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Sakstittel
Godkjenning av møteprotokoll
Bestilling forvaltningsrevisjon avvikshåndtering i Meldal kommune
Aktuelt fra utvalgene 15.5.2018
Referatsaker
Eventuelt

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meldal kommune
Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/262 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.
Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.
Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

Møtedato
15.05.2018

Saknr
09/18

Bestilling forvaltningsrevisjon avvikshåndtering i Meldal kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
15.05.2018

Saknr
10/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
Arkivsaknr
18/184 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av avvikshåndtering og ber Revisjon Midt-Norge
SA legge fram en prosjektplan med forslag til innretning, ressursramme og leveringsfrist.
Vedlegg
FR-plan-Meldal-2016-2018-2
20161107-Prosjektplan avvikshåndetering
Saksutredning
Kontrollutvalget behandlet i møtet den 7.3.2018 i sak 3/18 Bestilling av forvaltningsrevisjon
eller selskapskontroll. Kontrollutvalget vedtok at sekretariatet skulle avklare hvorvidt
forvaltningsrevisjon av avvikshåndtering kan gjennomføres med Revisjon Midt-Norge SA
(RMN).
Sekretariatet har henvendt seg til RMN for å få avklart om revisor kan gjennomføre
forvaltningsrevisjonen i tråd med forvaltningsloven og revisorforskriften. RMN har meldt
tilbake at revisor ikke kan se at dagens organisering av revisjonen kommer i konflikt med
forvaltningslovens habilitetsregler eller revisorsforskriften. Det forhold som medførte at daglig
leder av Revisjon Midt-Norge IKS var inhabil, gjelder ikke med dagens organisering av RMN.
Kontrollutvalget legger i utgangspunktet ingen føringer for gjennomføringen av
forvaltningsrevisjonen enn det som fremgår av plan for forvaltningsrevisjon. Det vises til
prosjektplan og vedtak i sak 33/16, se for øvrig vedlagt prosjektplan. I prosjektplanen
beskriver revisjonen ulike risikoforhold og avgrenser mot varsling av kritikkverdige forhold,
andre sider ved kvalitetssystemet og internkontrollen. Revisjonen belyser følgende
problemstillinger i prosjektplanen:
·
·
·
·

Er det lagt til rette for opplæring i og informasjon om avvikshåndtering?
Har kommunen tilfredsstillende verktøy for å håndtere avvik?
Har kommunen betryggende bruken av avvikssystemet?
Bruker kommunen avvikssystemet til læring og forbedring?

Sekretariatets vurdering
Sekretariatets vurdering er at RMN, kan benytte tidligere fremlagt prosjektplan som
utgangspunkt for denne bestillingen. Det tas forbehold om at utvalget ønsker å endre fokus,
problemstillinger mv.
Revisjon Midt-Norge SA oppfordres også til å vurdere tidligere prosjektplan og aktualiteten
av denne. RMN bør derfor foreta endringer og tilpasninger ved behov.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler utvalget å vurdere skisserte problemstillinger og behovet for å endre,
fjerne eller legge til problemstillinger som ønskes belyst gjennom en forvaltningsrevisjon.
Sekretariatet anbefaler utvalget å be revisjonen om å legge fram en prosjektplan med forslag
til innretning, ressursramme og leveringsfrist.

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
2016-2018

Meldal kommune
Vedtatt i kommunestyret, sak 32/16
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Om forvaltningsrevisjon

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

regnskapsrevisjon
forvaltningsrevisjon
selskapskontroll

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

1.1 Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon
Kommunestyret er oppdragsgiver for forvaltningsrevisjonen. For å sikre at den revisjonen
som utføres er i tråd med kommunestyrets ønsker og behov, skal dette ifølge
kontrollutvalgsforskriften vedta en egen plan for forvaltningsrevisjon, hvor det angis
prioriteringer for forvaltningsrevisjon i en gitt periode:
§ 10. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen
av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan
for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller
fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i
planperioden.
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller
fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte
på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og
virksomheter.
2

Denne planen er utarbeidet for perioden 2016-2018. Planen er basert på dokumentet
overordnet analyse, utarbeidet av Konsek Midt-Norge IKS.

1.2 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon
Kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge IKS, står for den praktiske utføringen av
forvaltningsrevisjonene. Arbeidet skal utføres i tråd med krav i kommuneloven, forskrift
om revisjon i kommuner og fylkeskommuner og standard for forvaltningsrevisjon vedtatt
av Norges Kommunerevisorforbund.
Kontrollutvalget vedtar med bakgrunn i planen mer konkrete bestillinger av det enkelte
prosjekt. Kontrollutvalget gis anledning til å fravike planen dersom det er nødvendig. Ved
omfattende endringer rapporteres det om disse til kommunestyret.
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2 Prioriterte områder i planperioden
Tabellen under gir en oversikt over de tjenesteområdene kontrollutvalget ønsker å
prioritere for forvaltningsrevisjon i planperioden. Områdene er vurdert på bakgrunn av
risiko- og vesentlighetsvurderingene i den overordnede analysen.
Det er satt opp fem prioriterte områder med forslag til mulig innretning, forslagene til
innretning er ikke bindende for gjennomføringen av prosjektene.
Prioriterte områder for forvaltningsrevisjon
1. Avvikshåndtering
Meldinger om avvik og tiltak for å korrigere avvikene er i økende grad en del av
kommunal styring. En forvaltningsrevisjon kan belyse om kommunens
avvikssystem brukes som forutsatt og om informasjonen fra systemet inngår i
den politiske styringen av kommunen.
2. Interkommunalt samarbeid
Kommunen deltar i interkommunale samarbeid om barneverntjenester,
landbrukskontor, IKT-tjenester og revisjonstjenester. De ulike formene for
samarbeid byr på utfordringer når det gjelder styring og involvering av politisk
nivå. Et sentralt spørsmål i en forvaltningsrevisjon vil være styring av tjenestene,
herunder om den politiske involveringen er tilfredsstillende og om eierstyringen
er i tråd med god praksis. Det er også interessant å få en vurdering av om det
interkommunale samarbeidet gir effektene som kommunestyret har forutsatt.
3. Helhetlig tjenestetilbud
Kommunene skal sørge for at brukere som har behov for langvarige og
samordnete helse- og sosialtjenester får et helhetlig tilbud. Brukerne kan velge å
opprette en individuell plan i samarbeid med kommunen. Planen skal være et
hjelpemiddel for en samordning av tjenestene.
KOSTRA-tallene viser at det er opprettet få individuelle planer i Meldal kommune,
det kan være en indikator på at ordningen ikke benyttes som forutsatt. En
forvaltningsrevisjon bør undersøke om kommunen har tilfredsstillende systemer
for å håndtere ordningen og om de er i tråd med regelverket.
4. Samfunnssikkerhet og beredskap
I sivilbeskyttelsesloven stilles det konkrete krav til kommunene om hvordan de
kan opprettholde samfunnssikkerheten ved akutte hendelser, for eksempel
ekstremvær, flom eller ras. Kommunene skal utarbeide risiko- og
sårbarhetsanalyser og beredskapsplaner for alle deler av virksomheten, og skal
øve på beredskapsplanene minst hvert annet år. En forvaltningsrevisjon kan
belyse om kommunens beredskapsarbeid er i tråd med lov og forskrift.
5. Økonomistyring i helse og omsorg
Meldal kommune har høye utgifter til helse- og omsorgssektoren og landbruk og
tekniske tjenester. Det forventes store investeringer på helsetunet, samtidig som
det økonomiske handlingsrommet er begrenset. God økonomistyring generelt og
innenfor disse sektorene spesielt vil derfor være svært viktig. En
forvaltningsrevisjon kan vurdere om økonomiarbeidet i kommunen utgjør et
tilfredsstillende grunnlag for økonomisk styring.
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Følgende områder foreslås som aktuelle for forvaltningsrevisjon, men er ikke prioritert i
planen. Dersom forutsetningene for å bestille noen av de ovennevnte prosjektene
endres, kan disse være aktuelle å gjennomføre:
Uprioriterte områder
Økonomisk sosialhjelp
Kommunen har hatt en økning i sosialutgiftene de seinere årene, andelen unge
sosialhjelpsmottakere er også økende. En forvaltningsrevisjon kan belyse
årsakene til dette og hvordan kommunens arbeid for å få sosialhjelpsmottakere
over i arbeid fungerer.
Informasjonssikkerhet
Meldal kommune håndterer store mengder personsensitive opplysninger gjennom
de kommunale saksbehandlingssystemene. Tilfredsstillende IKT-sikkerhet er
svært viktig for den enkelte innbygger og for kommunens omdømme. Meldal
kommune kjøper IKT-tjenester hos Orkdal kommune, Orkdal kommune er derfor
ansvarlig for tjenesteutførelsen. Det er likevel rådmannen i Meldal kommune som
er ansvarlig for at tjenestene er tilstrekkelig sikret. En forvaltningsrevisjon kan
belyse hvordan rådmannen ivaretar ansvaret og hva som gjøres for å ivareta
IKT-sikkerheten på kommunens enheter.
Kompetanse og rekruttering
Kommunen står overfor utskifting av nøkkelpersonell på flere tjenesteområder.
Flere av tjenesteområdene har små og sårbare fagmiljø og mangler i noen grad
fagpersonell, noe som bidrar til økt sårbarhet på de aktuelle tjenesteområdene.
En aktuell problemstilling i en forvaltningsrevisjon er om kommunens tiltak for å
redusere sårbarheten og heve medarbeidernes kompetanse reduserer
sårbarheten i tilstrekkelig grad.
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3 Rapportering
I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til kontrollutvalget
om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er kontrollutvalget tillagt
ansvar for å rapportere om sitt arbeid til kommunestyret. Kontrollutvalget legger normalt
rapport for det enkelte prosjekt fortløpende frem for kommunestyret.
Oppfølging av prosjektene i etterkant rapporteres løpende ved behov, og samlet ved
slutten av valgperioden.
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REVISJON MIDT-NORGE IKS
PROSJEKTPLAN
Kommune:
Meldal

