Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Melhus kommune
Arkivsak:

18/347

Møtedato/tid:

10.09.2018 Kl 14:00

Møtested:

Rådhuset, Formannskapssalen

Møtedeltakere:
Aud H. Kvalvik, leder
Eirik Grøset Sund, nestleder
Morten Wehn
Ola Edvin Vie, vara for Bodsberg
Forfall:
Sidsel Bodsberg
Anne Marte Høgsnes
Noralf Pallin Brekken, vara for Høgsnes
Andre møtende:
Hans Petter Øien Kvam, Melhus Utviklingsarena AS
Gunnar Krogstad, ordfører
Komiteledere og gruppeledere
Katrine Lereggen, rådmann
Seksjonsledere/virksomhetsledere
Hovedtillitsvalgte
Merete Montero og Anna Ølnes, Revisjon Midt-Norge SA
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Kopi: Varamedlemmer til orientering, Ordfører, Rådmann, Revisjon Midt-Norge SA

Møtet er lagt opp som følger:
14:00-14:30 Melhus Utviklingsarena AS
14:30-14:45 Hovedverneombud og hovedtillitsvalgte
14:45-15:30 Ordfører, varaordfører, komiteledere og gruppeledere
15:30-15:45 Rådmann med seksjonsledere/virksomhetsledere
Pause
16:00 Sak 24-31

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 03.09.2018
Aud H. Kvalvik (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Eva J. Bekkavik
rådgiver, Konsek Trøndelag
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Sakliste
Saksnr.
22/18
23/18
24/18
25/18
26/18
27/18
28/18
29/18
30/18
31/18

Sakstittel
Melhus Utviklingsarena AS - orientering til kontrollutvalget
Gjennomgang av fokusområder i Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018
Forvaltningsrevisjonsrapport håndtering av habilitet i folkevalgte organ - ny
rapport
Bestilling av forvaltningsrevisjon
Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
Budsjettkontroll pr. 20.08.2018
Forslag til økonomiplan 2019 -2022 med budsjett for 2019 for kontrollutvalget
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
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Melhus Utviklingsarena AS - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
22/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 037, TI - &30
Arkivsaknr
16/98 - 10
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Invitasjon til kontrollutvalgets møte 11. juni 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
Melhus Utviklingsarena AS (tidl. Melhus Næringsareal AS).
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 14.05.2018 invitert Melhus Utviklingsarena AS til
kontrollutvalgets møte 11.06.2018.
Kontrollutvalget ba om en orientering vedr. status etter sammenslåing, hvilke utfordringer
selskapet har i årene fremover, samt strategier for de neste 5 årene.
Melhus Utviklingsarena AS meldte tilbake om at de hadde styremøte 11. juni og ba om å få
orientere på et senere møte. På bakgrunn av dette så ble det avtalt at orienteringen skulle
gis på kontrollutvalgets første møte høsten 2018.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til Melhus Utviklingsarena AS 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.: 16/98-9
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 14.05.2018

Melhus Næringsareal AS
Rådhusveien
7224 MELHUS

Invitasjon til kontrollutvalgets møte 11. juni 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 Melhus Næringsareal AS til sitt møte
11. juni 2018.
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra Melhus Næringsareal AS om status etter
sammenslåing, hvilke utfordringer ser selskapet at de har i årene fremover, samt strategier
for de neste 5 årene.
Kontrollutvalget har berammet sitt møte til mandag 11.06.2018 kl. 14:00 på rådhuset,
Formannskapssalen i 2.etg. Hvis ønskelig så vil orienteringen fra Melhus Næringsareal AS bli
lagt til starten av møtet.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Eva J. Bekkavik
rådgiver

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

Gjennomgang av fokusområder i Plan for forvaltningsrevisjon 20162018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
23/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &30
Arkivsaknr
16/22 - 16
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar med seg innspill som er fremkommet i møtet.
Innspillene og kontrollutvalgets egne vurderinger legges til grunn for bestilling av
forvaltningsrevisjon høsten 2018.
Vedlegg
Revidert plan for forvaltningsrevsjon 2016-2018
Saksutredning
For å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag for valg av fokusområde av de gjenværende
fokusområdene i planfor forvaltnignsrevisjon 2016-2018, så har kontrollutvalget invitert
politisk nivå, administrasjon, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud til utvalgets møte for å
få innspill på hvilke områder det er risiko for at kommunen ikke når sine målsettinger, ikke
oppfyller lovkravene eller utnytter ressursene dårlig.
Følgende fokusområder er prioritert i revidert plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018:
1. Habilitet (er allerede bestilt)
2. Skoleskyss
3. Sykefravær
4. Ulovlighetsoppfølging
I tillegg er følgende områder foreslått som aktuelle for forvaltningsrevisjon, men ikke prioritert
i planen:
• Legetjeneste i institusjon
• Samhandlingsreformen
• Kjøkkendrift
Melhus komune har igjen 129 timer til forvaltningsrevisjon på sitt budsjett for 2018, for å få
brukt disse timene i inneværende år så er det viktig at kontrollutvalget får sendt over en
bestilling til revisjonen så snart som mulig.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting av hvilke fokusområder som
er aktuelle for bestilling høsten 2018.
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REVIDERT PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON
2016-2018

Melhus kommune
Vedtatt i kommunestyre, sak 88/17
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Om forvaltningsrevisjon
I henhold til kommuneloven § 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at
kommunens eller fylkeskommunens regnskaper blir revidert på en betryggende
måte. Kontrollutvalget skal videre påse at det føres kontroll med at den
økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og
vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,
produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller
fylkestingets vedtak og forutsetninger
Dette innebærer et ansvar for kontrollutvalgene, for at følgende oppgaver utføres:
o regnskapsrevisjon
o forvaltningsrevisjon
o selskapskontroll
Forvaltningsrevisjonens innhold er utdypet i forskrift om revisjon § 7 første ledd:
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av
økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets
eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om
a)
forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger,
b)
forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til
målene som er satt på området,
c)
regelverket etterleves,
d)
forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
e)
beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer
samsvarer med offentlige utredningskrav
f)
resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller
fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten
er nådd.
Forvaltningsrevisjonen er med andre ord et viktig verktøy for Melhus kommunes øverste
politiske organ for å føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de
resultater som oppnås.

Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon
Kommunestyret er oppdragsgiver for forvaltningsrevisjonen. For å sikre at den revisjonen
som utføres er i tråd med kommunestyrets ønsker og behov, skal det ifølge
kontrollutvalgsforskriften § 10 vedtas en egen plan for forvaltningsrevisjon, hvor det
angis prioriteringer for forvaltningsrevisjon i en gitt periode:
§ 10. Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen
av året etter at kommunestyret eller fylkestinget er konstituert, utarbeide en plan
for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen vedtas av kommunestyret eller
fylkestinget selv som kan delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i
planperioden.
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eller
fylkeskommunens virksomhet ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger, med sikte
på å identifisere behovet for forvaltningsrevisjon på de ulike sektorer og
virksomheter.
Denne planen er utarbeidet for perioden 2016-2018. Planen er basert på dokumentet
overordnet analyse, utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS i 2016.

Gjennomføring av forvaltningsrevisjon
Melhus kommunes revisor er Revisjon Midt-Norge IKS. De vil stå for den praktiske
utføringen av forvaltningsrevisjonsprosjektene. Prosjektene utføres i tråd med
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kommuneloven § 78, forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner og RSK 001
Standard for forvaltningsrevisjon vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund.
Kontrollutvalget vedtar med bakgrunn i planen konkrete bestillinger av det enkelte
prosjekt. Dersom det over tid oppstår forhold, f.eks. endringer i risikovurderinger, som
gjør at prioriterte fokusområder blir uaktuelle, gis kontrollutvalget anledning til å fravike
planen og prioritere et annet fokusområde i vedtatt plan.

