Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune
Arkivsak:

18/523

Møtedato/tid:

03.12.2018 Kl 14:00

Møtested:

Rådhuset, Formannskapssalen

Møtedeltakere:
Aud H. Kvalvik, leder
Eirik Grøset Sund, nestleder
Morten Wehn
Sidsel Bodsberg
Anne Marte Høgsnes
Forfall:
Andre møtende:
Gunnar Krogstad, ordfører
Stine Estenstad, varaordfører
Katrine Lereggen, rådmann
Revisjon Midt-Norge SA
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Kopi: Varamedlemmer til orientering, ordfører, rådmann, Revisjon Midt-Norge SA
Tidsplan for møtet:
Kl. 14:00 - 14:30 Orientering fra Envina IKS
Kl. 14:30 Ordinær saksbehandling
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Eva J. Bekkavik på telefon 468 51 950, eller e-post: eva.bekkavik@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim 26.11.2018

Aud H. Kvalvik (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag
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Sakliste
Saksnr.
40/18
41/18
42/18
43/18
44/18
45/18
46/18
47/18
48/18
49/18

Sakstittel
Envina IKS- orientering til kontrollutvalget
Forvaltningsrevisjonsrapport håndtering av habilitet i folkevalgte organ korrigert rapport
Forvaltningsrevisjon Innbyggerkommunikasjon - prosjektplan
Forvaltningsrevisjon økonomi- og kostnadsstyring - prosjektplan
Henvendelse til kontrollutvalget om mulig brudd på etiske retningslinjer
Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
Forslag til møteplan for 1. halvår 2019
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte

NB! Kontrollutvalgets møte kan bli lukket under behandling av sak 44/18 jf.
Kommuneloven § 31 nr. 2
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Envina IKS- orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
40/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 037, TI - &30
Arkivsaknr
16/98 - 12
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Invitasjon til kontrollutvalgets møte 3. desember 2018
Saksutredning
Kontrollutvalget i Melhus kommune har ifølge kommuneloven § 77-5 en pålagt oppgave vedr.
oppfølging av selskaper som kommunen har eierandeler i.
På kontrollutvalgets møte 07.05.2018 ble det under sak 12/18 Eventuelt, vedtatt å invitere
Envina IKS til et av kontrollutvalgets møter høsten 2018.
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 24.10.2018 invitert Envina IKS til kontrollutvalgets
møte 03.12.2018.
Kontrollutvalget ba om en orientering om status etter Klæbu kommune sin uttreden, hvilke
utfordringer Envina IKS har i årene fremover, og om strategier for de neste 5 årene.
Envina IKS v/ Erik Fenstad har takket ja til invitasjonen og stiller i dagens møte i
kontrollutvalget.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til Envina IKS sin orientering i møtet og anbefaler
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.
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Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 16/98-11
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 24.10.2018

Envina IKS
Hofstadvegen 98
7224 MELHUS

Invitasjon til kontrollutvalgets møte 3. desember 2018

Kontrollutvalget i Melhus kommune har ifølge kommuneloven § 77-5 en pålagt oppgave vedr.
oppfølging av selskaper som kommunen har eiernandeler i.
I den forbindelse så ønsker kontrollutvalget å invitere Envina IKS til sitt møte 3. desember
2018.
Kontrollutvalget ønsker en orientering om status etter Klæbu kommune sin uttreden, hvilke
utfordringer Envina IKS har i årene fremover, og om strategier for de neste 5 årene.
Kontrollutvalget har berammet sitt møte til mandag 03.12.2018 kl. 14:00 på rådhuset,
Formannskapssalen i 2.etg. Hvis ønskelig så vil orienteringen fra Envina IKS bli lagt til starten
av møtet.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver

Kopi til:
Kontrollutvalgets leder
Ordfører

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Kongensgt. 9
7013 Trondheim
post@konsek.no
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Telefon: 468 51 950
Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Forvaltningsrevisjonsrapport håndtering av habilitet i folkevalgte
organ - korrigert rapport
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
41/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
17/111 - 14
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar korrigert forvaltningsrevisjonsrapport Håndtering av habilitet i
folkevalgte organ til orientering.
2. Kommunestyret ber alle representanter i styrer, råd og utvalg om å følge
Forvaltningsloven § 8 tredje avsnitt, første setning (medlem skal i god tid si fra om forhold
som gjør eller kan gjøre ham ugild).
3. Kommunestyret ber rådmannen om å ha mer fokus på systematisk opplæring av de
folkevalgte i habilitetsregelverket, både ved oppstart og underveis i perioden.
4. Kommunestyret ber rådmannen om å ha mer fokus på systematisk opplæring av
administrasjonen i habilitetsregelverket.
5. Kommunestyret ber rådmannen om å legge frem et forslag til retningslinjer for kriterier for
valg av representanter til styre i kommunale selskap.
6. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding innen
20.05.2019.
Vedlegg
Forvaltningsrevisjonsrapport håndtering av habilitet i folkevalgte organ - korrigert rapport
Tilbakemelding til kontrollutvalget på sak 24/18
Etikkutvalget - Habil, eller kryssende interesser
Saksutredning
Med bakgrunn i revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2018 foretok kontrollutvalget en
bestilling av prosjektet på sitt møte 04.12.2017.
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i perioden februar til mai 2018.
Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av bestillingen fra kontrollutvalget formulert
følgende problemstillinger for prosjektet:
Har Melhus kommune nødvendige systemer for å ivareta habilitet i folkevalgte organ?
Er kommunens praksis i samsvar med habilitetsreglene i gjeldende regelverk?
Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapporten på sitt møte 19.06.2018 i sak
38/18. Under behandlingen ble det påpekt feil og mangler i rapporten.
Kommunestyret fattet følgende vedtak:
Saken utsettes og sendes tilbake til kontrollutvalget for korreksjon av feil.
Revisjon Midt-Norge SA ble i brev av 21.06.2018 bedt om å rette opp feil og mangler som ble
kommentert under kommunestyrets behandling av rapporten.
Revisjonen leverte ny korrigert rapport 31.08.2018.
Kontrollutvalget fikk fremlagt revidert forvaltningsrevisjonsrapport på sitt møte 10.09.2018 i
sak 24/18.
Kontrollutvalget mente at konklusjonen om habilitet i saken om planprogram for Koloåsen
måtte forklares bedre, og helst kvalitetssikres av ekstern aktør.
På kommunestyrets møte 19. juni 2018, ble det stilt spørsmål om revisjonens uttalelse i
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rapporten om at det ikke er klokt å la en folkevalgt med yrke som entreprenør sitte i komite
for teknikk og miljø.
Kontrollutvalget fattet på bakgrunn av dette følgende vedtak:
Kontrollutvalget utsetter behandlingen av forvaltningsrevisjonsrapport vedr. habilitet og ber
revisjonen om følgende:
• Det må utdypes i rapporten vedr. konklusjon om Gråbak sin habilitet i saken vedr.
planprogram for Koloåsen.
• Revisor må utdype nærmere eller nyansere i rapporten om hvorfor det ikke er klokt å la
en folkevalgt med yrke som entreprenør, sitte i komite for teknikk og miljø.
Revisjonen har levert ny korrigert rapport 20.11.2018
Revisjonens konklusjon
Har Melhus kommune nødvendige systemer for å ivareta habilitet i folkevalgte organ?
Revisor konkluderer med at Melhus kommune overordnet har tilfredsstillende system for å
håndtere habilitet.
Melhus kommune har rutiner for hvordan representanter skal melde fra om habilitet, for
protokollføring og for opplæring av representantene.
Revisor har sett mangler i etterlevelsen av rutinene. Revisor vil påpeke at det er flere
representanter som ikke varsler fra om mulig inhabilitet i forkant av møte.
Når det gjelder opplæring, konkluder revisor med at systematisk opplæringen av
representantene fremstår som lite tilfredsstillende. Representantene har en kort opplæring
på starten av perioden, og det er ikke lagt opp til en systematisk repetisjon. Det er fremhevet
at det er opplæring i å drøfte sakene underveis i perioden, men dette fremstår etter revisors
vurdering som en tilfeldig opplæring og avhengig av kompetanse hos ordfører. Revisor vil
derfor anbefale kommunen å ha mer fokus på systematisk opplæring av de folkevalgte i
habilitetsregelverket, både ved oppstart og underveis i perioden.
Revisor har inntrykk av at det er kompetanse tilgjengelig når representantene trenger det i
forkant av møter. Der representanter varsler fra om mulig inhabilitet i møtet, er det
vanskeligere å få tilstrekkelig informasjon til å gjøre en grundig vurdering. Revisor har
inntrykk av at i møte er detaljkompetanse om habilitetsregelverket avhengig av at det oppnås
kontakt med jurist eller Fylkesmannen.
Er kommunens praksis i samsvar med habilitetsreglene i gjeldende regelverk?
Revisor konkluderer med at Melhus kommunes praksis i all hovedsak er i samsvar med
habilitetsreglene i gjeldende regelverk.
I forrige periode var det saker der avgjørelsene om inhabilitet ikke fulgte prosedyrereglene.
Revisor ser en forbedring i denne perioden, men vil likevel bemerke at det blir stemt over
flere representanter samtidig. Revisor har også sett mangler ved protollføring ved avgjørelser
om inhabilitet, men ser en forbedring fra høsten 2017.
Når det gjelder gruppemøter i forkant av møter i folkevalgte organ, er det ikke i strid mot
habilitetsregelverket å delta i diskusjoner i gruppemøter der man kan være inhabil. På grunn
av tilliten til forvaltningen, anbefaler revisor at inhabile representanter ikke deltar i
gruppemøter. Det fremstår for revisor som om det er mistanke mellom de poliske
posisjonene om at inhabile representanter deltar i diskusjoner. Revisor vil anbefale
posisjonen og opposisjonen om å diskutere dette i fellesskap og bli enige om felles regler for
håndtering av habilitet i gruppemøter.
Når det gjelder de konkrete sakene som kontrollutvalget nevnte i bestillingen, er revisors
konklusjon at de i all hovedsak er håndtert i henhold til regelverket.
I E6-saken konkluderer revisor med at det er mangler når det gjelder prosedyrereglene for
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habilitet. Revisor vil spesielt nevne protokollføring og saken i formannskapet der det ble
stemt over samtlige representanter. Videre vil revisor påpeke at det fremstår som om Borten
var inhabil i saken Reguleringsplan for E6 Røskaft – Skjerdingstad, og at han deltok på et
arbeidsmøte. Revisors konklusjon er at vedtaket ikke er ugyldig.
Når det gjelder saken om midlertidig forbud mot tiltak i Melhus sentrum er revisors
konklusjon at veiledningen fra rådmannen fremstår som tilstrekkelig til at kommunestyret kan
foreta en vurdering av representantene på selvstendig grunnlag. Revisors vurdering er at
veiledningen kunne vært utdypet, ved at regelverket ble grundigere fremstilt og flere
representanter vurdert.
Revisor konkluderer med at saken om planprogram for Koloåsen steinbrudd ble håndtert i
henhold til regelverket, ut i fra den dokumentasjonen som revisjonen har tilgjengelig.
Revisors konklusjon er at representanter som sitter i styret i kommunale selskap er bevisst
habiliteten sin. Revisor ser at det kan være utfordringer knyttet til hvem som sitter i styrene,
og vil anbefale kommunen å utarbeide retningslinjer for kriterier for valg av representanter til
styre i kommunale selskap.
Oppfølging av kontrollutvalgets vedtak i sak 24/18
Utdyping av konklusjon om habilitet i saken vedrørende planprogram for Koloåsen
Oppdragsansvarlig revisor har drøftet konklusjonen og det som bygger opp om konklusjonen
med jurist og fagleder for forvaltningsrevisjon i Revisjon Midt-Norge SA. I tillegg har Revisjon
Midt-Norge SA søkt ekstern kvalitetssikring ved å kontakte KS-advokatene.
KS-advokaten Siri Tofte sier følgende:
Det at Gråbak sitter i styret i to selskap sammen med tiltakshaver på planprogrammet for
Koloåsen, kan i seg selv etter mitt skjønn ikke anses som et særegent forhold som er egnet
til å svekke tilliten til Gråbak - slik at han må anses inhabil.
Når det gjelder personlig forhold viser Siri Tofte til lovens ordlyd som indikerer at det bare er
nære, personlige forhold som fører til habilitet. Hun viser videre til juridisk litteratur som
støtter opp om den vurderingen.
At man er arbeidskollegaer eller har mye kontakt med hverandre i kraft av sitt arbeidsforhold,
er altså i utgangspunktet ikke tilstrekkelig til å fastslå inhabilitet.
Ut fra det faktum som legges til grunn så er det, etter KS-advokaten Siri Toftes vurdering ikke
holdepunkter for å si at Gråbak har et nært personlig forhold til Ramlo brødrene - som er av
en slik karakter at han av den grunn er inhabil.
Det er heller ikke opplysninger i saken som tilsier at Gråbak har noen annen tilknytning til det
selskapet som er part i saken eller at han vil ha noen økonomisk interesse i utfallet av saken,
og at dette derfor skulle gjøre han inhabil.
At Gråbak skal ha hatt et sterkt engasjement i saken kan Siri Tofte heller ikke se kan føre til
inhabilitet.
Revisjon Midt-Norge SA konkluderer med at konklusjonen i rapporten er holdbar.
Utdype nærmere eller nyansere i rapporten om hvorfor det ikke er klokt å la en folkevalgt
med yrke som entreprenør, sitte i komite for teknikk og miljø
Nesten halvparten av kommunestyrepolitikerne har en rolle som eier, styremedlem eller
daglig leder i et selskap. I slike tilfeller kan det oppstå situasjoner som kan oppfattes å
utfordre krav til upartiskhet og habilitet.
Da er det viktig å huske at selv om det er fullt lovlig å drive privat virksomhet om en arbeider
eller er folkevalgt i kommunen, kan det oppstå dilemmaer. Det samme gjelder for
medlemskap i organisasjoner.
Kommunesektorens etikkutvalgs generelle råd om habilitet (vedlegg) er blant annet følgende:
"Ved valg til politiske utvalg bør en tenke igjennom hvor ofte en aktuell folkevalgt vil kunne
komme i rollekonflikt. Det kan for eksempel være klokt å ikke la en folkevalgt med yrke som
entreprenør, sitte i kommunens planutvalg"
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Anbefalingen i rapporten er altså ikke revisors, men et råd fra Kommunesektorens
etikkutvalg. Revisor har lagt til kilden i rapporten, utover det er det ikke foretatt endringer.
Revisors anbefaling
• Revisor vil anbefale representantene å varsle fra om mulig inhabilitet i forkant av møter.
Det er lettere å hente inn informasjon og å gjøre en grundig vurdering av forholdet.
• Revisor vil anbefale representanter å varsle fra også der det er forhold som er helt i tvilsonen. Dersom det blir diskutert og avgjort i møte, slipper man at det sås tvil om saken i
ettertid.
• Revisor vil anbefale Melhus kommune å utarbeide retningslinjer for kriterier for valg av
representanter til styre i kommunale selskap.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Formålet med habilitetsreglene er å sikre korrekte avgjørelser, opprettholde tilliten til dem
som fatter avgjørelsene, og beskytte beslutningstakerne mot at det sås tvil om deres
troverdighet.
At saker behandles på en objektiv måte er avgjørende for at allmennheten skal ha tillit til at
det skjer en forsvarlig saksbehandling i forvaltningen. Det er ikke i seg selv kritikkverdig å
være inhabil. Men det er kritikkverdig hvis en folkevalgt eller en tjenestemann ikke fratrer ved
inhabilitet. Konsekvensen av inhabilitet kan bli at vedtaket blir ugyldig.
Forvaltningsrevisjonsrapport Håndtering av habilitet i folkevalgte organ gir nyttig informasjon
til politikere og administrasjonen i Melhus kommune.
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til orientering og legge den frem for
kommunestyret med forslag om at rapporten følges opp både av politisk- og administrativt
nivå.

8

FORVALTNINGSREVISJON

Håndtering av habilitet i folkevalgte organ
Endelig rapport

Melhus kommune
NOVEMBER 2018
FR 1011
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Undersøkelse av habilitet - Melhus kommune

20.11.2018

Forord
Revisjon Midt-Norge SA er Norges største interkommunale revisjonsselskap, og leverer revisjonstjenester
innen regnskap, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll til 44 kommuner og en fylkeskommune.
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne forvaltningsrevisjonen på oppdrag fra Melhus kommunes
kontrollutvalg i perioden februar 2018 til mai 2018.
Kontrollutvalget skal påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, jf. lov om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven) § 77 nr. 4. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjøre systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger 1.
Revisjonsteamet har bestått av oppdragsansvarlig Anna Ølnes, prosjektmedarbeider Merete M. Montero, og
kvalitetssikrere Unni Romstad og Johannes O. Nestvold. Revisor har vurdert egen uavhengighet overfor
Melhus kommune, jf. kommuneloven § 79 og forvaltningsloven § 6.
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til NKRFs2 standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001.
Vi vil takke alle som har bidratt med informasjon i prosjektet. En oversikt over tidligere gjennomførte
prosjekter finnes på vår hjemmeside www.revisjonmidtnorge.no.
Dette er en korrigert versjon av rapporten som ble lagt fram for kommunestyret i sak 38/2018 og
kontrollutvalget i sak 24/2018.
I forbindelse med kommunestyrets behandling av rapporten i sak 38/18 vedtok kommunestyret å utsette
behandlingen av rapporten, og sende den tilbake til kontrollutvalget for korreksjon av feil. I sak 24/2018
vedtok kontrollutvalget å utsette behandlingen av rapporten for å få utdypet/nyansert konklusjonen om at
saken om planprogram for Koloåsen steinbrudd ble håndtert i henhold til regelverket. Videre ville
kontrollutvalget ha en utdyping/nyansering av eksempelet om at det kan være klokt å ikke å la en folkevalgt
med yrke som entreprenør, sitte i komite for teknikk og miljø. Revisor har i kapittel 5 tilføyd at konklusjonen
om Koloåsen bygger på tilgjengelig dokumentasjon. Videre har revisor tilføyd kilde som eksempelet i
kapittelet 3.2.5, om entreprenører i teknisk utvalg.

1

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. § 7

2

Norges Kommunerevisorforbund, www.nkrf.no

2
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Undersøkelse av habilitet - Melhus kommune

20.11.2018

Trondheim, 20.11.2018

Anna Ølnes

Merete Montero

Oppdragsansvarlig revisor

Prosjektmedarbeider

3
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Undersøkelse av habilitet - Melhus kommune

20.11.2018

Sammendrag
Kontrollutvalget i Melhus kommune vedtok i sak 42/17 å bestille en forvaltningsrevisjon med fokus på
håndtering av habilitet i folkevalgte organ. Revisjon Midt-Norge SA har på bakgrunn av kontrollutvalgets
bestilling gjennomført et prosjekt med dette temaet.
Prosjektet har hatt følgende problemstillinger:
-

Har Melhus kommune nødvendige systemer for å ivareta habilitet i folkevalgte organ

-

Er kommunens praksis i samsvar med habilitetsreglene i gjeldende regelverk

Kildene til revisjonskriterier er i hovedsak forvaltningsloven og kommuneloven, som angir lovverket for
habilitet for folkevalgte.
Data er innsamlet gjennom intervju, spørreundersøkelse og dokumentgjennomgang. Vår samlede vurdering
er at metodebruk og kildetilfang i dette prosjektet gir et tilstrekkelig grunnlag til å svare på de overordnede
problemstillingene. Vi viser til vedlegg 1 for omtale av metodisk opplegg.

Har Melhus kommune nødvendige systemer for å ivareta habilitet i folkevalgte organ?
Temaet er behandlet i kapittel 2.
Revisor konkluderer med at Melhus kommune overordnet har tilfredsstillende system for å håndtere habilitet.
Melhus kommune har rutiner for hvordan representanter skal melde fra om habilitet, for protokollføring og for
opplæring av representantene.
Revisor har sett mangler i etterlevelsen av rutinene. Revisor vil påpeke at det er flere representanter som ikke
varsler fra om mulig inhabilitet i forkant av møte.
Når det gjelder opplæring, konkluder revisor med at systematisk opplæringen av representantene fremstår
som lite tilfredsstillende. Representantene har en kort opplæring på starten av perioden, og det er ikke lagt
opp til en systematisk repetisjon. Det er fremhevet at det er opplæring i å drøfte sakene underveis i perioden,
men dette fremstår etter revisors vurdering som en tilfeldig opplæring og avhengig av kompetanse hos
ordfører. Revisor vil derfor anbefale kommunen å ha mer fokus på systematisk opplæring av de folkevalgte i
habilitetsregelverket, både ved oppstart og underveis i perioden.
Revisor har inntrykk av at det er kompetanse tilgjengelig når representantene trenger det i forkant av møter.
Der representanter varsler fra om mulig inhabilitet i møtet, er det vanskeligere å få tilstrekkelig informasjon til
å gjøre en grundig vurdering. Revisor har inntrykk av at i møte er detaljkompetanse om habilitetsregelverket
avhengig av at det oppnås kontakt med jurist eller Fylkesmannen.