Prosjekt:
Avvikshåndtering

Oppdragsansvarlig:
Anna Ølnes

Prosjektnr.:
2440

Styringsgruppe, dato:
3.11.2016

2016

Systematisk håndtering av avvik i Meldal kommune
BESTILLING
Kontrollutvalget i Meldal kommune har i sak 20/2016 bestilt en forvaltningsrevisjon av avvikshåndtering.
I Plan for forvaltningsrevisjon 2016 – 2018 står det følgende om prosjektet:
Meldinger om avvik og tiltak for å korrigere avvikene er i økende grad en del av kommunal styring.
En forvaltningsrevisjon kan belyse om kommunens avvikssystem brukes som forutsatt og om informasjonen fra systemet inngår i den politiske styringen av kommunen.
I innstillingen til sak 20/2016 framgår det at dette er en svært bred tilnærming til prosjektet, og at det vil
være nødvendig med en innsnevring, dels for å gjennomføre arbeidet innenfor rammene av kontrollutvalgets ressurser, dels for å få en rapport som går noe i dybden.

FORANALYSE
2.1

AVVIKSSYTEM OG ANSVAR I MELDAL KOMMUNE

Revisor gjennomført oppstartsmøte med rådmannen den 26.10.2016, der en nøkkelperson i organisasjonen også var tilstede. Videre har revisor hatt kontakt med kontrollutvalgets sekretariat.
Meldal kommune bruker KF Avviksbehandling, som er et system som KS/Kommuneforlaget har utarbeidet for innmelding og behandling av avvik i kommunene. KF Avviksbehandling inngår som del av KF
Kvalitetsstyring, som er kvalitetssytement som Meldal kommune også bruker. Systemet har en meldemodul og en behandlingsmodul. Meldemodulen skal brukes av alle ansatte for å melde inn avvik, mens
behandlingsmodulen skal brukes av mellomledere med personalansvar til behandling og lukking. Helse
og omsorg var de av virksomhetene som var kommet lengst i manuell avviksmelding og -behandling før
det elektroniske systemet ble tatt i bruk, ble det fortalt i oppstartsmøtet. Samtidig er det der brukerterskelen er høyest når det gjelder det elektroniske systemet, med mange deltidsansatte og ikke så lett tilgang
til elektroniske hjelpemidler som ansatte andre virksomheter har.
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Ifølge Kommuneforlagets beskrivelse av KF Avviksbehandling er det utviklet en app for mobil og nettbrett (Apple- og Androidprodukter), som lar de ansatte melde avvik til respektive enhet (skole, barnehage, sykehjem osv.). Grensesnittet i appen er spesielt tilpasset mobile enheter.
Ifølge Kommuneforlagets beskrivelse angir melder grunnleggende informasjon om avviket gjennom
enkle trinn. Ved innsendelse tilordnes avviket automatisk til innmelders leder, som får avviket i sin innboks. Leder kan videre behandle avviket fra «Min side», hvor utildelte, behandlede og forfalte avvik også
ligger. Avviket klassifiseres i hvilken type avvik det er, alvorlighetsgrad og om eventuelle strakstiltak
iverksettes. Modulen for avviksbehandling lar avviksbehandler opprette tiltak knyttet til avvik og sette i
gang elektroniske diskusjoner med andre ledere i organisasjonen.
Tjenestene i Meldal kommune hører inn under kommunalsjefene for henholdsvis oppvekst, helse og
omsorg og landbruk og tekniske tjenester. I tillegg er stabsfunksjoner lagt direkte under rådmannen, i
tillegg til næring og kommunal del av NAV. Et organisasjonskart er lagt ved i vedlegg 1.
2.2

RISIKOVURDERING

Mulighetene for at avvikshåndteringen skjer på en betryggende måte, eller risikoen for det motsatte, kan
henge sammen med flere forhold. Ett forhold gjelder digital kompetanse, og terskel og ferdigheter i bruk
av digitale verktøy. Terskelen for det kan igjen henge sammen med tilgang til digitale verktøy. Dersom
digitale verktøy, som elektronisk avvikssystem, er godt tilgjengelig og innarbeidet i ledelsen og ansattes
arbeidshverdag, er det større sannsynlighet for at det meldes løpende fra om avvik.
Et annet forhold er kultur for avvikshåndtering. Det gjelder bevissthet og betydning som avvikshåndtering
har for ledelsen og ansatte. Det kan også handle om hvorvidt det oppleves trygt å melde fra om avvik og
mangler, og at det skjer i forståelse av at det ikke medfører negative reaksjoner. Det er også et spørsmål
knyttet til om ledelsen legger til rette for at avvikssystemet brukes som læring og forbedring.
Dette er forhold vi tror kan utgjøre risiko for at avvikshåndteringen kan ha svakheter.
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AVGRENSING OG PROBLEMSTILLING
3.1

AVGRENSNING

Vi tolker kontrollutvalgets bestilling slik, at det er naturlig å avgrense forvaltningsrevisjonen mot det som
handler om varsling av kritikkverdige forhold, og som håndteres innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelse (§§ 2-4, 2-5 og 3-6). Videre vil vi avgrense revisjonen mot andre sider ved kvalitetssystemet og internkontrollen. Det betyr ikke nødvendigvis at det ikke er risikoer innenfor de områdene, men det vil
være hensiktsmessig å avgrense revisjonen til et begrenset sett av kilder for revisjonskriterier. På den
måten er det lettere å komme i dybden og avdekke eventuelle feil og svakheter ved avvikshåndteringen i
Meldal kommune.
3.2

PROBLEMSTILLING
1) Er det lagt til rette for opplæring i og informasjon om avvikshåndtering?
-

Informasjon om betydningen av avvikshåndtering

-

Opplæring i systemet for avvikshåndtering

-

Skriftlige rutiner som beskriver framgangen ved avvikshåndtering

2) Har kommunen tilfredsstillende verktøy for å håndtere avvik?
-

Systemets brukergrensesnitt

-

Lett tilgjengelig utstyr (pc, smarttelefon og/eller nettbrett o.l.)

