Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Agdenes kommune
Arkivsak:

18/350

Møtedato/tid:

18.09.2018 Kl 09:00

Møtested:

Rådhuset, Formannskapssalen

Møtedeltakere:
Kjell Inge Selbekk, leder
Kåre Lian Svanem, nestleder
Kristian Fremstad
Merete Kalland
Ann Mari Talsnes, 4. vara for Jørgensen
Forfall:
Marit Jørgensen
Nils Olav Eriksen, 1. vara for Jørgensen
Svanhild Aune, 2. vara for Jørgensen
Liv Marit Selnes, 3. vara for Jørgensen
Andre møtende:
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

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

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, 11.09.2018

Kjell Inge Selbekk (sign.)
Leder av kontrollutvalget

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

Sakstittel
Status veiadresser - orientering til kontrollutvalget
Fellesnemnda - orientering til kontrollutvalget
Budsjettkontroll pr. 30.08.2018
Forslag til budsjett 2019 for kontrollutvalget
Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
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Status veiadresser - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
18.09.2018

Saknr
23/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/161 - 16
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Orientering til kontrollutvalget vedr. veiadresser
Orientering til kontrollutvalget vedr. status veiadresser
Saksutredning
På kontrollutvalgets møte 05.06.2018 ble det under sak 21/2018 Eventuelt, vedtatt å be om
en skriftlig orientering vedr. veiadressering i Agdenes kommune.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Kontrollutvalget ønsker en orientering om status vedr. veiadressering i Agdenes kommune,
orienteringen sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 1. september 2018.
Kontrollutvalgets sekretariat har på bakgrunn av vedtaket sendt brev til Agdenes kommune
(datert 06.06.2018), og bedt rådmannen om en skriftlig orientering.
Rådmannen har i brev av 13.06.2018 gitt en orientering til kontrollutvalget.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering og anbefaler kontrollutvalget å
ta redegjørelsen til orientering.
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AGDENES KOMMUNE

KonSek
Kongens gt. 9
7013 TRONDHEIM
Lensvik, 13.06.2018

Saksnr.
16/340-56

Arkivkode
L32 &00

Avd/Sek/Saksb
AGK/AGK/BEM

Deres ref.
15-161

Orientering til kontrollutvalget vedr. status veiadresser
Viser til brev av 6.6.2018.
Eiendomsadressering sammen med salg av kommunale utleieboliger, er de to tiltakene i
vedtatt budsjett (jfr. oversikten under) som foreløpig har hatt svakest framdrift.
2018
18-400-1

Eiendomsadressering

18-405-1

Ny brannbil

18-410-1

Nytt helse- og omsorgssenter

18-410-3

Boliger for vanskeligstilte

18-410-4

Forprosjekt Lensvik skole

18-410-5

Mølnbukt barnehage – nybygg

18-410-6

18-410-8

Salg av kommunale utleieboliger
Opprydding avløp/etablering av gangsti i
Lensvikbukta
Sanitæranlegg Storvatnet friområde

18-415-1

Ny vannkilde Ytre Agdenes vannverk

800 000

18-415-2

Ny servicebil vann og avløp

400 000

18-420-1

Oppgradering av 2 bruer kommunal veg

625 000

18-410-7

2019

750 000
4 000 000
76 600 000

64 000 000

6 130 000
3 750 000
10 000 000
5 000 000
3 750 000
620 000

625 000

Det siste som har skjedd i adresseringsprosjektet er at det var et møte den 30. mai mellom
kommunen og Statens vegvesen vedrørende skilting av fylkeskommunale veier. Kommunen
må planlegge og beskrive hvordan skiltingen ønskes foretatt (gjerne med en prioritering av
hvor skilting anses viktigst. Vegvesenet vil deretter gjennomføre og dekke utgiftene til
tiltaket etter hvilke ressurser de har til disposisjon.
Vegvesenet planlegger å utarbeide en bestilling til entreprenøren som har funksjonskontrakt
på skilting fra august inneværende år.
For øvrig har vi fortsatt noen «åpne» navnesaker etter formannskapets behandling.