4
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Undersøkelse av habilitet - Melhus kommune

20.11.2018

Er kommunens praksis i samsvar med habilitetsreglene i gjeldende regelverk?
Temaet er behandlet i kapittel 3.
Revisor konkluderer med at Melhus kommunes praksis i all hovedsak er i samsvar med habilitetsreglene i
gjeldende regelverk.
I forrige periode var det saker der avgjørelsene om inhabilitet ikke fulgte prosedyrereglene. Revisor ser en
forbedring i denne perioden, men vil likevel bemerke at det blir stemt over flere representanter samtidig.
Revisor har også sett mangler ved protollføring ved avgjørelser om inhabilitet, men ser en forbedring fra
høsten 2017.
Når det gjelder gruppemøter i forkant av møter i folkevalgte organ, er det ikke i strid med habilitetsregelverket
å delta i diskusjoner i gruppemøter der man kan være inhabil. På grunn av tilliten til forvaltningen, anbefaler
revisor at inhabile representanter ikke deltar i gruppemøter. Det fremstår for revisor som om det er mistanke
mellom de poliske posisjonene om at inhabile representanter deltar i diskusjoner. Revisor vil anbefale
posisjonen og opposisjonen å diskutere dette i fellesskap og bli enige om felles regler for håndtering av
habilitet i gruppemøter.
Når det gjelder de konkrete sakene som kontrollutvalget nevnte i bestillingen, er revisors konklusjon at de i all
hovedsak er håndtert i henhold til regelverket.
I E6-saken konkluderer revisor med at det er mangler når det gjelder prosedyrereglene for habilitet. Revisor
vil spesielt nevne protokollføring og saken i formannskapet der det ble stemt over samtlige representanter.
Videre vil revisor påpeke at det fremstår som om Borten var inhabil i saken Reguleringsplan for E6 Røskaft –
Skjerdingstad, og at han deltok på et arbeidsmøte. Revisors konklusjon er at vedtaket ikke er ugyldig.
Når det gjelder saken om midlertidig forbud mot tiltak i Melhus sentrum er revisors konklusjon at veiledningen
fra rådmannen fremstår som tilstrekkelig til at kommunestyret kan foreta en vurdering av representantene på
selvstendig grunnlag. Revisors vurdering er at veiledningen kunne vært utdypet, ved at regelverket ble
grundigere fremstilt og flere representanter vurdert.
Revisor konkluderer med at saken om planprogram for Koloåsen steinbrudd ble håndtert i henhold til
regelverket, ut i fra den dokumentasjonen som revisjonen har tilgjengelig.
Revisors konklusjon er at representanter som sitter i styret i kommunale selskap er bevisst habiliteten sin.
Revisor ser at det kan være utfordringer knyttet til hvem som sitter i styrene, og vil anbefale kommunen å
utarbeide retningslinjer for kriterier for valg av representanter til styre i kommunale selskap.
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Revisor anbefaler følgende:
•

Revisor vil anbefale representantene å varsle fra om mulig inhabilitet i forkant av møter. Det er lettere
å hente inn informasjon og å gjøre en grundig vurdering av forholdet.

•

Revisor vil anbefale representanter å varsle fra også der det er forhold som er helt i tvil-sonen.
Dersom det blir diskutert og avgjort i møte, slipper man at det sås tvil om saken i ettertid.

•

Revisor vil anbefale Melhus kommune å utarbeide retningslinjer for kriterier for valg av representanter
til styre i kommunale selskap

6
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1. INNLEDNING
I dette innledende kapittelet redegjøres for kontrollutvalgets bestilling og det gis en bakgrunnsbeskrivelse for
temaet som er gjenstand for forvaltningsrevisjon. Videre blir problemstillingene presentert.

1.1

Bestilling

Kontrollutvalget i Melhus kommune vedtok i sak 42/17 å bestille en forvaltningsrevisjon med fokus på
håndtering av habilitet i folkevalgte organ.
Revisor la frem forslag til innretning av undersøkelse i en prosjektplan som ble vedtatt i sak 02/18.
Kontrollutvalget ber om at endelig rapport blir oversendt til kontrollutvalgets sekretariat innen 31.05.2018.
Rapporten om håndtering av habilitet i folkevalgte organ i Melhus kommune er bestilt på bakgrunn av oppslag
i media og kontrollutvalget i Melhus har drøftet temaet i flere saker de siste årene.
I kontrollutvalgets sak 42/17 presiseres det hvilke området kontrollutvalget ønsker å se på. Det står følgende:
Kontrollutvalget ønsker å avgrense forvaltningsrevisjonen til å gjelde politisk nivå. Saker som kan være
aktuelle å se på: E6, masseuttak og deponi, sentrumsplan, representasjon i styrer i selskaper hvor Melhus
kommune har eierinteresser, gruppemøter under ordinære politiske møter.
I revidert plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 er temaet habilitet omtalt på følgende måte:
Formålet med habilitetsreglene er å sikre korrekte avgjørelser, opprettholde tilliten til dem som fatter
avgjørelsene, og beskytte beslutningstakerne mot at det sås tvil om deres troverdighet. At saker behandles på
en objektiv måte er avgjørende for at allmennheten skal ha tillit til at det skjer en forsvarlig saksbehandling i
forvaltningen. Det er ikke i seg selv kritikkverdig å være inhabil. Men det er kritikkverdig hvis en folkevalgt eller
en tjenestemann ikke fratrer ved inhabilitet. Konsekvensen av inhabilitet kan bli at vedtaket blir ugyldig.
Aktuelle innfallsvinkler kan være om Melhus kommune gir tilstrekkelig opplæring til folkevalgte vedr.
habilitetsreglene, om rutiner vedr. habilitet følges før og i møtene, og om administrasjonen har tilstrekkelig
kunnskap om habilitetsreglene.
Revisjonen var i prosjektplanfasen i kontakt med kontrollutvalgssekretariatet vedrørende bestillingen.
Oppsummeringsvis oppfatter revisor at kontrollutvalget er opptatt av følgende:
-

Ønsker en vurdering av om de folkevalgte har fått tilstrekkelig opplæring, herunder om det foreligger
gode rutiner

-

Ønsker en vurdering av hvordan habilitet i konkrete saker er håndtert

-

At forvaltningsrevisjonen skal bidra til at Melhus kommune håndterer habilitetsvurderinger på en god
måte fremover
9
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Bakgrunnsinformasjon

Kommunene sin oppgave er å yte tjenester og drive myndighetsutøvelse og samfunnsutvikling til beste for
innbyggerne. Kommuner skal være effektive, tillitsskapende og bærekraftige. For at kommunesektoren skal
ha tillit og troverdighet, er det sentralt at de som er involvert i kommunale beslutninger og saksbehandling
opptrer tillitsvekkende og med høy etisk standard. Kommuneloven og forvaltningsloven har regler om habilitet
som skal ivareta dette. En folkevalgt blir inhabil til å behandle en sak dersom vedkommende har en personlig
tilknytning til saken som kan skape tvil om at den folkevalgte vil behandle saken på en objektiv og upartisk
måte.
Et viktig formål med habilitetsreglene er å sikre at det ikke blir foretatt uriktige avgjørelser fordi en folkevalgt
tar utenforliggende hensyn ved forberedelsen eller avgjørelsen av saken. Habilitetsreglene sikrer derfor
partenes rettssikkerhet, ved at det blir foretatt korrekte avgjørelser. Videre skal habilitetsreglene bidra til å
opprettholde tilliten til de som fatter avgjørelsene og til forvaltningen som helhet. Beslutningstakerne beskyttes
mot at det sås tvil om deres troverdighet, ettersom de slipper å behandle saker der de selv eller deres
nærstående har personlige interesser.

1.3

Problemstillinger

Avgrensninger
Kontrollutvalget har i sak 42/17 presisert at det er ønskelig å avgrense forvaltningsrevisjonen til å gjelde
politisk nivå. Revisor har derfor avgrenset seg fra å undersøke om det er ansatte i administrasjonen som har
vært inhabil ved saksbehandlingen.
Videre nevner kontrollutvalget saker det kan være aktuelt å se nærmere på. Dette gjelder E6, masseuttak og
deponi, sentrumsplan, representasjon i styrer i selskaper hvor Melhus kommune har eierinteresser og
gruppemøter under ordinære politiske møter. Revisor har også undersøkt saken Økonomi- og handlingsplan
2017-2020.
Revisor har i tillegg til disse sakene sett på habilitetshåndtering generelt.

Har Melhus kommune nødvendige systemer for å ivareta habilitet i folkevalgte organ?
Under denne problemstillingen har revisor gått nærmere inn på om Melhus kommune har nødvendige
systemer for å håndtere habilitetsvurderinger. I vurderingen har revisor sett om kommunen har oppdaterte
10
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rutiner for håndtering av habilitet, og om disse er kjent blant de folkevalgte. Revisor har vurdert om rutinen er i
samsvar med gjeldene regelverk. Revisor har undersøkt om rådmannen har kompetanse til å bistå og rådgi i
tvilsspørsmål.
I vurderingen av om kommunen har gode system har revisor sett på om det gis tilstrekkelig opplæring til
folkevalgte, både ved nye verv og for å vedlikeholde og oppdatere kunnskap.

Er kommunens praksis i samsvar med habilitetsreglene i gjeldende regelverk?
Under denne problemstillingen går revisor nærmere inn på hvordan de folkevalgte har håndtert habilitet i
konkrete saker som har omhandlet områderegulering. Kontrollutvalget ønsket at revisor undersøkte følgende
saker:
-

E6-utbygging,

-

Masseuttak og deponi

-

Sentrumsplanen

Revisor vil videre vurdere representasjon i styrer i selskaper som kommunen eier, og om disse
representantene opptrer riktig i kommunestyret i saker som omhandler selskapene.
Revisor har sett på deltakelse i gruppemøter i forkant av møter i folkevalgte organ.
Ved vurderingen av om folkevalgte har vært inhabil i sakene vil det være relevant å se på om lover,
veiledninger og interne retningslinjer er fulgt. Tema vil være eierinteresser, representasjon i styrer og
selskaper og om det er andre forhold som tilsier at vedkommende har vært inhabil. Revisor vil også se på om
det er folkevalgte som feilaktig er erklært inhabil.

11
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2. HAR KOMMUNEN NØDVENDIGE SYSTEMER FOR Å IVARETA
HABILITET I FOLKEVALGTE ORGAN
2.1

Revisjonskriterier

Hjemmelen for rådmannens ansvar for internkontroll er kommuneloven § 23 nr. 2. Det følger av denne
bestemmelsen at rådmannen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig
utredet, og at vedtak blir iverksatt. Videre skal rådmannen sørge for at administrasjonen drives i samsvar med
lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.
For å kunne ha en betryggende håndtering av habilitet, er det viktig at det er etablert skriftlige rutiner som
etterleves og at det er kompetanse vedrørende habilitetshåndtering tilgjengelig når det er behov for det. Dette
er viktige punkt for å kunne svare ut at sakene er forsvarlig utredet.
Revisor viser for øvrig til utledning av kriterier i vedlegg 2.
Det er etter dette lagt til grunn følgende revisjonskriterier:
•

Det bør være lagt til rette for kunnskap og informasjon om, og bevisstgjøring på habilitet

•

Kommunen bør ha skriftlige rutiner for håndtering av habilitet, og disse må være i samsvar med
gjeldende regelverk

•

Skriftlige bestemmelser og prosedyrer rundt håndtering av habilitet bør være lett tilgjengelig

•

Varsel om at habilitet må vurderes bør skje så tidlig som mulig

•

Kompetanse til å vurdere habilitet bør være best mulig tilgjengelig, både i forkant av møter og i møter

2.2

Data

I det følgende presenteres data fra revisors undersøkelse. Det er innhentet data gjennom intervju med
nøkkelpersoner i administrasjonen, ledere for komiteene, varaordfører, ordfører og opposisjonsleder, slik som
nevnt i vedlegg 1. Videre er det innhentet data gjennom spørreundersøkelse til kommunestyremedlemmer
med vararepresentanter for 2015-2019, se vedlegg 4. Revisor har hatt en gjennomgang av de skriftlige
rutinene for de ulike komiteene, formannskapet og kommunestyret. Revisor har også gjennomgått rutinen for
møtesekretær for habilitetsvurdering, møteoffentlighet og møteinnkalling.
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2.2.1 Opplæring av folkevalgte
Representanter vil ofte ha behov for opplæring i habilitetsregelverket for å kunne håndtere habiliteten sin på
en tilfredsstillende måte.
I Melhus kommune er det i starten av hver valgperiode en to-dagers folkevalgtopplæring med ulike tema. Det
var KS som stod for innholdet i 2016. Av programmet fra folkevalgtopplæringen i januar 2016 var det satt av
30 minutter til etikk og etiske dilemmaer og habilitet og inhabilitet. Revisor har sett gjennom presentasjonen
som ble holdt. Det var fem bilder om etikk og til slutt ett bilde om habilitet.
Revisor har gjennomført intervju med seks representanter. Av disse deltok fem på folkevalgtopplæringen i
2016. Det var tre som bekreftet at habilitet var et tema, og to som ikke husket om det var et tema. Ifølge en
av representantene som ble intervjuet ble de minnet på å se over sakene i møteinnkallingen og gi beskjed
dersom de trengte habiliteten vurdert. De ble også informert om styrevervregisteret. Intervju viser at temaet
kan drukne litt i annen informasjon som gis under folkevalgtopplæringen.
Folkevalgtopplæringen ble sist gjennomført i januar 2016, og det hadde da blitt gjennomført tre
kommunestyremøter. Ordfører kommenterte i intervju at det vil forsøkes å gjennomføre opplæringen kortere
tid etter konstitueringsmøtet.
Det er flere av representantene som ble intervjuet som kommenterte at det har vært læring underveis i
perioden. Når saker der man må vurdere representanter sin habilitet kommer opp, lærer man om
habilitetsregelverket.
22 av de 36 representantene som har svart på den elektroniske spørreskjemaundersøkelsen har svart at de
har fått opplæring i habilitetsregelverket (se vedlegg 4, tabell 4). Av disse er 16 faste representanter i
kommunestyret. 11 har svart at de ikke har fått opplæring, mens 3 har svart vet ikke, og av disse er det 6 faste
representanter (3 har ikke fått opplæring og 3 vet ikke). Av de 22 som har svart at de har fått opplæring, har 14
svart at opplæringen i stor grad var tilstrekkelig. Av disse er 11 faste representanter. De øvrige har svart nøytralt,
eller i liten grad på dette spørsmålet (vedlegg 4, tabell 5).

2.2.2 Skriftlige interne reglement for håndtering av habilitet i Melhus kommune
Det bør utarbeides skriftlige rutiner for håndtering av habilitet, som bør være lett tilgjengelig.
Melhus kommune har reglement for de ulike komiteene, formannskapet og kommunestyret.
I reglement for kommunestyret står følgende i punkt 10:
Den som er inhabil i en sak, jf. lovens § 40 nr. 3, bokstav a-c, jf. habilitetsreglene i Forvaltningsloven, skal ikke
være med på å drøfte eller avgjøre en sak. Når et kommunestyremedlem vet at han er inhabil eller at det kan
13
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reises tvil om hans habilitet, bør han så snart han har tatt imot innkallingen til møtet, melde fra til sekretariatet
slik at varamedlem kan varsles og kalles inn.
En tilsvarende tekst er tatt inn i reglementet for formannskapet punkt 5.0 og i reglementet for de ulike
komiteene. Reglementene ligger tilgjengelig på hjemmesiden til Melhus kommune.
Reglementet til kommunestyret er nylig oppdatert. Reglement for Melhus kommunestyre ble vedtatt av
kommunestyret 19.06.2007. Reglementet er justert to ganger, første gang i kommunestyret 06.09.11,
sak 43/11. I kommunestyret 21.06.2016 ble saken om gjennomgang av reglement for folkevalgt organ i
Melhus kommune behandlet, i sak 75/16. Det ble vedtatt å nedsette et arbeidsutvalg som skal gå
gjennom reglement for folkevalgte i Melhus kommune. Reglementene skal være gjennomgått innen
oktober 2016. Reglementet ble justert av kommunestyret 31.01.17, sak 6/17. I sak 6/17 ble også
reglementene for de ulike komiteene justert.
Reglement for Formannskapet i Melhus kommune ble vedtatt av kommunestyret 19.06.2007. Det ble justert i
kommunestyret 06.09.2011, i sak 43/11.
Ved spørsmål om interne rutiner i intervju er det ingen i administrasjonen eller representanter som nevner at
det er et punkt om habilitet i reglementene for de ulike komiteene, formannskapet og kommunestyret.
Det er også utarbeidet rutiner for møtesekretær, som er udatert. Der står følgende:
Habilitet/inhabilitet
Innkalling:

I alle innkallinger følger link til kommunens hjemmeside om vurdering av habilitet.

Representanter/ vararepresentanter er bedt om å varsle servicesenteret om de mener de er inhabile i sak.
Årsak skal oppgis. Ordfører/ rådmann tar en foreløpig vurdering av habilitetsspørsmålet, før eventuelt vara
innkalles. Servicesenteret innkaller vara på sak.
I møtet:

Den enkelte representant er selv ansvarlig for å ta opp spørsmål om inhabilitet, samt henvise til

hvilken paragraf de mener seg inhabil. I møteprotokoll vil navn på representant, årsak og lovhenvisning bli
protokollført. Det er aktuelle utvalg som avgjør om en representant er habil eller ikke.
Oppsummeringsvis skal det ved innkallingen følge med en link til kommunens faktaside om habilitet.
Representanter skal varsle fra til Servicesenteret, når de mener at de kan være inhabile eller er usikre på
habiliteten sin, og årsaken skal oppgis. I møtet skal representanten varsle fra om inhabilitet og vise til
paragraf. I møteprotokollen skal navn, årsak og hjemmel bli protokollført. Rutinen er etter revisors kjennskap
ikke tilgjengelig for representantene. At representanter skal vise til årsak og hjemmel, fremgår ikke av
reglementene til komiteene, formannskapet og kommunestyret. Etter å ha gjennomgått opptak fra
kommunestyret i 2017 og 2018, oppgir representantene årsak, men ikke hjemmel.
Møteinnkallingene til møtene i de ulike organene blir sendt ut per e-post. I e-posten bes det om at medlemmer
som er inhabile eller ønsker habiliteten sin vurdert må melde fra til Servicesenteret. Frem til årsskiftet
14
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2017/2018 ble det vedlagt en faktaside som administrasjonen har utarbeidet om habilitetsregelverket. Etter
nyttår er det lagt inn en link i e-posten i stedet for at det ligger som vedlegg. Faktasiden er tilsvarende
Trondheim kommune sin informasjon om habilitet. Faktasiden ble publisert på nettsiden 30.08.2016 og
oppdatert 28.03.2018.
De interne reglementene til Melhus kommune harmonerer med forvaltningsloven § 8 tredje ledd. Det står
følgende i bestemmelsen:
Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før spørsmålet avgjøres, bør
varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten
vesentlig tidsspille eller kostnad.
Revisor har undersøkt om rutinen for møtesekretærene blir fulgt. Revisor har sett de siste møteinnkallingene
til de folkevalgte organene. I møteinnkallingen til møte 25.04.2018 i komite for oppvekst og kultur mangler det
påminnelse om å varsle fra om mulig inhabilitet og link til faktasiden. I den andre møteinnkallingene er det
påminnelse og link til faktasiden.
I de skriftlige interne rutinene for folkevalgte i Melhus kommune står det at der en representant vet han er
inhabil eller det kan være tvil, bør han så snart som mulig etter å ha mottatt møteinnkallingen varsle fra til
sekretariatet. Videre blir de folkevalgte i e-posten til møteinnkallingen oppfordret til å melde fra om eventuell
inhabilitet til Servicesenteret så snart som mulig.
I spørreskjemaundersøkelsen spurte vi om representantene hadde kjennskap til skriftlige, interne retningslinjer
for håndtering av habilitet. Halvparten av de som har svart på undersøkelsen har bekreftet at Melhus har slike
interne retningslinjer. Av disse er 13 faste representanter. 16 representanter og vararepresentanter vet ikke om
kommunen har interne retningslinjer (vedlegg 4, tabell 6).
Halvparten av de som kjenner til de interne retningslinjene mener at de i stor grad gir tilstrekkelig veiledning i
habilitetshåndtering, og av disse er det 7 faste representanter. De øvrige har i hovedsak svart nøytralt på
spørsmålet (vedlegg 4, tabell 7).
Revisor har undersøkt om representantene etterlever reglementet om å si i fra i forkant av møtet.
I kommunestyret i 2017 var det 11 saker der representanter var inhabile. Ut ifra opptak fra kommunestyret,
har revisor inntrykk av at det i seks av disse sakene ble meldt fra om habilitet i møtet.
I kommunestyret i 2018 er det per april fire saker det representanter var inhabile. Revisor har inntrykk av at
representantene har varslet fra om mulig inhabilitet i forkant av møtet så langt i 2018.
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2.2.3 Kompetanse tilgjengelig når de folkevalgte trenger det
Representanter har normalt ikke inngående kunnskaper om habilitetsregelverket. Kompetanse til å vurdere
habilitet bør derfor være best mulig tilgjengelig, både i forkant av møter og i møter.

I forkant av møter
Av skriftlig veiledning om habilitetsregelverket har Melhus kommune en faktaside om habilitet som blir vist til i
møteinnkallingen og som ligger tilgjengelig på nettsidene. Denne har en gjennomgang av reglene i
forvaltningsloven § 6 med eksempler. Det blir òg vist til kommuneloven § 40 nr. 3, og det er gitt tre eksempler
på når man er inhabil etter denne bestemmelsen.
Der representanter melder fra om habilitet på forhånd, blir saker det er tvil om sendt videre til rådmannen for
faglig vurdering. Rådmannen støtter seg til juristen i administrasjonen og Fylkesmannen. Fylkesmannen gir
ikke råd om enkelttilfeller, men kan gi veiledning om regelverket.
I intervju er det kommentert at faglige råd som rådmannen utarbeider i forkant av møter kan være utydelige,
at det ønskes en mer klar konklusjon. Som eksempel nevnes saken om midlertidig forbud mot tiltak, der
rådmannen vurderte habiliteten til kun én representant, og ga ellers generell veiledning om regelverket.
Vi har spurt kommunestyrerepresentantene om hvor ofte de er inne på faktasiden om habilitet når de leser
møteinnkallingen. Flertallet (28) svarer at de aldri eller sjelden er inne på denne siden i forbindelse med
kommunestyremøtet, mens 3 har svart ofte eller alltid. Tendensen er den samme i formannskapet og komiteene
(vedlegg 4, tabell 17).

