flere ulike hovedkilder til informasjon:


Sentrale kommunale dokumenter (økonomiplan, budsjett, årsmelding,
driftsrapporter, saker til kommunestyret) er gjennomgått.



Vi har analysert kommunens nøkkeltall i KOSTRA-databasen og
sammenliknet disse med nøkkeltall for andre kommuner, samt utvikling over
tid. Vesentlige avvik i forhold til sammenliknbare kommuner eller store

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 Meråker kommune

4

KomRev Trøndelag IKS

svingninger over tid, er faktorer vi tar hensyn til når vi anbefaler områder for
nærmere revisjon.


Vi har gjennomført samtale med rådmannen om hvilke utfordringer og
mulige risiki kommunens virksomhet står overfor. Samtidig er rådmannen
gitt anledning til å komme med innspill til konkrete prosjekt.



Informasjon fra andre tilsynsmyndigheter (fylkesmannen).



Både det avtroppende og det nyvalgte kontrollutvalget er bedt om å komme
med innspill til prosjekt/områder vi bør se nærmere på.



Erfaringer fra tidligere forvaltningsrevisjon og regnskapsrevisjon ligger til
grunn for våre vurderinger om hvilke prosjekt som bør gjennomføres
fremover.

3.3

Vurdering av risiko og vesentlighet – SWOT-analyse

En risikovurdering er sammensatt av to elementer:
 Vurdering av konsekvens dersom risikofaktoren inntreffer
 Vurdering av sannsynlighet for at risikofaktoren inntreffer
I risikovurderingen tas det hensyn til eventuelle tiltak som kommunens ledelse har
satt i verk for å redusere muligheten for at risikofaktorene skal inntreffe, og redusere
virkningene dersom risikofaktoren likevel slår til.
Dersom vi vurderer risikoen innen et gitt område til å være høy, samtidig som vi vet
at ledelsen ikke har iverksatt tiltak for å redusere risiko, og at det vil få stor negativ
betydning dersom situasjonen blir en realitet, er det grunn til å vurdere området som
vesentlig.
Vesentlighet, det vil si hva som har størst (negativ) betydning kan vurderes ut fra
ulike perspektiver, og vesentlighetsgraden avhenger av hvilket perspektiv en ser
situasjonen ut fra, herunder:
 Økonomisk perspektiv
 Politisk perspektiv
 Brukerperspektiv
 Medarbeiderperspektiv
 Samfunns- og miljøperspektiv
En måte å foreta en slik risiko- og vesentlighetsanalyse på, er ved hjelp av en
SWOT-analyse. Siktemålet med en SWOT-analyse er å få en oversikt over indre og
ytre styrker og svakheter i en organisasjon. De fire bokstavene ”SWOT” står for
forbokstavene i de engelske ordene Strengths (sterke sider), Weaknessess (svake
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sider), Opportunities (muligheter) og Threats (trusler). En slik analyse kan brukes for
å kartlegge og analysere kommunens stilling og kan være et nyttig verktøy for å
identifisere områder for forbedring2.
I en SWOT-analyse grupperes nøkkelinformasjon i to hovedkategorier – interne
faktorer og eksterne faktorer. De interne faktorene omfatter kommunens sterke og
svake sider. De sterke sidene representerer kommunens positive egenskaper, det som
kommunen er god til og som gir trygghet internt i organisasjonen i forhold til
måloppnåelse. Svakheter er det som den kommunale organisasjonen mangler eller
utfører dårlig i forhold til oppfylling av mål. De eksterne faktorene omfatter eksterne
muligheter og trusler. Eksterne muligheter er muligheter som ligger i omgivelsene og
som kommunen kan velge å utnytte. Eksterne trusler er trusler og hindringer som kan
motarbeide kommunens forsøk på å utnytte foreliggende muligheter.
I et forvaltningsrevisjonsperspektiv er det naturlig å fokusere på kommunens svake
sider for å vurdere på hvilke områder det kan være aktuelt å gjennomføre
forvaltningsrevisjon.

Figur 1. SWOT-analyse

Det er i vurderingene også tatt hensyn til at det er ønskelig med en viss fordeling
mellom ulike områder av kommunens virksomhet og at man prioriterer noen områder
der det har vært gjennomført lite forvaltningsrevisjon i tidligere år. Videre er det tatt
hensyn til hvorvidt forvaltningsrevisjon anses å være et godt virkemiddel til å
forbedre kvaliteten på området.
2

NKRF: Veileder i gjennomføring av overordnet analyse (2010).

Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 Meråker kommune

6

KomRev Trøndelag IKS

4. RESULTATER FRA OVERORDNET ANALYSE
Dette kapittelet beskriver sentrale utfordringer, utviklingstrekk og mulige
risikoområder innen de ulike tjenesteområdene i kommunen, samt enkelte forhold
som går på tvers av tjenesteområder.