3) Har kommunen betryggende bruken av avvikssystemet?
-

Avvik meldes

-

Avvik følges opp

-

Avvik lukkes

4) Bruker kommunen avvikssystemet til læring og forbedring?
-

Endring av rutiner

-

Opplærings og informasjonstiltak
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-

REVISJONSKRITERIER
4.1

LOV, FORSKRIFT OG LOKALE POLITISKE VEDTAK

I vår sammenheng har dette utgangspunkt i kommunelovens § 23-2: «….. Administrasjonssjefen skal
sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at
den er gjenstand for betryggende kontroll.»
4.2

NASJONALE FØRINGER OG ANBEFALINGER

I rapporten 85 tilrådingar for å styrkje eigenkontrollen1 er avvikshåndtering berørt flere steder, og er lenket tett opp til system for internkontroll. Det er nærliggende å bruke denne rapportens definisjoner og
anbefalinger som gjelder avvikshåndtering.
Det finnes anerkjente rammeverk for systematisk arbeid med internkontroll; COSO-rammeverket er det
som trekkes fram i rapporten om 85 tilrådingar. Det kan være aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjonen med COSO-modellen, eller deler av den som mal.

METODE
Som tidligere nevnt har Meldal kommune innført KF Avviksbehandling som system for å melde og følge
opp avvik. Vi har fått tilgang til systemet, og vil gjennom det se og vurdere hvorvidt det brukes av ansatte
og ledelse.
Det vil trolig bli valgt ut noen virksomheter som vi ser nærmere på. Her vil antatt kompetanse, tilgang på
verktøy og kultur for avvikshåndtering være viktige utvelgelseskriterier. Aktuelle virksomheter:

1



Sykehjemmet/hjemmebaserte tjenester



Skoler og barnehager

Kommunal- og regionaldepartementet, 2009
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Vedlikehold og renhold

I disse enhetene vil det være aktuelt å intervjue ledelse og ansatte, f.eks. nøkkelpersoner i oppfølging av
avvikssystem. Metoder for å samle inn og analysere data utover det vil blir klarlagt utover prosjektforløpet.

ORGANISERING AV PROSJEKTET
Forvaltningsrevisjonen vil bli gjennomført med totalt 275 timer, og frist for levering er 10. april 2017.
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Aktuelt fra utvalgene 15.5.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meldal kommune

Møtedato
15.05.2018

Saknr
11/18

Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/39 - 11
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten innstilling.
Saksutredning
Kontrollutvalgets medlemmer følger arbeidet i de øvrige politiske organene i kommunen for å
holde seg orientert den politiske dagsordenen. Saker av interesse for de øvrige
medlemmene i kontrollutvalget refereres i møtet. Utvalgene er fordelt slik:
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Melding om politisk vedtak - Forvaltningsrevisjon Helhetlig tjenestetilbud innen helse og
omsorg.pdf
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Hva skjer når grunnlaget for permisjonen blir borte?
Link til NOU 2018.6 Varsling – verdier og vern
Link til veileder til reglene om offentlige anskaffelser
Råd om offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing
Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet
Valgbarhet til kontrollutvalget
Kommunestyrets adgang til å omgjøre vedtak om fritak

Rådmannen

Konsek Trøndelag Iks
Seilmakergata 2
7725 STEINKJER

Deres ref:

Arkivkode:FE - 033, TI &14

Vår ref: 15/555-13/ANRE

Meldal,09.04.2018

Melding om politisk vedtak - Kontrollutvalgets årsmelding for 2017
Kommunestyret har i møte 04.04.2018 behandlet ovennevnte sak 013/18
Følgende vedtak er fattet:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.

Med vennlig hilsen
Meldal kommune

Anne Britt Ree
sekretær
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Postadresse:
Kvamsveien 2, 7336 Meldal

Telefon:
72 49 51 00

Organisasjonsnr: 958 731 647
Bankgiro: 4260 05 60322

E-post: postmottak@meldal.kommune.no
Internett: www.meldal.kommune.no

Rådmannen

Konsek Trøndelag Iks
Seilmakergata 2
7725 STEINKJER

Deres ref:

Arkivkode:FE - 217 FORVALTNINGSREVISJO
N, FA - G00
Vår ref: 17/1175-7/ANRE

Meldal,09.04.2018

Melding om politisk vedtak - Forvaltningsrevisjon Helhetlig tjenestetilbud innen helse og
omsorg
Kommunestyret har i møte 04.04.2018 behandlet ovennevnte sak 012/18
Følgende vedtak er fattet:
1. Kommunestyret er tilfreds med at kommunen i all hovedsak ivaretar sine
forpliktelser til brukere som mottar flere tjenester fra helse og omsorg.
2. Kommunestyret ber rådmannen fortsette med arbeidet med å legge til rette for
nødvendig aktivitet for å motvirke ensomhet og for å skape trygghet i hverdagen
for brukerne.
3. Kommunestyret ber rådmannen fortsette med å systematisk samle inn
brukererfaringer for å sikre brukermedvirkning.
4. Kommunestyret ber rådmannen påse at rapporteringen til nasjonale
informasjonssystemer over aktive brukere med individuell plan i kommunen, er i
tråd med gjeldende lovkrav.
5. Kommunestyret ber rådmannen utarbeide en helhetlig informasjonsstrategi for
brukere og pårørende med rett til flere tjenester innen helse og omsorg.
6. Kommunestyret ber rådmannen merke seg rapportens øvrige observasjoner.
7. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget om status og oppfølging
av rapporten innen utgangen av 2018.
8. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.
Rapporten oversendes Fellesnemnda for nye Orkland kommune til orientering.

Postadresse:
Kvamsveien 2, 7336 Meldal

Telefon:
72 49 51 00

Organisasjonsnr: 958 731 647
Bankgiro: 4260 05 60322

E-post: postmottak@meldal.kommune.no
Internett: www.meldal.kommune.no

Med vennlig hilsen
Meldal kommune

Anne Britt Ree
sekretær
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Meldal kommune, Rådmannen
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1.

Generelt

Skatteoppkreverne
samsvar

skal i henhold

med retningslinjer

også utarbeide
Årsrapporten
ivaretatt

om skatteoppkreverens
til Skatteoppkreverinstruksen

gitt av Skattedirektoratet.

et årsregnskap
skal omhandle

virksomhet

som vedlegges
hvordan

§ 2—9nr. 1 utarbeide

I henhold til § 3-3 nr.

en årsrapport

i

2 skal skatteoppkreveren

årsrapporten.

oppgavene

skatteregnskap,

innkreving

og arbeidsgiverkontroll

er

ved skatteoppkreverkontoret.