Underveis i møter
I tilfellene der representantene melder fra om habilitet undervegs i møtet, er representantene i tvilstilfeller
avhengig av at det er kompetanse tilstede i møtet for å kunne vurdere habiliteten.
I intervju med representanter er det gitt uttrykk for at det er vanskelig for rådmannen å svare ut spørsmål i
møtet uten tid til forberedelse. Rådmannen er avhengig av svar fra jurist eller Fylkesmannen. Som eksempel
nevner revisor sak 3/16, Kommunedelplan grustak, steinbrudd og deponi, behandlet i kommunestyremøte
26.01.2016. Det er fire representanter som varsler fra i møtet om mulig inhabilitet, der tre er grunneiere og én
er aksjonær i et selskap som leier et grustak. Rådmann ønsker ikke å ta en vurdering på sparket. Ordfører
minner kommunestyret i møtet om å melde fra om inhabilitet på forhånd ettersom det er krevende å vurdere i
møtet.
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I saken om midlertidig forbud mot tiltak kom habilitetsspørsmål opp i møte. Saken måtte utsettes i
kommunestyret fordi rådmannen ikke kunne gi svar i møtet. Revisor har ikke sett flere saker der saken er
utsatt som følge av habilitetsvurderinger.
Et flertall av kommunestyrerepresentantene har svart at det ofte, eller alltid er kompetanse tilstede i
kommunestyre, formannskap og komiteer, for å svare ut habilitetsspørsmål. Det er et par representanter som
har svart at slik kompetanse aldri er tilstede. Svarfordelingen i denne tabellen (vedlegg 4, tabell 51) inneholder
en feilkilde, ettersom ikke aktuelt ikke var et svaralternativ. Mange har svart vet ikke når det gjelder
formannskapet og komiteene, og trolig er det representanter som ikke er medlemmer i disse organene.
Flertallet, (25 av 36) har i stor grad tillit til at de faglige vurderingene er korrekte. Av disse er 17 faste
representanter. De øvrige har i hovedsak svart nøytralt, eller i liten grad (vedlegg 4, tabell 58).
Vi spurte kommunestyrerepresentantene om hvilke forhold som de mener har størst betydning for at de som
folkevalgte vet at de er habile i de politiske beslutningsprosessene. Klare rutiner for å varsle fra om habilitet er
det forholdet som tillegges størst betydning, mens opplæring tillegges minst betydning (vedlegg 4, tabell 24).
Vi har også spurt kommunestyrerepresentantene om inntrykket de har av om innbyggerne i Melhus kommune
har tillit til at habilitetsvurderinger blir gjort korrekt. Flertallet har svart ja, men 10 av 36 representanter har svart
‘nei’ når det gjelder kommunestyret, 9 har svart ‘nei’ når det gjelder formannskapet. Av disse er 7 faste
representanter i kommunestyret (vedlegg 4, tabell 31).

2.3

Revisors vurdering av Melhus kommunes system for habilitetsvurdering

Det er lagt til grunn følgende revisjonskriterier:
•

Det bør være lagt til rette for kunnskap og informasjon om, og bevisstgjøring på habilitet

•

Kommunen bør ha skriftlige rutiner for håndtering av habilitet, og disse må være i samsvar med
gjeldende regelverk

•

Skriftlige bestemmelser og prosedyrer rundt håndtering av habilitet bør være lett tilgjengelig

•

Varsel om at habilitet må vurderes bør skje så tidlig som mulig

•

Kompetanse til å vurdere habilitet bør være best mulig tilgjengelig, både i forkant av møter og i møter

Opplæring
Når det gjelder opplæring av de folkevalgte, er revisors vurdering at det var for lite informasjon om
habilitetsregelverket ved folkevalgtopplæringen i 2016.
Halvparten av representantene som svarte at de hadde fått opplæring i undersøkelsen, svarte at opplæringen
i stor grad var tilstrekkelig. Resten svarte nøytral eller i liten grad. Revisors vurdering er at opplæringen
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fremstår som noe utilstrekkelig. Det er satt av 30 minutter til etikk og habilitet, der det fremstår som om
mesteparten av tiden blir brukt til etikk. Det fremstår også som at opplæringen om habilitetsregelverket
drukner i mye av den andre viktige informasjonen som gis. Utilstrekkelig opplæring blir avbøtt av at
representantene får praksis med habilitetshåndtering underveis i perioden ved at habilitet blir drøftet i
konkrete saker. Revisors vurdering er likevel at det må gis tilstrekkelig opplæring ved oppstart av perioden.
Videre er revisors vurdering at opplæringen bør holdes så snart som mulig etter konstitueringen. Melhus
kommune har ikke system for opplæring underveis i perioden. Selv om representantene lærer underveis i
perioden, kan det etter revisors vurdering være nyttig å ha en grundigere gjennomgang av habilitetsreglene
både ved oppstart av perioden og midtveis. Revisors vurdering er at det burde vært gjennomført en
oppfrisking av habilitetsreglene underveis i perioden.

Skriftlige interne reglement for håndtering av habilitet i Melhus kommune
Når det gjelder de skriftlige rutinene vedrørende habilitet, er disse i henhold til regelverket. Revisors vurdering
er at Melhus kommune har tilfredsstillende skriftlige rutiner. Habilitet er et tema i alle de skriftlige
reglementene for de ulike folkevalgte organene. I tillegg blir representanter oppfordret til å melde fra om mulig
inhabilitet i møteinnkallingen og det er utarbeidet en faktaside om habilitet.
Bare halvparten av de som svarte på spørreskjemaundersøkelsen har kjennskap til skriftlige interne
retningslinjer for håndtering av habilitet, og halvparten av disse mener at retningslinjene gir i stor grad
tilstrekkelig veiledning i habilitetsregelverket.
Revisor har inntrykk av at intervjuobjektene ikke kjenner til at det finnes habilitetsregler i reglementene til de
ulike komiteene, formannskapet og kommunestyret. Revisor tror dette kan ha sammenheng med at
representanter blir minnet om å melde fra om habilitet i e-posten til møteinnkallingen og at faktasiden om
habilitet ligger vedlagt som link, som forklart nedenfor. Dette er noe alle intervjuobjektene kjenner til.
Representantene har rutinene lett tilgjengelig og trenger ikke gå inn i reglementet for de ulike komiteene,
formannskapet og kommunestyret for å lese om habilitetsreglene.
Det er flere av representantene som varsler fra om inhabilitet i møtene i de folkevalgte organene. Dette er
etter revisors vurdering ikke i tråd med regelverket, interne rutiner og oppfordringer fra kommunens
Servicedesk. Revisors vurdering er at rutinene for å varsle fra er godt synlig, ettersom representantene blir
minnet på dette i e-postene med møteinnkallinger. Revisor har sett at i siste møteinnkalling til komite for
oppvekst og kultur mangler påminnelsen om habilitet, men har ikke undersøkt nærmere om dette var en
enkeltstående feil eller om det er gjentakende.
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Ifølge rutinen til møtesekretær skal representantene i møte oppgi hjemmel når de varsler fra om mulig
inhabilitet. Revisor har forståelse for at representantene ikke oppgir hjemmel når dette ikke er spesifisert i
reglementene for de ulike folkevalgte organene, møteinnkallingen eller faktasiden om habilitet.

Kompetanse tilgjengelig når de folkevalgte trenger det
Revisors vurdering er videre at det er kompetanse tilgjengelig i forkant av møter i folkevalgte organ. Det er
utarbeidet en faktaside om habilitet og representantene kan henvende seg til rådmannen for faglig vurdering.
Revisor vil bemerke at det bør komme frem hvem som har utarbeidet faktasiden og når den var utarbeidet.
Det er mye litteratur om habilitet, og for å kunne være kildekritisk er det viktig at dette fremgår.
Når det gjelder kompetanse i møter, svarer flertallet av kommunestyrerepresentantene at det er ofte eller alltid
er kompetanse tilstede i møter i de ulike politiske organene.
Revisors vurdering, basert på intervju og opptak fra kommunestyremøter, er at rådmannen er avhengig av
bistand fra jurist eller Fylkesmannen der det er komplekse vurderinger. Revisor har forståelse for at det kan
være vanskelig å ta en vurdering på sparket og ser at det kan være utfordrende å vurdere habiliteten til
representanter i møter. Det er mange moment som kan spille inn når det skal vurderes om en representant
skal anses for å være habil eller inhabil. Har man tid til å forberede seg, kan man også gå grundigere inn i
vurderingen som må gjøres.
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3. ER KOMMUNENS PRAKSIS I SAMSVAR MED
HABILITETSREGLENE I GJELDENDE REGELVERK
3.1

Revisjonskriterier

Revisor viser til vedlegg 2 om utledning av revisjonskriterier.
Det er prosedyrer som skal følges ved avgjørelsen av om en representant er inhabil. Dersom en representant
må få vurdert habiliteten sin, er hovedregelen i forvaltningsloven § 6. Dersom organet finner representanten
inhabil, må vedkommende fratre behandlingen av saken. Representanter har plikt til å delta i møter, og det vil
derfor også være feil dersom representanter feilaktig blir erklært inhabil.
Det er etter dette lagt til grunn følgende revisjonskriterier:
•

Prosedyrene for håndtering av habilitet skal følges
o

Det skal stemmes over representantene enkeltvis

o

Avgjørelsen om inhabilitet skal fremgå i møteprotokollen med begrunnelse og hjemmel

o

Der det er så mange representanter som må få vurdert habiliteten sin at organet ikke lenger er
vedtaksført, skal alle representanter delta i avgjørelsen

o

Representanter som må få habiliteten sin vurdert, bør ikke delta i gruppemøter

•

Inhabile medlemmer skal ikke delta i forberedelsen eller avgjørelsen av en forvaltningssak

•

Det bør være kriterier for valg av representanter til styrer i kommunale selskap

3.2

Data

I det følgende presenteres data fra revisors undersøkelse. Det er innhentet data gjennom intervju med
nøkkelpersoner i administrasjonen, ledere for komiteene, varaordfører, ordfører og opposisjonsleder, som
nevnt under vedlegg 1. Videre er det innhentet data fra spørreskjemaundersøkelse som er utført blant
kommunestyrerepresentanter og vararepresentanter i valgperioden 2015 – 2019. Revisor har hatt en
gjennomgang av saksdokumentene og protokollene i de ulike sakene og opptak fra kommunestyremøter.
Videre har revisor lest gjennom oppslag i media og klagesaksavgjørelsen fra Fylkesmannen vedrørende E6.
Kontrollutvalget har i bestillingen bedt revisor se på følgende saker:
-

E6-utbygging

-

Sentrumsplanen
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-

Masseuttak og deponi

-

Representasjon i styrer i selskap som kommunen som kommunen eier

Revisor har også undersøkt elementer av behandling av saken Budsjettet og økonomiplan for 2017-2021.
Revisor vil først gå nærmere inn på håndtering av habilitet i møter i folkevalgte organ, og deretter nærmere
inn i de konkrete sakene.

3.2.1 Håndtering av habilitet i møter i folkevalgte organ
Avgjørelser om inhabilitet
En gjennomgang av opptak fra kommunestyremøter i 2016 og 2017 viser at avgjørelser om inhabilitet blir
truffet av organet selv uten at representanten som trenger å få habiliteten sin vurdert deltar.
Leder for komite for teknikk og miljø, informerte i intervju at representanter som er inhabile går ut av
møtelokalet. Revisor har ikke undersøkt praksisen i kommunestyret der møter er lukket, men der møtet
holdes for åpne dører, tar representanten plass som tilhører. Det samme gjelder i formannskapet.
I kommunestyremøte 24.03.2015 var saken Melhus kommunes eierskap i ulike foretak oppe til behandling, i
sak 19/15. Det var en gjennomgang av strategiene i de ulike selskapene som Melhus kommune eier. Det ble
der stemt over representanter per selskap. Der en representant var inhabil, behandlet ikke vedkommende
strategien for dette selskapet, men var med på å behandle strategien til de andre selskapene i saken.
Habilitetsregelverket kan tolkes som at dersom man er inhabil i deler av en sak, er man inhabil i hele saken, jf.
forvaltningsloven § 6 første ledd. Kommunestyret var vedtaksført selv om representantene gikk ut, og alle
inhabile representanter burde fratrådt jf. forvaltningsloven § 8 andre ledd. Dersom representanter som sitter i
styret til et selskap skulle vært med å behandle de andre selskapene, måtte saken vært delt opp i én sak per
selskap.
I møte 10.01.2012 hadde formannskapet oppe saken E6 Håggåtunnelen – Skjerdingstad –
habilitetsvurdering, som sak 3/12. I saksframstillingen hadde rådmannen en gjennomgang av
habilitetsregelverket. Det står videre i saksframstillingen: I forbindelse med at kommunen nå skal i gang med
arbeidet å avklare hvilke trasealternativer som skal på høring er det viktig med habile beslutningstakere. I
møtet ble derfor habiliteten til alle representantene vurdert. Hver enkelt representant gikk ut mens det ble
stemt over habiliteten. Etter forvaltningsloven § 8 skal alle møtende medlemmer delta, der det er så mange
representanter som må få vurdert habiliteten sin at organet ikke vil være vedtaksført.
Revisor har observert i opptak fra kommunestyremøter at det er flere saker der det er stemt over flere
representanter samtidig, for eksempel sak 26/17, Konsekvensutredning for Fremo. I sak 26/17 var det to som
ønsket habiliteten sin vurdert med begrunnelse i at de var grunneiere. Det var én representant som hadde
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næringsinteresser i området. I videoopptak fra kommunestyremøtet uttaler ordfører at man burde behandlet
de en for en, men at det er like begrunnelser og foreslår å behandle de samlet. Ordfører henvender seg til
rådmannen, som ikke har noe synspunkt. Alle tre blir behandlet samlet og erklært inhabil.
Revisor nevner også sak 69/17, Reguleringsplan for E6 Røskaft – Skjerdingstad – klage på vedtak. Det er tre
representanter som ønsker habiliteten sin vurdert. De er grunneiere i området til reguleringsplanen.
Kommunestyret stemmer over alle tre samtidig og erklærer de inhabil.
Begrunnelsen for at det er stemt over flere representanter samtidig, er at det har vært samme begrunnelse for
at habilitet må vurderes.
Videre viser revisor til at i møteprotokollen for kommunestyre sak 11/18 fremgår det at Gråbak er inhabil i
saken, og at Buklev inntrer som vara. I opptaket til kommunestyremøtet ser revisor at dette ikke er diskutert i
møtet. Det er ingen som ber om ordet i saken, og innstillingen blir vedtatt. Revisor har ikke undersøkt dette
nærmere, om det beror på feil protokollføring eller om det er mangler med kommunestyreopptaket.

Protokollføring
Revisor har undersøkt protokollene for 2017 og 2018 i kommunestyret, formannskapet, komite for teknikk og
miljø, komite for helse og omsorg og komite for oppvekst og kultur.
I kommunestyret i 2017 ble det truffet avgjørelser om habilitet i 11 saker. I samtlige av disse sakene er det
oppgitt en kort begrunnelse for hvorfor representanten er inhabil. I syv av sakene er ikke hjemmel for
avgjørelsen oppgitt. I de tre siste sakene i 2017 er det oppgitt hjemmel. I alle sakene der det er truffet
avgjørelse om inhabilitet i 2018 fremgår begrunnelse og hjemmel. Det er flere av intervjuobjektene som har
kommentert en forbedring av praksis rundt håndtering av habilitet, og begrunner dette med at det er mer
fokus på habilitet etter E6-saken.
I formannskapet var det 16 saker der det ble truffet avgjørelser om habilitet i 2017. Av disse er det 14 saker
som ikke er begrunnet. Av de 16 sakene, er det åtte avgjørelser om inhabilitet der det ikke fremkommer
hjemmel. I de fem siste sakene der det ble truffet en avgjørelse om habilitet fremgår det både begrunnelse og
hjemmel. I 2018 fremgår både begrunnelse og hjemmel for avgjørelser om inhabilitet. Revisor vil for øvrig
kommentere at i sak 10/18 er det oppgitt feil hjemmel. Det er vist til «offl. § 6a», altså offentlighetsloven og
ikke forvaltningsloven.
I komite for teknikk og miljø fremgår både hjemmel og begrunnelse for avgjørelsen i protollene fra 2017 og
2018.
I komite for helse og omsorg er det én sak der en representant var inhabil i 2017 og 2018. I sak 19/17 fremgår
begrunnelse for inhabilitet, men det er ikke protokollført hjemmel.
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I komite for oppvekst og kultur var det to saker i 2017 og 2018 der en representant var inhabil. I sak 16/17
fremgår både begrunnelse og hjemmel for avgjørelsen. I sak 45/17 fremgår begrunnelse, men det mangler
protokollført hjemmel.

Gruppemøter
Det følger av forvaltningsloven § 6 første ledd at en inhabil tjenestemann ikke kan tilrettelegge grunnlaget for
en avgjørelse eller treffe avgjørelse i en forvaltningssak. Å være inhabil innebærer at man ikke kan
tilrettelegge saksgrunnlaget eller treffe avgjørelser i en sak.
Habilitetsregelverket kan tolkes slik at diskusjoner i gruppemøter ikke er omfattet, ettersom det ikke kan ses
som tilretteleggelse av saksgrunnlaget.
Grimstad & Halvorsen har kommentert deltakelse i gruppemøter i boken Forvaltningsloven i kommunene
(2011) på side 163. Det blir konstatert at det kan være uheldig at partimedlemmer som kan være inhabile i
den aktuelle saken deltar på slike møter, og at det kan være kritikkverdig ut fra etiske eller politiske normer.
Fylkesmannen i Buskerud har laget en presentasjon om habilitet. Fylkesmannen skriver følgende om
gruppemøte:
Det er svært uheldig om en person deltar i den forutgående partipolitiske behandling av
en sak vedkommende vil være inhabil til å behandle som medlem av utvalg eller kommunestyre.
I en nettartikkel fra avisen Haugesunds Avis3 fremgår det at Henrik Øvrebø, på den tiden stipendiat ved
juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen, mener at det ikke bør være tvil om at en person som er inhabil når
saken skal avgjøres, heller ikke bør delta på gruppemøter eller lignende der saken diskuteres.
Det fremgår av intervjuene med de folkevalgte at det i denne perioden er praksis at representanter som vet de
er inhabile eller ønsker habiliteten sin vurdert, ikke deltar i diskusjoner i gruppemøter verken i forkant av
møter i folkevalgte organ eller undervegs i møter.
På spørsmål om representanten deltar i diskusjoner i gruppemøter i saker de kan være inhabile, har nesten
alle (31) svart at de aldri gjør det. Fire har svart at de sjelden gjør det, mens én har svart at det gjør
vedkommende alltid (vedlegg 4, tabell 47). På spørsmål om andre folkevalgte deltar i gruppemøter, selv om det
kan være aktuelt å få habiliteten sin vurdert, har 13 av 36 representanter svart bekreftende på det spørsmålet,
15 har svart nei og 8 har svart vet ikke (vedlegg 4, tabell 48).

3

https://www.h-avis.no/nyheter/jusstipendiat-habilitet-handler-om-tillit/s/2-2.921-1.1705793
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3.2.2 E6-saken
Det er spesielt tre saker som har vært opp til politisk behandling, der det har vært diskusjoner om habilitet.

E6 Håggåtunnelen – Skjerdingstad
I formannskapsmøte 10.01.2012 var det en gjennomgang av hvem som var inhabil til å behandle E6
Håggåtunnelen – Skjerdingstad. I saksframlegget fra rådmannen var det en gjennomgang av regelverket i
forvaltningsloven og kommuneloven. Det var også et kapittel om konsekvensene av overtredelse av
habilitetsreglene. Som vedlegg var en presentasjon over eiendommene til representantene og
vararepresentantene. Formannskapet hadde en gjennomgang av alle representantene og vedtok de habil
eller inhabil. Det var seks medlemmer som ble vedtatt inhabile. Det fremgår ikke hva som var begrunnelse for
om representantene var habile eller inhabile og det er ikke referert til en hjemmel for vedtaket.
Kommunestyret behandlet Kommunedelplan for E6 Håggåtunnelen – Skjerdingstad 11.09.2012. Det var
utredet tre alternative traseer, der alternativ 2A ble vedtatt. Alternativ 2A innebærer at E6 skal gå øst for
Gaula til Røskaft, vest for Gaula fra Røskaft til Kvål, så øst igjen. Det var sju representanter som ble erklært
inhabile. Det fremgår ikke begrunnelse eller hjemmel for avgjørelsen.

Planprogram for reguleringsplan for E6 Røskaft – Skjerdingstad
I kommunestyret 20.01.2015 ble Planprogram for reguleringsplan for E6 Røskaft – Skjerdingstad vedtatt.
Kommunestyret vedtok detaljregulering for strekningen 22.11.2016. Tre representanter ble erklært inhabile.
Det fremgår ikke av protokollen begrunnelsen og hjemmelen for avgjørelsen.

Reguleringsplan for E6 Røskaft – Skjerdingstad
Reguleringsplan for E6 Røskaft - Skjerdingstad ble behandlet i formannskapet i møte 15.11.2016, sak 124/16.
Reguleringsplanen ble vedtatt i kommunestyremøte 22.11.2016, i sak 104/16 Det ble vedtatt at ny E6 fra
Røskaft til Skjerdingstad stort sett skal gå langs vestsiden av Gaula. Det var tre representanter som ble
erklært inhabile. Det fremgår ikke begrunnelse eller hjemmel for avgjørelsen i protokollen.
26.05.2015 ble det holdt arbeidsmøte i formannskapet for å se på løsninger for Ler-krysset. Det ble ikke fattet
vedtak i saken ettersom det var et arbeidsmøte.
Arbeidsmøtet ble omtalt i media. I Trønderbladet 26.05.20154 står det følgende:

4

https://www.tronderbladet.no/nyheter/article11000352.ece
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Borten startet i arbeidsmøtet i formannskapet som habil fordi formannskapet først så på sørløsninga. Den vil
ikke berøre hans eiendom. Da formannskapsmedlemmer gikk over til å snakke om ei nordløsning, meldte
Borten seg inhabil fordi ei slik løsning vil berøre hans eiendom. Det skjedde etter at flere reagerte på at
Borten argumenterte for et kryss nord for Ler sentrum.
Sigmund Gråbak (uavhengig) hadde tidlig i møtet meldt seg inhabil fordi flere av kryssalternativene på Ler
berører hans eiendom, mens Mikal Kvaal (H) som har eiendom på vestsida av Gaula ble erklært habil. Kvaal
berøres ikke av krysset i Losengrenda.
Reguleringsplanen for E6 Røskaft - Skjerdingstad ble påklaget. Formannskapet behandlet klagen 22.08.2017.
Klagen ble ikke tatt til følge og oversendt til Fylkesmannen.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag fattet vedtak i brev av 16.02.2018. I vedlegg 3 er det utdrag fra det som står
vedrørende habilitet i klagevedtaket. Følgende står som konklusjon om habilitet i vedtaket:
Ut fra hva som er fremkommet kan vi ikke se at planvedtaket er ugyldig grunnet inhabilitet, jf kommuneloven §
40 nr 3 jf forvaltningsloven § 6. Det bemerkes imidlertid at inhabilitet kan være like aktuelt ved vurdering av
konkurrerende alternativer som alternativer hvor en er direkte berørt. Det bør vurderes nøye om grunneiere er
habile også i slike sammenhenger.
Forvaltningsloven § 41 regulerer hva som er virkningen ved feil ved behandlingsmåten. Der
saksbehandlingsreglene er brutt, er et vedtak likevel gyldig når det er grunn til å regne med at feilen ikke kan
ha virket bestemmende på vedtakets innhold. Fylkesmannen har ikke tatt stilling til om medlemmene var
inhabile, bare vurdert at vedtaket er gyldig.
Det følger av forvaltningsloven § 6 at en inhabil representant ikke kan tilrettelegge grunnlaget for en
avgjørelse eller treffe avgjørelse i en forvaltningssak.
Møtet i formannskapet var et arbeidsmøte vedrørende krysset på Ler.
Revisor legger til grunn at møtet ble holdt som en del av forberedelsene før avgjørelsen skulle treffes. Saken
skulle senere opp til avgjørelse i formannskapet og kommunestyret. Habilitetsreglene vil derfor gjelde.
Kryssløsningen på Ler var en del av reguleringsplanen for E6 fra Røskaft til Skjerdingstad. Dersom man er
inhabil i deler av en sak, vil man være inhabil i hele saken.
Lars Borten var representant i kommunestyret og formannskapet i perioden 2011-2015. Borten er eier av
gnr/bnr 137/4, som ligger nord for Ler innenfor området til reguleringsplanen.
Borten er ikke representant i perioden 2015-2019. Ettersom reguleringsplanen ble vedtatt i november 2015,
var han ikke med å avgjøre saken.
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Habilitetsreglene gjelder også for saksforberedelse, en inhabil kan ikke være med å legge grunnlaget for en
avgjørelse. Hensikten med at en inhabil ikke kan være med å utrede og forberede en sak, er at
vedkommende vil kunne øve innflytelse på hvordan saken skal fremstilles.