4.1

Innledning

Meråker kommune har et folketall på ca 2500, og det har steget de siste årene. Men
det har vært en nedgang i gruppen under 16 år og i gruppen 80 – 89 år, noe som gir
stor utslag i rammetilskuddet fra staten.
Kommunen er i tillegg til sentraladministrasjon organisert i 3 sektorer: Sektor for
skole, oppvekst og kultur, sektor for helse, pleie og omsorg og sektor for kommunal
utvikling. Kommunen hadde i 2014 282 ansatte fordelt på 221 årsverk.
Kvinneandelen var på 78 %.
Kommunen har ikke oppdatert kommuneplan – samfunnsdel.
Meråker kommune deltar i Værnes-samarbeidet, og dette framheves i årsberetningen
for 2014 å være svært viktig for kommunen. Det samarbeides på følgende områder:
 Lønn og regnskap
 Arbeidsgiverkontroll
 Skatteoppkrever
 Innkjøp
 IKT
 Barnevern
 PPT
 Helse (DNS, forvaltningskontor og legevakt, helsestasjonenes hjemmesider)
Samarbeidet skal styrkes ved oppretting av flere fagråd utover i 2016, og nye
områder for samarbeid er under utredning.
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Figur 1Kostnadsfordeling i 2014, netto driftsutgifter.

(Kilde: Kostra)

Kommunal rapports kommunebarometer skriver at kommunens økonomi framstår
som middels målt mot resten av kommune-Norge. Målt over siste 4-årsperiode har
driftsmarginen vært veldig dårlig. Kommunen har litt penger på disposisjonsfond,
men dette er ikke tilstrekkelig til å kunne håndtere en økonomisk krise.
Blant kommunens utfordringer nevner rådmannen blant annet at befolkningsnedgang
i enkelte grupper påvirker inntektsnivået samtidig som konsesjonskraftinntektene går
ned. Kommunen har høy lånegjeld i forhold til driftsinntektene. Samtidig som
økonomien presses er det økende krav til innholdet i de kommunale tjenestene.
Det skrives i årsberetning fra 2014: ”Sett i lys av det økonomiske resultatet for 2014
ser vi at det vil være nødvendig å redusere driftsnivået for å komme i balanse og at
det vil være nødvendig med ytterligere tilpasninger i årene framover for å få en sunn
kommuneøkonomi”.

4.2

Administrasjon og støttetjenester

Sykefraværet gikk ned fra 7,4 % i 2012 til 6,9 % i 2014. Det har de siste 10 årene
vært jobbet mye med å redusere sykefraværet. Størst sykefravær har det i en årrekke
vært i helse- og omsorgstjenestene. Så langt ser man at sykefraværet innenfor disse
tjenestene har blitt redusert med 2,6 prosentpoeng fra 11,3 % i 2002 til 8,7 % i 2014.
I handlingsplan for IA-arbeid for Meråker kommune, som ble vedtatt av
kommunestyret i 2013, er et av delmålene at sykefraværet skal reduseres til 6,0 %.
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Vi er kjent med at det har vært en del diskusjon rundt arbeidsmiljøet i kommunen.
Det ble gjennomført en forvaltningsrevisjon i Meråker våren 2105 om HMS-arbeidet
i kommunen. Det ble bl.a. konkludert med at:
 Meråker kommune i stor grad sørger for at det utføres systematisk helse-,
miljø- og sikkerhetsarbeid i kommunen.
 Meråker kommune gir ansatte (tilbud om) opplæring innenfor HMS, og alle
med HMS-ansvar har fått slik opplæring.
 Til tross for at det er mulig å peke på forbedringspotensialer, mener vi
Meråker kommune i stor grad arbeider tilfredsstillende med HMS.
Vi har også fått innspill på at Arbeidsmiljøutvalget fungerer bedre nå enn det har
gjort tidligere.
Meråker kommune har egne retningslinjer for omstilling, dette reglementet omfatter
prinsipper og rutiner ved ulike former for omorganisering i Meråker kommune.
Kommunen har innkjøpssamarbeid med Værnesregionen, og denne tjenesten er
under oppbygging. I 2014 ble ”Strategi og etiske retningslinjer for anskaffelser i
Værnesregionen” vedtatt.
I følge rådmannen sitter kommunen etter de senere årenes nedbemanning nå igjen
med et minimum av stabs- og støttefunksjoner for å kunne drive kommunen. I løpet
av noen år vil mange av kommunes ansatte gå av med pensjon. Det har blitt mer og
mer utfordrende å rekruttere både ansatte og ledere med rett kompetanse.
Meråker kommune har gjennom samarbeid i Værnesregionen innført et felles
kvalitets- og avvikssystem. Dette er beskrevet i en felles forvaltningsrevisjon for
Stjørdal, Frosta og Meråker fra 2014. Resultatet viser at det er noe variasjon mellom
sektorer og enheter om de har tatt i bruk systemet. Samlet sett var kommunen fortsatt
et stykke unna å nå hovedmålsettingen fra da systemet ble innført; ”kvalitetssystemet
skal inneholde alle styrende dokumenter for den kommunale tjenesteutøvelsen”.
I forvaltningsrevisjonen ble spesielt sett på rutiner og prosedyrer knyttet til IT,
personal og innkjøp. Det ble pekt på følgende etter gjennomgangen:
 Kommunen og Værnesregionen bør fortsette arbeidet med å utvikle
kvalitetssystemet samt få flere enheter og sektorer til å ta systemet i bruk.
 Meråker kommune bør legge ut felles overordnede reglementer i
kvalitetssystemet. Dette gjelder blant annet økonomireglement og
delegasjonsreglement.
 Databrukeravtalen bør gjøres mer kjent blant ansatte og ledere.
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4.2.1 Analyse og sammendrag
Vi er av den oppfatning at rådmannen har god oversikt over administrasjonen og
økonomien i kommunen, og at det ikke er områder som peker seg spesielt negativt
ut.
Selv om det har kommet fram at det har vært en del diskusjon omkring arbeidsmiljø
og personalarbeid, mener vi at vår gjennomgang viser at dette er ivaretatt på en
tilfredsstillende måte.
Områdene stab, støtte og personal har vært gjenstand for forvaltningsrevisjon i
forrige periode. Selv om resultatene fra gjennomgangen viste at kommunen på
enkelte områder kan bli bedre, var det ikke forhold som pekte seg ut for nærmere
oppfølging.
At kommunen har klart å holde sykefraværet forholdsvis lavt, tyder på at kommunen
har en bevissthet rundt denne problemstillingen, noe som tilsier at dette ikke bør
være tema for forvaltningsrevisjon i denne planperioden.