1.1 Skatteoppkreverkontoret

- organisering,

ressurser

og kompetanse

Organisering
Ressurser
Kemnerkontoret
i Orkdalsregionen
er et tjenestesamarbeid
Snillfjord, Hitra og Frøya med Orkdal som vertskommune.
For 2017 er det 6 årsverk
funksjonen.

ved skatteoppkreverkontoret

2 av disse årsverkene

mellom Orkdal, Agdenes, Rindal, Meldal,
Tjenestesamarbeidet
startet 01.02.2013.

som benyttes

til skatteoppkrever-

har vært vakante det siste året.

ltillegg er det kjøpt tjenester 1,9 årsverk ifelles (interkommunal) arbeidsgiverkontroll.
årsverk ved kontoret, hvorav 2 er vakante.
3 av de ansatte har arbeidsplass
(avdelingskontoret).

2 saksbehandlere

(hovedkontoret),

mens 1 ansatt har arbeidsplass

ved kontoret jobber både med skatteregnskap
primærtjobber
med innfordring.

1 saksbehandlere
Kemner arbeider

på Orkanger

i hovedsak

med tyngre innfordring,

Totalt blir det 7,9

administrasjon

og innfordring,

på Hitra

mens

samt noe informasjonsvirksomhet.

Kompetanse
Kemnerkontoret
har tilstrekkelig med kompetanse og ressurser både på skatteregnskap
og innfordring.
Kompetanse på arbeidsgiverkontrollen
ivaretas da kontoret er innlemmet i interkommunal
arbeidsgiverkontroll.
i

Alle ansatte

har i løpet av året deltatt på kurs og møter for kompetanseheving

Skatt Midt-Norge.
Universitet

Tabellen

i Agder,

og oppdatering

som avsluttes

viser ressursbruk

sommeren

2018.

ved skatteoppkreverkontoret,

fordeling

av årsverk

rsverk

per område

%-andel

fordelt
Skattere

nska

Innfordrin

Arbeids iverkontroll
Administrative
o
SUM

aver

Årsrapport

18.01.2018

år/dato:

i regi av

1 saksbehandler har høsten 2017 startet kurset "Innfordring av pengekrav" i regi av

Skatteoppkreveren

0,2

28,6%

0,2

28,6%

0,2
0,1
0,7

28,6%
14,2%
100.0%

i Meldal

l

4

Vurdering

av ressurssituasjon

og kompetanse

1.2 Internkontroll
Kemnerkontorets interne kontroll og rutinebeskrivelser
samsvar med gjeldende lover og instrukser.

skal sikre at oppgaveløsningen

er forsvarlig

og i

Tilganger, rollesett og fullmakter er kontrollert og ajourført pr. 31.12.2017.
Rutinebeskrivelsene
Kemnerkontoret

blir jevnlig oppdatert.

utarbeider hvert år en virksomhetsplan

som er styrende for arbeidet ved kontoret.

1.3 Skatteutvalg
Kemnerkontoret

har ikke behandlet noen saker og sendt til Skatteutvalget i 2017.

1.4 Skattekontorets
Skattekontoret
31 .032017.

kontroll

har gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen,

Skatteoppkreverkontoret

2.

av skatteoppkreverfunksjonen
jf. rapport datert

er ikke gitt pålegg som følge av kontroll.

Skatteregnskapet

Skatteoppkreverens

arbeid med skatteregnskapet

innbefatter regnskapsføring.

regnskapsavleggelse,

behandling av inn- og utbetalinger, krav, periodisk oppgjør og fordeling til skattekreditorene.

2.1 Avleggelse

av skatteregnskapet

Skatteoppkreveren

bekrefter at skatteregnskapet

for 2017 er ført, avstemt og avlagt i samsvar med

gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere

2.2 Vurdering

av skatteinngangen

Det vedlagte årsregnskapet

viser skatteinngangen

Total skatte- og avgiftsinngang

Total
skatteinn an

av 8.april 2014 § 3-3 nr. 2.

for regnskapsåret

i forhold til foregående

2017
333102487

Det registreres en nedgang i skatteinngangen

2016
337393860

2017.

regnskapsår

Endrin
- 4 291373

iforhold til 2016 på 1,3%.

Endrin i %
- 1,3

i

Dette skyldes i all hovedsak

nedgang i personinntekter.

Årsrapport år/dato: 18.01.2018

Skatteoppkreveren i Meldal

i

u

S

Kommunens

andel av skatteinngangen

Kommunens
skatteinn
an

2017
89 845 846

Det registreres
Årsaken
.:.

Økning

skyldes

i forskuddstrekk

følgende

fra arbeidgivere

i personinntekt

Endrin
i 0/”
0,7

Endrin
621 222

andel av Skatteinngangen

hovedsakelig

i inntektskorreksjon

0:— Nedgang

2016
89 224 624

en økning av kommunens

til økningen

oz- Økning

i regnskapsåret

fra 2016 til 2017

med 0,7%.

forhold:

— ca kr 1,6 mill.

— ca kr 2,1 mill.
— ca kr 3,1 mill.

2.3 Margin
Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal
skatteoppkrever

holde tilbake en bestemt

margin. Marginen
Tabellen

skal brukes til oppgjør

under viser marginavsetning

Gjeldende

3.

og forskuddsskatt

som

som får til gode skatt ved avregning.
2016 og 2017.

per 31.10.2017
inntektsåret 2016
8.239.355
8.239.348

per 31.12.2017
inntektsåret 2017
29.944.194

12

til marginavsetningen

prosentsats

Innfordring

synes å være riktig.

av krav

I henhold til skatteoppkreverinstruksen
forfall, og gjennomføres
skatteoppkreveren

§ 4-3 skal innfordring

etter en helhetlig

legge avgjørende

skje hurtig og effektivt,
som forholdene

av innbetalt forskuddstrekk

for inntektsårene

Innestående mar in
For m e avsatt mar in
For lite avsatt mar in
Prosentsats

Kommentarer

prosent

med skattytere

samtidig

vurdering.

iverksettes

Ved vurdering

vekt på tiltak som enkeltvis

som det overfor skyldner

uten unødig opphold

av innfordringstiltak

etter

skal

eller samlet bidrar til at oppgjør

blir utvist den hensynsfullhet

kan

og varsomhet

tillater.

l

Årsrapport

år/dato:

18.01.2018

Skatteoppkreveren

i Meldal

&

6

3.1 Restanseutviklingen
Totale restanser

og berostilte

viser totale restanser

Tabellen

krav

og berostilte

krav for 2017 og 2016, samt endring fra i fjor for restanse

og berostilte krav.

Restanse

Herav

31.12.2017

berostilt

Restanse
31.12.2016

restanse
31 .12.201 7

Skatteart

Herav

Endring

berostilt

restanse

i

restanse

restanse

31 .1 2.2016

Reduksjon

Reduksjon

(-)
Øknin
Sum restanse
r. skatteart
ift

iverav
Arbeid
Artistskatt
Finansskatt
Forsinkelsesrenter
Forskuddsskatt

Geb r
lnnfordn'n

6 690 819
299 020
0

63 725

—567101
-54 714
0

734 022
15 570

1 881

-79 526
-13 320

338 418
347 013
0
22 832

713 635
500 550
0
31 861

0
0
116 913
4183 881
213609

0
0
231 750
4164 411

0
0

0
0

sinntekter

inntekt av summarisk
'ør
felleso
Kildeskatt
Restskatt
erson
Restskatt
Tvan smulkt
Sum restanse
diverse krav
Diverse krav
Sum restanse
pr. skatteart
krav
inkl. diverse

OG

60 81

0

hovedsakelig
skatteart

og utviklingen

til restansesituasjonen
pr. utgangen

forskuddsskatt

av 2017 viser en nedgang

person, firmabeskatning

som heter tvangsmulkt,

hvor det er oppstått

e

Antall

skatte

ere

på kr 567.101.

og forslnkelsesrenter.