Prioriterte områder i planperioden
Her angis prioriterte områder for forvaltningsrevisjon, med forslag til mulig innretning på
prosjektene.
Prosjektene er vurdert på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderingene i den
overordnede analysen.
Fra opprinnelig plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 så har mobbing og
skolehelsetjenesten vært gjenstand for forvaltningsrevisjon.
Forvaltningsrevisjon vedr. mobbing ble behandlet av kommunestyret 4. april 2017 i sak
24/17. Rådmannen har gitt kontrollutvalget en orientering om gjennomføringen av
kommunestyrets vedtak. Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak i sak 24/17 som
fulgt opp.
Forvaltningsrevisjon med fokus på skolehelsetjenesten i Melhus kommune ble behandlet
av kommunestyret 20. juni 2017 i sak 49/17.
Kommunestyret ba i sitt vedtak om at rådmannen skulle gi kontrollutvalget skriftlig
tilbakemelding om hvordan anbefalingene som ble gitt i rapporten er fulgt opp.
Tilbakemeldingen til kontrollutvalget skal gis innen utgangen av 2017. Kontrollutvalget vil
få fremlagt rådmannens tilbakemelding på sitt første møte i 2018.
I revidert plan for forvaltningsrevisjon 2016-2018 er det prioritert totalt 4 prosjekter. Det
er i prioriteringene også tatt hensyn til at det er ønskelig med en viss fordeling mellom
ulike områder av kommunens virksomhet og at man prioriterer noen områder der det har
vært gjennomført lite forvaltningsrevisjon i tidligere år. Videre er det tatt hensyn til
hvorvidt forvaltningsrevisjon anses å være et godt virkemiddel til å forbedre kvaliteten
på området.
Utdypingene av innretning må ses på som eksempler på muligheter, ikke et bindende
forslag til gjennomføring av prosjektene.
Område
1. Habilitet
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.
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2. Skoleskyss
Skoleelever som ikke kan reise med den ordinære skoleskyssen på grunn av
midlertidig skade eller sykdom har rett til spesielt tilrettelagt skoleskyss. For
elever i grunnskolen er det kommunen som fatter vedtak om tilrettelagt
skoleskyss. Det må utvises skjønn i saksbehandlingen, noe som medfører risiko
for at søkere behandles ulikt. Melhus kommune har utarbeidet retningslinjer for
sikringstiltak/sikringskjøring for grunnskolene.
Aktuelle innfallsvinkler er økonomiarbeid, håndtering av sensitive
personopplysninger og skjønnsutøvelse i saksbehandlingen.
3. Sykefravær
Melhus kommune har et mål om at totalt sykefravær ikke skal overstige 7%. En
forvaltningsrevisjon kan belyse ulike sider av rådmannens arbeid med å nå målet.
Mulige problemstillinger kan være om eventuelle tiltak virker som forutsatt og om
arbeidet er forankret i hele organisasjonen.
4. Ulovlighetsoppfølging
Kommunen skal føre tilsyn med byggesaker, samt forfølge overtredelser av
lovverket. Er Melhus kommunes tilsyn og ulovlighetsoppfølging tilfredsstillende?
Følgende områder foreslås som aktuelle for forvaltningsrevisjon, men er ikke prioritert i
planen. Dersom endringer i forutsetninger gjør noen av de ovennevnte prosjekter mindre
aktuelle å gjennomføre kan disse bli aktuelle for gjennomføring i perioden.
Område
Legetjeneste i institusjon
Mange beboere i sykehjem har et stort behov for helsehjelp i form av utredning
og diagnostikk, sykdomsovervåking, hjelp i akutte sykdomsfaser, behandling,
rehabilitering og pleie. Det finnes i dag ingen statlig norm eller sentralt måltall
som kommunene skal følge. Alle kommunene skal ha egne lokale normer for
legedekning på sykehjem.
Kommunens ledelse skal sørge for en tilstrekkelig legetjeneste, mens det daglige
ansvaret for legetjenesten er lagt til virksomhetsleder for sykehjemmet.
Melhus kommune har lav legedekning i institusjonene, en forvaltningsrevisjon
kan derfor gi en vurdering av om legetjenesten sikrer beboerne nødvendig
legetilsyn.
Samhandlingsreformen
Gjennom samhandlingsreformen får kommunene ansvar for pasienter med mer
komplekse sykdomstilstander enn tidligere. Det vil være interessant å få en
vurdering av hva kommunen gjør for å sikre tilstrekkelig og riktig
fagkompetansefor å håndtere de endrede oppgavene. Det vil også være
interessant å få en vurdering av samarbeid og informasjonsflyt mellom
kommunen og St. Olavs hospital, håndtering av utskrivningsklare pasienter og
eventuelle effekter for kort- og langtidsplassene ved sykehjemmene.
Kjøkkendrift
Det er store ulikheter i drift, tilbud og økonomi når det gjelder kjøkkendrift ved
sykehjemmene i Melhus kommune. Kjøkkendrift er etablert på Buen, Flå og
Hølonda, disse er selvstendige økonomiske enheter. Her kan det være aktuelt å
se på organisering, kvalitet, kundegrunnlag, tilbud, økonomi og logistikk og om
dette er i tråd med kommunestyrets vedtak og forutsetninger.

Oppfølging og rapportering
I tråd med forskrift om revisjon § 8 skal revisor rapportere fortløpende til kontrollutvalget
om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon. Videre er kontrollutvalget tillagt
ansvar for å rapportere om sitt arbeid til kommunestyret. Kontrollutvalget legger normalt
rapport for det enkelte prosjekt fortløpende frem for kommunestyret.
Oppfølging av prosjektene i etterkant rapporteres samlet ved slutten av valgperioden.
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Forvaltningsrevisjonsrapport håndtering av habilitet i folkevalgte
organ - ny rapport
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
24/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
17/111 - 11
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
15.02.2019.

Vedlegg
Oversendelse av korrigert rapport
Forvaltningsrevisjonsrapport Håndtering av habilitet i folkevalgte organ - korrigert rapport
Saksutredning
Kontrollutvalget har i sin vurdering av risiko og vesentlighet i Melhus kommune vurdert
håndtering av habilitet som et viktig område å se nærmere på i 2018.
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.
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 har levert ny korrigert rapport 31.08.2018.
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.
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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 ?
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 fås
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 de 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
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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.
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.
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
Kontrollutvalgets sekretariat anser forvaltningsrevisjonsrapport Håndtering av habilitet i
folkevalgte organ, for å gi 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.
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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.
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.
Dette er en korrigert versjon av rapporten.

Trondheim, 31.08.2018

Anna Ølnes

Merete Montero

Oppdragsansvarlig revisor

Prosjektmedarbeider

1

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. § 7

2

Norges Kommunerevisorforbund, www.nkrf.no

2
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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 fås kontakt med jurist eller Fylkesmannen.

3
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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 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 de 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.
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.

4
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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

5
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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
8
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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
9
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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 ønskte 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.

10
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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 av 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
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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
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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 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 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 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 om 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, 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 og
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
inhabil. 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 inhabil. 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 inhabil. 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 brudd, 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 hun er ektefelle med 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 å ikke 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
inhabil 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

27

40

Undersøkelse av habilitet - Melhus kommune

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

29.05.2018

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 tredde ut av vervet når han ble ordfører.
Ifølge styrevervregisteret sitter ikke rådmannen i styrer i kommunale selskaper.
Ved valg til politiske utvalg bør en 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
å ikke 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
28

41

Undersøkelse av habilitet - Melhus kommune

29.05.2018

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 inhabil 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.

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.
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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

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

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.
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Revisor har videre vurdert praksis rundt hvem som har deltatt i habilitetsavgjørelsen. Revisors vurdering 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. Revisors
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.
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 å ikke 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.
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Revisor vil bemerke at det ikke fremgår begrunnelse og hjemmel for avgjørelser der representanter er erklært
inhabil. 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, og 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.
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.
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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 AS6 og Uno AS7. 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 betryggelse 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
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.

6

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

7

https://www.proff.no/roller/uno-as/ler/eiendomshandel-og-utleie/IGAZH3R10MV/
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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 fås 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 de 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.
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
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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.