4.3

Oppvekst og utdanning

Oppvekt og utdanning er organisert i Sektor for skole, oppvekst og kultur.
Tjenesteområdene omfatter virksomhetene: Tollmoen barnehage, Egga barnehage,
Meråker skole, voksenopplæring, grunnskole for voksne, kommunal logopedtjeneste,
kulturskole, bibliotek, allment kulturarbeid herunder spillemiddelbehandling for
idrettsanlegg og anleggsutbygging, flyktningadministrasjon, mekkeverksted,
kinotilbud m.m.
Sektoren hadde i 2014 et merforbruk på ca 3 millioner i lønnsutgifter. God og stabil
økonomikontroll i sektoren angis som et fokusområde framover. Det er usikkerhet
framover med tanke på ressursbehovet på grunn av mottak av mindreårige
asylsøkere.
Barnehager
Kommunen har 2 kommunale barnehager. Egga barnehage har plass til 100 barn
fordelt på 6 avdelinger. Tollmoen barnehage har 3 avdelinger og er flerkulturell.
Nesten alle barn med minoritetsspråklig bakgrunn går i barnehage. Begge
barnehagene har fine, nye lokaler.
Pr. januar 2015 er 117 barn i kommunens barnehager, hvorav 67 på Egga og 50 på
Tollmoen. I følge budsjettet for 2015 viser tall og prognoser framover at det ikke vil
være plass til alle barna i barnehagen, dersom de slås sammen til en.
Fylkesmannen har gjennomført tilsyn med håndtering av regelverket om kommunen
som lokal barnehagemyndighet, tilsynsmyndighet, opplysningsplikt til
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barneverntjenesten og barnehagens innhold. Fylkesmannen avdekket ingen avvik
under tilsynet.
I årsberetningen for 2014 står det at Kostra-tall for barnehagene viser at kommunen
har en kostnadseffektiv barnehagestruktur. I kommunebarometeret trekkes det fram
at knapt noen andre kommune har så lav bemanning i de kommunale barnehagene,
og det går også fram at alle styrere og pedagogiske ledere har pedagogisk utdanning.
Tabell 1 Utvalgte KOSTRA- tall for barnehage, hele kroner
Meråker
2013

Meråker
2014

Frosta
2013

Frosta
2014

Snåsa
2013

Snåsa
2014

Kostragr
3
2014
134588

Netto*
97 702
0
109865 114974 127566 142457
driftsutgifter per
innbygger 1-5
år
Andel i % av
7,3
11,7
11,6
10,2
10,4
10,9
kommunen
nettoutgifter
Korrigerte
125628 134983
141980 159990 140855 174167 176171
brutto
driftsutgifter
barn pr barn i
kommunale
barnehager
*Netto driftsutgifter forteller om prioritering, korrigerte brutto driftsutgifter forteller om
produktivitet/enhetskostnad.

Landet
utenom
Oslo
128 584

14,9

174945

Grunnskole
Kommunen har utfordringer på grunn av synkende elevtall. I januar 2014 var
elevtallet 281, en nedgang fra ca 330 i 2011.
Avgangskarakterene på 10. trinn har vært omtrent middels de siste årene. Resultatene
fra nasjonale prøver har vært svake. Andel lærere med godkjent utdanning er
middels.
Andel elever i grunnskolen med spesialundervisning er lavere enn i sammenlignbare
kommuner, både i Kostragruppe 3 og fylket for øvrig, men andelen timer til
spesialundervisning har gått noe opp. Kostra-tall viser at andelen elever som får
spesialundervisning er størst på mellomtrinnet, og Meråker skiller seg fra Frosta og
Snåsa på dette området. Det går i årsberetningen for 2014 fram at det er et mål
framover å redusere ressursbruken til spesialundervisning. Bruken av tilpasset
opplæring skal konkretiseres framfor å fatte vedtak om spesialundervisning.
Fylkesmannen uttrykte i 2014 bekymring for høyere mobbetall i kommunen
sammenlignet med fylket for øvrig. Mobbing er ikke omtalt i årsberetningen.
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Det er få elever pr trinn, det gir små gruppestørrelser, men en kostbar skole å drive.
Selv om antall elever har gått ned har kommunen ikke kunnet redusere antall grupper
for å redusere driftskostnadene. I følge årsberetningen er alderssammensetningen
blant lærerpersonalet er i kraftig ubalanse, enten vi sammenligner med tall for hele
landet eller kommunene i Nord-Trøndelag. Over 55 % av lærerne ved skolen er over
50 år, mens kun 25 % er under 40 år; dette bidrar til økte lærerkostnader.