Avskrevet

belø

804.727

Etter ivelse
Nedsettelse pensjons-

kr

O

kr

0
804.727

inntekt

Årsrapport år/dato: 18.01.2018

kr

08000

-31 3

-31 883

U'IOOO

Skatteoppkreveren

Dette gjerlder
Det er oppretta

på kr 213.609.

en restanse

kr

ivende

0000

i restanser

Avskrivin

SUM

-567 101

63 725

Avskrivning/ettergivelser:
Kravt

-51

0
0

6 690 819

31842

6123 718

Restansesituasjonen

0
0
-114 837
19 470
213 609

O-P—OOO

+

—31883
0
0

-375 217
-153 537
0
-9 029

103

CD

Kommentarer

(—)
Øknin

+

6 123 718
244 306
0
O
654 496
2 250

Forskuddsskatt
erson
Forskuddstrekk

i

Endring
berostilt

i Meldal

en ny

OG

7

Avskrivningene
.
.
.

skyldes følgende

forhold:

Aksjeselskap
som er sletta i Foretaksregisteret
etter avslutning av konkursbehandling
133.822
Krav mot personlige skatteytere etter gjennomført gjeldsordning — kr 247.861
Foreldelse — kr 2.666
Bortfall av ansvarssubjekt
— kr 420.378

Restanser

eldre år

Tabellen viser totale restanser
Inntektsår

eldre år 0 restansene
å restskatt
Sum restanse (debet)

2015
2014
2013
2012 —19XX

573.319
755.181
672.419
2.778.135

Kommentarer

til restanser

Antall krav som var foreldet

og restanseoppfølgingen

pr. 31 .12.2017:

Samlet beløp på krav som var foreldet
Skatteoppkrever
Kontoret
restanser

— kr

har gjennomgått

har en intern rutinebeskrivelse
skal gjennomgås

3.2 Innfordringens

for eldre år

1

pr. 31 .12.2017:

rapporten

erson for de samme årene.
Herav skatteart
”Restskatt
— erson”
549.686
303.786
609.927
-------------------------------

kr 1.354

"Restanseliste

på oppfølging

— forelda krav" dato t.o.m. 31 .12.2017.

av eldre restanser.

hvert halvår, i tillegg til arbeidet

Der fremkommer

med eldre restanser

det at eldre

som pågår kontinuerlig.

effektivitet
5

Resultatkrav pr. 31 .12.2017
Skatteart

lnnfordret

Totalt

Arbeidsgiveravgifl 2016
Forskuddstrekk
Forskuddsskatt

2016

Resultat pr. 31 .12.2017

innbetalt

lnnfordret

Totalt

innbetalt

99,8

99,88

99,9

99,96

erson 2016

99,2

99,75

Forskuddsskatt u ers. 2016

99,9

99,99

Restskatt

erson 2015

60,0

95,5

Restskatt u ersonlige 2015

Vurdering

av resultatet

69,24

99,4

96,44

99,92

pr. 31.12.2017

Vi er meget tilfredse med å ha nådd resultatkravene på alle skattearter.

Vurdering

av sammenheng

mellom

Det er Oppnådd meget gode resultater
Kontoret
Årsrapport

har gode og effektive
år/dato:

18.01.2018

aktivitet

i 2017.

og resultat

lnnfordret

;
i

krav på 60% er oppnådd

innfordringsrutiner.
Skatteoppkreveren

i Meldal

med god margin.

v

8

Det er avholdt

en god del flere utleggsforretninger

Skatteoppkrevers

eventuelle

i 2017 enn i 2016.

tiltak for å bedre effektiviteten

i innfordringen

Kontoret vil i tida framover opprettholde fokuset på tyngre innfordring samt prøve å finne løsninger for
skyldnere med store restanser.

Omtale av spesielle

forhold

Ingen kjente.

3.3 Særnamskompetanse
Det er avholdt 39 utleggsforretninger.

4.

l 2016 ble det avholdt 23 utleggsforretninger.

Arbeidsgiverkontroll

4. 1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen
Kontoret

deltar i et interkommunalt

samarbeid om utføring av arbeidsgiverkontrollen

med 16 andre

kommuner i Trøndelag.

4.2 Planlagte

og gjennomførte

kontroller

Antall planlagte kontroller for 2017 var 8. Dette utgjør 5,1% av totalt antall opplysningspliktige

i

kommunen.
Antall gjennomførte

kontroller i 2017 var 9. Dette utgjør 5,7% av totalt antall opplysningspliktige

i

kommunen.
Antall gjennomførte

4.3

Resultater

kontroller i 2016 var 6.

fra kontrollene

Antall avdekkingskontroller
Antall avdekkingskontroller

med avdekket beløp

2017

2016

6

5

5

2

Endringsforslag

- inntektsgrunnlag

933.349

264.300

Endringsforslag

—grunnlag

335.705

O

arbeidsgiveravgift

Årsrapportår/dato: 18.01.2018

Skatteoppkrevereni Meldal

i
i

9

4.4

Vurdering

av kontrollaktiviteten

Det er gjennomført
Kontroller

med avdekking:

Totalt avdekket

beløp:

Kemnerkontoret

4.5

1 kontroll mer enn planlagt.
5

kr 1.269.054

i Orkdalsregionen

Samarbeid

med

andre

finner aktiviteteten

tilfredsstillende.

kontrol/aktører

Ingen

4.6

Gjennomførte

informasjons-

Det er sendt informasjonsbrev

Sted/dato:

Orkanger,

og veiledningstiltak

til 8 nye arbeidsgivere

i 2017.

19. januar 2018

/
,,I

»

,

t

*
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Skatteoppkreverens

Vedlegg:

vkm

signatur

Årsregnskapet for 2017
Vedlegg

til årsregnskapet

Årsrapport år/dato: 18.01.2018

Skatteoppkreveren

i Meldal

Arsregnskap

for Meldal kommune

for regnskapsåret

2017.

Avlagt

Valgt år
Likvider
Skyldig skattekreditorene

Forn'ge år

30 741 439

29 289 777

-797 046

-175 649

Skyldig andre
Innestående margin

-201

-29 944 194

Udisponert resultat

0

Arbeidsgiveravgift

-30 401 028

-28 627 111

Finansskatt lønn

-743 340

Personlige

skatteytere

0

0

-279 024 265

-284 232 706

-210 056

-410

-22 262 449

-23 896 138

469 937

-635 944

Tvangsmulkt

Upersonlige skatteytere
Renter

Innfordring

8 588
-333 102 487
30 401 029

28 627 112

Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift

85 105 489

83 200 958

18 496 981

18 863 449

89 845 846

89 224 624

109 253 143

117 478 624

til Fylkeskommunen

Fordelt til kommunen
Fordelt til Staten
Krav som er ufordelt

1

-1

Videræending plassering mellom kommuner

0

-905

Sum

333

Sum totalt

Eva Solli
kem ner

102

337 393 860

489

O

19. januar 2018

_

-1 551
-337 393 860

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgilt

Fordelt

4

1

-2

Kildeskatt mv - 100% stat

»

-94
-29 114 035

0

Sum

Orkanger,

etter kontantprinsippet.