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

-

Leder for komite for helse og omsorg

-

Tidligere leder for komite for oppvekst og kultur

-

Leder for komite for teknikk og miljø

-

Opposisjonsleder
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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 vern, 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 i 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.
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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3
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29.05.2018

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
•
•
•
•
•
•
•
•

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 3.2.6: Korrigert navn og rolle for kommunestyrerepresentant.
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
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Bestilling av forvaltningsrevisjon
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
25/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/254 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2018 og bestiller en
forvaltningsrevisjon med fokus på …………… i Melhus kommune.
Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for levering av endelig rapport legges frem for
kontrollutvalget på utvalgets møte 05.11.2018.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
Saksutredning
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av revidert plan for
forvaltningsrevisjon for 2016 – 2018, lagt premissene for forvaltningsrevisjonsarbeidet ut
2018.
For å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag for valg av fokusområde av de gjenværende
fokusområdene i planen, så har kontrollutvalget, øvrig politisk nivå, administrasjon,
hovedtillitsvalgte diskutert hvilke områder det er risiko for at kommunen ikke når sine
målsettinger, ikke oppfyller lovkravene eller utnytter ressursene dårlig.
Melhus kommune har igjen 129 timer til forvaltningsrevisjon i 2018, for å få til en
forvaltningsrevisjon som kan gå litt i dybden så anbefaler kontrollutvalgets sekretariat at det
også brukes budsjetterte forvaltningsrevisjonstimer for 2019.
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av hvilket
fokusområde kontrollutvalget mener bør settes i bestilling, samt at utvalget må drøfte og
fastsette mulige problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen.
Revisjon Midt-Norge SA vil være tilstede under kontrollutvalgets behandling av saken.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting og fastsetting av
fokusområde, samt problemstillinger som skal legges til grunn for bestillingen.
Prosjektplan med ressursramme og tidspunkt for levering av endelig rapport legges frem for
kontrollutvalget på utvalgets møte 05.11.2018.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
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Oppfølging av politiske vedtak i Melhus kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
26/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/86 - 4
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 19.06.2018
Formannskapet 28.08.2018
Formannskapet 14.08.2018
Formannskapet 26.06.2018
Formannskapet 19.06.2018
Komite for helse og omsorg 05.09.2018
Komite for teknikk og miljø 06.09.2018
Komite for teknikk og miljø 14.06.2018
Komite for oppvekst og kultur 05.09.2018
Komite for oppvekst og kultur 13.06.2018
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 11.06.2018. Kontrollutvalgets
sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.
Kontrollutvalget har fordelt oppfølging av utvalgene på følgende måte:
Kommunestyret samt oppslag i lokalpressen: Eirik
Formannskapet: Aud
Komite for teknikk og miljø: Morten
Komite for helse og omsorg: Sidsel (Ola Edvin)
Komite for oppvekst og helse: 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.
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Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av utvalgenes vedtak. Saker som er
satt til særskilt oppfølging fremgår av vedlegget.
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Saker for videre oppfølging:
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 01.06.2018 – 03.09.2018, foreslår
kontrollutvalget at følgende saker videreføres til oppfølging:

Kontrollutvalget i Melhus kommune – saker til oppfølging pr. 03.09.2018:
Sak
KS
49/17

Tittel
Forvaltningsrevisjonsrapport
skolehelsetjenesten

Kommentar
1.

2.
3.

4.

Til oppfølging

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.

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

19.06.2018

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.
Orienteringer:
Kl.16.00-16.30 forvaltningsrapport habilitet , leder av kontrollutvalget og forvaltningsrevisor orienterer
Kl.17.30
Overrekkelse av Næringsprisen 2017 til Brødrene Flaarønning AS. Overrekkelsen skjer ved Buen
Bygdekafé.

Saksliste
PS 37/18

18/3682

Åpent

Delegerte vedtak tom 12.6.2018
Møte i Kommunestyret den 19.06.2018

PS 38/18

18/3632

Åpent

Kontrollutvalget - forvaltningsrevisjonsrapport habilitet

PS 39/18

17/4668

Åpent

Detaljregulering for E6 Kvål - Melhus sentrum, planid 2017016 - 2.gangsbehandling

PS 40/18

15/2734

Åpent

IKA Trøndelag IKS - endring av selskapsavtale

PS 41/18

18/1915

Åpent

Fastsettelse av valgdag - Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

PS 42/18

18/3404

Åpent

Tertialrapport 1/2018

Melhus kommune, 12.06.2018
Gunnar Krogstad
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

28.08.2018

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 83/18

18/4514

Åpent

Rapport delegerte vedtak tom 20.8.2018
Møte i Formannskapet den 28.08.2018

PS 84/18

18/4514

Åpent

Rapport refererte journalposter tom 20.8.2018
Møte i Formannskapet den 28.08.2018

PS 85/18

15/3422

Åpent

100/3 og 99/30 Detaljregulering Haugen- Resultat av meklingsmøte og beslutning
om videre behandling av saken Plan-ID 2016013

PS 86/18

16/3232

Åpent

1/1 Detaljregulering Stavsøra friluftsaktivitet - vurdering av innsigelse Plan-ID
2016018

PS 87/18

18/4180

Åpent

Høring - Strategi for næringsarealutvikling i Trondheimsregionen

PS 88/18

18/3443

Åpent

TV-aksjonen 2018 - Kirkens Bymisjon
Anmodning om kommunebidrag

Melhus kommune, 21.08.2018
Gunnar Krogstad
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

14.08.2018

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.

Orientering
Kl. 10.00

Plan og utvikling – status og utfordringer

Saksliste
PS 77/18

18/4297

Åpent

Delegerte vedtak tom 07.08.2018
Møte i Formannskapet den 14.08.2018

PS 78/18

18/4297

Åpent

Refererte journalposter tom 07.08.2018
Møte i Formannskapet den 14.08.2018

PS 79/18

16/7191

Åpent

Detaljregulering Gang/sykkelveg Hermanstad Plan-id 2017005 - 2. gangsbehandlingsluttbehandling

PS 80/18

18/159

Åpent

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt gnr/bnr 203/2

PS 81/18

18/1788

Åpent

Høring - Trøndelagsplanen 2018 - 2030

Melhus kommune, 07.08.2018
Gunnar Krogstad
ordfører

Ann Karin Viggen
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

26.06.2018

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 66/18

18/3781

Åpent

Delegerte vedtak tom 19.6.2018
Møte i Formannskapet den 26.6.2018

PS 67/18

18/3781

Åpent

Refererte journalposter tom 19.6.2018
Møte i Formannskapet den 26.06.2018

PS 68/18

18/738

Åpent

Klagebehandling - Dispensasjon fra Reguleringsplan for Sama hyttefelt gnr/bnr 265/1

PS 69/18

18/2588

Åpent

Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av boligtomt gnr/bnr 75/1

PS 70/18

16/1056

Åpent

Detaljregulering Udduvoll Vest plan-id 2016011 - 1. gangs behandling

PS 71/18

18/517

Åpent

Detaljplan Rønningstrøa Plan-id 2015001 - Reguleringsendring etter plan- og
bygningsloven § 12-14

PS 72/18

18/1806

Åpent

Søknad om dispensasjon fra LNF i kommuneplanens arealdel til bolig gnr/bnr 8/3 og
8/19

PS 73/18

18/2623

Åpent

Søknad om endring av bebyggelsesplan for Gravråksmoen område I/L6 og I/L8,
gnr/bnr 87/27,
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PS 74/18

16/758

Åpent

Utbyggingsavtale - Melhustunet

PS 75/18

18/3396

Åpent

Spyletoalett

PS 76/18

18/2997

Åpent

Høring - Delstrategi veg og handlingsprogram veg

Melhus kommune, 19.06.2018
Gunnar Krogstad
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Formannskapet

19.06.2018

Formannskapssalen, Melhus rådhus 2.etg

14:00

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 65/18

17/4668

Åpent

Detaljregulering for E6 Kvål - Melhus sentrum, planid 2017016 - 2.gangsbehandling

Melhus kommune, 14.06.2018
Gunnar Krogstad
ordfører

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Komite for helse og omsorg

05.09.2018

Melhus rådhus, Kommunestyresalen

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

Presentasjon av Regional utviklingsplan for Helse Midt-Norge 2019-2022,
ved seniorrådgiver Gunn Fredriksen, Helse Midt-Norge