Tabell 2 Utvalgte Kostratall for grunnskolen
Meråker
2013

Meråker
2014

Frosta
2013

Frosta
2014

Snåsa
2013

Snåsa
2014

Netto driftsutgifter til 21,3
22,2
25,2
25,2
22,3
22,6
skole (202, 215, 222,
223*) i % av netto
driftsutgifter
Andel innbyggere 611,3
10,9
13,3
13,1
12,1
11,9
15 år
Kostnad pr elev
117 068
121 633
103 309 105426 135396 152595
(202, 222, 223)
Netto driftsutgifter til 98 587
107 773
82167
87 991
81180
85903
grunnskole (202) pr
innbygger 6-15
Andel elever med
7,3
9,3
14,4
11,8
8,7
10,1
spesialundervisning
Andel timer s.u. av
19
18,9
41,6
19,1
18,5
24,3
antall læretimer totalt
Antall timer s.u. pr
164
148
183
95
176
194
elev
Gj. snitt
39,7
40,3
43,1
40
41,9
42,6
grunnskolepoeng
Gj. snitt gruppe12,5
10,9
12,6
13,6
9,8
10,3
størrelse 1-10
Avtalte årsverk pr
0,192
0,187
0,1325
0,127
0,201
0,231
elev
*Kostrafunksjon 202: grunnskoleundervisning, 215: SFO, 222: skolelokaler, 223: skoleskyss

Kostragr
3
2014
24,2

Landet
utenom
Oslo
24

11,9

12,4

131540

105 109

102 791

81129

10,5

8,1

19,6

17,4

----

40,3

10,4

13,6

Tabell 2 viser at Meråker har høyere netto driftsutgifter til grunnskoleundervisning pr
elev enn Frosta og Snåsa og kommunegruppe 3. Netto driftsutgifter forteller om
prioritering av området. Produktivitet vises gjennom korrigerte brutto driftsutgifter,
og figur 1 viser at dersom det vi ser på disse tallene kommer Meråker bedre ut enn
Snåsa.
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Figur 2 Brutto driftsutgifter til grunnskole sett opp mot avtalte årsverk pr elev
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pr elev
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60000
40000
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20000
0