Postadresse
7316 Lensvik

Telefon: 72 49 22 00

E-post:
postmottak@agdenes.kommune.no
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Bankgiro: 6401 06 40200
Giro skatt: 6345 06 16224
Org.nr.: 840 098 222 MVA

Med utgangspunkt i kommunestyrets bestilling av årets anskaffelser er igangsetting av
bygningsprosjekter blitt prioritert foran f.eks. adressering, da det anses som en stor fordel «å
sette spaden i jorda» tidlig på året. Det er likevel fullt mulig å legge disse prosjektene til side
og i stedet bruke ressursene på adressering. HND ga på sitt siste møte uformell tilbakemelding på at de var fornøyd med denne prioriteringen, selv om de helst hadde sett at mest
mulig allerede sto ferdig.
Adressering er arbeidskrevende. Det er knapt 2400 matrikkeladresser som skal omgjøres til
gateadresser i Agdenes. Med utgangspunkt i Statens Kartverk sin håndbok (s.16) er det gjort
et overslag på gjenstående administrativt ressursbehov i tabellen under.
Arbeidsoppgave
Utarbeiding av adresseplan
Saksframlegg for politisk ledelse
Inndeling i adresseparseller
Saksbehandling knyttet til navneforslag
Skiltplan
Tildeling av adressenummer
Navnebehandling
Informasjon til eiere og festere
Navnevedtak
Bestilling av skilt
Adressevedtak inklusive arkivering
Føring av adresse i matrikkelen
Klagebehandling etter stadnamn-og matrikkellova
Skiltoppsetting

Estimert tidbruk
Antall
2 ukeverk
1 ukeverk
15 min./parsell
1 time/adressenavn
1 ukeverk
rs
10 min./adressenr.
2400
1 time/adressenavn
4
10 min./adressenr.
2400
1 time/adressenavn
4
3 dv
rs
15 min./adressenr.
2400
5 min. /adressenr.
2400
0,5 time/adresseparsell
15?
1 time/skilt
Totale dagsverk adminstrasjon

Estimert dagsv.

5,0
53,0
0,5
53,0
0,5
3,0
80,0
27,0
1,0
223,0

Omregnet til månedsverk

10,7

Overslaget innebærer at det kan medgå rundt ett årsverk i administrasjon for gjennomføring
av hele prosjektet (dvs. at alle har fått gateadresse og veiene er blitt skiltet).
Planen er å prioritere prosjektet etter sommerferien, men det er mindre sannsynlig at vi greier
å komme i mål med 100 % dekning da det er andre oppgaver som også krever administrative
ressurser – særlig gjelder dette Orklandprosjektet.
Med hilsen
Bertil Meland
kommunalsjef næring og drift
tlf. 72 49 22 35
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og mangler derfor signatur.

Kopi:

Rådmannen
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Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 15/161-14
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 06.06.2018

Agdenes kommune
Rådhuset
7316 LENSVIK

Orientering til kontrollutvalget vedr. status veiadresser
På kontrollutvalgets møte 05.06.2018 ble det under sak 21/2018 Eventuelt, vedtatt å be om en skriftlig
orientering vedr. veiadressering i Agdenes kommune.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Kontrollutvalget ønsker en orientering om status vedr. veiadressering i Agdenes kommune,
orienteringen sendes kontrollutvalgets sekretariat innen 1. september 2018.
Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 21/2018, ber vi herved om at rådmannen i
Agdens kommune sender kontrollutvalget en skriftlig orientering innen 1. september 2018.