Saksliste
PS 24/18

18/4721

Åpent

Refererte journalposter - Møte i Komite for helse og omsorg den 05.09.2018

PS 25/18

17/4972

Åpent

Tilleggsanmodning av flyktninger for 2018

PS 26/18

18/4162

Åpent

Plan for helsemessig og sosial beredskap

PS 27/18

18/985

Åpent

Habiliterings- og rehabiliteringsplan i Melhus kommune

PS 28/18

18/4646

Åpent

Orientering om prosjekt "Utvikling av koordinerende enhet"

PS 29/18

18/979

Åpent

Ny organisering av helse- og omsorgstjenestene - oppfølging av
organisasjonsgjennomgang

PS 30/18

18/4696

Åpent

Kommunebarometeret 2018

Melhus kommune, 29.08.2018
Anna Lina Mørreaunet Holm
møteleder

Ann Karin Viggen
møtesekretær
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Møteinnkalling
Komite for teknikk og miljø

06.09.2018

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
Restaurering av gytebekker v/ Torstein Rognes, Gaula Fiskeforvaltning
Status sikkerhetsplan v/ Knut Forsmark, Teknisk drift
Utfordringer på Teknisk drift v/ Jakob Leon Storrø, Teknisk drift

Saksliste
PS 36/18

18/4735

Åpent

Refererte journalposter tom 30.8.2018
Møte i Komite for teknikk og miljø den 06.09.2018

PS 37/18

18/4735

Åpent

Rapport delegerte vedtak tom 30.8.018
Møte i Komite for teknikk og miljø den 06.09.2018

PS 38/18

17/1173

Åpent

91/8 SJENERENDE STØY FRA TRENINGSSENTER, NY VURDERING AV TVANGSMULKT

PS 39/18

18/2676

Åpent

Vedtak om tvangsmulkt, gnr./nr. 69/2 deponi/planering

PS 40/18

13/7233

Åpent

120/1 Søknad om bygging av bru over Brunga og utsettelse av frist for ferdigstilling.
Seterveg/Flåmarka

PS 41/18

17/5303

Åpent

221/1 Deling av eiendommen Foss - tilleggsareal til 221/36 - klage fra Arvid O.
Gylland. Tilleggsareal til eiendommen 221/36.

PS 42/18

18/4709

Åpent

Opphør av kommunalt sommervedlikehold - veg nr. 98685
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PS 43/18

18/1878

Åpent

Sikringskjøring - Eid skole Jonas Ler

PS 44/18

18/2931

Åpent

Sikringskjøring - Hovin skole Aslak Krogstad

PS 45/18

18/3848

Åpent

Sikringskjøring - Gåsbakken skole Martin Nesset Husby

PS 46/18

18/3191

Åpent

Sikringskjøring - Flå skole Serine Birkeli Nielsen

PS 47/18

18/3495

Åpent

Sikringskjøring - Flå skole Isak Birkeli Nielsen

PS 48/18

18/4122

Åpent

Sikringskjøring - Flå skole Dina Ler

PS 49/18

18/4626

Åpent

Ny Gimse skole og idrettshaller

Melhus kommune, 30.08.2018
Mikal Kvaal
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær
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Møteinnkalling
Komite for teknikk og miljø

14.06.2018

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.

Kl. 09.30
Kl. 11.30

Befaring Hovin. Oppmøte foaje rådhuset for felles transport.
Møtestart Melhus rådhus 2. etg

Saksliste
PS 28/18

18/3619

Åpent

Delegerte vedtak tom 7/6/2018

PS 29/18

18/3619

Åpent

Refererte journalposter tom 7/6/2018

PS 30/18

18/2581

Åpent

Retningslinjer for snøskuterkjøring 2018-2022 - revidering

PS 31/18

17/3583

Åpent

Mølleråsen 4A og 6B - klage over tilbaketrekking av tilknytningstillatelse avløp

PS 32/18

18/593

Åpent

75/2 Konsesjon på erverv av fast eiendom.

PS 33/18

17/1084

Åpent

Klagebehandling - Nybygg - Forstøtningsmur gnr/bnr 100/73

PS 34/18

18/2997

Åpent

Høring - Delstrategi veg og handlingsprogram veg

PS 35/18

18/3404

Åpent

Tertialrapport 1/2018

FO 3/18

18/3257

Åpent

Interpellasjon - Hundeskit i bygda Komite for teknikk og miljl 14.06.2018
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Melhus kommune, 08.06.2018
Mikal Kvaal
møteleder

Mari Grongstad
møtesekretær

81

Møteinnkalling
Komite for oppvekst og kultur

05.09.2018

Melhus rådhus

09:00 - 00:00

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.

Før møtet blir det en orientering om skolemåltid ved Lundamo skole, ved rektor Reidar Johnsen.

Saksliste
PS 19/18

18/4728

Åpent

Refererte journalposter i Komite for oppvekst og kultur den 05.09.2018

PS 20/18

18/4626

Åpent

Ny Gimse skole og idrettshaller

PS 21/18

18/4646

Åpent

Orientering om prosjekt "Utvikling av koordinerende enhet"

PS 22/18

18/4685

Åpent

Stiftelsen Gamle Hovin, endring i styresammensetning

Melhus kommune, 29.08.2018
Einar Gimse-Syrstad
møteleder

Magnhild Nordbø
møtesekretær
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Møteinnkalling
Komite for oppvekst og kultur

13.06.2018

Melhus rådhus, Formannskapssalen

14:00 - 00:00

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

Før møtet blir det ekskursjon til Kimen kulturhus i Stjørdal. Avreise fra rådhuset kl. 09.00
Møtet starter med 2 orienteringer:
- Orientering om ny Gimse skole.
- Orientering om arbeidet med kulturplanen

Saksliste
PS 15/18
Åpent

18/3538
Møte i Komite for oppvekst og kultur den 13.06.2018

PS 16/18
Åpent

18/435
Godkjenning av Buan familiebarnehage - tidligere Brekkåsen familiebarnehage

PS 17/18
Åpent

18/3494
Temautredning Idretts- og friluftsanlegg ved Trondheimsfjorden fra Orkdal til Stjørdal

PS 18/18
Åpent

18/3404
Tertialrapport 1/2018

Melhus kommune, 06.06.2018

Einar Gimse-Syrstad
møteleder

Magnhild Nordbø
møtesekretær
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Budsjettkontroll pr. 20.08.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
27/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/113 - 27
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 20.08.2018 til orientering.
Vedlegg
Budsjettkontroll kontrollutvalget
Saksutredning
For å holde kontrollutvalget godt informert om sin økonomiske status legger sekretariatet
herved fram en økonomisk oversikt pr. 20.08.2018.
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Vedlegg
Ansvar: 10040

Konto
10804
10805
10806
10990
11001
11151
11400
11502
11600
11951

Tjeneste: 1002

Tekst
Funksj
Godtgjøring ledere
nemnder,råd, utv
100
Møtegodtgjørelse
100
Tapt arbeidfortjeneste
100
Arbeidsgiveravgift
100
Faglit., abonnem./tidsskr.
100
Kommunal Bevertning
100
Annonsering
100

Konferanser

100

Skyss og kostgodtgjørelse
Kontingenter

100
100

Kontrollutvalget

13750
13750

Revisjon Midt-Norge IKS
KonSek Midt-Norge IKS

Totalsum

110
110

Regnskap pr.
29.08.2018

*Budsjett
2018

17 086
11 748

24 000
32 000

4 066
2 125
1 102
551
14 577
2 974
8 000
62 229
795 332
185 400
1 042 961

7 896
10 000
2 000
4 000
20 000
3 000
3 000
105 896
1 193 000
370 800
1 669 696

Budsjett
forslag fra
kontrollutvalget

38 500
32 000
2 000
10 300
2 500
2 400
25 000
5 000
8 000
125 700
1 193 000
370 800
1 689 500

Til disp.