0
Meråker
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Snåsa

Barnevern
Tjenesten hører organisatorisk inn under Sektor for helse, pleie og omsorg. Tjenesten
inngår i Værnessamarbeidet. Deltagelsen i interkommunal barneverntjeneste gir
større faglig robusthet, men fylkesmannen forteller i 2014 om at det har vært store
fristoversittelser i forhold til undersøkelser i barnevernssaker de siste årene.
I årsberetningen for 2014 går det fram at andelen barn 0-17 år med barnevernstiltak
er betraktelig høyere i Meråker enn i sammenlignbare kommuner og i landet for
øvrig. Dette kan ifølge årsberetningen skyldes at barnevernet forsøker å igangsette
tiltak for å forebygge omsorgsovertakelser, noe som også bekreftes av at netto
driftsutgifter pr innbygger 0 -17 år til barnevern er på linje med andre kommuner i
samme kostragruppe.
I juni 2015 ble det avholdt et møte der medlemmer fra kontrollutvalgene i
Værnesregionen fikk informasjon om det barne- og familierettede arbeidet i
regionen. Deltakere var bl.a. politi, helsestasjoner, PPT, barneverntjenesten.
Barneverntjenesten gav uttrykk for at utfordringene på området må møtes med bedre
arbeid på systemnivå, og at det bør formuleres klare målsettinger med krav om bedre
sektorovergripende samarbeid og koordinering. Det ble uttrykt enighet om at det må
utarbeides felles og enhetlige retningslinjer for utløsning/tildeling av kommunale
ytelser/tjenester.
I budsjettet for 2016 går det fram at det skal være fokus på forebyggende arbeid i
barnevernet opp mot foreldrene.
Flyktningtjenesten
Flyktningtjenesten har oppgaver rundt bosetting, programrådgivning, veiledning,
administrasjon og koordinering av tjenester. Fra høsten 2014 har det vært 80 %
flyktningkonsulent og to miljøarbeidere i henholdsvis 40 % og 20 % stillinger.
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Målet med introduksjonsprogrammet er å styrke nyankomne innvandreres mulighet
for deltakelse i yrkes- og samfunnslivet, og deres økonomiske selvstendighet.
Realismen må vurderes opp imot forutsetningene til flyktningene. Forutsetninger kan
f.eks. være psykisk og fysisk helse, familiesituasjon og antall år med skolegang fra
hjemlandet.
Kommunen forteller om utfordring med boliger, integrering, og at det er mange
barnefamilier. Kommunestyret vedtok i juni 2014 at kommunen skal ta imot 10 nye
bosettinger i hvert år i 2015, 2016 og 2017 samt familiegjenforening i tillegg. i den
nye situasjonen som har oppstått i 2015 vil disse tallene kunne komme til å øke.
Meråker har en innvandrerbefolkning som utgjør 8,9 prosent av den totale
befolkningen i kommunen, og dette er en bidragsytende årsak til at befolkningstallet
har steget.
Det er under vurdering nytt mottak for mindreårige asylsøkere, og også et nytt
mottak i Kopperå. Rådmannen er bekymret for at dette kan bli økonomisk belastende
for kommunen
Kommunen har hatt tilsyn fra Fylkesmannen på gjennomføring av
integreringsprogrammet, og det ble konstatert at kommunen driver et program som er
helårlig og på fulltid slik det kreves.
Fylkesmannen skriver i sitt kommunebilde ofr Meråker at kommunens utgifter til
integrering og bosetting av flyktninger er lavere enn inntektene kommunen mottar.
4.3.1 Analyse
Det ser ut til at barnehagesektoren ikke har spesielle utfordringer. Nye lokaler og
lavere bemanning er med på å holde utgiftene nede. Tilsyn fra fylkesmannen gav
ikke avvik, og styrere og ledere har pedagogisk utdanning. Området peker seg ikke ut
for forvaltningsrevisjon.
Når det gjelder grunnskolen er det interessant å se at andelen elever med
spesialundervisning er forholdsvis lavt, og at det er en konkret målsetting om
konkretisering av tilpasset opplæring. Det må ikke glemmes at for noen er
spesialundervisning det eneste rette, og andelen elever som får slik undervisning skal
ikke vare 0. Det kan være aktuelt å se hvordan kommunen lykkes med å nå målet om
reduksjon av spesialundervisning etter noen år. Dette kan for eksempel gjøres
gjennom å se på måloppnåelsen, eventuelle uønskede konsekvenser av arbeidet, og
hvordan det arbeides for å nå dette målet.
En utfordring som trekkes fram av fylkesmannen er høye mobbetall. Det har vært
vanskelig å finne opplysninger om dette i de kommunale dokumentene, vi mener det
kan være grunn til å se nærmere på dette gjennom en forvaltningsrevisjon
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På bakgrunn av den orienteringen som ble gitt rundt tema barnevern for
kontrollutvalgene i juni 2015, kan det synes som at det jobbes godt og tverrsektorielt
på feltet. Kontrollkomiteen i Stjørdal vedtok å avvente bestilt forvaltningsrevisjon på
området på bakgrunn av orienteringen. Kontrollutvalget i Meråker bør følge med på
utviklingen, og eventuelt be om å bli med i en felles forvaltningsrevisjon på området
dersom dette peker seg ut som aktuelt.
Selv om etablering av nye asylmottak kan bli utfordrende for kommunen, ser vi på
det nåværende tidspunkt ikke grunn til at det bør gjennomføres forvaltningsrevisjon
på området. Vi er åpne for at dette kan endre seg i perioden avhengig av hvilke
utfordringer som utkrystalliserer seg og hvordan kommunen møter disse. Et tema kan
for eksempel være språkopplæring for minoritetsspråklige elever.