L

\.~~_

0

!

Årsregnskap

for Meldal kommune

for inntektsåret

2017.

Avlagt etter kontantprinsippet.
Valgt år

Bank

Forrige år

30 741 439

29 289 777

0

0

Kontanter
Utbetalinger

Likvider

30 741

439

29 289

-117 838

-102 677

Int fordelt folketr medlavg

-347 841

-157 282

Int fordelt stat FS

—265 458

-153 118

Int fordelt til kommunen
Int fordelt til stat TS mv

-74 875

-33 260

—357 343

-156 789

-96 181

Mellomregnskapskonto

485

-797
Diverse debitorer
Innbetalinger

161

—22671

Oppgjørskonto RAI-T
Skyldig skattekreditorene

046

649

0

ikke inntektsført

0

-201

andre

Udisponert

-29 944

194

-29 944 194
-30 401 028

Arbeidsgiveravgift

Finansskatt lønn

-28 627 111

-210 056

-410
-23 896 138

-332

og avgifter

Renteinntekter

641

-336 756 365

138

-372 668

-97 270

Renteutgifter

469

Renter

937

-12 328

Innfordringsinntekter
lnnfordringsutgifter

20 916

Innfordrlng

-284 232 706

-22 262 449

Tvangsmulkt
skatteytere

0

O
-279 024 265

skatteytere

Upersonlige

1
-29 114 034

-743 340

Kildeskatt mv - 100% stat
Personlige

-29 114 035

0

resultat

Ikke fordelt til skattekreditorer

-750 034
114 090
-635 944
-2 008
457
-1 551

8 588

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgiit

30 401 029

28 627 112

Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift

85 105 489

83 200 958

Fordelt til Fylkeskommunen

18 496 981

18 863 449

Fordelt til kommunen

89 845 846

89 224 624

109 253 143

117 478 624

Fordelt til Staten
Videresending

plassering

mellom kommuner

0

333 102 488

Fordelt skattekrediborene
Krav som er ufordelt
Sum totalt

178 710

-201

og kreditorer

Inneståendemargin

skatter

-35 092
283 859

-175

Uidentifiserte innbetalinger

Innbetalt

777

Int fordelt folketr arbavg

Int fordelt til fylkeskomm

Skyldig

0

0

som ikke er gjennomført

—905
337 393 861

1

-1

0

0

i
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€
i

å
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Vedlegg

til årsregnskapet

for 2017

Årsregnskapet
er avlagt etter kontantprinsippet.
innbetalt i løpet av regnskapsåret.

Årsregnskapet

Innbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen,
(skattekreditorene),
etter gjeldende fordelingstall.

Sumlinjene

viser skatter og avgifter mv som er

fylkeskommunen,

folketrygden

og staten

i årsregnskapet:

'
Likvider
Likvidene i skatteregnskapet
kontantbeholdning.

består av bankbeholdning

for skatt og eventuelt

. Skyldig skattekreditorene
Fordelingsoppgjøret
til skattekreditorene
for desember, står som gjeld i balansen pr., 31.12.
Skatteoppkreveren
skal utbetale fordelingsoppgjøret
til skattekreditorene
senest 10. januar.
Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på skattekreditorene.
Skattekreditorene
skal innbetale dette beløpet til skatteoppkreveren
senest 20. januar.

.

Skyldig andre

Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er fordelt
til skattekreditorene
pga mangelfull informasjon fra den som innbetaler.

.
Innestående margin
Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal
det holdes tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk
og forskuddsskatt
Marginen skal nyttes til oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning.
.
Udisponert
resultat
Dette skal være et lite beløp som skyldes
.

Innbetalte

skatter

og avgifter,

øreavrunding
Renter,

som margin.

i skatteregnskapssystemet.

Innfordring

Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, tinansskatt, forskuddstrekk fratrukket marginavsetning,
forskuddsskatt
for personlige og upersonlige skattytere, restskatt og overskytende forskudd
personlige og upersonlige skattytere, kildeskatt, tvangmulkt samt renter og gebyrer.
.
Fordelt til skattekreditorene
Dette er innbetalte skatter og avgifter,

renter og gebyrer

som er fordelt til skattekreditorene

for

i henhold

til
I

gjeldende fordelingstall.

i

.
Krav som er ufordelt
Dette skal være et lite beløp som skyldes

øreavrunding

i skatteregnskapssystemet.

.
Videresending
plassering
mellom kommuner
Dette gjelder innbetalinger i mellomregning
med andre kommuners

skatteregnskap.
'(

l
>

Erstatning kan ikke hemmeligholdes
Kommunal Rapport 26.02.2018

Dersom en kommune betaler erstatning etter mobbing eller omsorgssvikt, for eksempel, kan
dette ikke holdes hemmelig.Erstatningsutbetalinger kan ikke unndras offentlighet, sier Jan
Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Kan en kommune hemmeligholde for politikerne eller allmennheten at det er
utbetalt erstatning til en innbygger, for eksempel for mobbing i skolen?
SVAR: Utgangspunktet er at alle vedtak som treffes av kommunale organer, er offentlige.
Vedtak truffet av folkevalgt organ skal føres i møtebok for vedkommende organ, og vedtak
om utbetaling til innbygger skal meddeles i brev til denne.
Både møtebok og slikt brev er saksdokument etter bestemmelsene i offentlighetsloven, se
definisjonen av slike i lovens § 4, og alle kan kreve innsyn i slike dokumenter, hvis ikke annet
«følgjer av lov eller forskrift med heimel i lov», se lovens § 3.
Hvis vedtaket eller brevet inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, etter
bestemmelsen i forvaltningsloven § 13 om vern av «personlige forhold» eller
forretningshemmeligheter av konkurransemessig betydning, skal dette unntas fra innsyn, i
praksis ved sladding av disse opplysningene i dokumentet.
Resten av dokumentet vil derimot som alminnelig regel være offentlig.
At det er utbetalt erstatning og størrelsen på denne, er ikke en slik opplysning, og vil ikke
kunne unntas fra innsyn. Hvis helt særlige personvernhensyn tilsier det, vil man nok likevel
kunne sladde navnet på mottakeren av erstatningsbeløpet.
Vedtak i administrasjonen må selvsagt også komme skriftlig til uttrykk, herunder ved brev til
den som får erstatning, og dermed slår offentlighetsloven inn.

Folkevalgte kan snakke med hvem de vil
Kommunal Rapport 05.03.2018

Politikere står fritt til å arrangere møter med personer de ønsker informasjon fra. Ordfører
eller rådmann kan ikke stoppe dette.
Ingen kan instruere en folkevalgt om hvem hun skal ta kontakt eller holde møter sammen
med, påpeker jusprofessor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: En folkevalgt har tatt på seg det han selv kaller ombudsrollen og arrangert
«småmøter» med ansvarlige i kommunen – folkevalgte og tilsatte - knyttet til plan- og
byggesaker. Kan ordfører eller rådmann forby dette?
SVAR: Ingen kan instruere en folkevalgt om hvem hun skal ta kontakt eller holde møter
sammen med, det være seg folkevalgte eller tilsatte i kommunen. Ingen kan hindre
folkevalgte å delta i slike møter.
Også saksbehandlere i kommunen vil i utgangspunktet kunne delta i slike møter, men bare
så langt rådmann eller etatsjef finner at det ikke er problematisk for gjennomføringen av
saksbehandlingen. Saksbehandler kan bli orientert om ulike forhold og synspunkter, men må
da rapportere tilbake til sin avdeling om hva som har kommet frem. Og hun må ikke gå inn i
noe som kan oppfattes som polemikk eller forhandlinger om saksforholdet.
Ordfører har ikke noen instruksjonsmyndighet om dette, heller ikke overfor tilsatte i
kommunen.