6 914
20 252
0
3 830
7 875
898
3 449
5 423
26
- 5 000
43 667
397 668
185 400
626 735

* Kontrollutvalgets budsjettforslag er redusert på følgende poster:
Godtgjørelse ledere
kr. 14 500
Tapt arb.fortjeneste
kr. 2 000
Arb.g.avgift
kr. 2 404
Kommunal bevertning
kr. 400
Kurs
kr. 5 000
Skyss og kostgodtgjørelse kr. 2 000
Kontingenter
kr. 5 000
Økning i forhold til utvalgets budsjettforslag på følgende post:
Fagliteratur/abonnement kr. 7 500
Annonsering
kr. 4 000
Kjøp av revisjonstjenester er tom. 3. kvartal 2018. Kjøp av sekretariatstjenester er tom.
2. kvartal 2018.
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Forslag til økonomiplan 2019 -2022 med budsjett for 2019 for
kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
28/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/113 - 28
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter
følgende vedtak:
Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2019 – 2022 og budsjett for 2019 med en ramme
på kr 1.676.563,- inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for
kontrollutvalget, vedtas.
Saksutredning
Budsjettbehandlingen for kontrollorganene.
I henhold til forskrift om kontrollutvalg (§ 18), går det frem at kontrollutvalget utarbeider
forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til
budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet skal følge formannskapets budsjettinnstilling
til kommunestyret. Kontrollutvalget fremmer herved en sak om budsjett for kontrollutvalgets
virksomhet og kjøp av revisjons- og kontrollutvalgstjenester for 2019 i Melhus kommune.
Budsjettet for 2019 – med økonomiplan 2019 – 2022
Kontrollutvalgets budsjett vil inneholde utgiftene til selve driften av utvalget, samt utgiftene
knyttet til kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester.
Kontrollutvalget
Ved oppsett av budsjettforslag for 2019 for kontrollutvalgets egen virksomhet, har
sekretariatet tatt utgangspunkt i kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2018 og justert
godtgjøringen til utvalget etter satser (% av stortingsrepresentantenes lønn, jf. Reglement for
folkevalgtes arbeidsvilkår). Posten kontingent er medlemskap i Forum for Kontroll og Tilsyn,
satsen ble fastsatt på årsmøte 29.05.2018.
Vi har i beregningene tatt utgangspunkt i at kontrollutvalget avvikler inntil 6 møter i året. Når
det gjelder tapt arbeidsfortjeneste har sekretariatet gjort et anslag basert på reglene i
kommunens reglement. Det er ikke tatt hensyn til eventuelle andre endringer som følge av
økonomiplanarbeidet i kommunen.
I tillegg er det lagt inn noen midler til kurs og faglig oppdatering for at kontrollutvalget skal ha
mulighet til å skaffe seg kunnskap og ha mulighet til å delta i erfaringsutveksling og
samlinger sammen med andre kontrollutvalg.
Samlet er det foreslått en økning på kr 1.200 (0,95%) for kontrollutvalgets egen virksomhet.
Det er lagt inn en økning på ca. 3 prosent per år videre i økonomiplanperioden. Nivået må
vurderes årlig i forbindelse med budsjettet.
Kontrollutvalgets sekretariat
Kommunestyret i Melhus kommune vedtok i sak 40/17 å gå inn som eier i det nye
sekretariatsselskapet Konsek Trøndelag IKS, samt å kjøpe sekretariatstjenester for
kontrollutvalget hos selskapet.
Representantskapet i Konsek Trøndelag IKS vedtok budsjettet for 2019 på møte den
16.04.2018. Budsjettet er basert på tidligere honorarer, justert for en gradvis tilpasning til
forventet nivå på framtidige honorarer, slik de var lagt fram i utredningsdokumentet.
Det er mange usikkerhetsfaktorer knyttet til økonomiplanperioden 2020-2022; framtidig
tjenesteleveranse, konsekvensene av kommunereformen og mulige endringer i
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sekretariatenes oppgaveportefølje i ny kommunelov. På bakgrunn av dette så er honoraret
for sekretariatstjeneser for 2019 videreført i planperioden.
Budsjettet for 2020 vil bli behandlet av representantskapet i april 2019.
Kjøp av revisjonstjenester
Kommunestyret i Melhus kommune vedtok i sak 39/17 å gå inn som eier i det nye
revisjonsselskapet Revisjon Midt-Norge SA, samt å kjøpe revisjonstjenester fra selskapet.
Revisjon Midt-Norge SA har berammet sitt årsmøte til 01.10.2018 og vedtar da budsjett for
2019 med økonomiplan.
Budsjett 2019 og økonomiplan 2019-2022 er derfor basert på representantskapets
budsjettvedtak 26.09.2016 (sak 8/16), budsjettall for 2018 er videreført i planperioden.
Den totale rammen for kontrollutvalget, inkludert kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester,
blir etter dette kr 1.676.563,- som er en reduksjon på kr. 12.937,- fra 2018.
Budsjettet kan spesifiseres som følger:
Budsjett
2019
38 500

Budsjett
2018
38 500

Konto Tekst
10804 Godtgjøring
leder/nestleder
10805 Møtegodtgjørelse
32 000
32 000
10806 Tapt arb.fortj.
2 000
2 000
10990 Arbeidsgiveravgift
10 300
10 300
11001 Faglit., abonnement
2 500
2 500
tidsskr.
11151 Kommunal bevertning
2 400
2 400
11400 Annonsering
1 200
11500 Opplæring/kurs
25 000
25 000
11600 Skyss- og kostgodtgj.
5 000
5 000
11951 Kontingenter
8 000
8 000
Kontrollutvalget
126 900
125 700
13750 Revisjon Midt-Norge SA *
1 193 000
1 193 000
13750 Konsek Trøndelag IKS
356 663
370 800
Totalsum
1 676 563
1 689 500
*) Honorar revisjon er kun et anslag, endelig budsjett vil bli fastsatt av Revisjon Midt-Norge SA sitt
årsmøte 01.10.2018.
Kontrollutvalgets sekretariat foreslår en budsjettramme på kr 1.676.563,- for kontrollutvalget
for 2019, dette inkluderer også kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester. Vi anser dette for
å være en nøktern budsjettering, samtidig som vi mener dette gir et realistisk bilde av
forventede utgifter for kontrollutvalgets virksomhet i kommende år.
Økonomiplanen for perioden 2019 – 2022:
Med utgangspunkt i ovenstående redegjørelse kan følgende økonomiplan for planperioden
2019 –2022 legges frem:
Vedtatt
Budsjettbudsjett for
forslag
Anslag for Anslag for Anslag for
2018
2019
2020
2021
2022
Kontrollutvalget
125 700
126 900
130 700
134 600
138 600
Sekretariat *
370 800
356 663
356 663
356 663
356 663
Revisjon **
1 193 000
1 193 000
1 193 000 1 193 000
1 193 000
Sum driftsutgifter
1 689 500
1 676 563
1 680 363 1 684 263
1 688 263
*) I økonomiplanen er budsjettallene for 2019 videreført i planperioden.
**) I økonomiplanen er budsjettallene for 2018 videreført i planperioden.

87

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat tilrår at kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger
og anbefaler utvalget å be kommunestyret om å vedta kontrollutvalgets forslag til
økonomiplan for 2019 – 2022 og budsjett for 2019. Budsjettet for 2019 har en ramme på
kr 1.676.563,-inkludert kjøp av revisjonstjenester og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2018

Saknr
29/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/347 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Melhus kommune
Tilbakemeldingsbrev etter årsrevisjon 2017
Konsek-dagen 2018
Ikke noe problem med delt innstilling
Klar for Robek
Konflikt kan rettferdiggjøre hemmelighold
Saker skal avgjøres uten ugrunnet opphold
Sammenslåingen står ved lag
Strenge vilkår for fritak
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Melhus kommune.
2. Revisjonens tilbakemeldingsbrev etter årsrevisjon 2017.
3. 10. oktober arrangerer Konsek Trøndelag IKS den første fellessamlinga for alle
kontrollutvalsmedlemer i det nye Trøndelag.
4. Ikke krav om et budsjettforslag får absolutt flertall i formannskapet, mener Jan Fridthjof
Bernt.
5. Skal kommunen rett i Robek hvis den ikke klarer å dekke inn underskuddet innenfor en
selvpålagt frist på ett år, eller må fylkesmannen vente for å se om kommunen oppfyller
kravet om inndekning innen to år?
6. Dokumenter kan unntas offentlighet av hensyn til arbeidsmiljøet. Det kan være legitimt å
skjerme arbeidsmiljøet, skriver Jan Fridthjof Bernt.
7. Når saksbehandlingen drøyer kan det skyldes manglende evne eller vilje til å ta tak i og
prioritere vanskelige saker.
8. Om en sammenslåingskommune nekter å oppnevne medlemmer til en fellesnemnd, så
hindrer ikke det selve sammenslåingen.
9. Å få fritak fra vervet som folkevalgt er noe man må søke om, ikke noe man har krav på.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.
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Vår dato
15.02.2018