4.4

Helse- og sosialsektor

Sektor helse, pleie og omsorg har ca 90 årsverk og omfatter tjenestene
 sosialkontortjenester: økonomisk sosialhjelp, edruskapsvern,
bostøtteordninger
 ulike tjenester for funksjonshemmede,
 legekontor og helsestasjon
 psykisk helsevern
 fysioterapitjeneste
 institusjonsbasert omsorg
 hjemmebaserte tjenester som bofellesskap, omsorgsboliger, kjøkken,
dagsenter, hjemmehjelp og hjemmesykepleie.
De største enhetene er egne avdelinger, og de mindre som for eksempel psykiatri og
fysioterapi er organisert i stab underlagt sektorsjefen. Kommunen er med i et
samarbeid om Værnesregionen DMS, Frisklivssentral, interkommunal legevakt,
barneverntjeneste og forvaltningskontor. Sosialtjenesten er underlagt NAV Værnes.
Pleie og omsorg
Kommunen har høyere institusjonsdekning for eldre over 80 år sammenlignet med
fylket og landet for øvrig. Det er høyere lege- og fysioterapidekning i institusjon
sammenlignet med fylket. Meråker har flere brukere i hjemmetjenesten med
omfattende bistandsbehov sammenlignet med fylket.
I følge rådmannen er det er en meget stor nedgang befolkningen i aldersgruppen 80 –
89 år, dette har ført til lavere etterspørsel av hjemmetjenester, men også lavere
rammetilskudd. Det er imidlertid en økning av andelen innbyggere over 67 år. Det er
foreslått å legge ned bofellesskap med 12 plasser over tid og redusere bemanningen
med 5,6 årsverk.
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Fylkesmannen skrev i 2014 at i Meråker kommune mottar flere innbyggere
hjemmetjenester enn landsgjennomsnittet. Sammenlignet med fylket ser man at det
tildeles et høyere antall hjemmetjenestetimer pr uke pr tjenestemottaker.
Fra årsberetning 2014 går de fram at netto ressursinnsats for sektoren var på 72,4
millioner kroner. Merforbruk for sektoren var på ca 1,5 millioner kroner, et avvik på
2,1 %.
Det ble gjennomført ny turnus med økt grunnbemanning og mer rullering på
avdelingene. Dette finanseires med at det ikke leies inn vikarer ved kortere
sykefravær.
Det rapporteres om gjennomgående dårligere og mer sårbare pasienter som utskrives
fra sykehusene til kommunen, det er markert økning i bruk av korttidsplasser på
sykehjemmet og mer krevende behandling som har utfordret hele sektoren.
Samhandlingsreformen merkes godt; det kreves mer sykepleierkompetanse,
behandlingen tar mye tid, men bemanningen er den samme. I økonomiplanen går det
fram at man anser samhandlingsreformen som den største utfordringen framover.
Av andre utfordringer nevnes behovet for bedre samhandling mellom enhetene
internt i kommunen og forebyggende helsearbeid.
Helse
Fra kommunebarometeret går det fram at legedekningen i Meråker ble noe bedre i
2014, og den er bedre enn landsgjennomsnittet. Tilbud av helsesøster er omtrent
middels, mens dekningen av psykiatrisk sykepleier er klart større enn
normalkommunen.
Fylkemannen har hatt papirtilsyn med kommunens innsats for folkehelsen. Det
konkluderes på bakgrunn av kommunens egenvurdering med at kommunen ikke
sikrer ivaretakelsen av kravene i folkehelseloven med hensyn til oversikt over
helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen, internkontroll og
samfunnsmedisinsk kompetanse.
Sosialhjelp
I årsberetningen for 2014 går det fram at det har vørt en økning i utbetaling av
økonomisk sosialhjelp, og det ble antydet at dette kan skyldes at flere flyktninger er
ferdige med introduksjonsprogrammet.
Det ble høsten 2013 vedtatt å øke bemanningen ved sosialkontoret med 0,5 årsverk.
Dette for å forsøke å redusere arbeidsbelastningen på ansatte i tillegg til at en ønsket
å jobbe aktivt med å få klientene ut i lønnet arbeid. Utover i år 2014 gikk antallet
personer som mottok økonomisk sosialhjelp gradvis nedover, men ikke så mye som
ønskelig.
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4.4.1 Analyse
En av utfordringene vi ser for sektoren er å tilpasse tjenestetilbudet innen pleie og
omsorg til samfunnsutviklingen og erfaringene fra samhandlingsreformen. Da kan
evnen til samhandling og fleksibilitet bli viktige nøkler for hvordan kommunen
lykkes framover. Vi mener derfor at en forvaltningsrevisjon innenfor denne
tematikken bør tas med i planen for neste 4-årsperiode.
Et annet tema som kommunen bør ha fokus på framover er det forebyggende
helsearbeidet og folkehelsearbeid. Disse temaene kan det vurderes å se nærmere på
gjennom en forvaltningsrevisjon. Alternativt kan en orientering til kontrollutvalget gi
indikasjoner på hvordan kommunen følger opp disse utfordringene og fylkesmannens
tilsyn.
Kontrollutvalget bør følge med på hvordan kommunen klarer sine oppgaver i forhold
til bosetting av flyktninger og asylsøkere. Her kan det dukke opp tema som for
eksempel tilbud av helsetjenester, undervisningsopplegg og lignende.

4.5

Kultur og fritid

Kultur er hører til under Sektor for skole, oppvekst og kultur. Nettoutgifter til kultur i
Meråker kommune ligger over sammenlignbare kommuner, men på nivå med
Kostra-gruppe 3.
Meråker bibliotek har større nettoutgifter pr. innbygger enn sammenlignbare
kommuner; dette forklares med at det er et kombinasjonsbibliotek. Dvs. at det er
både et folkebibliotek, skolebibliotek og fylkesbibliotek.
4.5.1 Analyse
Kultursektoren er liten, og vi mener at det ikke er aktuelt med forvaltningsrevisjon
innen områdene kultur og fritid.