3.2.3 Sentrumsplanen
Det arbeides med en områdeplan for sentrum. Det forventes vedtak i saken sent i 2018. Revisor har derfor
ikke gått nærmere inn i saken.
Våren 2017 ble saken om midlertidig forbud mot tiltak - Melhus sentrum vedtatt.
Bakgrunnen for saken var at planverket i sentrum var foreldet, og det var behov for å avklare helhetlig for
sentrum når det gjelder parkering, uteareal, byggehøyder og kvalitet i fortettingsprosjekter. Rådmannen
anbefaler at det vedtas et midlertidig forbud mot tiltak inntil ny områdeplan er vedtatt.
Saken ble tatt opp første gang i kommunestyret 31.01.2017 i sak 08/2017. I møtet ble det stilt spørsmål om
habiliteten til en representant som eier to boligeiendommer i Melhus sentrum. Også flere representanter eier
bolig eller leilighet i sentrum. Habilitet ble diskutert uten at man fant en konklusjon på hvem som var habile og
inhabile.
Det ble vedtatt følgende: Saken utsettes. Rådmannen innhenter råd fra Fylkesmannen for å få avklart
habilitetsspørsmål i tilknytning til saken.
Ifølge intervju med rådmannen var de i muntlig kontakt med Fylkesmannen.
I epost av 07.03.2017 fra juristen i administrasjonen til rådmannen blir reglene gjennomgått og habiliteten til
representanten med to boligeiendommer vurdert. Rådmannen finner at representanten er part i saken og
inhabil, og at dette også gjelder eventuelt andre grunneiere i det berørte området. Juristen er i tvil om
representanter som har borettslagsleilighet er inhabil, da det dreier seg om et leieforhold.
Juristen skriver følgende om det konkrete forholdet:
Det sentrale i denne saken er at det midlertidige forbudet gjelder en rådighetsinnskrenkning for
grunneiere i området innenfor deler av Melhus sentrum. Avgjørelsen av om det midlertidige forbudet mot tiltak
skal vedtas, er et enkeltvedtak som gjelder en avgrenset angitt krets eiendommer. Eierne av disse
grunneiendommene vil derfor være parter i saken. Det avgjørende er at forbudet innebærer en konkret
rådighetsinnskrenkning og at de grunneierne som blir berørt av dette, har en interesse i vedtakets innhold.
Rådmannen finner at Jens Otto Havdal er inhabil i denne saken siden han er part, fvl 6 første ledd bokstav a.
Saken gjelder ham direkte. Dette gjelder også eventuelle andre grunneiere i det berørte området. Imidlertid er
det tvil om den som har en borettslagsleilighet er inhabil, da dette dreier seg om et leieforhold.
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Dersom kommunestyret trår feil i habilitetsvurderingen, ved at inhabile medlemmer deltar i behandlingen av
saken, risikerer kommunen at vedtaket blir kjent ugyldig i en etterfølgende klagebehandling eller søksmål for
domstolene. Utbyggere som urettmessig er nektet byggetillatelse med grunnlag i et ugyldig vedtak om
midlertidig forbud, vil kunne holde kommunen erstatningsansvarlig for tapet de er påført. Erfaringsvis vil slike
krav kunne bli betydelige.
Vurderingene ble sendt ut nederst i e-posten med møteinnkalling til kommunestyremøte 14.03.2017.
En representant stiller følgende oppfølgingsspørsmål i epost av 08.03.2017:
Takk for denne avklaringen rundt inhabilitet. Jeg har et oppfølgingsspørsmål i den sammenhengen. I
vurderingen som er gitt så står det at grunneiere i det berørte området er direkte berørt og dermed må anses
som inhabile, men det er tvil om den som har borettslagsleilighet er inhabil. Men det er flere av oss i
kommunestyret som har selveierleilighet i Melhus sentrum (altså ikke borettslagsleilighet). Hvordan blir det da
for de det gjelder? Er de en part i saken på lik linje som grunneiere og dermed er inhabile eller er
fordelen/ulempen såpass liten at de ikke kan anses som inhabil?
Juristen svarer følgende i e-post av samme dag:
Spørsmålet kommunestyret bør vurdere er om det midlertidige forbudet mot tiltak får en innvirkning for
eierinteressen til den som skal fatte vedtaket. For en eier av en selveierleilighet blir spørsmålet om dette
innebærer en konkret rådighetsinnskrenkning.
Vurderingen beror på for eksempel stemmerettsreglene i sameiet, næringsseksjon i sameiet, antall
eierseksjoner i sameiet.
Saken ble tatt opp igjen i kommunestyret sitt møte 14.03.2017 i sak 15/2017. Representantene som hadde lik
begrunnelse ble behandlet samtidig. Det ble først stemt over om Syrstad og Tevik, som eier leilighet i
sentrum. De ble erklært habile og satte seg tilbake på plassene sine. Videre ble det stemt over Fjelle og
Gimse, som er styremedlemmer i Melhus skysstasjon. De ble erklært inhabile. Jagtøyen ble erklært inhabil
ettersom hennes ektefelle er eier av bygget Gaulasenteret. Videre ble Havdal erklært inhabil, som eier av tre
eneboliger i Drammensvegen. Rådmannen hadde gjort en vurdering av Havdals situasjon, og konkluderte
med at Havdal var inhabil. Ordfører uttaler at det ikke er opplagt at Havdal er inhabil, men råder
kommunestyret til å følge rådmannens vurdering. Sund eier en halvpart i sentrum og var i samme situasjon
som Havdal. Han ble derfor erklært inhabil. Mellingsæter har en søster som eier en eiendom i sentrum, og
sammenlignes med Havdal og Sund. Ordfører foreslår at han er inhabil og kommunestyret slutter seg til det.
Alle avgjørelser om inhabilitet ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.
Flere av representantene som revisor har intervjuet har gitt uttrykk for at saken ble behandlet for strengt.
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Rådmannen har kun tatt stilling til om Havdal er inhabil i saken. Ut over dette er det gitt veiledning om
hvordan regelverket skal forstås, uten at representanter er vurdert.

3.2.4 Masseuttak og deponi
Formannskapet behandlet planprogram for Koloåsen 28.03.2017.
Ramlo AS ønskte å etablere et steinbrudd for utvinning og produksjon av stein og pukk ved Koloåsen.
Rådmannens innstilling var ikke å fastsette planprogrammet. Planprogrammet ble ikke fastsatt, med 6 mot 5
stemmer. Det var ingen som var erklært inhabil.
I ettertid ble det stilt spørsmål i media5 om Sigmund Gråbak var inhabil ved behandlingen av saken. Gråbak
og Ramlo eier et eiendomsselskap på Ler. Saken er ikke tatt opp på nytt og det er ikke vurdert i ettertid om
Gråbak var inhabil.

3.2.5 Representanter som sitter i styrer i selskap som kommunen eier
Folkevalgte kan velges til styremedlemmer i kommunale selskap og foretak, interkommunale selskaper og
lignende. Styreverv i selskaper er personlige verv. Dersom man som folkevalgt i Melhus kommune blir valgt til
å sitte i styret til for eksempel Gauldal brann og redning IKS, så representerer vedkommende seg selv, og
ikke Melhus kommune. Representanten skal ivareta selskapets interesser til det beste for alle eierne, ut fra
selskapets formål og innenfor lovens rammer. Representanten skal ikke ivareta interessene til verken
kommunen eller partiet.
Representanter som er leder, har en ledende stilling eller er medlem av styret etter bedriftsforsamling er
inhabile der foretaket eller selskapet er part i saken.
Melhus kommune har eierandeler i følgende selskap ifølge regnskapet 2017 note 5:
Selvstendige kommuneforetak
Trønderenergi
Vekst Melhus AS
Gaula Natursenter AS
Envina IKS
Gauldal Brann og Redning IKS
Interkommunalt Arkiv Trøndelag
Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS
Revisjon Midt-Norge SA
Komsek Trøndelag IKS

Organisasjonsnummer
980 417 824
980 888 193
983 503 691
986 790 594
989 516 191
971 375 965
988 799 475
977 036 283
987 672 196

Private foretak med begrenset ansvar

5

https://www.tronderbladet.no/nyheter/2017/08/11/Sterk-politisk-strid-rundt-steinbrudd-15136674.ece
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Melhus Tomteselskap AS
Melhus boligbyggelag
Bomveiselskap E39 Øysand – Thamshamn
Melhus Skysstasjon AS
Biblioteksentralen AL
Lundemo Bruk AS
Styret i stiftelsen Thora
Melhus Utviklingsarena AS
Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS
Hofstad Næring

20.11.2018

935 408 644
981 556 607
955 604 245
910 568 183
946 962 805
988 671 916
992 353 600
988 165 292
820 163 292

Saken Styrer – råd og utvalg for valgperioden 2015-2019 ble behandlet i kommunestyret 15.12.2015, som sak
107/15. Det ble der besluttet hvem som skal sitte i styret i de ulike kommunale foretakene.
Melhus kommune valgte representanter til følgende styrer, råd og utvalg:
-

Administrasjonsutvalget

-

Melhus Eldreråd

-

Heimevernsnemnd

-

Klagenemnd

-

Representantskapet i Revisjon Midt-Norge IKS

-

Representantskapet i Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge SA

-

Representantskapet i Gauldal brann og redning IKS

-

Representant til Kirkelig fellesråd

-

Representant til IKA Trøndelag IKS

-

Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

-

Samarbeidsutvalget for Trondheimsregionen

-

Styret for Stiftelsen prestegårdslåna

KS har utarbeidet veiledningen «Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll». Det anbefales at
ordførere og rådmenn ikke bør sitte i styret i kommunale selskaper av hensyn til habilitetsutfordringer.
Ifølge styrevervregisteret sitter ordfører som styreleder i Gaula Natursenter AS. Ordfører har informert revisor
at han trådte ut av vervet når han ble ordfører.
Ifølge styrevervregisteret sitter ikke rådmannen i styrer i kommunale selskaper.
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Kommunesektorens etikkutvalg har en uttalelse rundt valg av representanter til politiske utvalg.6 Etikkutvalget
har satt opp en punktliste med fem punkt med generelle råd rundt habilitet.
Ifølge punkt fem bør en ved valg til politiske utvalg tenke igjennom hvor ofte en aktuell folkevalgt vil kunne bli
inhabil. Det vil da være uhensiktsmessig å velge den aktuelle representanten til styremedlem. Det kan for
eksempel være klokt ikke å la en folkevalgt med yrke som entreprenør, sitte i komite for teknikk og miljø.
Revisor har ikke undersøkt om det er representanter som på grunn av yrke eller andre tilknytninger ikke bør
sitte i de ulike komiteene eller foretakene. Revisor vil likevel bemerke at i komite for oppvekst og kultur er det
11 medlemmer. Av disse er det fem medlemmer som sitter i styret til ulike virksomheter som det blir delt ut
tilskudd til.
Intervjuobjekt har informert om at Melhus kommune ikke har interne retningslinjer for valg av
styremedlemmer.
Revisor vil råde Melhus kommune til å utarbeide retningslinjer for valg til styrer i kommunale selskap.
Retningslinjen bør som minimum inneholde følgende kriterier for valg til styre i kommunale selskap:
-

Ordfører bør ikke velges til styrer i kommunale selskap

-

Rådmann bør ikke velges til styrer i kommunale selskap

-

Representanter som ofte vil bli inhabile bør ikke velges til styrer i kommunale selskap

-

Styreverv skal registreres i styrevervregisteret

-

Nødvendig kompetanse i styret må sikres

-

Det må sikres kjønnsmessig balanse

Kommunale foretak er en del av styringssystemet i kommunen, og er ikke et eget selskap. Retningslinjen bør
anvendes på foretak så langt det passer.
I komite for oppvekst og kultur blir det tildelt midler til idrettslag og korps. Representanter som sitter i styret i
lagene, blir erklært inhabile og forlater møtet. Ifølge tidligere leder for komiteen blir ikke representanter som
har barn som er aktive medlemmer erklært inhabil. Det kan være tilfeller der dette bør vurderes nærmere.
Revisor har ikke undersøkt om det er tilfeller der representanter har vært inhabile på dette grunnlaget.
Intervju viser at de som sitter i styrer i selskap som kommunen eier, er bevisst på habiliteten sin.
Representanter som er inhabile på dette grunnlaget varsler ikke alltid fra om inhabiliteten sin i forkant av
møter. Som eksempel nevner revisor sak 96/2017, Spillemidler 2017 – prioritering av søknader, i
kommunestyremøte 12.12.2017. Det var to representanter som kom på i møte at de var inhabile i saken.

6

https://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-fagomrader/samfunn-og-demokrati/etikk/habilitet_nar-en-av-to-har-

flere-roller.pdf
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3.2.6 Budsjettbehandling
Det er i intervju kommet informasjon om at det er representanter, som kan ha interesser i egenskap av verv,
som deltar i budsjettbehandlingen. Det ble blant annet pekt på at Bente Estenstad er nestleder og
hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet i Melhus. Estenstad er medlem av formannskapet og kommunestyret i
Melhus.
Saken Økonomi- og handlingsplan 2018-2021 ble behandlet i formannskapet 28.11.2017 og kommunestyret
12.12.2017.
I saken Økonomi og handlingsplan er det gitt midler til kultur og opplæring på kr 336 409 000.
Estenstad har, som hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet, en frikjøpt stilling. Revisor har ikke undersøkt hvor
stor prosent dette gjelder for Estenstad. Hovedtillitsvalgte er tillitsvalgt etter hovedavtalen. Hovedtillitsvalgte er
oppnevnt/valgt av sin arbeidstakerorganisasjon for å koordinere og bistå de tillitsvalgte i deres arbeid og for å
representere disse og medlemmene overfor øverste arbeidsgivernivå i samsvar med oppgaver, rettigheter og
plikter fastsatt i den aktuelle hovedavtale. Estenstad kan i kraft av sin rolle som hovedtillitsvalgt, ha en særlig
interesse i at skolesektoren, og herunder medlemmene i Utdanningsforbundet, blir tildelt midler.
Budsjettsaker er av overordnet og generell karakter, der den enkelte representants bidrag normalt vil være lite
sett i lys av sakens totale omfang. Det er en overordnet sak som favner hele kommunens virksomhet. I
budsjettet ble det tildelt midler til grunnskolen og barnehage på overordnet nivå. Dersom en representant er
inhabil til å behandle deler av budsjettet, vil vedkommende være inhabil til å behandle hele budsjettet.
I tilfeller der en representant sitter i styret i selskap som blir tildelt midler gjennom budsjettet, vil selskapet som
utgangspunkt ikke være part, av samme grunn som ovenstående. Dette vil stille seg annerledes der
kommunestyret fatter vedtak om ekstraordinære bevilgninger eller tilskudd til selskapet, som separate saker.
Da er det mer nærliggende å definere selskapet som part i saken.

3.3

Revisors vurdering av kommunens habilitetshåndtering

Det er lagt til grunn følgende revisjonskriterier:
•

Prosedyrene for håndtering av habilitet skal følges
o

Det skal stemmes over representantene enkeltvis

o

Avgjørelsen om inhabilitet skal fremgå i møteprotokollen med begrunnelse og hjemmel

o

Der det er så mange representanter som må få vurdert habiliteten sin at organet ikke lenger er
vedtaksført, skal alle representanter delta i avgjørelsen
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Representanter som må få habiliteten sin vurdert, bør ikke delta i gruppemøter

•

Inhabile medlemmer skal ikke delta i forberedelsen eller avgjørelsen av en forvaltningssak

•

Det bør være kriterier for valg av representanter til styrer i kommunale selskap

Håndtering av habilitet i møter i folkevalgte organ
Avgjørelser om inhabilitet
Revisor har inntrykk av at inhabile medlemmer tar plass på tilhørerbenken eller går ut av rommet i henhold til
regelverket.
Revisor har videre vurdert praksis rundt hvem som har deltatt i habilitetsavgjørelsen. Revisors vurdering er at
regelverket i all hovedsak etterleves.
Revisor vil likevel påpeke at der det er flere representanter som er inhabile, skal alle fratre avgjørelsen av
habilitetsspørsmålet, med mindre det er så mange representanter som må få vurdert habiliteten sin at organet
ikke vil være vedtaksført. Videre er revisors vurdering at dersom man er inhabil i deler av en sak, er man
inhabil i hele saken. Kommunestyrets sak 19/15 ble etter revisors vurdering ikke håndtert i tråd med
regelverket. Videre ble formannskapets sak 3/12 etter revisors vurdering ikke håndtert i tråd med regelverket.
Revisor har observert at det er flere saker der det er stemt over flere representanter samtidig. Revisor
bemerker at etter regelverket skal det stemmes over hver enkelt representant. Revisor ser likevel det
praktiske i å stemme over representanter som har samme situasjon.

Protokollføring
Revisors vurdering er at det for mange avgjørelser mangler enten hjemmel eller begrunnelse, eller begge
deler. Revisor vil også fremheve at der det er flere representanter som må få vurdert habiliteten sin, skal alle
gå ut med mindre det er så mange at organet ikke lenger er vedtaksført. Revisor anser dette som brudd på
regelverket og interne rutiner.
Revisor ser en forbedring i protokollføring både i kommunestyret og formannskapet fra høsten 2017.

Gruppemøter
Både opposisjonen og posisjonen har uttalt at inhabile medlemmer går ut av rommet når saken diskuteres, og
at dette var praksis også i forrige periode.
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I spørreundersøkelsen ser revisor at dette ikke alltid stemmer. Fire representanter har svart at de sjelden
deltar i diskusjoner i gruppemøter der de er inhabil, mens én har svart at vedkommende alltid deltar i
diskusjoner i gruppemøter. Videre viser revisor til at 13 av 36 representanter har svart at de vet om at inhabile
representanter har deltatt i diskusjoner i gruppemøter.
Selv om det ikke strider mot habilitetsregelverket å delta i diskusjoner i gruppemøter der man kan være
inhabil, vil revisor oppfordre representanter til ikke å delta. Det øker tilliten til at kommunen håndterer habilitet
på en tilfredsstillende måte.

E6-saken
I E6-saken er revisors vurdering at den i hovedsak ble håndtert i tråd med gjeldende regelverk.
Revisor vil bemerke at det ikke fremgår begrunnelse og hjemmel for avgjørelser der representanter er erklært
inhabile. I saken om E6 Håggåtunnelen – Skjerdingstad – habilitetsvurdering, fremkommer begrunnelsen
dersom man ser møteprotokoll og saksframlegg med vedlegg samlet. Revisors vurdering er likevel at
avgjørelsen om inhabilitet skal fremgå av protokoll med hjemmel og begrunnelse.
Som nevnt under overskriften Avgjørelser om habilitet ble ikke formannskapets sak 3/12 håndtert i henhold til
regelverket, ettersom alle representantene skulle deltatt i habilitetsavgjørelsen.
Når det gjelder saken Reguleringsplan for E6 Røskaft – Skjerdingstad, er revisors vurdering at det fremstår
som at Borten var inhabil til å delta på saksforberedelsen, men deltok ved at han var med på et arbeidsmøte
der Ler-krysset var tema. Dersom Borten var inhabil til å se på nordløsningen, var han også inhabil til å se på
sørløsningen, ettersom det var samme forvaltningssak. Borten deltok ikke i avgjørelsen av reguleringsplanen.
Revisor er enig i Fylkesmannens vurdering at planvedtaket ikke er ugyldig grunnet inhabilitet.

Saken om midlertidig forbud mot tiltak i Melhus sentrum
Revisors vurdering er at veiledningen fra rådmannen fremstår som tilstrekkelig til at kommunestyret kan foreta
en vurdering av representantene på selvstendig grunnlag. Revisors vil likevel påpeke at det kunne vært
problematisert hva som ligger i rådighetsinnskrenkning.
Revisor stiller spørsmål ved om rådmannen burde foretatt en vurdering av samtlige representanter som
trengte å få habiliteten sin vurdert.
Det er flere som har gitt uttrykk for at habilitetsspørsmålet ble håndtert for strengt. Revisors vurdering er at
rådmannens faglige vurdering er av generell karakter. Revisor har for øvrig ikke funnet at det var
representanter som ble feilaktig erklært inhabil.
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Revisor vil minne representanter om å varsle fra om mulig inhabilitet på forhånd, for å unngå situasjoner der
saker må utsettes.

Planprogram for Koloåsen
Revisors vurdering er at Gråbak ikke var inhabil etter forvaltningsloven § 6 første ledd.
Etter forvaltningsloven § 6 andre ledd skal det vurderes om det forelå særegne forhold som var egnet til å
svekke tilliten til at vedkommende var upartisk. Det skal legges vekt på om avgjørelsen innebar en særlig
fordel eller ulempe for Gråbak eller noen han har en nær personlig tilknytning til. Tilliten må vurderes utenfra.
Revisor har ikke kjennskap til om Gråbak og brødrene Per Håvard D. Ramlo og Tore Ramlo har nær
personlig tilknytning.
Gråbak sitter som styreleder i selskapene Ler Utvikling AS7 og Uno AS8. Ramlo-brødrene er styremedlemmer
i de samme selskapene. Gråbak sitter som styreleder i selskapene Ler Utvikling AS og Uno AS. Han er også
aksjeeier i Ler Utvikling AS, som igjen eier 100 % av aksjene i Uno AS. Begge disse selskapene er
eiendomsselskaper på Ler.
Etter det revisor kan se, har ikke Gråbak noen særlig fordel eller ulempe av vedtaket. Det at Gråbak sitter i
styret i to selskap i lag med tiltakshaver på planprogrammet for Koloåsen, er etter revisors vurdering ikke
tilstrekkelig til å svekke tilliten til at Gråbak var upartisk.
Revisors vurdering er at Gråbak ikke var inhabil ved avgjørelsen av planprogrammet for Koloåsen.
Revisor vil bemerke at der det kan være tvil om en representant er inhabil, bør temaet belyses slik at organet
kan ta en avgjørelse på det. Det vil skape tillit om forhold kommer frem i lyset og det blir truffet en avgjørelse,
fremfor at det blir påpekt som et forhold i ettertid av en avgjørelse.