Din dato

Saksbehandler
Lisa Reinkind

800 80 000
Skatteetaten.no

Din referanse

Telefon
92660521

Org.nr
991733116

Vår referanse
2018/69097

Postadresse
Postboks 2060
6402 Molde

Kommunestyret i Melhus kommune
Rådhusvegen 2
7224 MELHUS

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreveren for Melhus
kommune
1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere"
av 8. april 2014.
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at
skattekontoret:
 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
 utfører kontroll av skatteoppkreveren
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 1. februar 2011.
Formålet med kontrollen er å avklare:
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar
med gjeldende regelverk
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende
regelverk
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Melhus, Skaun og Midtre Gauldal.
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2017
5,1

Antall årsverk 2016
5,1
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Antall årsverk 2015
6,1

3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2018.
Skattekontoret har mottatt det innen fastsatt frist.
Årsregnskapet for Melhus kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til fordeling
mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 1 562 282 302 og utestående
restanser2 på kr 25 931 905, herav berostilte krav på kr 1 167 875.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Melhus kommune.
Resultatkrav
2017 (i %)

Innbetalt av
sum krav 2017
(i %)

Innbetalt av
sum krav 2016
(i %)

Innbetalt av
sum krav for
regionen (i %)

Restskatt personlige skattytere 2015

95,00 %

97,52 %

94,97 %

96,46 %

Forskuddstrekk 2016

99,90 %

99,81 %

99,89 %

99,95 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2016

99,20 %

99,68 %

98,87 %

99,50 %

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016

99,90 %

99,96 %

100,00 %

99,97 %

Restskatt upersonlige skattytere 2015

99,40 %

97,13 %

99,04 %

99,38 %

Arbeidsgiveravgift 2016

99,80 %

99,80 %

99,77 %

99,84 %

Skatteoppkreveren for Melhus kommune har gode innfordringsresultater, og har nådd kravene som er satt
av skattekontoret med unntak for restskatt upersonlige skattytere og forskuddstrekk.
Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Kemnerkontoret for Melhus, Skaun og Midtre Gauldal er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag.
Resultater for skatteoppkreverkontoret per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til
skatteoppkreverens resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere i
kommunen/
kontrollordningen
1 068

Minstekrav antall
kontroller
(5 % av
arbeidsgiverne)
53

Antall utførte
kontroller i 2017

Utført kontroll
2017 (i %)

56

5,2 %

Det er gjennomført tilstrekkelig antall arbeidsgiverkontroller.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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Utført kontroll
2016 (i %)

5,7 %

Utført kontroll
2017 region (i %)

4,6 %

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.
Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for områdene skatteregnskap og
innkreving.
Det er ikke gjennomført stedlig kontroll i 2017.
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen,
rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk
og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.
Skatte- og avgiftsinnkreving
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

5. Skattekontorets oppfølging av skatteoppkreveren
Skattekontoret har avholdt styringsdialogmøte med skatteoppkrever 7. februar. 2017. Det er avholdt
oppfølgingsmøte vedrørende arbeidsgiverkontrollen 7. juni 2017 der Arbeidsgiverkontrollen for Trøndelag
deltok.

Med hilsen

Ida Moen
fung. avdelingsdirektør
avdeling for innkreving
Skatt Midt-Norge

Lisa Reinkind

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:

Kontrollutvalget for Melhus kommune
Rådmann/administrasjonssjef Melhus kommune
Skatteoppkreveren for Melhus kommune
Riksrevisjonen
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KONSEK-DAGEN 2018
10. oktober kl 10 arrangerer Konsek Trøndelag IKS den første fellessamlinga for alle
kontrollutvalsmedlemer i det nye Trøndelag. Konsek-dagen vil gå føre seg på hotell
Scandic Hell, Værnes.
Med overskrifta "Synleg kontroll eller hemmelege tenester?" vil me setje fokus på at
kontroll og tilsyn bør bli meir synleg både i høve til politikarane, innbyggjarane og i
mediebiletet.
Som hovudinnleiar har me fått riksrevisor Per-Kristian Foss.
I tillegg vil Stortingsrepresentant Guro Angell Gimse innleie om korleis
forvaltningsrevisjons-rapportar kan brukast til å gjera kontrollutvala si verksemd
synleg.
Me legg opp til at konferansen skal aktivere deltakarane gjennom aktuelle
problemstillingar og debatt, og ein prosessleiar vil styre dagen. Dette er Torgeir
Skevik, med bakgrunn som kontrollutvalsleiar, arbeid med kontroll og tilsyn hjå
fylkesmannen, og frå kommunal administrasjon.
Meir informasjon kjem seinare.
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Ikke noe problem med delt innstilling
Kommunal Rapport 25.6 2018 15:21

Ikke krav om et budsjettforslag får absolutt flertall i formannskapet, mener Jan Fridthjof
Bernt.
Spørsmål:
Er det nødvendig at innstillingen om budsjettet fra formannskapet skal inneholde en
flertallsinnstilling, all den tid innstillingen er «foreløpig», og saken først skal avgjøres i
kommunestyret? Kan formannskapet avgi en slik innstilling der det ikke tar stilling til valget
mellom de ulike endringsforslagene?
Svar:
I kommuneloven § 45, nr. 2, andre setning, har vi en bestemmelse om at kommunestyrets
vedtak om årsbudsjettet «treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet». Loven sier
ikke noe om hva slags vedtak som skal treffes eller krav til flertall.
Voteringstema ved formannskapets budsjettbehandling må være forslag til budsjettet i sin
helhet, men i motsetning til det som etter § 35 nr. 2 gjelder ved kommunestyrets
budsjettbehandling, er det ikke noe krav om at ett budsjettforslag skal få absolutt flertall, og
heller ikke noen regel om at man i siste omgang skal votere alternativt mellom de to
forslagene som fikk flest stemmer ved første gangs avstemning. Formannskapets innstilling
skal rett og slett være en oppstilling av de forslagene som ble framsatt og votert over, med
angivelse av hvor mange stemmer hvert av disse fikk her. Det er med andre ord ikke noe
problem om vedtaket blir en «delt innstilling», der det ikke er flertall for noen av de
alternativene som presenteres.
Det må imidlertid også være greit nok at man i stedet treffer et slikt vedtak som her er gjort,
der man ganske enkelt vedtar å oversende rådmannens forslag med de ulike
fraksjonsforslagene som vedlegg, med angivelse av hvem som står bak hvert av disse. Disse
forslagene må imidlertid være framsatt i møte, slik at kommunestyret – og velgerne – vet
hvem som står bak hvert av disse. Det er neppe noe problem i denne saken, men i
møteboken må forslagene og utfallet av den første voteringen refereres, og så må det
deretter angis at man enstemmig vedtok det oversendelsesforslaget som ble det endelige
resultatet.
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Klar for Robek?
Kommunal Rapport 20.08.2018

Skal kommunen rett i Robek hvis den ikke klarer å dekke inn underskuddet innenfor en
selvpålagt frist på ett år, eller må fylkesmannen vente for å se om kommunen oppfyller kravet
om inndekning innen to år? – Et komplisert regelverk, medgir professor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: En kommune avsluttet regnskapet med et merforbruk, og ved
budsjettbehandlingen samme år vedtar kommunestyret å dekke det inn i løpet av ytterligere
ett år – ikke to som kommuneloven § 48, nr. 4, åpner for. Ved neste års budsjettbehandling
viser det seg imidlertid at kommunestyret ikke klarer å oppfylle sitt ønske, og likevel må
bruke to år på å dekke inn merforbruket.
Fylkesmannen fatter da vedtak om registrering av kommunen i det såkalte Robek-registeret,
under henvisning til at kommunen ikke har klart å følge sin plan for inndekning av
underskuddet.
Er det riktig at kommunen registreres i Robek med én gang når det viser seg at den ikke
klarer å overholde den strenge ettårsfristen den frivillig har pålagt seg selv, eller skal
fylkesmannen vente og se om kommunen klarer å overholde to-årsfristen i loven?