4.6

Plan, tekniske sektor og landbruk

Sektor kommunal utvikling omfatter byggesak, plansak, kommuneplanlegging, kartog oppmåling, landbruk, miljø, brann- og feiervesen, kommunale veier, vann og
avløp, renovasjon, WEB og forvaltning, drift og vedlikehold av kommunal
bygningsmasse. Sektoren hadde 32,4 årsverk i 2014.
I årsberetningen for 2014 går det fram at sektoren har hatt utfordringer de siste årene
på grunn av utskiftinger i bemanningen og vakanser i stillinger. Dette forplantet seg
utover i 2015. Det er fremdeles etterslep på plansiden. Også høsten 2015 har ansatte
sluttet ved enheten.
Det kan se ut som flere saker ikke ble fulgt opp i 2014.
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Et samarbeid på fagfeltene med de andre kommunene i Værnesregionen er under
utredning.
Vann, avløp, vei og renovasjon
Rådmannen antyder at det kan være dårlig intern kontroll i forbindelse med at det har
vært noe sen fakturering for veg.
Eiendomsforvaltning
Meråker kommune har gjennom de siste 25 årene holdt en høy aktivitet på utbygging
av kommunale bygg og anlegg. Kommunens samlede areal på bygningsmassen er på
vel 33.000 m2.
Alle budsjetterte driftstiltak er gjennomført på kommunale bygg.
Byggesak og planlegging
Kommunens planstrategi ble vedtatt i 2013. Der går det fram at kommunen ikke har
en gjeldende samfunnsplan. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av kommunestyret
våren 2015. Fylkesmannen berømmer kommunen for gode arealplanprosesser.
Kommunen har jobbet med samfunnsdelen siden 2008 uten at arbeidet er sluttført
selv om det ifølge planen skulle gjøres i 2015.
Kommunen har det siste året hatt fokus på å holde saksbehandlingsfristene for
byggesaksbehandling.
Næring
I årsberetningen for 2014 går det fram at i forhold til målsettingen for
omstillingsarbeidet har Meråker kommet et godt stykke på veg. På bakgrunn av
rapportering fra bedriftene kan det rapporteres om at omstillingsprogrammet hittil
har bidratt med 170 nye eller sikrede arbeidsplasser.
Fylkesmannen gjennomførte i 2011 forvaltningskontroll i Meråker kommune.
Kontrollen omfatta forskrift om produksjonstilskudd, forskrift om nærings- og
miljøtilskudd i skogbruket og forskrift om bærekraftig skogbruk. Det ble totalt
registret 5 avvik og 8 merknader. Fylkesmannen hadde pr 2014 ikke mottatt
tilbakemelding fra kommunen på hvilke tiltak som er satt i verk for å lukke avvik.
Beredskap
Meråker kommune vedtok beredskapsplan høsten 2014.
Det ble gjennomført 11 av 28 tilsyn for særskilte brannobjekt, det er færre enn i
2013. Heller ikke for andre tilsyn klarte kommunen å holde aktiviteten oppe. Alle
piper ble feid.
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Det utredes mulig samarbeid for brann og tilsyn.
Miljø
Kommunen behandlet i 2014 139 søknader om motorferdsel i utmark, 6 fikk avslag.
43 3-årige tillatelser gjelder fra tidligere år.
Arbeid med retningslinjer på motorferdsel i Meråker, og eventuell delegering for
enklere saksbehandling ble av ressursmessige årsaker ikke prioritert i 2014. Etter det
vi kjenner til er det heller ikke prioritert i 2015.
Arbeid med Vannforvaltning i henhold til vanndirektivet og Tilsyn og oppfølging av
forurensing er heller ikkeprioritert.
Det ble rapportert om to forurensningssaker i 2014: oljeutslipp og ulovlig deponering
av avfall.
Fylkesmannen skrev i 2014 at kommunen gjør et godt arbeid med kartlegging og
bekjempelse av fremmede skadelige arter. Kommunen har god tilgang for
allmennhetens adgang til jakt, fiske, friluftsliv, men det er registrert kjøreskader etter
barmarkskjøring i kommunen.
Fylkesmannen forventet at Meråker kommune følger opp vannforekomstene der
dårlig økologisk tilstand skyldes landbruk og kloakk for å oppnå god økologisk
tilstand innen 2015. Kommunen må behandle forsøplingssaker, ulovlig
avfallsbehandling (dumping/brenning), stille krav om avfallsbehandling i bygge/rehabiliteringssaker, samt kartlegge nedgravde oljetanker.
4.6.1 Analyse
Vi har forståelse for at det i en periode med underbemanning ikke har vært mulig å ta
tak i alle utfordringer sektoren har stått overfor. Med tanke på mulig samordning av
tjenester med Værnesregionen, ser vi for oss at dette vil bli brakt i orden på sikt. Vi
foreslår ikke forvatningsrevisjon innen plan og byggesak i kommende periode.
Vi finner det uheldig at det ikke gis tilbakemeldinger til fylkesmannen på avvik som
ble avdekket under forvaltningskontroll i 2011.
Videre mener vi at kommunes rolle og oppgaver som forurensingsmyndighet bør
prioriteres høyere enn det som kommer fram i gjennomgåtte dokumenter. Vi
vurderer det dit hen at det kan være nyttig å se på noen av kommunens oppgaver som
miljømyndighet gjennom en forvaltningsrevisjon i kommende periode.
Når det gjelder internkontroll og mulige utfordringer innen vegforvaltning, mener vi
dette er forhold som rådmannen selv kan ta opp og bringe i orden, evt også
rapportere direkte til kontrollutvalget om dette.
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4.7