Håndtering av habilitet der representer sitter i styret i kommunale selskap
Revisor har inntrykk av at representanter som sitter i styrer i kommunale selskap har et bevisst forhold rundt
habilitet. Revisor vil likevel påpeke at representantene må varsle fra om mulig inhabilitet i forkant av møte.
Revisor har også ovenfor påpekt at Melhus kommune bør utforme en retningslinje for kriterier for valg av
representant til styre i kommunale selskap. Revisor ser at det kan være utfordringer knyttet til at det er fem av

7

https://www.proff.no/roller/ler-utvikling-as/ler/eiendomshandel-og-utleie/IF6QDQA10MV/

8

https://www.proff.no/roller/uno-as/ler/eiendomshandel-og-utleie/IGAZH3R10MV/
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11 representanter i komite for oppvekst og kultur som sitter i styre til ulike virksomheter som det blir delt ut
tilskudd til.

Budsjettbehandlingen
Revisors vurdering er at Estenstad ikke var inhabil ved behandlingen av budsjettet.
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4. HØRING
En foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmannen i Melhus kommune 14.05.2018. Revisjon Midt-Norge
SA mottok svar fra rådmannen 24.05.2018.
I e-post av 24.05.2018 skriver rådmannen følgende:
Hei!
Vi har diskutert behovet for høringsmøte i administrasjonen og har kommet til at vi ikke ser behovet for
høringsmøte.
Imidlertid noen tilbakemeldinger på rapporten:
-

Dere omtaler Bente Estenstad, nyvalgt leder av Utdanningsforbundet også som varaordfører. Dette

stemmer ikke, det er Stine Estenstad som er varaordfører i Melhus kommune.
-

På s. 14 i saken om forbud om midlertidig tiltak – også her ble habilitetsspørsmålet tatt opp i møtet, og

det var dermed ikke mulighet for en forutgående vurdering fra rådmannens side.
-

På s. 16 skriver dere at rådmannen er avhengig av bistand fra jurist eller fylkesmann – dette stemmer

delvis, jfr. noen komplekse saker – men de fleste habilitetsvurderinger – både forhåndsmeldte og meldte i
møte tas fortløpende av rådmannen (både med og uten bistand fra jurist hos oss).
Revisor har korrigert faktafeil i tråd med tilbakemeldingene fra rådmannen. Høringssvaret har ut over dette
ikke medført endringer i revisors vurderinger og konklusjon.
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5. KONKLUSJON OG ANBEFALINGER
Revisor viser til kontrollutvalgets bestilling av forvaltningsrevisjon med fokus på håndtering av habilitet i
folkevalgte organ, sak 42/17.
På bakgrunn av bestillingen har revisor undersøkt følgende problemstillinger:
- Har Melhus kommune nødvendige systemer for å ivareta habilitet i folkevalgte organ
- Er kommunens praksis i samsvar med habilitetsreglene i gjeldende regelverk

5.1 Konklusjon
Har Melhus kommune nødvendige systemer for å ivareta habilitet i folkevalgte organ?
Revisor konkluderer med at Melhus kommune overordnet har tilfredsstillende system for å håndtere habilitet.
Melhus kommune har rutiner for hvordan representanter skal melde fra om habilitet, for protokollføring og for
opplæring av representantene.
Revisor har sett mangler i etterlevelsen av rutinene. Revisor vil påpeke at det er flere representanter som ikke
varsler fra om mulig inhabilitet i forkant av møte.
Når det gjelder opplæring, konkluder revisor med at systematisk opplæringen av representantene fremstår
som lite tilfredsstillende. Representantene har en kort opplæring på starten av perioden, og det er ikke lagt
opp til en systematisk repetisjon. Det er fremhevet at det er opplæring i å drøfte sakene underveis i perioden,
men dette fremstår etter revisors vurdering som en tilfeldig opplæring og avhengig av kompetanse hos
ordfører. Revisor vil derfor anbefale kommunen å ha mer fokus på systematisk opplæring av de folkevalgte i
habilitetsregelverket, både ved oppstart og underveis i perioden.
Revisor har inntrykk av at det er kompetanse tilgjengelig når representantene trenger det i forkant av møter.
Der representanter varsler fra om mulig inhabilitet i møtet, er det vanskeligere å få tilstrekkelig informasjon til
å gjøre en grundig vurdering. Revisor har inntrykk av at i møte er detaljkompetanse om habilitetsregelverket
avhengig av at det oppnås kontakt med jurist eller Fylkesmannen.
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Er kommunens praksis i samsvar med habilitetsreglene i gjeldende regelverk?
Revisor konkluderer med at Melhus kommunes praksis i all hovedsak er i samsvar med habilitetsreglene i
gjeldende regelverk.
I forrige periode var det saker der avgjørelsene om inhabilitet ikke fulgte prosedyrereglene. Revisor ser en
forbedring i denne perioden, men vil likevel bemerke at det blir stemt over flere representanter samtidig.
Revisor har også sett mangler ved protollføring ved avgjørelser om inhabilitet, men ser en forbedring fra
høsten 2017.
Når det gjelder gruppemøter i forkant av møter i folkevalgte organ, er det ikke i strid mot habilitetsregelverket å
delta i diskusjoner i gruppemøter der man kan være inhabil. På grunn av tilliten til forvaltningen, anbefaler
revisor at inhabile representanter ikke deltar i gruppemøter. Det fremstår for revisor som om det er mistanke
mellom de poliske posisjonene om at inhabile representanter deltar i diskusjoner. Revisor vil anbefale
posisjonen og opposisjonen om å diskutere dette i fellesskap og bli enige om felles regler for håndtering av
habilitet i gruppemøter.
Når det gjelder de konkrete sakene som kontrollutvalget nevnte i bestillingen, er revisors konklusjon at de i all
hovedsak er håndtert i henhold til regelverket.
I E6-saken konkluderer revisor med at det er mangler når det gjelder prosedyrereglene for habilitet. Revisor
vil spesielt nevne protokollføring og saken i formannskapet der det ble stemt over samtlige representanter.
Videre vil revisor påpeke at det fremstår som om Borten var inhabil i saken Reguleringsplan for E6 Røskaft –
Skjerdingstad, og at han deltok på et arbeidsmøte. Revisors konklusjon er at vedtaket ikke er ugyldig.
Når det gjelder saken om midlertidig forbud mot tiltak i Melhus sentrum er revisors konklusjon at veiledningen
fra rådmannen fremstår som tilstrekkelig til at kommunestyret kan foreta en vurdering av representantene på
selvstendig grunnlag. Revisors vurdering er at veiledningen kunne vært utdypet, ved at regelverket ble
grundigere fremstilt og flere representanter vurdert.
Revisor konkluderer med at saken om planprogram for Koloåsen steinbrudd ble håndtert i henhold til
regelverket, ut i fra den dokumentasjonen som revisjonen har tilgjengelig.
Revisors konklusjon er at representanter som sitter i styret i kommunale selskap er bevisst habiliteten sin.
Revisor ser at det kan være utfordringer knyttet til hvem som sitter i styrene, og vil anbefale kommunen å
utarbeide retningslinjer for kriterier for valg av representanter til styre i kommunale selskap.

5.2
•

Anbefaling
Revisor vil anbefale representantene å varsle fra om mulig inhabilitet i forkant av møter. Det er lettere
å hente inn informasjon og å gjøre en grundig vurdering av forholdet.
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Revisor vil anbefale representanter å varsle fra også der det er forhold som er helt i tvil-sonen.
Dersom det blir diskutert og avgjort i møte, slipper man at det sås tvil om saken i ettertid.

•

Revisor vil anbefale Melhus kommune å utarbeide retningslinjer for kriterier for valg av representanter
til styre i kommunale selskap
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KILDER
Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven)
Veileder om habilitet i kommuner og fylkeskommunen utgitt av Kommunal og regionaldepartementet
KS sin veiledning Anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll
85 tilrådingar for styrkt eigenkontroll i kommunane
Tronderbladet.no
Purehelp.no
https://www.ks.no/globalassets/vedlegg-til-hvert-fagomrader/samfunn-og-demokrati/etikk/habilitet_nar-en-avto-har-flere-roller.pdf
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VEDLEGG 1 METODE
Undersøkelsen er gjennomført i henhold til NKRFs standard for forvaltningsrevisjon, RSK 001, og NKRFs
veileder for forvaltningsrevisjon. Prosjektet er gjennomført i perioden februar 2018 til mai 2018.
Kommunestyret vedtok i sak 38/2018 å sende tilbake rapporten til kontrollutvalget for korreksjon av feil. I sak
24/2018 vedtok kontrollutvalget å utsette behandlingen av rapporten for å få utdypet/nyansert konklusjonen
om at saken om planprogram for Koloåsen steinbrudd ble håndtert i henhold til regelverket, videre ville de ha
en utdyping/nyansering av eksempelet om at det kan være klokt å ikke å la en folkevalgt med yrke som
entreprenør, sitte i komite for teknikk og miljø. Revisor viser til forordet når det gjelder håndteringen av dette.
Videre har revisor utarbeidet et eget notat, med tilbakemelding om utdyping av disse to punktene.

Metoden for gjennomføring av undersøkelsen har vært følgende i problemstilling 1:
Revisor har gjennomgått reglementene for kommunestyret, formannskapet og de ulike komiteene. Videre har
revisor gjennomgått et informasjonsskriv om habilitetshåndtering datert 01.03.2016 og faktasiden om
habilitetsreglene som ligger på hjemmesiden til Melhus kommune.
Revisor har sett gjennom programmet og underlaget for folkevalgtopplæringen i 2016.
Revisor har gjennomgått den siste møteinnkallingen for kommunestyret, formannskapet, komite for teknikk,
komite for oppvekst og kultur og miljø og komite for helse og omsorg. Videre er møteprotokollene for 2017 og
2018 gjennomgått for kommunestyret, formannskapet, komite for teknikk og miljø, komite for helse og omsorg
og komite for oppvekst og kultur.
Revisor har sett gjennom opptak fra kommunestyremøter.
Revisor har valgt å gjennomføre intervju med nøkkelpersoner i administrasjonen som har et fast ansvar
overfor en komite. Videre har revisor valgt å intervjue ledere for kommunestyret, formannskap og komiteer, i
tillegg til lederen for opposisjonen. Begrunnelsen for valget av intervjuobjekt på folkevalgt nivå var for å få
inngående informasjon om sentrale politikers erfaring, kjennskap og håndtering av habilitet.
Revisor har intervjuet følgende personer:
-

Rådmann i Melhus kommune

-

Enhetsleder for arealforvaltning

-

Kommunalsjef for plan og utvikling

-

Utvalgssekretær

-

Ordfører i Melhus kommune

-

Varaordfører i Melhus kommune
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-

Leder for komite for helse og omsorg

-

Tidligere leder for komite for oppvekst og kultur

-

Leder for komite for teknikk og miljø

-

Opposisjonsleder

Det er sendt ut en spørreundersøkelse via Questback til faste representanter og vararepresentanter i
kommunestyret i denne perioden i Melhus kommune. Den er ikke sendt ut til lederen av kontrollutvalget.
Undersøkelsen er heller ikke sendt ut til fire varamedlemmene, ettersom epostadressene ble avvist. Én
representant har permisjon fra alle sine verv, og har heller ikke mottatt undersøkelsen. Undersøkelsen ble
publisert 19.04.2018 og avsluttet 04.05.2018. Av de potensielt 90 mottakere av undersøkelsen som kunne ha
svart, er det 36 representanter som har svart på undersøkelsen. Det tilsvarer 39 % svaroppslutning, noe vi
mener er svak oppslutning. I forbindelse med spørreskjemaundersøkelsen ble vi gjort oppmerksom på en
feilkilde, som går ut på at kommunestyremedlemmer har måttet svare på spørsmål som gjelder formannskap
og komiteer som de ikke er medlemmer i. Det var en beklagelig feil som vi var oppmerksom på da vi analyserte
dataene, og som vi tok høyde for ved å utelukke disse feilkildene fra analysen og bruken av dataene. Vi har i
denne versjonen lagt inn et forbehold knyttet til kommentarer i kapittel 2.2.3, andre avsnitt, s. 16. Undersøkelsen
er likevel tilfredsstillende i bruk med andre datakilder. Av de 37 faste representantene som har mottatt
undersøkelsen, er det 22 som har svart. For mer informasjon, se vedlegg 4.

Metoden for gjennomføring av undersøkelsen har vært følgende for problemstilling 2:
Revisor vil søke å få beskrivelser av hvordan habilitetsregelverket etterleves.
Intervjuobjektene som er nevnt under problemstilling 1 er også intervjuet om de konkrete sakene som
kontrollutvalget nevnte i bestillingen. Spørreundersøkelsen som er sendt ut dekker også problemstilling 2.
Også gjennomgangen av opptakene av kommunestyremøtene vil belyse hvordan habilitetsregelverket
etterleves.
Revisor gjennomgått dokumentasjon og møteprotokoller for E6-saken, planprogram for Koloåsen og saken
om midlertidig vedtak om tiltak i Melhus sentrum. Når det gjelder hvordan habilitet blir håndtert der
representanter sitter i styrer i kommunale selskap har revisor gjennomgått møteprotokoller og opptak fra
kommunestyret.

Samlet vurdering av datagrunnlag og metode
Revisor mener det har vært tilstrekkelig å intervjue de opplistede personene, i kombinasjon med
datainnsamling via dokumentgjennomgang og spørreundersøkelse.
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Revisor har mottatt alle etterspurte dokument.
Vår samlede vurdering er at metodebruk og datagrunnlag i dette prosjektet gir et tilstrekkelig grunnlag til å
svare på problemstillingene.
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VEDLEGG 2 UTLEDNING AV KRITERIER
I følge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (§7) skal det etableres revisjonskriterier for
gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Revisjonskriterier er de krav og forventninger som
forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Disse kriteriene skal være begrunnet i, eller
utledet av, autoritative kilder innenfor det reviderte området. Slike autoritative kilder kan være lov, forskrift,
forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak (mål og føringer), administrative retningslinjer, statlige føringer,
andre myndigheters praksis, teori eller reelle hensyn.
I denne forvaltningsrevisjonen er det overordna kriteriet forvaltningsloven og kommuneloven, som angir
lovverket for habilitet for folkevalgte. Kommunal – og regionaldepartementet har utarbeidet en veileder om
habilitet i kommuner, om inhabilitetsreglene i forvaltningsloven og kommuneloven.
Det følger av kommuneloven § 40 nr. 3 at forvaltningsloven kapittel II gjelder for folkevalgte.
Forvaltningsloven §§ 6 til 10 inneholder bestemmelser om inhabilitet som gjelder generelt for offentlige
tjenestemenn og andre som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan. Disse bestemmelsene
gjelder således for både ansatte og folkevalgte i kommuner.
Kommuneloven § 40 nr. 3 har bestemmelser om inhabilitet som gjelder for folkevalgte i tillegg til
forvaltningslovens regler. De gjelder i første rekke for de folkevalgte, men enkelte bestemmelser gjelder også
for de ansatte i kommunen.
Medlemmer av kollegiale organer har plikt til å vurdere sin egen habilitet, og skal i god tid før møtet melde fra
om forhold som har betydning for egen habilitet jf. Forvaltningsloven § 8 nr. 3. Hensikten med å varsle fra er
at spørsmålet kan bli vurdert i forkant av møte og det vil være mulig å innkalle vara. Dersom vara ikke blir
innkalt, kan behandlingen av saken måtte utsettes til organet kan bli fulltallig.
Det følger av forvaltningsloven § 8 at i kollegiale organ er det organet selv som avgjør habilitetsspørsmålet.
Dersom det oppstår spørsmål om inhabilitet for flere representanter i samme sak, skal ingen av de delta i
avgjørelsen av om de er inhabile. Dersom det er så mange representanter som må få vurdert habiliteten at
organet ikke lenger er vedtaksført, skal alle representantene delta.
Den folkevalgte har rett til å uttale seg om habilitetsspørsmålet før saken tas opp av organet, men
vedkommende kan ikke delta i drøftelsen av inhabilitetsspørsmålet og kan heller ikke være med å stemme.
Dersom habiliteten skal vurderes for flere folkevalgte i samme sak vil samtlige være diskvalifisert fra å delta i
avgjørelsen om sin egen eller andres habilitet. Dersom det i en sak er så mange inhabile medlemmer at
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organet ikke er vedtaksført og det ikke er kalt inn varamedlemmer, kan samtlige medlemmer delta i
avgjørelsen av medlemmenes habilitet.
Om hvem som er inhabil, står det følgende i forvaltningsloven § 6:
En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse i en
forvaltningssak
a) når han selv er part i saken;
b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som
søsken;
c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller fosterbarn til en part;
d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig for en part etter at
saken begynte;
e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling for
1. et samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken, eller 2. et selskap
som er part i saken. Dette gjelder likevel ikke for person som utfører tjeneste eller arbeid for et selskap
som er fullt ut offentlig eid og dette selskapet, alene eller sammen med andre tilsvarende selskaper
eller det offentlige, fullt ut eier selskapet som er part i saken.
Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet;
blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham
selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om ugildhetsinnsigelse
er reist av en part.
Dersom en folkevalgt er inhabil, må vedkommende fratre ved behandlingen av saken. Dersom møtet holdes
for åpne dører, kan vedkommende ta plass som tilhører.
Det følger av kommuneloven § 30 nr. 3 at dersom det treffes avgjørelse om at et medlem av organet er
inhabilt skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal fremgå. Avgjørelser om
habilitet kan være gjenstand for lovlighetskontroll, jf. kommuneloven § 59 nr. 1 annet punktum.
Dersom en inhabil folkevalgt deltar i forberedelsen av eller i avgjørelsen av en sak utgjør dette en
saksbehandlingsfeil som kan medføre at vedtaket er ugyldig. Vilkåret for at vedtaket er ugyldig er at
inhabiliteten kan ha hatt betydning for vedtakets innhold. Dersom vedtaket er ugyldig må saken normalt
behandles på nytt.
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FRA

VEDTAK

FRA

FYLKESMANNEN

VEDRØRENDE E6-SAKEN
Følgende står om habilitet i vedtaket fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag av 16.02.2018:
I klagen er det pekt på det som skal saksbehandlingsfeil grunnet inhabilitet, jf kommuneloven § 40 jf
forvaltningsloven § 6.
Når det gjelder de anførsler som knytter seg til kommunedelplanen så er ikke det en del av denne
klagebehandlingen. Vi viser til punktet ovenfor som heter kommunedelplan Håggåtunnelen – Skjerdingstad.
Når det gjelder reguleringsplanprosessen har Fylkesmannen fått følgende oversikt fra kommunen:
•

Behandling 13.5.1 4 i FSK sak 38/14 uttalelse til planprogram. Sigmund Gråbak erklært inhabil
(grunneier)

•

Behandling i 1 3.1 .201 5 FSK sak 6/1 5 Fastsetting av planprogram. Sigmund Gråbak erklært inhabil
(grunneier)

•

Behandling 20.1 .1 5 KST sak 2/1 5 Fastsetting av planprogram: Mikal Kvaal erklært inhabil(grunneier)
(Sigmund Gråbak forfall)

•

Behandling 1.12.1 5 FSK sak 1 79/1 5 Vedtak om offentlig ettersyn. Sigmund Gråbak erklært inhabil
(grunneier).

•

Rådmannens habilitet vurdert pga slektskap med part i saken. Organet vurderte rådmannen som habil
i saken.

•

Behandling 15.11.16 FSK sak 124/16 2. gangs behandling. Sigmund Gråbak erklært inhabil i saken
(grunneier)

•

Behandling 22.1 1.16 KST sak 104/16 Endelig vedtak. Sigmund Gråbak, Svein Evjen og Mikal Kvaal
(grunneiere) erklært inhabile i saken.

Vi har også mottatt møteprotokollene fra hvert møte.
Klagerne har vist til en diskusjon om kryssløsning på Ler som skal ha skjedd i formannskapet 9. juni 2015.
Der skal Lars Borten ikke ha meldt seg inhabil før etter at han hadde fremmet sine synspunkt i
formannskapet, til tross for at hans eiendom berøres. Fylkesmannen har funnet protokollen fra møtet 9. juni
2015. Vi ser at det står at administrasjonen orienterte fra et møte de hadde hatt med Fylkesmannen om E6utbyggingen i Losen. Dette var en orienteringssak, ut fra protokollen fremgår det ikke at mer skal ha skjedd.
Imidlertid så ser vi at det i Trønderbladet står en artikkel om et arbeidsmøte i formannskapet som skal ha vært
26. mai 2015. Der skal det ha vært diskutert et ønske om utredning av nordalternativet for krysset på Ler
(Statens vegvesen mente at kryss sør for Ler sentrum var det beste). Det fremgår i avisartikkelen:
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Borten startet i arbeidsmøtet i formannskapet som habil fordi formannskapet først så på sørløsninga. Den vil ikke berøre hans
eiendom. Da formannskapsmedlemmer gikk over til å snakke om ei nordløsning, meldte Borten seg inhabil fordi ei slik
løsning vil berøre hans eiendom. Det skjedde etter at flere reagerte på at Borten argumenterte for et kryss nord for Ler
sentrum. Sigmund Gråbak (uavhengig) hadde tidlig i møtet meldt seg inhabil fordi flere av kryssalternativene på Ler berører
hans eiendom, mens Mikal Kvaal (H) som har eiendom på vestsida av Gaula ble erklært habil. Kvaal berøres ikke av krysset i
Losengrenda.