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

Fellesnemnda - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
18.09.2018

Saknr
24/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 030, TI - &20
Arkivsaknr
17/40 - 10
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Fellesnemnd Orkland 30.08.2018
Fellesnemnd Orkland 21.06.2018
Saksutredning
Norges Kommunerevisor Forbund (NKRF) sier i sin veileder vedr. kommunesammenslåinger
at det kan være hensiktsmessig for kontrollutvalget å be om jevnlige orienteringer fra
ordfører og prosjektleder/rådmann om kommunesammenslåingsprosessen.
Ordfører orienterte om status vedr. kommunesammenslåingen på kontrollutvalgets møte 21.
november 2017 og 5. februar 2018 (fellesmøte kontrollutvalgene i nye Orkland kommune).
På kontrollutvalgets møte 8. mai ga ordfører en skriftlig orientering vedr. fremdriftsplan for
kommunesammenslåingen, informasjon til ansatte og skolestruktur i Orkland.
Rådmannen orienterte (kontrollutvalgets møte 8. mai 2018) om personalsituasjonen i
Agdenes (jf. ny stab i Orkland), informasjon til ansatte, samt skolestruktur i Orkland.
Fellesnemnd for Agdenes, Snillfjord, Orkdal og Meldal
Sakliste for møtene 21.06.2018 og 30.08.2018 følger med som vedlegg.
Fullstendige sakspapirer: http://www.orkdal.no/eInnsyn/dmb/Details/81#
Neste møte i Fellesnemnda er: 4. og 5. oktober (strategisamling)
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Saken legges frem som en orienteringssak til kontrollutvalget.
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Møteinnkalling

Utvalg:

Fellesnemnd Orkland

Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus
30.08.2018
09:00

Gyldig forfall meldes den enkeltes kommune på vanlig måte.
Agenda for dagen:
Fellesnemndsmøte fra 09:00 – 11:00 kommunestyresalen
Busstur i Orkdal fra kl 11:00 med lunsj i Knyken.

Are Hilstad

Ingeborg Wolden

Leder

sekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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1

SAKSLISTE
Lukket
behandling

Saksnr

Innhold

OR 9/18

Prosjektstatus v/prosjektleder Ingvill Kvernmo

OR 10/18

Prosess vedtekter barnehage og SFO høst 2018

2018/646

PS 21/18

Forslag til nye vedtekter for barnehagene i Orkland kommune

2018/646

PS 22/18

Forslag til vedtekter for skolefritidsordningen i nye Orkland
kommune

2018/837

PS 23/18

Kostnadsramme for økonomi-, personal og lønnssystem samt
sak- og arkivsystem for Orkland

2018/6196

PS 24/18

Høring - Trøndelagsplanen 2018-2030

2018/3563

PS 25/18

Helfos fremtidige kontorstruktur

2018/4544

PS 26/18

Uttalelse - Istandsettelse av Forve Bru etter stengningen i 2017

2018/8701

Kl 11:00 rundtur med buss i Orkdal og lunsj i Knyken
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3

Arkivsak

ORKLAND

Utvalg:

Fellesnemnd Orkland

Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyresalen, Meldal Rådhus
21.06.2018
09:00

Møteinnkalling

Gyldig forfall meldes snarest til Servicekontoret tlf. 72 48 30 00 eller på e-post til
postmottak@orkdal.kommune.no

Orkanger, 15.06.2018
Are Hilstad

Ingeborg Wolden

Leder

sekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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1

SAKSLISTE
Lukket
behandling

Saksnr

Innhold

RS 4/18

Arbeidsutvalg Orkland 31.05.2018

2018/1621

RS 5/18

Arbeidsutvalg Orkland 14.06.2018

2018/1621

OR 8/18

Prosjektstatus (presentasjon i møtet)

PS 15/18

Oppfølging av anskaffelsessaker og strategi for anskaffelser i
Orkland

2018/6196

PS 16/18

Kultur og kommunikasjonsplan

2018/6221

PS 17/18

Digitaliseringsstrategi oppvekst

2018/6222

PS 18/18

Valg av valgstyre, fastsetting av valgkretser og en- eller
todagervalg for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 Orkland kommune

2018/6432

PS 19/18

Møteplan høst 2018 - Orkland

2017/12011

PS 20/18

Ny organisering prosjekt

2018/2331
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3

Arkivsak

Budsjettkontroll pr. 30.08.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
18.09.2018