Hva skjer når grunnlaget for permisjonen blir borte?
Kommunal Rapport 19.02.2018

Hva skjer når grunnlaget for en permisjon fra et politisk verv faller bort? Kan politikeren bare
gjeninntre i posisjonen igjen?
Vedtak om tidligere avslutning av permisjon som er gitt av fylkestinget, skal i utgangspunktet
treffes av dette, påpeker jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Vi har en folkevalgt som var fast medlem i fylkestinget og et hovedutvalg.
Vedkommende søkte permisjon etter kommunelovens § 15 pga. studier i utlandet. Søknaden
ble innvilget fram til juni 2018, og to nye personer ble utpekt til å dekke hans verv i
permisjonstiden. Vedkommende ønsker seg nå tilbake i vervene siden studiene i utlandet ble
avsluttet, og viser til at han ikke har grunnlag for permisjon lenger.
Etter min vurdering har han både rett og plikt til å utøve sine folkevalgte verv
etter kommunelovens § 40, og at han derfor skal tilbake til sine verv når vilkårene for å ha
permisjon ikke lenger er tilstede. Jeg tenker også at det heller ikke er nødvendig at
fylkestinget fatter et vedtak om at det er greit å komme tilbake før permisjonstiden er utløpt.
Fritaket har ikke medført at andre måtte søke permisjon fra sine verv eller taper en fast
inntekt. Vervene gir møtegodtgjørelse pr møte.
Bernt svarer
Jeg er usikker på om dette kan gjøres så enkelt. Hvis den folkevalgte bare hadde varslet
forfall til møtene i et visst tidsrom, ville det du sier være riktig. Men når han har søkt om og
fått permisjon i et visst tidsrom ved vedtak av fylkestinget, gjelder denne permisjonen slik det
er fastsatt der, så lenge det ikke senere er vedtatt noe annet. Vedtak om tidligere avslutning
av permisjon som er gitt av fylkestinget, skal i utgangspunktet treffes av dette. Jeg vil
imidlertid tro at det ligger innenfor de brede fullmakter fylkesutvalget har fått ved
delegeringsvedtak, at det kan tre i fylkestingets sted i en kurant sak som dette synes å være.

NOU 2018:6 Varsling – verdier og vern

Varslingsutvalgets utredning om varsling i arbeidslivet.
Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 11. november 2016.
Avgitt til Arbeids- og sosialdepartementet 15. mars 2018.
https://www.regjeringen.no/contentassets/bd4f61bba893409a9b715ee1971a0004/no/pdfs/no
u201820180006000dddpdfs.pdf

Veileder til reglene om offentlige anskaffelser
(anskaffelsesforskriften)
Brosjyre/veiledning, 07.12.2017

Ny, helhetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser.
Departementet har siden vedtakelsen av det nye anskaffelsesregelverket som trådte i kraft 1.
januar 2017 fortløpende lagt ut veiledningstekster til de nye anskaffelsesreglene på
departementets nettsider. Disse veiledningstekstene, i tillegg til noen nye, er nå samlet i en
helthetlig veileder til reglene om offentlige anskaffelser som finnes i dokumentet ovenfor.
Veilederen gjelder i all hovedsak reglene i forskrift om offentlige anskaffelser. Veilederen
inneholder også omtale av de grunnleggende prinsippene i anskaffelsesloven § 4 og
håndhevelsesreglene. Departementet planlegger å utarbeide egne veiledere til forskrift om
innkjøpsregler i forsyningssektorene og forskrift om konsesjonskontrakter.
Veilederen er kun lagt ut elektronisk på departementets nettsider. Bakgrunnen for dette er å
legge til rette for at veilederen kan endres, suppleres og utfylles fortløpende ved behov. På
denne måten kan departementet sørge for at veilederen oppdateres i forbindelse med nye
lov- og forskriftsbestemmelser, ny rettspraksis fra EU-domstolen og norske domstoler, ny
KOFA-praksis mv.
Veilederen er omfattende, og det er gitt veiledning til de fleste av reglene i
anskaffelsesforskriften. Departementet planlegger imidlertid å utarbeide ytterligere veiledning
til anskaffelsesforskriften. Hvilke temaer dette gjelder er angitt i veilederen, og omfatter blant
annet unntak fra anskaffelsesforskriften, blandede kontrakter og rammeavtaler. Disse
veiledningstekstene vil bli lagt inn i veilederen når de blir klare.
Veilederen finner du her:
https://www.regjeringen.no/contentassets/df547bb0f73d43d9b90756002473f680/veileder-tilreglene-om-offentlige-anskaffelser002.pdf

Råd om offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing
KS 05.04.2018

Det er mye å huske på når kommuner skal slås sammen. Vi har derfor laget en veileder til
offentlige anskaffelser ved kommunesammenslåing, i håp om at dette vil gjøre det hele mer
oversiktlig. Her ser du hovedpunktene fra veilederen i en kortfattet form.
Fra 1. januar 2020 vil Norge bestå av 11 fylkeskommuner og 354 kommuner. Det betyr at det
er mange kommuner og fylkeskommuner som skal slås sammen innen den tid.
Ved kommunesammenslåing vil hver kommune ha sin egen kontraktsportefølje. Kommunene
kan ha helt eller delvis overlappende avtaler, avtaler med ulik varighet og de kan ha
kontrakter med ulike leverandører og på ulike fagsystemer.
Rådene i kortversjon
1. Kartlegge kommunens kontraktsportefølje
Gjør en «due dilligence», slik som private aktører gjør når de vurderer å kjøpe et selskap:
Sjekk hvilke kontrakter kommunen har inngått, når de løper ut og hvilke
oppsigelsesmuligheter som eventuelt finnes. Lag en overordnet strategi for innkjøp, inkludert
tidsløpet. Hva er kritisk for sammenslåing, og hva kan eventuelt vente? Koordiner arbeidet i
de ulike kommunene.
2. Legg inn endringsklausuler i fremtidige kontrakter
Dette gjelder både klausuler som gjør det mulig å utvide og videreføre kontrakten ved en
eventuell kommunesammenslåing, og klausuler som gir kommunen mulighet til å si opp
kontrakten hvis dette skjer.
3. Vurder innkjøpssamarbeid med de kommunene det kan være aktuelt å slå seg sammen
med.Dette har fungert godt ved tidligere kommunesammenslåinger. Kommunene vil da ofte
ha inngått likelydende avtaler med samme leverandør, noe som gjør situasjonen enklere
dersom kommunene senere skulle bli slått sammen.
Slike avtaler kan da også inneholde endringsklausuler om at for eksempel avtalene for
kommune A, B og C forenes og overdras til det nye rettssubjektet når sammenslåingen skjer.
4. Publiser en intensjonskunngjøring
Dersom det er usikkert om den ønskede endringen er innfor den lovlige endringsadgangen,
gjør dere en intensjonskunngjøring. En intensjonskunngjøring er en sikkerhetsventil for
oppdragsgiver.
I intensjonskunngjøringen kan for eksempel oppdragsgiver varsle om en utvidelse av
kontraktens volum. Det skal gis en begrunnelse for at endringen er å anse som lovlig, og det
skal være en karensperiode på minst ti dager. I karensperioden har interesserte leverandører
muligheten til å stanse kontraktsinngåelsen.
Utlyse nye konkurranser
Avslutningsvis vil vi også minne om at det ofte kan være fordeler ved å bryte opp
eksisterende leverandørrelasjoner og utlyse nye konkurranser. Konkurranse om kontrakter
vil i mange tilfeller kunne gi bedre og rimeligere leveranser. En stor kommunes
forhandlingssituasjon vil også ofte være bedre enn en for en liten kommune.