SVAR: Dette er et spørsmål om forståelsen av bestemmelsen i kommuneloven § 60, om
vilkårene for etablering av særlig statlig kontroll med kommuner. Slik kontroll trer i kraft når
kommunen føres inn i et særlig offentlig register – «Robek-registeret» (se nr. 4). Innføringen i
dette registeret innebærer at fylkesmannen skal kontrollere lovligheten av kommunens
budsjettvedtak (nr. 2), og i tillegg godkjenne alle vedtak om opptak av lån eller om langsiktig
avtale om leie av bygninger, anlegg og varige driftsmidler som kan påføre kommunen utgifter
ut over de fire neste budsjettår (nr. 1, innledningen).
I § 60, nr. 1, bokstav d, er angitt som ett av de alternative vilkårene for etablering av slik
kontroll at «kommunen eller fylkeskommunen ikke følger vedtatt plan for dekning av
underskudd». Spørsmålet blir da om det man ikke klarer å oppfylle vedtaket om inndekning
av underskuddet i løpet av ett år, går inn under denne bestemmelsen.
Her må vi holde tungen rett i munnen så vi ikke går i surr med hvilke år vi snakker om.
Lovens hovedregel (§ 48, nr. 4, første setning) er at «Underskudd på årsregnskapet som
ikke kan dekkes på budsjettet i det år regnskapet legges fram, skal føres opp til dekning i det
følgende års budsjett». Dette er det budsjettet som vedtas om høsten samme år som
regnskapet ble lagt frem, med andre ord andre budsjettår etter det år underskuddet oppsto.
Slik inndekning krever ikke noe særskilt vedtak, det kommer til uttrykk ved at inndekning av
underskuddet innarbeides i det aktuelle årsbudsjettet, men hvis kommunestyret finner at det
foreligger «særlige forhold» som gjør det umulig å dekke inn underskuddet så raskt, kan det
vedta at dette «skal dekkes inn over inntil ytterligere to år» (§ 48, nr. 4, andre setning). Dette
vedtaket krever ikke godkjenning fra fylkesmannen.
I denne saken har kommunen altså fattet et vedtak der man ikke har tatt i bruk hele den ytre
tidsrammen for inndekning av underskuddet, noe som i ettertid viser seg å være urealistisk.
Det er en situasjon som tilsynelatende går klart inn under lovens vilkår for innføring i Robekregisteret; at «kommunen … ikke følger vedtatt plan for dekning av underskudd». Jeg vil
likevel mene at her er det gode grunner som taler for å tolke dette vilkåret slik at det ikke
omfatter en situasjon der kommunen endrer et tidligere vedtak om inndekning, og tar i bruk
hele det handlingsrommet loven gir den for å utsette inndekningen av underskuddet.

97

Formålet med bestemmelsen i § 60 om statlig kontroll og godkjenning av økonomiske
forpliktelser er å etablere et sett kriterier for når en kommune eller fylkeskommune har
kommet i en så vanskelig økonomisk situasjon at det må gripes inn for å hindre at denne blir
permanent eller forverres. § 48 nr. 4 gir et sett regler som skal tvinge kommunene til å gjøre
det som er nødvendig for å komme ut av dette, ved å sette noen tidsfrister for inndekningen
av underskudd. Dette er de strekene lovgiver har trukket i sanden for kommunenes
handlefrihet. Så lenge en kommune holder seg innenfor disse, virker det da ganske
meningsløst å gripe inn med statlig kontroll bare pga. av en «fotfeil» i form av et for høyt
ambisjonsnivå for hvor raskt man skulle dekke inn underskuddet.
Rent juridisk er dette et spørsmål om innskrenkende tolkning av en bestemmelse som griper
inn i det kommunale selvstyre. Fra andre områder har vi en rekke eksempler på at statlige
inngrepsfullmakter blir tolket slik at de ikke gjelder lengre enn det som kan begrunnes ut fra
lovens formål. Jeg vil mene at dette er en slik situasjon, og at kommunen må kunne revidere
sin «plan for dekning av underskudd» innenfor lovens rammer, uten at det skal utløse
innregistrering i Robek-systemet.
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Konflikt kan rettferdiggjøre hemmelighold
Kommunal Rapport 18.6 2018

Dokumenter kan unntas offentlighet av hensyn til arbeidsmiljøet.
Det kan være legitimt å skjerme arbeidsmiljøet, skriver Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Ved et Nav-kontor har noen ansatte skrevet et brev til rådmannen der de gjør
rede for det de mener er et uholdbart dårlig arbeidsmiljø ved kontoret. En representant for
det lokale tjenestemannslaget ber om innsyn i brevet hos rådmannen, men denne avviser
dette under henvisning til bestemmelsen i offentleglova § 23, første avsnitt, om adgang til å
unnta «frå innsyn for opplysningar når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg
gjennomføring av økonomi-, lønns-, eller personalforvaltninga til organet». I sitt avslag viser
rådmannen til at det er tale om en konflikt der det har dannet seg ulike fløyer ved kontoret,
og at offentliggjøring av dette ville kunne bidra til et enda høyere konfliktnivå. Han viser også
til at en opptrapping av denne konflikten ville kunne føre til dårligere tjenestetilbud for
brukerne. Kan et avslag på en innsynsbegjæring begrunnes på denne måten?
SVAR: Jeg oppfatter det i utgangspunktet som helt legitimt at man ønsker å skjerme
arbeidsmiljøet ved kontoret ved å unnlate å gi opplysninger om en slik konflikt. Her er det
også et poeng at avsenderen av dette brevet jo selv kunne offentliggjort det, og når det ikke
skjer, må det oppfattes som at dette ikke var ment for allmennheten. Unntaket i § 23, første
avsnitt, gir i utgangspunktet ikke grunnlag for å unnta et dokument i sin helhet, det er bare
«opplysningar» i dette som kan skjermes. Men det er vel sannsynlig at dette brevet i sin
helhet vil oppfylle dette kravet. Hensynet til brukerne er ikke i seg selv et unntaksgrunnlag
etter denne bestemmelsen, men viser viktigheten av en god personalforvaltning på kontoret,
så jeg vil mene det er et relevant hensyn.
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Saker skal avgjøres uten «ugrunnet opphold»
Kommunal Rapport 11.6 2018

Når saksbehandlingen drøyer kan det skyldes manglende evne eller vilje til å ta tak i og
prioritere vanskelige saker.
Hva som er forsvarlig saksbehandlingstid er det ikke mulig å gi et sikkert juridisk svar på,
skriver Jan Fridthjof Bernt.
Spørsmål:
Kommunene bruker noen ganger lang tid på å undersøke varsler om kritikkverdige forhold.
Et ferskt eksempel er fra Grimstad kommune der en gransking kommer i gang først
halvannet år etter at varselet ble levert. Hvor lang tid kan man bruke og samtidig påberope
seg forsvarlig håndtering når det gjelder tidsbruken?
Svar:
Dette er det ikke mulig å gi noe sikkert juridisk svar på. Det blir i siste instans et spørsmål om
en konkret vurdering av hva som anses som forsvarlig saksbehandling av den enkelte sak.
Forvaltningsloven sier bare at «Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten
ugrunnet opphold», og i granskingssaker ligger det i sakens natur at det kan være nødvendig
med omfattende informasjonsinnhenting og kvalitetskontroll og utredning før arbeidet er
avsluttet. Jeg vil ikke ta stilling til den konkrete saken det vises til, men hvis det er riktig at
man har brukt halvannet år før man har kommet i gang med en slik varslingssak, kan jeg
vanskelig forestille meg at lovens krav om at man skal forberede og avgjøre saken «uten
ugrunnet opphold» er oppfylt. I praksis skyldes slike forsinkelser gjerne manglende evne eller
vilje til å ta tak i og prioritere vanskelige saker, men det er selvsagt ikke en holdbar
begrunnelse. Så her har kommunens ledelse klart nok et forklaringsproblem. Dette må da
kunne tas opp til vurdering av kontrollutvalget eller kommunestyret, eller klages inn til
Sivilombudsmannen av dem som måtte være parter i saken.
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Sammenslåingen står ved lag
Kommunal Rapport 28.5 2018