Saknr
25/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/130 - 20
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll pr. 30.08.2018 til orientering.
Vedlegg
Budsjettkontroll kontrollutvalget
Saksutredning
For å holde kontrollutvalget godt informert om sin økonomiske status legger sekretariatet herved
fram en økonomisk oversikt pr. 30.08.2018.
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Vedlegg
Kontroll og tilsyn
Tekst

10801
10802
10803
10990
11000
11153
11500
11600
11950

Godtgj. folkevalgte
Møtegodtgjørelse
Tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Kontormateriell
Bevertning
Kurs/opplæring
Skyss-/kjøregodtgjørelse
Avg./gebyrer/lisenser

13751
13752

Sum kontrollutvalget
Sekretariat
Revisjon
Sum kontroll og tilsyn

Regnskap
pr.
30.08.2018
11 453
2 135
2 185
1 672
2 125
390

Budsjett
2018

Til disp.

Forbruk
i%

17
8
12
4
2
1
15
5
3

5
6
9
2

000
500
000
000
000
000
000
000
500

610
15 000
4 874
0

67
25
18
42
106
39
0
3
100

68 000
125 660
383 000
576 660

44 414
62 830
127 668
234 912

35
50
67
59

126
3 500
23 586
62 830
255 332
341 748

547
365
815
328

Posten 11000 Kontormateriell, består av abonnement på kommunerevisoren og
avisa Sør-Trøndelag.
Posten 11950 Kontingenter er medlemsavgift til Forum for Kontroll og Tilsyn
(FKT).
Kjøp av revisjonstjenester er tom. 3. kvartal 2018.
Kjøp av sekretariatstjenester er tom. 2. kvartal 2018.
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Forslag til budsjett 2019 for kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
18.09.2018

Saknr
26/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/130 - 21
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår at kommunestyret fatter
følgende vedtak:
Kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019 med en ramme på kr 590.533,- 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 Agdenes kommune.
Budsjettet for 2019
Kontrollutvalgets budsjett vil inneholde utgiftene til selve driften av utvalget, samt utgiftene
knyttet til kjøp av sekretariatstjenester for kontrollutvalget og kjøp av revisjonstjenester.
Kontrollutvalget
Når det gjelder kontrollutvalgets egen virksomhet så er budsjettet satt opp med utgangspunkt
i tidligere års budsjetter for kontrollutvalget. Vi har i beregningene tatt utgangspunkt i at
kontrollutvalget avvikler inntil 5 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 1.300 (1,91%) for kontrollutvalgets egen virksomhet.
Kontrollutvalgets sekretariat
Kommunestyret i Agdenes kommune vedtok i sak 21/17 å gå inn som eier i den 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.
Kjøp av revisjonstjenester
Kommunestyret i Agdenes kommune vedtok i sak 22/17 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. Budsjettall for 2018 er videreført i kontrollutvalgets forslag til budsjett for 2019.
Den totale rammen for kontrollutvalget, inkludert kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester,
blir etter dette kr 590.533,- som er en samlet økning på kr 13.873,- fra 2018.
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Budsjettet kan spesifiseres som følger:
Kto
Tekst

Budsjett Budsjett
2019
2018
17 500
17 000
9 000
8 500
12 000
12 000
4 100
4 000
2 200
2 000
1 000
1 000
3 500
3 500
15 000
15 000
5 000
5 000
69 300
68 000
383 000 383 000
138 233 125 660
590 533
576 660

108001
108002
108003
109900
110000
111520
119550
115001
116000

Godtgjørelse utvalgsledere
Møtegodtgjørelse folkevalgte
Tapt arbeidsfortjeneste
Arbeidsgiveravgift
Kontorutgifter
Bevertning
Kontingent FKT
Kurs, konferanser inkl overnatting
Skyss, kostgodtgj. reise (oppg.pl.)
Sum kontrollutvalget
137510 Honorar revisjon*
137530 Honorar sekretariatstjenester
Sum kontroll og tilsyn