Veiler finner du her:
http://www.ks.no/globalassets/a-marianne/kommunesammenslaing-oganskaffelsesregelverket.pdf?id=102312

Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet?

Rapporten omhandler kommuners og fylkeskommuners arbeid for å hindre arbeidslivskriminalitet.
Prosjektets hovedformål er å etablere et kunnskapsgrunnlag om kommunesektorens innsats mot
arbeidslivskriminalitet. Prosjektet har vært et samarbeid mellom Fafo og Samfunnsøkonomisk
analyse.
For å lese hele rapporten, følg denne linken:
http://www.fafo.no/images/pub/2017/20616.pdf

Ikke alle kan sitte i kontrollutvalget
Kommunal Rapport 24.04.2018

Kan din politiske fortid gjøre at du ikke kan være kandidat når det skal velges kontrollutvalg?
Ikke alle verv kan kombineres med det å sitte i kontrollutvalget, skriver skriver Jan Fridthjof
Bernt.
En kommune skal foreta nyvalg av kontrollutvalg. Valgnemnda har lagt fram en enstemmig
innstilling, men med en protokollførsel fra et av medlemmene. I protokollførselen ber han om
at det blir foretatt en vurdering av den tidligere varaordførerens habilitet og valgbarhet. Det
vises til at han var varaordfører i forrige periode og at en del saker for kontrollutvalget peker
tilbake til forhold som verserte i forrige periode, og medlemmet i valgnemnda hevder at den
tidligere varaordføreren har en tilknytning til rådmannen ved at hans datter har eller har hatt
et forhold til rådmannen.
SPØRSMÅL:
Vil en eks-politiker kunne være ikke valgbar til kontrollutvalget når mulig tema der vil kunne
bli saker der han har hatt en sentral rolle?
Har det noen betydning om denne ekspolitikeren tidligere har hatt et omfattende og nært
samarbeid med rådmannen, og eventuelt privat tilknytning ved at datteren har vært i et
forhold til rådmannen? Avhenger dette av hvilken posisjon de har hatt tidligere?
Hvis han blir valgt, er dette forhold som vil kunne gjøre ham inhabil?
SVAR:
I kommuneloven § 77 nr. 2 finner vi en liste over verv som ikke kan kombineres med
medlemskap i kontrollutvalget, blant annet verv som varaordfører. Men dette gjelder bare
verv på det aktuelle tidspunktet, ikke tidligere verv. De forholdene som omtales i
protokollmerknaden, vil ikke være relevante for valgbarheten, de må i tilfelle inngå i
habilitetsvurdering i enkeltsaker, enten fordi man mener disse berører ham sterkt personlig,
eller fordi man mener han er inhabil pga. datterens forhold til rådmannen i saker som angår
denne sterkt.

Kan kommunestyret omgjøre vedtak om fritak?
Kommunal Rapport 26.03.2018

En politiker har ikke noe rettskrav på å få tre inn i verv hun er fritatt fra, før permisjonen
faktisk er over, forklarer jussprofessor Jan Fridthjof Bernt.
En lokalpolitiker har selv søkt om og fått fritak for en bestemt periode, og kan da ikke bare
ombestemme seg senere om hun finner at nå kan hun fungere i disse. Hun har ikke noe
rettskrav på å få tre inn i verv hun er fritatt fra.
SPØRSMÅL:
I juni 2017 mottok kommunen søknad fra ett av kommunestyremedlemmene om permisjon
fra sine politiske verv. Søknaden var begrunnet med representantens helse- og
jobbsituasjon. I tillegg til å være kommunestyremedlem var søker første vara til
formannskapet for sitt partis gruppering, og medlem av flere utvalg. Kommunestyret traff
vedtak der det innvilget fritak fra alle politiske verv ut kommunestyreperioden,
jf. kommuneloven § 15, nr. 2. Etter at fritaket ble innvilget, ble det så foretatt valg av nye
representanter til disse vervene.
Da helsesituasjon bedret seg, søkte representanten om å få gjeninntre i sine tidligere
politiske verv. Rådmannen anså fritaket som endelig ut denne kommunestyreperioden, og
viste også til at gjeninntreden ville medføre at kommunestyret måtte frata de nye
medlemmene sine verv. Kan kommunestyret omgjøre fritaksvedtaket og la den folkevalgte få
tre inn i sine verv igjen? Har hun i så fall krav på dette?
SVAR:
I kommuneloven § 15, nr. 2, er fastsatt at kommunestyret kan «etter søknad frita folkevalgt
som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet»,
fra å fungere i dette.
Når det gis slikt fritak fra vervet som medlem av kommunestyret, må dette ses som
«varig forfall» for det tidsrommet det er gitt fritak for.
Da rykker første varamedlem på den liste vedkommende er valgt på, inn som medlem av
kommunestyret, se kommuneloven § 16, nr. 2. For andre verv som det blir gitt fritak fra,
foretas et formelt nyvalg av medlem i stedet for det som er fritatt, men da fra samme gruppe
som den fritatte. Både opprykket til kommunestyret og disse nyvalgene gjelder da bare for
det tidsrommet det er gitt fritak for.
Slikt fritak kan ikke gis hvis ikke den folkevalgte selv har søkt om det, og ikke for lengre tid
enn det søkes om. I denne saken har kommunestyret forstått søknaden slik at den gjaldt
resten av valgperioden, og den folkevalgte har i utgangspunktet akseptert dette. Spørsmålet
blir altså om kommunestyret senere kan – og eventuelt har plikt til å – omgjøre sitt vedtak og
oppheve fritaket fra et bestemt tidspunkt, og hvordan man i så fall skal forholde seg når det
gjelder de vervene der det i mellomtiden er valgt nye medlemmer.
Utgangspunktet må være at når den folkevalgte ikke har mistet sin valgbarhet til disse
vervene, slik at hun automatisk må tre ut av dem etter § 15 nr. 1, er det kommunestyret
som må avgjøre om hun skal kunne gjeninntre i disse. Hun har selv søkt om og fått fritak
for en bestemt periode, og kan da ikke bare ombestemme seg senere om hun finner at nå
kan hun fungere i disse. Hun har ikke noe rettskrav på å få tre inn i verv hun er fritatt fra før
utløpet av det tidsrom fritaket er gitt for, noe som altså her gjelder for hele resten av
valgperioden. Hun må søke om å få gjeninntre, og kommunestyret må da vurdere om

det er hensiktsmessig og forsvarlig at hun gjør det etter å ha vært ute av vervet i et så
langt tidsrom.
Ved denne vurderingen er det et poeng at det fortsatt er mer enn ett år igjen av valgperioden,
at hun ikke har vært ute av disse i mer enn åtte måneder, og at det i utgangspunktet er
ønskelig den folkevalgte som ble valgt ved kommunestyrevalget, fungerer i sine verv. Men
kommunestyret må kunne be om informasjon om hennes nåværende helsetilstand og
arbeidssituasjon, slik at man kan føle seg trygg på at hun vil kunne makte sine oppgaver der
i tiden framover, og står rettslig sett fritt i sin vurdering av om det vil oppheve fritaket nå, slik
at hun gjeninntrer i alle sine verv.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Meldal kommune
Saksbehandler Torbjørn Brandt
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/262 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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