Kryss nord for Ler ble ikke tatt inn i planen, i vedtatt reguleringsplan er krysset plassert der Statens vegvesen
mente var den beste løsningen (sør for Ler). Ut fra hva som er fremkommet kan vi ikke se at planvedtaket er
ugyldig grunnet inhabilitet, jf kommuneloven § 40 nr 3 jf forvaltningsloven § 6. Det bemerkes imidlertid at
inhabilitet kan være like aktuelt ved vurdering av konkurrerende alternativer som alternativer hvor en er
direkte berørt. Det bør vurderes nøye om grunneiere er habile også i slike sammenhenger.
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VEDLEGG 4 TABELLOVERSIKT
Utvalgte tabeller fra elektronisk spørreskjemaundersøkelse
Undersøkelse av habilitet - Melhus kommune

1. Møter du som fast representant eller vararepresentant i kommunestyret i denne perioden?

Navn

Antall

Fast representant

22

Første vara

2

Andre vara

2

Tredje vara

4

Annet

6

N

36

2. I hvilket utvalg møter du som fast representant?

Navn

Antall

Formannskapet

8

Komité helse og omsorg

5

Komité for teknikk og miljø

6

Komite for oppvekst og kultur

6

Annet

11

N

36
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3. I hvilket utvalg møter du som vararepresentant?

Navn

Antall

Formannskapet

8

Komite for helse og omsorg

2

Komite for teknikk og miljø

5

Komite for oppvekst og kultur

1

Annet

20

N

36

4. Har du som folkevalgt fått opplæring i habilitetsregelverket i denne perioden?

Navn

Antall/antall faste

Ja

22/16

Nei

11/3

Vet ikke

3/3

N

36
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5. I hvilken grad var opplæringen tilstrekkelig til å kunne foreta en vurdering av habilitet?

Navn

Antall/antall faste

I svært liten grad

0/0

I liten grad

1/1

Nøytral

7/4

I stor grad

14/11

I svært stor grad

0/0

N

22

6. Har Melhus kommune skriftlige interne retningslinjer for håndtering av habilitet?

Navn

Antall/antall faste

Ja

18/13

Nei

2/2

Vet ikke

16/16

N

36

7. I hvilken grad gir de interne retningslinjene tilstrekkelig veiledning om habilitetshåndtering?
Navn

Antall/antall faste

I svært liten grad

0/0

I liten grad

1/1

Nøytral

6/4

I stor grad

9/7

I svært stor grad

2/1

N

18
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17. I møteinnkallingen er det en link til en faktaside om habilitet. Når du leser møteinnkallingen, hvor ofte er du inne
på faktasiden?

Aldri

Sjelden

Ofte

Alltid

Ikke aktuelt for meg

Vet ikke

N

Kommunestyret

12/7

16/13

2/2

1/0

5/0

0/0

36

Formannskapet

11/8

9/8

1/1

0/0

14/4

1/1

36

Komite for oppvekst og kultur

13/8

6/5

0/0

0/0

14/6

3/3

36

Komite for teknikk og miljø

13/9

6/4

2/1

0/0

12/5

3/2

36

Komite for helse og omsorg

11/8

9/6

1/1

0/0

13/5

2/2

36

24. Hvilke forhold mener du er av betydning for at du som folkevalgt vet du er habil i de politiske
beslutningsprosessene?

Svært lite
betydning

Lite
betydning

Nøytral

Stor
betydning

Svært stor
betydning

Vet
ikke

N

At jeg har fått opplæring i
habilitetsvurderinger

2/2

2/1

3/0

22/15

6/3

1/1

36

At jeg har fått informasjon om
håndtering av habilitet

1/1

0/0

5/3

21/13

9/5

0/0

36

At det er klare rutiner for å varsle
fra om sin inhabilitet

1/1

1/1

0/0

20/12

14/8

0/0

36

At jeg kan støtte meg på faglige råd

1/1

0/0

2/1

19/12

14/8

0/0

36

At det er en kultur for å varsle fra
om inhabilitet

1/1

1/1

1/1

9/6

24/13

0/0

36
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31. Har du inntrykk av at innbyggerne i Melhus kommune har tillit til at habilitetsvurderinger foretas korrekt i
folkevalgte organer i kommunen?
Ja

Nei

Kommunestyret

21/12

10/7

Formannskapet

18/12

Komite for oppvekst og kultur

Ikke aktuelt for meg

Vet ikke

N

0/0

5/3

36

9/5

4/1

5/4

36

17/10

1/0

9/5

9/7

36

Komite for teknikk og miljø

17/10

3/1

6/4

10/7

36

Komite for helse og omsorg

18/12

0/0

8/4

10/6

36

Annet

11/7

0/0

12/4

13/11

36

47. Deltar du i diskusjoner i gruppemøter, i forkant av møter i folkevalgte organ, i saker der du kan være inhabil?

Navn

Prosent

Aldri

31/31

Sjelden

4 /4

Ofte

0 /0

Alltid

1 /1

Vet ikke

0/0

N

36

48. Kjenner du til at folkevalgte, som må vurdere habiliteten sin, deltar i gruppemøter i forkant av møter i folkevalgte
organ?

Navn

Antall

Ja

13

Nei

15

Vet ikke

8

N

36
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51. Er det kompetanse tilgjengelig i møter til å svare ut habilitetsspørsmål?

Aldri

Sjelden

Ofte

Alltid

Vet ikke

N

Kommunestyret

2/1

0/0

18/15

13/6

3/0

36

Formannskapet

2/1

0/0

13/11

9/6

12/4

36

Komite for oppvekst og kultur

2/1

0/0

10/7

5/3

19/11

36

Komite for teknikk og miljø

2/1

0/0

11/8

7/4

16/9

36

Komite for helse og omsorg

2/1

2/2

9/8

4/3

19/8

36

Annet

1/1

0/0

4/3

3/3

28/15

36

58. I hvilken grad har du tillit til at faglige vurdering knyttet til habilitet er korrekt i denne perioden?

Navn

Antall

I svært liten grad

0/0

I liten grad

3/2

Nøytral

8/3

I stor grad

17/12

I svært stor grad

8/5

N

36
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VEDLEGG 5 Oversikt over korrigeringer
Etter KS-sak 38/2018 og KU-sak 24/2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forord, s. 2: se kursiv tekst i kursiv og dato
Sammendrag, s. 3: se kursiv tekst
Kapittel 2.2.3, s. 16, andre avsnitt: Presisering om feilkilde i tabellen
Kapittel 2.2.3, s. 16, tredje avsnitt – tabellhenvisning korrigert
Kapittel 2.2.3, siste avsnitt: Tabellhenvisning korrigert
Kapittel 3.2.5, s. 30, første og andre avsnitt
Kapittel 3.2.6: Korrigert navn og rolle for kommunestyrerepresentant.
Kapittel 5.1: Presisering i konklusjon om planprogram - Koloåsen
Vedlegg 1: Utdypende informasjon om feilkilder i datamaterialet, og revisors håndtering av det.
Vedlegg 4: Tatt ut tabeller og annen informasjon som ikke er omtalt i rapporten

62

Postadresse: Postboks 2565, 7735 STEINKJER
Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

Etikkutvalget: Habil, eller kryssende interesser?
- Kommunalt ansatte kan selvsagt også være folkevalgte. Men det kan skape
utfordringer av ulike typer, for eksempel knyttet til det faktum at en som folkevalgt er
arbeidsgiver for rådmannen.
Publisert 03.05.2016
Nesten halvparten av kommunestyrepolitikerne har en rolle som eier, styremedlem eller
daglig leder i et selskap. I slike tilfeller kan det oppstå situasjoner som kan oppfattes å
utfordre krav til upartiskhet og habilitet. Det samme gjelder for medlemskap i
organisasjoner. Organisasjonsfriheten i Norge gjelder selvsagt for alle, også for
kommunalt folkevalgte og ansatte. Men i begge tilfeller bør man være vàr for
utfordringene i situasjonen.
Etikkutvalget har tatt opp tema rundt habilitet, pekt på eksempler på situasjoner i
gråsonen som omfatter både ansatte og folkevalgte. Utvalget har også gitt noen råd om
hva som kan ligge til grunn i vurderinger av slike situasjoner, og noen forslag til
spørsmål som kan ligge til grunn for diskusjon omkring tema. Hele saken fra
etikkutvalget, med eksempler og anbefalinger finner du på de neste sidene.
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Kommunesektorens etikkutvalg:

Når én av to har flere roller – om habilitet
"Utad kan det se ut som man meler sin egen kake. Om man gjør det eller ikke, er ikke det sentrale det sentrale er hva innbyggerne tror"
Gruppeleder i kommunestyre
Nesten halvparten av kommunestyrepolitikerne har en rolle som eier, styremedlem eller daglig leder
i et selskap. I slike tilfeller kan det oppstå situasjoner som kan oppfattes å utfordre krav til
upartiskhet og habilitet.
Da er det viktig å huske at selv om det er fullt lovlig å drive privat virksomhet om en arbeider eller er
folkevalgt i kommunen, kan det oppstå dilemmaer. Det samme gjelder for medlemskap i
organisasjoner. Organisasjonsfriheten i Norge gjelder for alle, også for kommunalt folkevalgte og
ansatte. Men i begge tilfeller bør man være vàr for utfordringene i situasjonen.
Habilitetsreglene regulerer hvem som kan være med å fatte beslutning eller vedtak. Å være inhabil
innebærer at man ikke kan tilrettelegge saksgrunnlaget eller treffe avgjørelser i en sak. Det kan også
være situasjoner hvor man rettslig sett ikke er inhabil, men hvor det likevel oppfattes å være
bindinger som er egnet til å svekke tilliten til at beslutninger fattes på et uavhengig og upartisk
grunnlag. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har utgitt en veileder om habilitet i
kommuner og fylkeskommuner som representerer en nyttig gjennomgang av habilitetsreglene.
Dette notatet trekker frem noen eksempler på situasjoner i gråsonen, de omfatter både ansatte og
folkevalgte. Det gir også noen råd om hva som kan ligge til grunn for å vurdere slike situasjoner.
Etikkutvalgets generelle råd rundt habilitet
- Kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper bør ha klare og kjente rutiner for
håndtering av spørsmål om habilitet. For eksempel bør spørsmål om habilitet settes som fast
punkt på dagsorden der det er relevant.
- Kommuner, fylkeskommuner og kommunale selskaper bør ha etisk rammeverk som setter
standarder for hva som forventes av folkevalgte og ansatte, også når det kommer til
interessekonflikter og rollekombinasjoner.
- Regler rundt habilitet, rollekombinasjoner og åpenhet om interesser bør også gjelde for
innleide konsulenter og vikarer.
- De politiske partiene bør vurdere om regler om habilitet for folkevalgte også skal gjelde i
politiske møter som ikke er omfattet av forvaltningsloven og kommunelovens bestemmelser,
for eksempel for partienes gruppemøter.
- Ved valg til politiske utvalg bør en tenke igjennom hvor ofte en aktuell folkevalgt vil kunne
komme i rollekonflikt. Det kan for eksempel være klokt å ikke la en folkevalgt med yrke som
entreprenør, sitte i kommunens planutvalg.
Habilitet i gråsonen – eksempler og råd
Hensikten med eksemplene nedenfor er å belyse bredden av situasjoner hvor spørsmål om habilitet
kan eller bør reises. Det følger også noen råd fra Kommunesektorens etikkutvalg om hvordan slike
situasjoner kan håndteres for å opprettholde inntrykket av en tillitskapende forvaltning bygd på en
høy etisk standard, slik det er formulert i kommunelovens formålsparagraf. Grunnleggende viktig er
det at spørsmål rundt habilitet og åpenhet jevnlig settes på dagsorden - i kommunestyret og blant
ansatte i kommunene.
Eksempel 1 - flere roller og bierverv
Alle kommunalt ansatte og folkevalgte bor i en kommune og vil i kraft av det å være innbygger ofte
ha flere roller i samme kommune – som foreldre, som bruker av kommunale tjenester, som
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organisasjonsmenneske eller som selvstendig næringsdrivende. Eksempler på det siste kan være
kommunalt ansatte som har sitt eget firma eller næring, som potensielt vil kunne selge sine
produkter til kommunen. Det er eksempler på kommunalt ansatte som driver eget byggefirma,
sykepleier som har firma på si, eller andre som jobber deltid i konkurrerende privat næring. Det er
også mange eksempler på folkevalgte som driver næringsvirksomhet og som potensielt har
interesser i saker som kommer opp til politisk behandling.
Etikkutvalgets råd og spørsmål til refleksjon
- Det anbefales å ha rutiner som gir oversikt over bierverv hos ledere og ansatte som kan
komme i konflikt med kommunens interesser – og sørge for at dette gjøres kjent ved
ansettelser. Rutinene kan for eksempel være i arbeidsreglementet og utgjøre et fast
spørsmål ved ansettelser
- Det bør også være kjent for utenforstående og andre folkevalgte dersom folkevalgte har
interesser som kan gi interessekonflikt
- Kommuner, fylkesting og kommunale bedrifter anbefales å slutte seg til KS styrevervregister
som omfatter folkevalgte og ledere


Diskuter og tilstreb forståelse for hva slags type rollekombinasjoner som kan føre til
interessekonflikt – gjerne med utgangspunkt i habilitetsutfordringer som har vært i
virksomheten

Eksempel 2- deltakelse på lokale arrangementer
Folkevalgte og særlig ordførere inviteres ofte til arrangementer og tilstelninger, og det er en del av
jobben særlig til ordføreren å stille opp på ulike arrangementer. Det kan være for sportsklubber,
lokale bedrifter og annet. Det kan imidlertid være problematisk dersom den som inviterer samtidig
har interesser knyttet til mulige oppdrag eller utfall av aktuelle politiske saker, men også mer
generelt. Folkevalgte skal vise interesse for lokale arrangementer og aktører, men må samtidig være
oppmerksomme på at de som inviterer kan ha spesifikke interesser hos kommunen
Etikkutvalgets råd og spørsmål til refleksjon
- Kommunens etiske regelverk bør gi noen retningslinjer for hvordan deltakelse på
arrangementer og tilstelninger skal håndteres. Både folkevalgte, ansatte, vikarer og innleide
konsulenter bør omfattes av det etiske regelverket
- Sørg for åpenhet rundt hvem de folkevalgte har kontakt med i politiske beslutningsprosesser,
for eksempel ved å praktisere åpne kalendere eller ved andre tilsvarende rutiner
- Diskuter og skap bevissthet om i hvilke situasjoner og under hvilke forutsetninger deltakelse
på ulike arrangementer kan bidra til å svekke tilliten til folkevalgtes og ansattes upartiskhet



Hvor går grensen for når folkevalgte eller ansattes deltakelse på tilstelninger og
arrangementer kan oppfattes å gi uheldig binding? Vurder for eksempel spørsmål om
arrangøren kan ha interesse i saker som er til politisk behandling?
Diskuter hvordan en kan praktisere åpenhet i situasjoner hvor folkevalgte eller ansatte
inviteres/deltar i arrangementer og tilstelninger hos eksterne aktører

Eksempel 3 - folkevalgt og ansatt i samme kommune
Det er mange eksempler på folkevalgte i kommunestyrer som også er ansatt i kommunen. I Meråker
kommune er for eksempel omkring halvparten av de folkevalgte ansatt i kommunen. Det finnes også
kommuner hvor en folkevalgt er hovedtillitsvalgt for ansatte i kommunen. Dette er eksempler på
rollekombinasjoner som krever at en til enhver tid har orden på hvilken rolle man har, både overfor
seg selv, kollegaer og utad.
Som kommunestyrerepresentant er man arbeidsgiver for de ansatte. Den daglige utøvelsen av
arbeidsgiveransvaret delegeres til rådmannen. Dette gjelder likevel ikke arbeidsgiveransvaret for
rådmannen. Det kan ikke delegeres til andre, og må utøves av de folkevalgte selv.
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Som hovedtillitsvalgt representerer man de ansatte, mens man som kommunestyrerepresentant er
arbeidsgiver. Det er en rollekombinasjon som kan være krevende og uheldig. Et annet eksempel er
en situasjon hvor varaordfører også er ansatt i kommunen, og hvor personen i kraft av å være
varaordfører sitter i forhandlingsutvalget med arbeidsgiveransvar for rådmannen. Slike situasjoner
bør unngås.
Håndtering og klargjøring av roller kan være krevende om man som folkevalgt er med å fatte vedtak i
kommunestyret som også berører din egen arbeidsplass som kommunalt ansatt. Et eksempel er om
man er lærer ved en skole, samtidig som man som folkevalgt skal behandle en sak om skolestruktur.
Et annet eksempel er om man som ansatt utarbeider saksfremstillinger til saker i kommunestyret –
hvor man selv sitter. I situasjoner som disse er det viktig å ta opp spørsmål om habilitet.
Etikkutvalgets råd og spørsmål til refleksjon
- Dersom en hovedtillitsvalgt blir valgt inn i kommunestyret bør det vurderes om
vedkommende kan fortsette som hovedtillitsvalgt. Det er krevende roller å balansere og
mandatet man er gitt av innbyggerne som folkevalgt veier tungt Som prinsipp bør slike
dobbeltroller unngås
- Sørg for åpenhet rundt rollene, både ovenfor kollegaer på arbeidsplassen og i
kommunestyret, i møte med personer utenfor virksomheten, og ev. i mediesammenheng.
- Avklar grensedragningen mellom de ulike rollene den enkelte måtte ha
- Det anbefales at de politiske partiene lokalt formulerer egne habilitetsbestemmelser, basert
på forvaltningslovens og kommunelovens bestemmelser, til anvendelse i partiinterne møter
Eksempel 4 - styremedlem i kommunale selskap er ansatt eller folkevalgt i kommunen
Loven tillater at folkevalgte eller ansatte kan velges til styremedlemmer i kommunale selskap og
foretak, interkommunale selskaper og lignende. Styreverv i selskaper er imidlertid personlige verv, og
medlemmer av selskapsstyrer representerer bare seg selv, ikke noen av eierne. De skal ivareta
selskapets interesser til det beste for alle eierne. Det betyr at man ikke representerer verken partier,
kommunen eller andre interessenter, men ivaretar selskapets interesser og eierne kollektivt på best
mulig måte, ut fra selskapets formål og innenfor lovens rammer.
Utfra forvaltningslovens bestemmelser om habilitet skal ikke kommunalt ansatte eller folkevalgte
håndtere saker i kommunen som gjelder selskap der de selv er styremedlem, også om selskapet er
helt eller delvis kommunalt eiet. Det samme gjelder hvis en som styremedlem skal behandle saker
som en har håndtert som ansatt eller folkevalgt i kommunen.
Et eksempel kan være en ordfører som sitter i styret til et kommunalt selskap. Det kan være et
selskap som leverer viktige kommunale tjenester. Ordfører vil da typisk bli inhabil i kommunestyret.
Et annet eksempel er rådmannen som sitter i styret i et tilsvarende selskap. Rådmannen kan bli
inhabil til å tilrettelegge saken for kommunestyret.
Tilsvarende er det viktig å vise åpenhet rundt verv og interesser hos styremedlemmer og ansatte i
kommunale foretak og selskaper.
I NOU 2016:4 Ny kommunelov forslåes det at kommunestyremedlemmer ikke skal være valgbare til
styrer i kommunale foretak, begrunnet nettopp med å unngå dobbeltroller og habilitetsproblemer.
Etikkutvalgets råd og spørsmål til refleksjon
- Dersom folkevalgte eller ansatte i kommunen er aktuelle som styremedlemmer i selskaper
kommunen har eierandeler i, bør det vurderes hvor ofte vedkommende vil bli inhabil.
Dersom inhabilitet vil inntre ofte, bør det vurderes om det vil være uhensiktsmessig å velge
den aktuelle personen til styremedlem
- I KS sine "Råd om eierstyring, selskapsledelse og kontroll" anbefales det at ordførere og
rådmenn ikke bør sitte i styret i kommunale selskaper
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Diskuter hvilke kryssende interesser som kan oppstå dersom en folkevalgt eller kommunalt
ansatt også er styremedlem i de ulike kommunale selskapene – i samme kommune. På
hvilken måte og i hvilke situasjoner kan det bli problematisk?
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Forvaltningsrevisjon Innbyggerkommunikasjon - prosjektplan
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
42/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/254 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Vedlegg
Prosjektplan
Saksutredning
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av revidert plan for
forvaltningsrevisjon for 2016 – 2020, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut
2020.
Følgende fokusområder ble prioritert for forvaltningsrevisjon i revidert plan:
1. Innbyggerkommunikasjon
2. Økonomi- og kostnadsstyring
3. Samhandlingsreformen
4. Legetjeneste i institusjon
5. Ulovlighetsoppfølging
På kontrollutvalgets møte 5. november 2018 bestilte utvalget en forvaltningsrevisjon av
innbyggerkommunikasjon i Melhus kommune.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 33/18:
Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2020 og bestiller
en forvaltningsrevisjon med fokus på innbyggerkommunikasjon.
Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport legges frem for
kontrollutvalget på utvalgets møte 03.12.2018.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget
Revisjonen har konkretisert følgende problemstillinger for prosjektet:
Yter Melhus kommune god service og veiledning innen tjenesteområdet byggesak?
Forvaltningsrevisjon av innbyggerkommunikasjon i Melhus kommune gjennomføres med et
timeforbruk på inntil 320 timer. Ferdig rapport leveres sekretariatet innen 31.05.2019.
Tor Arne Stubbe, forvaltningsrevisor, vil være tilstede under kontrollutvalgets behandling av
planen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget må ta stilling til om problemstillingene revisjonen skisserer i prosjektplanen
dekker det utvalget vil ha svar på i denne forvaltningsrevisjonen.
På bakgrunn av dette så legges saken frem uten forslag til vedtak.
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FORVALTNINGSREVISJON

Innbyggerkommunikasjon
PROSJEKTPLAN

Melhus kommune
November 2018
FR1070
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1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN
Problemstilling

•

Yter Melhus kommune god service og veiledning
innen tjenesteområdet byggesak?

Kilder til kriterier

Metode

•

Forvaltningsloven

•

Plan- og bygningsloven

•

Forskrift om byggesak

•

Forskrift til forvaltningsloven

•

Kommuneplanens samfunnsdel

Metodene for å etablere faktagrunnlaget i rapporten er i all
hovedsak intervju, mappegjennomgang og evt.
spørreundersøkelse.

Tidsplan

Prosjektteam

•

320 forvaltningsrevisjonstimer

•

Prosjektet ferdig, mai 2019

Oppdragsansvarlig revisor: Johannes O. Nestvold, epost:
johannes.nestvold@revisjonmidtnorge.no
Prosjektmedarbeider: Tor Arne Stubbe, epost:
tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no
Styringsgruppe:
•

Anna Dalslåen

•

Eirik Gran Seim

Eventuelt ekstern bistand
Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved
gjennomføringen av prosjektet, jf. egenerklæringsskjema.
Kontaktperson Melhus

Rådmann i Melhus kommune eller den som rådmannen

kommune

delegerer
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2 MANDAT

I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet
gjennomgått.