*) 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 590.533,- 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 2019.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat tilrår at kontrollutvalget slutter seg til sekretariatets vurderinger
og anbefaler utvalget å be kommunestyret om å vedta kontrollutvalgets forslag til budsjett for
2019. Budsjettet for 2019 har en ramme på kr 590.533,- inkludert kjøp av revisjonstjenester
og sekretariatstjenester for kontrollutvalget.
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Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
18.09.2018

Saknr
27/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/43 - 22
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten
"Saker for videre oppfølging" etter innspill fremkommet i møtet.
Vedlegg
Saker for videre oppfølging
Kommunestyret 20.06.2018
Formannskapet 10.09.2018
Formannskapet 22.08.2018
Formannskapet 06.06.2018
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 27/2013 Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes
kommune, legger kontrollutvalgets sekretariat frem kopi av sakslistene fra møtene i
kommunestyret og formannskapet som er avholdt etter kontrollutvalgets møte 05.06.2018.
Kontrollutvalgets sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.
Tidligere saker til oppfølging
Kommunestyrets sak 30/18 Forvaltningsrevisjon avlastningstilbud er lagt inn som ny sak 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 den enkelte sak.
Saker til oppfølging i perioden
Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter,
saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens
fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av kommunestyrets og formannskapets
vedtak. Saker som er satt til særskilt oppfølging fremgår av vedlegget "Saker for videre
oppfølging".
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Saker for videre oppfølging:
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 30.05.2018 – 11.09.2018, foreslår
kontrollutvalget at følgende saker videreføres til oppfølging:
Kontrollutvalget i Agdenes kommune – saker til oppfølging pr. 11.09.2018:
Sak
KS
22/14

Tittel
Rapport fra selskapskontroll
i Trønderenergi AS

Kommentar
1.

2.

3.
4.

Kommunestyret tar rapport fra
selskapskontroll i Trønderenergi AS til
orientering.
Kommunestyret ber om at
eierskapsmeldingen blir lagt frem for
kommunestyret en gang pr. år, samt at
den blir gjenstand for revidering en
gang pr. kommunestyreperiode.
Kommunestyret ber om at vurderinger
og konklusjoner i rapporten følges opp.
Kommunestyret ber om at det
rapporteres om oppfølging av
selskapskontrollen i forbindelse med
neste fremlegging av
eierskapsmeldingen.

Til oppfølging

Følges opp av
nytt
kontrollutvalg

Kontrollutvalgets møte 15.03.2016
Utvalget ba sekretariatet om å sende en
påminnelse til rådmannen vedr.
kommunestyrets vedtak i sak 22/14.

Brev sendt
rådmannen
31.03.2016

Kontrollutvalgets møte 03.05.2016
Rådmannens svar er lagt med som vedlegg
til kontrollutvalgets sak 11/16.

Følges opp
videre.

Kontrollutvalgets møte 14.06.2016
Kontrollutvalget ber Ordfører om å gi en
orientering vedr. status på revideringen av
Agdenes kommune sin eierskapsmelding

KS
54/16

SelskapskontrollForvaltningsrevisjon av
Hamos Forvaltning IKS

Kontrollutvalgets møte 22.11.2016
Orientering
Eierskapsmeldingen vil ikke bli revidert før
22.11.2016
Agdenes går inn i den nye kommunen
Orkland.
1. Kommunestyret tar rapport fra
selskapskontroll HAMOS Forvaltning
IKS til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens
eierrepresentant i HAMOS Forvaltning
IKS om å sørge for at:
1. Eierne gjør en vurdering av
styresammensetning og praksis for
valg av styre i selskapet. Eierne må
også gjøre en vurdering om dagens
praksis med å velge ordførere inn i
styret er hensiktsmessig pga.
habilitetsutfordringer. Vurderingene
må gjøres i tråd med revisors
anbefalinger i rapporten.
2. Selskapet sikrer at selvkostfondet
brukes i samsvar med krav til
selvkost.
3. Forskrift for husholdning i HAMOS
vedrørende fritidsbebyggelse
endres slik at den blir i tråd med
krav fra Miljødirektoratet.
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Kontrollutvalget i Agdenes kommune – saker til oppfølging pr. 11.09.2018:
Sak

Tittel

Kommentar

Til oppfølging

4.