Om en sammenslåingskommune nekter å oppnevne medlemmer til en fellesnemnd,
så hindrer ikke det selve sammenslåingen, skriver Jan Fridthjof Bernt.
Inndelingsloven må forstås slik at departementet kan tre i fellesnemndens sted hvis
fellesnemnda ikke klarer å fatte en beslutning.
Spørsmål:
Stortinget har vedtatt sammenslåingen av Finnmark og Troms fylkeskommuner. Det
følger av inndelingsloven § 26 at fylkeskommunene skal opprette en fellesnemnd ved
sammenslåing. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i forskrift fastsatt
sammensetningen av fellesnemnda, hvor mange medlemmer til nemnda som skal
velges fra hver av fylkeskommunene. Forskriften er gitt med hjemmel i
inndelingsloven § 26 fjerde ledd. Finnmark fylkeskommune har gjennomført en
folkeavstemning om den vedtatte sammenslåingen, som ga klart flertall mot den.
Fylkestinget i Finnmark skal 20. juni ta stilling til om de vil oppnevne medlemmer til
fellesnemnda. Hvilke virkemidler finnes for regjering og Storting dersom Finnmark
nekter å oppnevne medlemmer til fellesnemnda? Etter det Kommunaldepartementet
kjenner til, har det ikke skjedd før at kommuner eller fylker har nektet å oppnevne
medlemmer til fellesnemnda.
Svar:
Dette er en svært spesiell situasjon som jeg ikke kjenner til vi har vært oppe i
tidligere. Utgangspunktet er Stortingets vedtak om sammenslåing (se § 4, første
setning), og i inndelingslova § 26 (første setning) er det fastsatt at det skal
«opprettast ei fellesnemnd til å samordne og ta seg av førebuinga av samanslåinga».
Loven sier ikke noe om hvem skal opprette nemnden og treffe vedtak om
sammensetningen av denne, men hvis ikke Stortinget selv har truffet vedtak om
dette, må loven forstås slik at det er det departementet som bestemmer. Men
departementets fullmakter er begrenset; loven (§ 26, første avsnitt) gir nærmere
regler om sammensetningen av nemnden, blant annet at den bør «spegle av
innbyggjartalet i dei enkelte … fylkeskommunane», at det skal være «minimum tre
medlemmer i nemnda frå kvar … fylkeskommune», og at medlemmene skal velges
av og blant medlemmene av fylkestingene i de to fylkeskommunene som skal slås
sammen.
Spørsmålet er altså hva som skjer når den ene av de to fylkeskommunene nekter å
velge medlemmer til fellesnemnden. Nemnden vil da ikke kunne oppfylle lovens krav
om at det skal være medlemmer oppnevnt av begge fylkestingene, og vil dermed
ikke være beslutningsdyktig. Dette har imidlertid ikke noen konsekvenser for selve
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sammenslåingen. Den er vedtatt og står ved lag så lenge ikke Stortinget finner grunn
til å ta saken opp på nytt, og trer i kraft fra det tidspunktet Stortinget har vedtatt. Det
vi mangler, er et organ som kan fungere som et overgangsstyre som kan treffe
vedtak som er nødvendig å ha på plass før sammenslåingen trer i kraft, herunder om
opprettelse av forvaltningsapparat og styringsorganer for det nye fylket, og om det
forberedende arbeid med økonomiplan og årsbudsjett som det nye fylkestinget skal
ta fatt på så snart det er konstituert.
Her må vi forstå loven slik at departementet kan tre i fellesnemndens sted, i medhold
av fullmakten i § 26, fjerde avsnitt til å «ta avgjerd i slike spørsmål dersom det ikkje er
mogleg å kome til semje», men det kan departementet bare gjøre hvis en av de
sammenslåtte fylkeskommunene ber om det. Og slike vedtak er ikke en forskrift som
binder den nye fylkeskommunen. Når det nye fylkestinget trer sammen, står det fritt
til å revurdere det departementet har bestemt. Departementet opptrer her bare som
et «interimstyre» på linje med en fellesnemnd, og har ingen instruksjons- eller
forskriftsmyndighet ut over dette. Det skal bare bestemme det som må bestemmes
før sammenslåingen trer i kraft, og det som bestemmes er bare bindende frem til det
nye fylkestinget selv tar roret.
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Strenge vilkår for fritak
Kommunal Rapport 14.5 2018
Å få fritak fra vervet som folkevalgt er noe man må søke om, ikke noe man har krav
på, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
Den underliggende begrunnelse for en slik streng regel for å gi fritak er at vervet som
folkevalgt forutsettes å gå foran forpliktelser som arbeidstaker.
SPØRSMÅL:
Kan en ordfører takke ja til ny jobb og forvente å få permisjon ut perioden?
SVAR:
Den som blir valgt som ordfører, har som alminnelig regel plikt til å ta imot valg og
fungere i vervet for hele valgperioden. I kommuneloven § 15, nr. 2, har vi imidlertid
en regel om at kommunestyret etter søknad kan frita «den som ikke uten
uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet».
En folkevalgt kan altså bare søke om, ikke kreve, slikt fritak, og kommunestyret kan i
dag bare innvilge dette hvis lovens vilkår for fritak er oppfylt. Normalt kan nok den
som søker om slikt fritak, regne med at kommunestyret vil ønske å innvilge dette –
«man fanger ikke mange harer med den hunden som må jages til skogs». Men loven
har blitt forstått slik at terskelen for at kommunestyret skal kunne innvilge fritak skal
være høy, jf. bestemmelsen i § 40, nr. 1, andre avsnitt, om at en folkevalgt «har krav
på fri fra arbeid i det omfang dette er nødvendig på grunn av møteplikt i kommunale
eller fylkeskommunale folkevalgte organer», og «også rett til permisjon fra sitt arbeid i
fire år eller for resten av valgperioden for å utføre heltids- eller deltids kommunalt
eller fylkeskommunalt verv». Slike vedtak vil derfor kunne kjennes ugyldig ved
lovlighetskontroll hos fylkesmannen.
Den underliggende begrunnelse for en slik streng regel er at vervet som folkevalgt
forutsettes å gå foran forpliktelser som arbeidstaker, med den konsekvens at en
arbeidsgiver ikke skal kunne kreve at en tilsatt søker helt eller delvis fritak av hensyn
til jobben. Kommunestyret skal derfor normalt avslå søknad om fritak med slik
begrunnelse, og vedtak om fritak i en slik situasjon vil kunne kjennes ugyldig ved
lovlighetskontroll hos fylkesmannen.
Men dette prinsippet foreslås avdempet ganske mye i proposisjonen til ny
kommunelov. I lovutkastet (§ 7-9, andre avsnitt, andre setning) sies det her i stedet
bare at «Når søknaden vurderes, skal det legges vekt på om grunnlaget for
søknaden var kjent på det tidspunktet da den folkevalgte samtykket i å bli valgt».
Denne formuleringen er litt forvirrende, i og med at slikt samtykke etter lovutkastet
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bare kreves for valg som ordfører eller varaordfører (utkastets § 6-2, andre avsnitt,
dette er nytt i forhold til dagens lov), mens hovedregelen stadig er at den som er
valgbar, stadig har plikt til å ta imot valg til alle verv.
Den betyr åpenbart at man tenker seg at man ikke skal være så streng i andre
situasjoner. Selv om det understrekes (Prop. 46 L, s. 102) at «vilkårene fortsatt skal
være strenge for å få fritak», og (s. 363) at «det ikke skal være kurant å få fritak»,
legger bestemmelsen som foreslås opp til at denne vurderingen skal foretas av
kommunestyret fra sak til sak. Realiteten vil dermed bli at innenfor vide rammer vil
det være kommunestyrets sak å vurdere om det er god nok grunn til å gi fritak, uten
mulighet for fylkesmannen til å overprøve dette.
Det vil vel være delte meninger om dette er en god regel, men det innebærer i alle
fall en avklaring i en situasjon med litt vaklende lovforståelse og praksis, både i
kommuner og hos fylkesmenn.

104

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Melhus kommune

Møtedato
10.09.2018

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/347 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

105

Saknr
30/18

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

Møtedato
10.09.2018

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/347 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.09.2018, godkjennes.
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Saknr
31/18