2.1

Bestilling

Kontrollutvalget har i sak 23/18 den 10.09.18 foretatt en omprioritering av plan for
forvaltningsrevisjon og tatt inn innbyggerkommunikasjon som nytt fokusområde, dette med
bakgrunn i innspill fra politisk- og administrativt nivå. Kommunestyret godkjente planen i sak
45/18 den 18.09.18.
Revisor har basert utarbeidelsen av prosjektplanen på plan for forvaltningsrevisjon og vedtak
og notater fra kontrollutvalgets bestillingsmøte den 05.11.18 sak 33/18.

2.2

Bakgrunnsinformasjon

Innbyggerkommunikasjon er viktig med tanke på kommunens omdømme og tillit blant
befolkningen, samt det foreliggende ønske om at innbyggernes forventninger skal samsvare
med kommunens tjenestetilbud. Et forvaltningsrevisjonsprosjekt vil her kunne gi informasjon
og anbefalinger til hvordan å videreutvikle kommunens dialog med innbyggerne, samt å gi et
faktagrunnlag for eventuelle endringer i kommunal styring knyttet til kommunikasjon med
innbyggerne.
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2.3

Melhus kommune

Melhus kommune har per andre kvartal 2018, 16 546 innbyggere og har ifølge SSB en
forventning om vekst i innbyggertallet i årene fremover. Næringslivet i kommunen er preget av
landbruk, handelsvirksomhet, samt offentlig og privat tjenesteyting. I følge SSB hadde
kommunen 1390 avtalte årsverk innen kommunal sektor i 2017.
Kommunen følger formannskapsmodellen og administrativt nivå er basert på en tonivå modell
med rådmann og rådmannens stab, samt kommunalsjefene og enhetene.
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3 PROSJEKTDESIGN

I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i
prosjektet. Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli
beskrevet.

3.1

Avgrensing

Prosjektet avgrenses til den service og veiledning som servicekontor og byggesaksavdelingen
yter innbyggerne i kommunen. Prosjektet og betydningen av «innbyggerkommunikasjon»
avgrenses mot innholdet i begrepet «innbyggermedvirkning», herunder allmenhetens
involvering i meningsmålinger, åpne halvtimer i kommunestyret, folkemøter, høringer mv.
Videre avgrenses prosjektet til de tilfeller hvor en innbygger i kommunen har rettet en
henvendelse til kommunen, og innbefatter derfor ikke tilfeller hvor det er kommunen som
initierer den første kontakten med innbyggeren.

3.2

Problemstillinger

Revisor har utarbeidet følgende hovedproblemstilling for prosjektet:
•

Yter Melhus kommune god service og veiledning innen tjenesteområdet byggesak?

For å svare på hovedproblemstillingen har vi utledet følgende delproblemstillinger:
o

Har kommunen etablert målsettinger og rutiner for servicearbeid, som følges?

o

Fremmer organiseringen og arbeidsfordelingen mellom servicekontoret og
byggesakskontoret god service og veiledning?

o

Overholder byggesakskontoret krav til saksbehandlingsfrister og begrunnelser av
vedtak?

3.3

Overordna kriterier (kilder)

Forvaltningsloven § 11 første ledd oppstiller en alminnelig veiledningsplikt for kommuner.
Bestemmelsen lyder som følger:
«Forvaltningsorganene

har

innenfor

sitt

saksområde

en

alminnelig

veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre
interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte.
Omfanget av veiledningen må likevel tilpasses det enkelte forvaltningsorgans
situasjon og kapasitet til å påta seg slik virksomhet»
Det fremgår eksplisitt at det ikke bare er de av innbyggerne i kommunen som har en sak og er
part i denne som er omfattet av bestemmelsen, men også «andre interesserte».
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Forvaltningsloven inneholder ingen konkrete saksbehandlingsfrister knyttet til offentlige
forvaltning, men gir gjennom § 11a føringer for fremdriften i saksgangen. Det påpekes i
bestemmelsen at «forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet
opphold».

Særskilte

saksbehandlingsfristene

er

derfor

gjerne

regulert

gjennom

særlovgivningen, som for byggesak er oppstilt i plan- og bygningsloven, jf. § 21-7. Av
byggesaksforskriftens § 7-2 første ledd går det fram at disse fristene «kan forlenges med den
tid som medgår til feilretting eller supplering av opplysninger», mens tredje ledd bestemmer at
«for søknader, herunder søknad om midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest, gjelder
tidsfristen fra søknad er mottatt og til vedtak er sendt» som faktisk medgått saksbehandlingstid.
Revisor vil også se på muligheten for å etablere kriterier ut fra eventuelle målsettinger
og rutiner som finnes internt i kommunen.

3.4

Metoder for innsamling av data

For å kunne svare på problemstillingene som er oppstilt, forutsetter dette kontakt med ansatte
i kommunen som har servicefunksjoner som sin primæroppgave, samt saksbehandlere som
behandler konkrete saker for innbyggerne. Primært vil vi basere oss på intervju med
nøkkelinformanter og innhenting av relevant dokumentasjon fra kommune. Revisor vil vurdere
å sende ut en spørreundersøkelse til brukere av byggesakskontoret, samt forhøre seg hvorvidt
det foreligger gjennomførte brukerundersøkelser for temaet. For å få svar på vurderinger
knyttet

til

saksbehandlingstid

vil

det

for

revisor

være

nødvendig

mappegjennomgang av saker i kommunens saksbehandlingssystem.
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å

foreta

en

4 VURDERING AV KVALIFIKASJONER OG
UAVHENGIGHET

Revisor har vurdert gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen, og bekrefter at den vil bli
gjennomført med nødvendige faglige kvalifikasjoner og uavhengighet (RSK 001, 7-9).

Steinkjer den 26.11.18

Tor Arne Stubbe /s/
Oppdragsansvarlig revisor

Prosjektmedarbeider

94

KILDER
Lov og forskrift
-

Forvaltningsloven

-

Plan- og bygningsloven

-

Forskrift om byggesak

-

Forskrift til forvaltningsloven

Interne dokumenter
-

Kommuneplanens samfunnsdel

-

Øvrige rutiner og målsettinger (Dersom dette er etablert)
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Postadresse: Postboks 2565, 7735 STEINKJER
Hovedkontor: Fylkets Hus, Steinkjer
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no
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Forvaltningsrevisjon økonomi- og kostnadsstyring - prosjektplan
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
43/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/379 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Vedlegg
Prosjektplan
Saksutredning
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av revidert plan for
forvaltningsrevisjon for 2016 – 2020, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut
2020.
Følgende fokusområder ble prioritert for forvaltningsrevisjon i revidert plan:
1. Innbyggerkommunikasjon
2. Økonomi og kostnadsstyring
3. Samhandlingsreformen
4. Legetjeneste i institusjon
5. Ulovlighetsoppfølging
På kontrollutvalgets møte 5. november 2018 bestilte utvalget en forvaltningsrevisjon av
økonomi- og kostnadsstyring i Melhus kommune.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 34/18:
Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2020 og bestiller
en forvaltningsrevisjon med fokus på økonomi- og kostnadsstyring.
Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for ferdig rapport legges frem for
kontrollutvalget på utvalgets møte 03.12.2018.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
Revisjonen har konkretisert følgende problemstillinger for prosjektet:
1. Følges gjeldende retningslinjer ved beregning av selvkost for vann og avløp?
2. Har kommunen betryggende økonomisk styring og kontroll i investeringsprosjekter?
Forvaltningsrevisjon av økonomi- og kostnadsstyring i Melhus kommune gjennomføres med
et timeforbruk på inntil 300 timer. Ferdig rapport leveres sekretariatet innen 31.05.2019.
Revisjon Midt-Norge SA vil være tilstede under kontrollutvalgets behandling av planen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget må ta stilling til om problemstillingene revisjonen skisserer i prosjektplanen
dekker det utvalget vil ha svar på i denne forvaltningsrevisjonen.
På bakgrunn av dette så legges saken frem uten forslag til vedtak.
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FORVALTNINGSREVISJON

Økonomi- og kostnadsstyring
PROSJEKTPLAN

Melhus kommune
November 2018
FR1071
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1 SAMMENDRAG AV PROSJEKTPLAN
Problemstilling

1. Følges gjeldende retningslinjer ved beregning av
selvkost for vann og avløp?
2. Har kommunen betryggende økonomisk styring og
kontroll i investeringsprosjekter?

Kilder til kriterier

-

Kommuneloven

-

COSO/ISO

-

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

-

85 tilrådinger for styrket egenkontroll i kommuner

-

Evt. kommunens egne rutiner for håndtering/rapportering
i investeringsprosjekter/ kommunens økonomireglement

Metode

Metodene for å dokumentere revisors vurderinger i rapporten
er i all hovedsak intervju, samt gjennomgang av dokumenter
og regnskap.

Tidsplan

Prosjektteam

Her presenteres overordnet tidsplan; eks
•

Antall timer: 300 timer

•

Levering av rapport: Mai 2019

Oppdragsansvarlig revisor: Espen Langseth, epost:
espen.langseth@revisjonmidtnorge.no
Prosjektmedarbeider: Arve Gausen, epost:
arve.gausen@revisjonmidtnorge.no
Styringsgruppe:
•

Unni Romstad

•

Anna Ølnes

Ingen av de involverte revisorer vil få habilitetsproblemer ved
gjennomføringen av prosjektet, jf. egenerklæringsskjema.
Kontaktperson Melhus

Rådmann i Melhus kommune eller den som rådmannen

kommune

delegerer
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2 MANDAT

I dette kapittelet vil bestillingen bli utdypet og bakgrunnsinformasjon for prosjektet
gjennomgått.

2.1

Bestilling

Kontrollutvalget har i sak 23/18 den 10.09.18 foretatt en omprioritering av plan for
forvaltningsrevisjon og tatt inn økonomistyring som nytt fokusområde, dette med bakgrunn i
innspill fra politisk- og administrativt nivå. Kommunestyret godkjente planen i sak 45/18 den
18.09.18.
Revisor har ut fra bestillingsdialogen lagt til grunn at kontrollutvalget stiller spørsmål ved
følgende:
•

Er det et riktig nivå på kommunens vann- og avløpsgebyr.

•

Har kommunen kontroll på kostnadene i sine investeringsprosjekter?

Vann og avløp
Alle eiendommer som er tilknyttet offentlig vann og avløp, betaler vann- og avløpsgebyr. Man
betaler enten for stipulert eller målt forbruk.
Gebyrene består av tilknytningsgebyr og årsgebyr. Tilknytningsgebyret er en engangsutgift.
Årsgebyr består av et fastledd og et forbruksrelatert ledd. Fastledd er en grunnpris som
reguleres hvert år.
Vann- og avløpstjenestene drives etter selvkostprinsippet. Det betyr at inntekter og kostnader
skal være like store. Inntektene kommer hovedsakelig fra gebyrene. Kostnadene består av
driftskostnader, administrasjonskostnader og kapitalkostnader (renter og avskrivninger).
Inntekter og utgifter varierer fra år til år. Derfor har man gjerne fondsregulering. Det betyr at
overskudd eller underskudd blir overført fra ett år til de påfølgende. Overskudd kan for
eksempel brukes til å fornye eksisterende vann- og avløpsanlegg eller gis tilbake til
abonnentene i form av lavere gebyrer.
Kontrollutvalget ønsker svar på følgende spørsmål:
-

Tilhører alle direkte og indirekte kostnader som er med i kalkylen, vann og avløp?

-

Er det andre kostnader som burde vært med?

-

Er det en fornuftig beregning av indirekte kostnader?

-

Har kommunen en riktig håndtering av fondsmidler tilknyttet vann- og avløp?
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Økonomistyring i investeringsprosjekter.
Bevilgningene til kommunens investeringsprosjekter kommer i første omgang i forbindelse
med økonomiplanen, men treffer sjeldent. Først når prosjektet er ferdig kan man etter hvert
sette to streker under svaret.
En vellykket prosjektgjennomføring er et prosjekt som leverer til rett tid, med riktig ytelse og
innenfor den vedtatte kostnadsrammen. Et godt styringsgrunnlag og realistiske planer kan
innebære riktig budsjett og avsetninger, korrekte fremdriftsplaner og en hensiktsmessig
organisering, risikostyring med mer. Dette forutsetter at kommunen har etablert rutiner for
investeringsprosjekt som følges.
En av de viktigste suksessfaktorene i prosjekter er evnen til å håndtere usikkerhet. Håndterer
man risiko på en systematisk og effektiv måte øker sannsynligheten for å nå prosjektets mål.
Ulike metoder og prinsipper kan benyttes for å sikre at beslutninger som tas balanserer
hensynet til sikkerhet og økonomi på en hensiktsmessig måte. Utfordringen er imidlertid
hvordan en skal finne fram til den riktige balansen mellom økonomi og sikkerhet.
Kontrollutvalget ønsker svar på følgende spørsmål:
-

Med utgangspunkt i kommunens opprinnelige bevilgning til investeringsprosjekter – hvor,
når og hvorfor er det kostnadsøkninger i investeringsprosjektene?
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3 PROSJEKTDESIGN

I kapittel 3 vil revisor avgrense prosjektet og gå nærmere inn på problemstillingene i
prosjektet. Revisjonskriteriene vil bli gjennomgått og metode for innsamling av data vil bli
beskrevet.

3.1

Avgrensing

Revisjonen ser ikke på selve anskaffelsen eller på internkontroll/rutiner innenfor området.
Fokus i dette prosjektet er å se på den økonomiske utviklingen, og redegjøre hvorfor det har
blitt slik.
Vann og avløp reguleres av en rekke lover og forskrifter, og lovmessige krav er sentral i
denne problemstillingen. Revisor ønsker å gjøre oppmerksom på at prosjektet omhandler ett
utvalg av lovområder og er ikke dekkende for alle lovkrav for disse tjenestene. Revisor vil
også presisere at prosjektet omfatter kommunale anlegg; ikke private.

3.2

Problemstillinger

Revisor har utarbeidet følgende hovedproblemstilling for prosjektet:
1. Følges gjeldende retningslinjer ved beregning av selvkost for vann og avløp?
2. Har kommunen betryggende økonomisk styring og kontroll i investeringsprosjekter?
Herunder; beslutningsgrunnlag for oppstart, risikovurdering, rutiner for rapportering og
etterlevelse av disse.

3.3

Overordna kriterier (kilder)

For å besvare problemstillingene har vi følgende kriterier i denne undersøkelsen.
Disse er hentet fra:
-

Kommuneloven

-

Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer,

-

KRD: Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

-

Rammeverkene COSO og ISO

-

85 tilrådinger for styrket egenkontroll i kommuner

-

Kommunens vedtatte beslutninger/regelverk/føringer.
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Som en del av sitt internkontrollansvar har rådmannen ansvar for å sikre at fylkeskommunale
investeringsprosjekt er underlagt tilstrekkelig styring og kontroll, samt at kommunen har et
riktig nivå på sine gebyrinntekter.

3.4

Metoder for innsamling av data

En viktig del av datagrunnlaget vil være informasjon fra intervju med sentrale roller i tilknytning
til økonomistyring, og vann og avløpssektoren. Intervju gir en større mulighet for å gå i dybden
og få fram nyanser som karakteriserer prosessene, og som ikke fanges av statistikk eller annen
dokumentasjon.
Det vil i valg av prosjekt være viktig å balansere prosjekter med ulik kostnadsutvikling og
størrelse. Dette for å se om det er forskjeller i styring og kontroll av ulike prosjekttyper. Revisor
vil gjøre et utvalg av prosjekter som antas å være tilstrekkelig til at revisjonen kan si noe om
kommunens prosjektstyring for perioden prosjektene er gjennomført i.
Dokumentgjennomgangen vil underbygget intervjudata i undersøkelsen. Revisjonen vil i tillegg
til økonomigjennomgangen også se på overordnede styringsdokumenter, retningslinjer,
prosjektrutiner, sjekklister, planer og maler relatert til kommunens investeringsprosjekter og
gebyrfastsettelse.
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4 VURDERING AV KVALIFIKASJONER OG
UAVHENGIGHET
Revisor har vurdert gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen, og bekrefter at den vil bli
gjennomført med nødvendige faglige kvalifikasjoner og uavhengighet (RSK 001, 7-9).

Trondheim, 23.11.18

Espen Langseth

Arve Gausen /s/

Oppdragsansvarlig revisor

Prosjektmedarbeider
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KILDER
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VEDLEGG: OVERSIKT OVER AKTUELLE PROSJEKTER
SISTE 3 ÅR – PÅGÅENDE OG AVSLUTTEDE.
Det er en del store prosjekter som er pågående og ikke avsluttet - status på hver enkelt er
rapport i 2. tertial. Herunder følgende:
-

Lundamo skole, bevilgning 162 mill.

-

Hovin bhg, bevilgning 42 mill

-

Rehabilitering Flå skole, bevilgning 46 mill

-

Hølonda helsehus, bevilgning 39 mill

-

Brakkeløsning ved Høyeggen skole, bevilgning 16 mill

-

Div investeringer Bygg og Eiendom, bevilgning på 22,5 mill

-

Gatelys, bevilgning 12 mill

-

Reservevann (Metrovann), bevilgning 54.4 mill

-

Lundamo høydebasseng, bevilgningn 22,7 mill

-

Spillvannsløsning mot Høvringen, bevilgning 108 mill

-

Sanering av avløpspumpestasjoner, bevilgnign 9,7 mill

-

Spillvann Ler-Kvål, bevilgning 9,4 mill.
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Følgende prosjekter ble avsluttet sammen med 2. tertial 2018, K sak 59/18

Følgende prosjekter ble avsluttet sammen med 1. tertial 2018, K sak 42/18
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Følgende prosjekter ble avsluttet sammen med Regnskapssaken for 2017, K sak 34/18.

Følgende prosjekter ble avsluttet samme med 2.tertial 2017 K sak 78/17
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Følgende prosjekter ble avsluttet sammen med Regnskapssaken for 2016, K sak 43/17

Følgende prosjekter ble avsluttet sammen med 2.tertial for 2016, K sak 94/16
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Henvendelse til kontrollutvalget om mulig brudd på etiske
retningslinjer
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
44/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/153 - 25
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått en henvendelse fra innbygger om mulig brudd på etiske retningslinjer
i Melhus kommune.
Ordfører, varaordfører og rådmann er bedt om å orientere i saken.
Opplysningene som blir gitt i kontrollutvalgets møte kan være av en sånn karakter at de er
unntatt offentlighet.
Kontrollutvalgets møte kan derfor bli lukket under orienteringen jf. Kommuneloven § 31 nr. 2
og Forvaltningsloven § 13 nr. 1.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Etter orienteringen gitt i møtet må kontrollutvalget diskutere om dette er en sak de vil se
nærmere på, saken legges derfor frem uten forslag til vedtak.
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Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
45/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/86 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten
"Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.
Vedlegg
Saker for videre oppfølging
Kommunestyret 16.10.2018
Formannskapet 27.11.2018
Formannskapet 13.11.2018
Komite for teknikk og miljø 15.11.2018 - Tilleggssak
Komite for teknikk og miljø 15.11.2018
Komite for Helse og omsorg 14.11.2018
Komite for oppvekst og kultur 14.11.2018
Saksutredning
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre
tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift
om kontrollutvalg frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til
behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir
fulgt opp.
I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 41/2017 Kontrollutvalgets arbeidsform, legger
kontrollutvalgets sekretariat frem kopi av sakslistene fra møtene i utvalgene som er avholdt
etter utsending av sakspapirer til kontrollutvalget møte 05.11.2018. Kontrollutvalgets
sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.
Kontrollutvalget har fordelt oppfølging av utvalgene på følgende måte:
Kommunestyret og lokalpressen: Eirik
Formannskapet: Aud
Komite for teknikk og miljø: Morten
Komite for helse og omsorg: Sidsel
Komite for oppvekst og kultur: Anne Marte
Tidligere saker til oppfølging
Det er ikke lagt inn nye saker i oppfølgingslisten etter forrige møte i kontrollutvalget. I den
grad det er skjedd utvikling i sakene som står oppført på oppfølgingslisten, som
kontrollutvalgets sekretariat er kjent med, er dette kommentert i tilknytning til saken.
Saker til oppfølging i perioden
Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter,
saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens
fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av utvalgenes vedtak. Saker som er
satt til særskilt oppfølging fremgår av vedlegget "Saker for videre oppfølging".

112

Saker for videre oppfølging:
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 30.10.2018 – 26.11.2018, foreslår
kontrollutvalget at følgende saker videreføres til oppfølging:

Kontrollutvalget i Melhus kommune – saker til oppfølging pr. 26.11.2018:
Sak

KS
49/17

Tittel
Forvaltningsrevisjonsrapport
skolehelsetjenesten

Kommentar
1.

2.
3.

4.

Kommunestyret tar
forvaltningsrevisjonsrapport vedr.
skolehelsetjenesten i Melhus kommune
til orientering.
Kommunestyret ber rådmannen følge
opp anbefalingene i rapportens pkt. 7.1.
Kommunestyret ber rådmannen gi
kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding
om hvordan anbefalingene er fulgt opp
innen utgangen av 2017.
Kommunestyret ber om at
forvaltningsrapporten blir lagt frem som
sak i komite for helse og omsorg og
komite for oppvekst og kultur.

Til oppfølging

Kommunestyret ber rådmannen se på
muligheten for å styrke helsesøsterressurs
på Melhus videregående skole ved
behandling av økonomi- og handlingsplan.
Kontrollutvalgets møte 26.02.2018
Rådmannen orienterte og svarte på
spørsmål fra kontrollutvalget.
Følgende omforent forslag til vedtak ble
fattet:
Kontrollutvalget tar rådmannens
tilbakemelding til orientering og ber om at
rådmannen gir en ny orientering til
kontrollutvalget på utvalgets første møte i
2019.
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Ny orientering
på KUs første
møte i 2019.