Værnes-samarbeidet

Meråker kommune deltar i Værnes-samarbeidet, og det samarbeides på følgende
områder:
 Lønn og regnskap
 Arbeidsgiverkontroll
 Skatteoppkrever
 Innkjøp
 IKT
 Barnevern
 PPT
 Helse (DNS, forvaltningskontor og legevakt, helsestasjonens hjemmesider)
Samarbeidet skal styrkes ved oppretting av flere fagråd i 2016, og nye områder for
samarbeid er under utredning.
Meråker kommune har gjennom samarbeid i Værnesregionen innført et felles
kvalitets- og avvikssystem. Dette er beskrevet i en felles forvaltningsrevisjon for
Stjørdal, Frosta og Meråker fra 2014. Resultatet viser at det er noe variasjon mellom
sektorer og enheter om de har tatt i bruk systemet. Samlet sett var kommunen fortsatt
et stykke unna å nå hovedmålsettingen fra da systemet ble innført; ”kvalitetssystemet
skal inneholde alle styrende dokumenter for den kommunale tjenesteutøvelsen”.
I forvaltningsrevisjonen ble spesielt sett på rutiner og prosedyrer knyttet til IT,
personal og innkjøp. Det ble pekt på følgende etter gjennomgangen:
 Kommunen og Værnesregionen bør fortsette arbeidet med å utvikle
kvalitetssystemet samt få flere enheter og sektorer til å ta systemet i bruk.
 Meråker kommune bør legge ut felles overordnede reglementer i
kvalitetssystemet. Dette gjelder blant annet økonomireglement og
delegasjonsreglement.
 Databrukeravtalen bør gjøres mer kjent blant ansatte og ledere.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har satt i gang evaluering av interkommunale
barneverntjenester, og det drives aktivt med organisasjonsutvikling for økt
måloppnåelse og fjerning av fristbrudd. Det er et sterkt økende behov for
omsorgstiltak innen barnevernet og satsing på forebyggende tiltak og tidlig
intervensjon vil kunne redusere behovet i framtiden. Ei prosjektgruppe har utredet
forslag til organisering og nye tiltak for å bedre det forebyggende arbeidet.
Kommunene mener at dagens utvikling ikke kan fortsette og at det må gjøres
endringer både i organiseringen på system og på tiltak overfor grupper og
enkeltindivider.
Kostnadene i barnevernet er svært høye målt mot resten av landet i følge
Kommunebarometeret 2015.
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Det vil være mest hensiktsmessig at forvaltningsrevisjon på områder som dekkes av
Værnes-samarbeidet gjennomføres som et felles prosjekt for alle
deltakerkommunene. Det var berammet et felles møte 10. juni 2016, men dette ble på
grunn av pågående prosesser i deltakerkommunene utsatt til høsten 2016.
Dersom kontrollutvalget i Meråker ønsker å prioritere et slikt felles prosjekt, vil dette
kunne tas inn i plan for forvaltningsrevisjon når møtet er gjennomført.

5. OPPSUMMERING: FORSLAG TIL
FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT
Tema
Elevenes psykososiale skolemiljø

Et prosjekt om elevenes psykososiale skolemiljø vil kunne se nærmere på hvordan
skolen organiserer arbeidet, informasjon og involvering til og av elever og foresatte,
konfliktløsing osv.
Tema
Språkopplæring til minoritetsspråklige
En forvaltningsrevisjon vil bl.a. kunne se på kartlegging av behov for slik
opplæring.
Bør eventuelt gjennomføre litt ut i perioden.
Tema
Samordning av tjenester innen pleie og omsorg
Mulige vinklinger vil kunne være samordning av tjenester og turnuser mellom
institusjon og hjemmetjenester, kommunalt samarbeid for helhetlige pasientforløp.
Tema
Forebyggende helsearbeid og arbeid med folkehelse
Dette er tema som blir stadig viktigere, og det opplyses at forebyggende arbeid og
folkehelse arbeid er viktig og at det tas på alvor i kommunen.
Et prosjekt med dette temaet kan være aktuelt for å få oppmerksomhet rundt temaet,
det vil trolig komme ønske om dette i flere kommuner.
Vinkling vil kunne være
 Om lov og forskrift følges
 Hvordan det arbeides i kommunen
 Gjennomførte tiltak
 Erfaringer, effekt
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Tema
Miljøforvaltning
Følger kommunen opp sin rolle som forurensings- og miljømyndighet?
Tema
Saksbehandling
Følges forvaltningsloven med hensyn til: journalføring, innsyn, foreløpig svar,
svarfrister, osv?
Tema
Fellesprosjekt i Værnesregionen
Innspill til eventuelle fellesprosjekt i Værnesregionen tas inn i Plan for
forvaltningsrevisjon etter felles møte for alle kontrollutvalg i møtet i
Værnesregionen høsten 2016.
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TIDLIGERE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORTER I MERÅKER KOMMUNE
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Postadresse: Postboks 2565, 7735 Steinkjer
Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer
Tlf. 994 01 480
www.krt.no
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
28/18

Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/382 - 1

Saksutredning
Det fattes ikke vedtak under eventuelt. Dersom kontrollutvalget ønsker å fatte et vedtak
knyttet til tema/sak som tas opp i møtet, må egen sak om dette settes på sakslisten.

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meråker kommune
Saksbehandler Paul Ivar Stenstuen
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/382 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokoll fra dagens møte godkjennes.

Saksutredning
Protokollen fra møtet vil bli opplest for godkjenning i møtet.

Møtedato
10.09.2018

Saknr
29/18