Møteinnkalling
Kommunestyret

16.10.2018

Kommunestyresalen, Melhus rådhus

16:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Mulig inhabilitet meldes inn så snart som mulig.
Orientering:

30 min

SeSam v/ Erik Fenstad, Envina

Saksliste
PS 52/18

18/5234

Åpent

Refererte journalposter tom 8.10.2018

PS 53/18

18/5234

Åpent

Delegerte vedtak tom 8.10.2018

PS 54/18

18/4730

Åpent

Svar på interpellasjon fra Melhus Arbeiderparti om Frivillighetens/Ungdommens hus
på Lundamo

PS 55/18

18/4000

Åpent

Ressursgruppe Folkehelse

PS 56/18

18/5040

Åpent

Møtefullmektiger Forliksrådet 1.1.2017 - 31.12.2020

PS 57/18

14/2887

Åpent

Detaljregulering Litjskjeet - tolking av byggegrense Planid 2015005

PS 58/18

18/983

Åpent

Miljørettet helsevern - endring av virkningsdato i vertskommuneavtale

PS 59/18

18/5039

Åpent

Tertialrapport 2/2018

FO 9/18

18/5124

Åpent

Interpellasjon - Nydyrkingsfond Kommunestyret 16.10.2018
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FO 10/18

18/5231

Åpent

Interpellasjon - God og sunn skolemat fremmer læring Kommunestyret 16.10.2018

Melhus kommune, 09.10.2018
Gunnar Krogstad
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

27.11.2018

Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg

10:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Mulig inhabilitet meldes inn så snart som mulig.

Saksliste
PS 123/18

18/6009

Åpent

Delegerte vedtak tom 20.11.2018
Møte i Formannskapet den 27.11.2018

PS 124/18

16/7191

Åpent

Klage(r) på vedtatt reguleringsplan - Gang- og sykkelveg Hermanstad Plan-ID 2017005

PS 125/18

18/5617

Åpent

Planprogram - områdeplan for Brekkåsen

PS 126/18

18/3715

Åpent

Tilskudd - støtte - Høsten 2018
etter Formannskapets bestemmelse

PS 127/18

18/5755

Åpent

Ny Gimse skole og idrettshaller - kravspesifikasjon - enterpriseform og juryering

PS 128/18

18/5003

Åpent

Budsjett 2019/ Økonomi- og handlingsplan 2019-2022

Melhus kommune, 20.11.2018

Gunnar Krogstad
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

13.11.2018

Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg

10:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Mulig inhabilitet meldes inn så snart som mulig.

Saksliste
PS 114/18

18/5800

Åpent

Delegerte vedtak tom 6.11.2018

PS 115/18

18/5800

Åpent

Refererte journalposter tom 6.11.2018

PS 116/18

18/2848

Åpent

Revidering av finansreglement for Melhus kommune

PS 117/18

18/5631

Åpent

Næringsprisen - endring av statutter og rutiner

PS 118/18

17/1803

Åpent

"Detaljregulering Korsvegbotnan boliger og brannstasjon" - 1.gangsbehandling Planid
2017007

PS 119/18

18/4670

Åpent

Modell for finansiering av felles infrastruktur mv i h.h.til rekkefølgebestemmelser
Melhus sentrum

PS 120/18

18/5788

Åpent

Mål for nye miljøpakken - byvekstavtale trondheimsområdet 2019-29

PS 121/18

15/3426

Åpent

1. gangs behandling - områdeplan for Melhus sentrum

PS 122/18

18/5322

Åpent

Samhandlingsstrategi digital utvikling i kommunene i Trøndelag
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Melhus kommune, 06.11.2018
Gunnar Krogstad
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Komite for teknikk og miljø

15.11.2018

Melhus rådhus, møterom Einar Tambarskjelve 2.etg

10:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Mulig inhabilitet meldes inn så snart som mulig.

Tilleggssaksliste
PS 72/18

18/5755

Åpent

Ny Gimse skole og idrettshaller - kravspesifikasjon - enterpriseform og juryering

Melhus kommune, 12.11.2018
Mikal Kvaal
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Komite for teknikk og miljø

15.11.2018

Melhus rådhus, møterom Einar Tambarskjelve 2.etg

10:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Mulig inhabilitet meldes inn så snart som mulig.

Orienteringer fra rådmannen
15 min
15 min
5 min

Den økologiske tilstanden i nedre del av Loddbekken v/ Jan Henrik Dahl
Informasjon om Kregnesbakkan v/Caroline Mevik
Hoppekreps i Benna v/ Jakob Leon Storrø

Saksliste
PS 60/18

18/5839

Åpent

Delegerte vedtak tom 08.11.2018

PS 61/18

18/5839

Åpent

Refererte journalposter tom 08.11.2018

PS 62/18

18/5077

Åpent

Fv. 6586 Lundadalsvegen - Sanering av vegbelysning

PS 63/18

17/2920

Åpent

Sikringskjøring - Lundamo skole Ludvik Midtlyng

PS 64/18

17/2922

Åpent

Sikringskjøring - Lundamo skole Magnus Wolden

PS 65/18

17/3533

Åpent

Sikringskjøring - Lundamo skole Silje Wolden

PS 66/18

18/4521

Åpent

Sikringskjøring - Flå skole Alexander L. Rønne

PS 67/18

18/4723

Åpent

Sikringskjøring - Hovin skole Mathea S. Grip

PS 68/18

18/4724
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Åpent

Sikringskjøring - Hovin skole Hannah S. Grip

PS 69/18

18/5633

Åpent

RETNINGSLINJER FOR SIKRINGSTILTAK/SIKRINGSKJØRING FOR GRUNNSKOLEN I
MELHUS KOMMUNE Revidering november 2018

PS 70/18

18/5667

Åpent

BROSTEIN I MILJØGATA I MELHUS SENTRUM

PS 71/18

18/5003

Åpent

Budsjett 2019/ Økonomi- og handlingsplan 2019-2022

Melhus kommune, 08.11.2018
Mikal Kvaal
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Komite for helse og omsorg

14.11.2018

Melhus rådhus, Formannskapssalen

09:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Mulig inhabilitet meldes inn så snart som mulig.

Orientering
09:00 – 10:00

Helseplattformen ved Tor Erling Evjen, prosjektleder opsjonskommuner

Saksliste
PS 35/18

18/5827

Åpent

Refererte journalposter - Møte i Komite for helse og omsorg den 14.11.2018

PS 36/18

18/5003

Åpent

Budsjett 2019/ Økonomi- og handlingsplan 2019-2022

PS 37/18

18/979

Åpent

Ny organisering av helse- og velferdstjenestene

PS 38/18

18/5816

Åpent

Ruspolitisk handlingsplan

12:00

Lunsj på Buen helse og omsorgssenter

12:30

Informasjon om prosjekt 2017-2018 innen forebyggende hjemmebesøk og
hverdagsrehabilitering ved Aina Næprud og Frøydis Elstad
på møterom Jerven, Buen helse og omsorgssenter
Omvisning i lokalene til ergo- og fysioterapitjenesten

Melhus kommune, 07.11.2018
Anna Lina Mørreaunet Holm
møteleder

Ann Karin Viggen
møtesekretær
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Møteinnkalling
Komite for oppvekst og kultur

14.11.2018

Melhus rådhus, Kommunestyresalen

09:00 - 00:00

Forfall meldes til telefon 72 85 80 00 eller servicesenteret@melhus.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Før møtet:
Svar på spørsmål vedrørende helsesøstersituasjonen
Orientering om prosjektet Måltid i skolen
Etter møtet:
Workshop for Sagauka sammen med styringsgruppa

Saksliste
PS 28/18
Åpent

18/5830
Refererte journalposter i møte i Komite for oppvekst og kultur den 14.11.2018

PS 29/18
Åpent

18/5830
Delegerte saker i møte i Komite for oppvekst og kultur den 14.11.2018

PS 30/18
Åpent

18/5760
RAMMEPLAN FOR KULTURSKOLEN - MANGFOLD OG FORDYPNING

PS 31/18
Åpent

18/5765
IDRETTSPLAN 2015-2019 - ENKEL JUSTERING OG VIDEREFØRING

PS 32/18
Åpent

18/5769
SPILLEMIDLER 2018 - PRIORITERING AV SØKNADER

PS 33/18
Åpent

18/5003
Budsjett 2019/ Økonomi- og handlingsplan 2019-2022

PS 34/18
Åpent

18/5755
Ny Gimse skole og idrettshaller - kravspesifikasjon - enterpriseform og juryering

Melhus kommune, 07.11.2018

Einar Gimse-Syrstad
møteleder

Magnhild Nordbø
møtesekretær
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Forslag til møteplan for 1. halvår 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
46/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/113 - 31
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2019:
Januar Februar Mars
April
Mai
Juni
Kontrollutvalget
25.
6.
3.
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg
nødvendig.
Saksutredning
For å kunne planlegge å gjennomføre kontroll- og tilsynsarbeidet på en best mulig måte er
det nødvendig å fastsette en møteplan for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets møter vil
fungere som milepæler, både for gjennomføring og presentasjon av revisjonsarbeid for
kontrollutvalget, og for oppgaver som er sterkere knyttet til kontrollutvalgets egen virksomhet.
Kontrollutvalget kan i tilknytning til saken diskutere tema for de enkelte møter, dersom det er
ønskelig. Sekretariatet har ut fra erfaringer fra tidligere år, samt lovpålagte oppgaver, lagt inn
noen foreløpige stikkord.
I budsjettet for 2019 har kontrollutvalget budsjettert med å gjennomføre 6 møter i 2019, og
det er naturlig å avvikle 3 på våren og 3 på høsten. Kontrollutvalgets møteplan er tilpasset
møteplanen for kommunestyret.
Utvalget kan løpende gjennom året, vurdere om det er behov for endringer.
Med bakgrunn i forventninger om saker så langt så kan følgende møteplan antydes for 1.
halvår 2019:
Januar Februar
Mars
April
Mai
Juni
Kommunestyret
29.
5.
2.
14.
18.
Formannskapet
8. 22.
5. 26.
12. 26.
30.
7. 21.
4. 25.
Kontrollutvalget
25.
6.
3.
25. februar 2019
På møte i februar vil kontrollutvalgets årsmelding for kontroll- og tilsynsfunksjonen i 2018
legges frem. Andre aktuelle saker er en ny orientering fra rådmannen om oppfølging av
kommunestyrets vedtak etter forvaltningsrevisjon av skolehelsetjenesten.
6. mai 2019
I henhold til forskrift om revisjon skal revisor avgi sin revisjonsberetning innen 15. april, så
fremt årsregnskapet er rettidig avlagt. I så fall vil behandlingen av årsregnskapet, med
avgivelse av kontrollutvalgets uttalelse bli en viktig sak på møtet i mai.
Videre vil rådmannens tilbakemelding/orientering om oppfølging av kommunestyrets vedtak
etter forvaltningsrevisjon på håndtering av habilitet i folkevalgte organ være en viktig sak i
mai.
3. juni 2019
For å følge opp tilsynsarbeidet og for å planlegge resten av året, vil det være hensiktsmessig
å avvikle et møte før sommeren. Forvaltningsrevisjonsrapport på innbyggerkommunikasjon,
samt økonomi- og kostnadsstyring vil mest sannsynlig være ferdig og klar for behandling i
kontrollutvalget. Andre aktuelle saker er møteplan for 2. halvår 2019 og eventuelle innspill til
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planleggingen av den finansielle revisjonen av Melhus kommune.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget avvikler 3 møter 1. halvår 2019.
Forslag til møteplan fremgår av kontrollutvalgssekretariatets innstilling.
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
47/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/523 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Mange barnehager har for få voksne
Inhabilitet, støtteordninger og særegne forhold
Møter i lovens gråsone
341 kommuner hadde i 2017 et tilbud om helsestasjon for ungdom
NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2019
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
1. En rekke norske barnehager har for få voksne og pedagoger i forhold til antall barn.
2. Kan man som kommunestyremedlem stemme for en tilskuddsordning som man senere
kan søke på, eller er man inhabil?
3. Kan partienes gruppeledere samles til møte bak lukkede dører for å diskutere en sak de
samtidig behandler i kommunestyret?
4. Tidligere har man ikke hatt noen oversikt over antall kommuner som har et tilbud om
helsestasjon for ungdom, men fra og med 2017 har man fått denne oversikten via
kommunens rapportering til KOSTRA
5. Invitasjon til NKRFs kontrollutvalgskonferanse 2019 på Gardermoen.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.
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Rapport: Mange barnehager har for få voksne
En rekke norske barnehager har for få voksne og pedagoger i forhold til antallet barn,
ifølge tall fra 2017. – Ikke godt nok, sier Utdanningsforbundet.
Kommunal rapport 22.oktober 2018
1. august i år trådte regjeringens nye bemanningsnorm for barnehagene i kraft. Den
krever én ansatt per tre småbarn eller seks store barn.
Rapporten, som Klassekampen siterer, er bestilt av Utdanningsforbundet fra
konsulentselskapet Rambøll. Et representativt utvalg barnehager er spurt, med 2.261
observasjoner.
Tallene er fra 2017 – altså før den nye normen trådte i kraft. Men
Utdanningsforbundets nestleder Hege Valås mener tallene i rapporten trolig stemmer
med dagens bilde.
I rapporten går det fram at i 51 prosent av observasjonene var det mer enn tre barn
per ansatt i småbarnsgrupper, og i 31 prosent av tilfellene var det mer enn seks barn
per voksen i storbarnsgrupper. I tillegg var det i en av fem observasjoner ikke
pedagogisk personale til stede.
Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) påpeker overfor NTB at tallene fra
undersøkelsen er fra 2017 og at den nye normen først ble innført for tre måneder
siden.
– Barnehagene har ett år på seg til å innfri kravet til bemanning, sier hun.
Til Klassekampen sier Sjøberg at bemanningsnormen vil gi flere ansatte i barnehager
med lav bemanning.
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Inhabilitet, støtteordninger og særegne forhold
Kommunal Rapport 5.11 2018

Kan jeg som kommunestyremedlem stemme for en tilskuddsordning som jeg selv senere kan søke på,
eller er jeg inhabil?
SPØRSMÅL: En kommune tilbyr kommunalt tilskudd til bønder som har vært rammet av tørke i
sommer. Bøndene må søke og dokumentere tap. Når kommunestyret skal vedta denne ordningen, er
da alle bønder som sitter i kommunestyret og kan søke på tilskudd fra denne ordningen, inhabile?
Hvis ja, gjelder det også dem som har barn eller foreldre, søsken eller svigerforeldre som er bønder og
kan søke på ordningen.
SVAR: Her er det to ulike mulige grunner for inhabilitet som må vurderes.
Det første er om noen av medlemmene i kommunestyret er «part» i saken. I så fall er man uten videre
inhabil etter bestemmelsen i forvaltningsloven § 6 første avsnitt, bokstav a. Begrepet «part» er definert
i lovens § 2, første avsnitt, bokstav e som «person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken
ellers direkte gjelder». Her er det tale om et generelt vedtak om å etablere en støtteordning etter
søknad fra den enkelte, og da er ingen part så langt. Det blir de først når de søker.
Neste spørsmål blir så om det at et medlem er sannsynlig eller mulig søker om slikt tilskudd, blir
inhabil etter bestemmelsen i § 6 andre avsnitt, fordi dette må anses som «særegne forhold … som er
egnet til å svekke tilliten til hans upartiskhet». Her sies det også at «blant annet skal legges vekt på
om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for ham selv eller noen som han
har nær personlig tilknytning til». «Nær personlig tilknytning» må da forstås på samme måte som der
det er spørsmål om noen selv er inhabil av denne grunn, altså i første rekke nærmeste slekt, samt
svoger/svigerinne. Dette kan tilsi at et medlem som er aktuell søker om slikt tilskudd, eller som har
nær personlig tilknytning til noen som vil kunne søke, vil være inhabil. Forutsetningen er imidlertid at
det er tale om «særegne forhold», noe som må forstås som at dette medlemmet av den grunn står i en
særstilling og ikke bare er en av en stor krets personer som vil kunne få fordeler av vedtaket. Det er
mao. ikke slik at alle som eier fast eiendom blir inhabile når man fastsetter satsene for eiendomsskatt,
eller alle som bor i en bydel blir inhabile når det skal anlegges en ny vei som vil gi vesentlig bedre
adkomst dit hun bor.
Her vil det derfor måtte foretas en helt konkret skjønnsmessig vurdering av om den interesse et
medlem har i saken, er så «særegen» at hun blir inhabil. Hvis et stort antall eiendommer er rammet av
tørke, vil det antagelig ikke foreligge inhabilitet. Hvis det bare er et fåtall eiendommer som det kan
være aktuelt å gi slikt tilskudd til, vil eierne og nærstående derimot antagelig være inhabile. Hvor
streng vi skal være her, vil i praksis også avhenge av hvor store tilskuddsbeløp det kan bli tale om.
Her kan det være nyttig å få en juridisk vurdering av de aktuelle medlemmenes forhold i forkant av det
møtet dette skal behandles. Hvis spørsmålet først oppstår under møtet, må man vurdere om saken
bør utsettes for å få avklart dette. En utvei kan også være at det medlemmet spørsmålet gjelder, ber
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om og får fritak fra å delta ved behandlingen av saken av «vektige personlige grunner», etter regelen i
kommuneloven § 40 nr. 4 om dette.
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Møter i lovens gråsone
Kommunal Rapport 12.11 2018

Kan partienes gruppeledere samles til møte bak lukkede dører for å diskutere en sak de
samtidig behandler i kommunestyret?
Politiske forhandlingsmøter mellom representanter for ulike partigrupper faller normalt
utenfor det som omtales som møter i kommunelovens forstand, forklarer Jan Fridthjof Bernt.
Foto: Magnus Knutsen Bjørke
SPØRSMÅL: Under kommunestyrets behandling av en sak ba lederen for et av partiene om
gruppemøte – og fikk innvilget dette – før kommunestyret fortsatte behandlingen av saken. I
stedet for gruppemøte i dette partiet, ble det imidlertid organisert et «gruppeledermøte» ved
at alle gruppelederne forlot kommunestyresalen og gikk inn på et lukket rom og diskuterte
saken. Et menig medlem som ikke fikk delta i dette møtet, protesterte og fremholdt at her
måtte man følge de ordinære reglene om møter i folkevalgte organer og holde dette klart
atskilt fra kommunestyrets egen saksbehandling.
Er det lovlig å holde slike lukkede møter på denne måten underveis i kommunestyrets
saksbehandling? Vil det bli ryddet opp i dette i den nye kommuneloven?
SVAR: Her er vi klart nok i en gråsone. Gruppemøter i det enkelte parti faller utenfor loven,
og det samme gjør som alminnelig utgangspunkt politiske forhandlingsmøter mellom
representanter for ulike partigrupper. Når man holder møte der representanter fra alle partier
deltar, blir dette likevel vanskeligere. Det kan oppfattes som etablering av en type rådgivende
underutvalg der man langt på vei avgjør realiteten i saken.
Jeg vi likevel holde fast ved at det avgjørende her er skillet mellom politiske forhandlinger og
kommunal saksbehandling, slik at et møte bare er et møte i kommunelovens forstand der det
så å si har «kommunens stempel» på seg, fordi det initieres eller holdes med medvirkning av
administrasjon eller ordfører. Jeg vil derfor tro at en slik samling for «politisk hestehandel» vil
falle utenfor loven så lenge ikke kommunens eget apparat – ordfører eller noen fra
administrasjonen – er involvert.
Kommuneloven 2018 definerer antakelig slike møter som klart utenfor loven, se den
uttømmende oppramsingen av folkevalgte organer i § 5–1 og av andre kommunale organer i
§ 5–2.
Hvorvidt en slik fremgangsmåte er ønskelig, eller egnet til å svekke tilliten til de politiske
beslutningsprosessene, er det i siste hånd velgerne som må ta stilling til.
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341 kommuner hadde i 2017 et tilbud om helsestasjon for ungdom
(HFU)
Helsedirektoratet 13.11.2018

Alle ungdommer bør ha gratis tilgang til helsetjenester. For første gang foreligger en oversikt
over antall kommuner som har et HFU-tilbud for ungdom.
– Regjeringen har de siste årene gitt nær en milliard kroner i frie inntekter og tilskudd årlig for
å styrke og utvikle helsestasjons- og skolehelsetjenesten, inkludert helsestasjon for ungdom
(HFU), sier Ellen Margrete Carlsen, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet. Det forteller noe
om både vilje til satsing og om behov for tjenestene der ute.
Tidligere har vi ikke hatt oversikt over antall kommuner som har et tilbud om HFU, men fra og
med 2017 har vi fått denne oversikten via kommunens rapportering til KOSTRA (KommuneStat-Rapportering).
Tallene for 2017 viser at 341 kommuner har et HFU-tilbud. Av disse var det 35 kommuner
som ikke hadde tilbudet i egen kommune, men i samarbeid med en eller flere andre
kommuner. I 2017 var det 85 kommuner som ikke hadde et tilbud om HFU.
Alle ungdommer bør ha et kommunalt helsestasjonstilbud (HFU). Monitoreringen vi nå har
fått på plass gir en mulighet til å kunne følge med på utviklingen av dette helsetilbudet til
ungdommer, sier Carlsen.

Vedlegg: oversikt over kommuner som Konsek Trøndelag IKS er sekretariat for.
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Helsedirektoratet, 13. november 2018.
Kilde: KOSTRA, SSB.

Kommuner som har HFU
Kommunenr
1612
1617
1620
1622
1636

1657

Kommunenavn
Hemne kommune
Hitra kommune
Frøya kommune
Agdenes kommune
Meldal kommune
Orkdal kommune
Midtre Gauldal kommune
Melhus kommune
Skaun kommune

1662

Klæbu kommune

1663
1664
1665
1702
1703
1711
1714
1717
1719
1721
1736
1738
1740
1742
1743
1751
1756

Malvik kommune
Selbu kommune
Tydal kommune
Steinkjer kommune
Namsos kommune
Meråker kommune
Stjørdal kommune
Frosta kommune
Levanger kommune
Verdal kommune
Snåsa kommune
Lierne kommune
Namsskogan kommune
Grong kommune
Høylandet kommune
Nærøy kommune
Inderøy kommune

1638
1648
1653

Kommuner som ikke har HFU, men
har et samarbeid med andre
kommuner
Kommunenr
1725
1739
1749

Kommunenavn
Namdalseid kommune
Røyrvik kommune
Flatanger kommune

Kommuner som ikke har HFU og
heller ikke samarbeider med andre
kommuner om et tilbud
Kommunenr
1613
1724
1744
1748
1755
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Kommunenavn
Snillfjord kommune
Verran kommune
Overhalla kommune
Fosnes kommune
Leka kommune

133

134

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.12.2018

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/523 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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Saknr
48/18

Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
03.12.2018

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/523 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 03.12.2018, godkjennes.
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Saknr
49/18