3.

Selskapet og eierne sikrer at
delegering av myndighet for
innfordring av renovasjonsgebyret
blir lik i eierkommunene.
Kommunestyret ber om at det
rapporteres tilbake til kommunestyret
og kontrollutvalget om oppfølging av
punktene innen utgangen av mars
2017.

Kontrollutvalgets møte 02.05.2017
Kontrollutvalgets sekretariat har etterspurt
tilbakemelding i e-post av 19.04.2017.
Kontrollutvalgets møte 13.06.2017
Hans Bernhard Meland, varaordfører,
orienterte og svarte på spørsmål vedr.
kommunestyrets vedtak.

KS
55/16

KS
30/18

Forvaltningsrevisjon om
eiendomsforvaltning

Forvaltningsrevisjon
avlastningstilbud

Kontrollutvalgets møte 19.09.2017
Kontrollutvalget ønsker å ta opp
anbefalingene i rapporten til diskusjon i et
felles møte med de andre kontrollutvalgene
i nye Orkland kommune.
1. Kommunestyret tar
forvaltningsrevisjonsrapport
”Eiendomsforvaltning” til orientering.
2. Agdenes kommunestyre vil ved neste
rullering av handlingsprogrammet
vurdere å innføre et system for
eiendomsforvaltningen, inkl. å styrke
vedlikeholdsfondet som gir en
langsiktig planlegging av vedlikeholdet
på den kommunale bygningsmassen.
1. Kommunestyret tar
forvaltningsrevisjonsrapport Tjeneste
for funksjonshemmede til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge
opp anbefalingene i rapportens pkt. 4.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi
kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding
om hvordan anbefalingene er fulgt opp
innen 31.10.2018
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Felles
orienteringsmøte 5. feb.
2018

Agdenes kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
KOMMUNESTYRET
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 20.06.2018
Tid: 10:00
Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Orienteringssak:
Orientering om ny organisering av Lysheim og Lensvik skoler.

SAKSLISTE
Saksnr.
21/18

Arkivsaksnr.
Tittel
18/460
Referatsaker

22/18

17/893
Reguleringsendring - Fagerliåsen gnr 6/48

23/18

17/869
Kulturmidler 2018, hovedtildeling

24/18

17/996
Renovasjonsforskrift

25/18

18/144
Politivedtekter

26/18

18/470
Midlertidig økning i bemanning på sykehjemmet

27/18

18/466
Tertialrapport driftsregnskap - 1. tertial

28/18

18/459
Avtale om interkommunalt samarbeid og kontorkommuneavtale mellom
Skaun kommune og kommuner i Orkdalsregionen

29/18

18/456
Festeavgift for gravsted - regulering

30/18

17/864
Forvaltningsrevisjon - avlastningstilbud
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31/18

18/451
Avtale med St. Olavs hospital om drift av legevakt og kommunale
akuttdøgnsenger

32/18

18/450
Vertskommuneavtale om legevaktsamarbeid og kommunale akutte
døgnsenger (KAD)

EVENTUELT

Lensvik, 13.06.18

Oddvar Indergård
ordfører
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Agdenes kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:

FORMANNSKAPET
Rådhuset

Møtedato: 10.09.2018

Tid: 13:00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Før møtet i formannskapet, blir det befaring på Hamnahaugen helse- og omsorgssenter
byggetrinn 1. Oppmøte som vanlig i formannskapssalen, hvor det blir en kort orientering fra
RUTA v/prosjektleder Dag Erik Vårum, og utdeling av nødvendig verneutstyr.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

26/18

18/732
Referatsaker

27/18

17/156
Forslag til reguleringsplan for utvidelse av campingplass gnr 19/1 Værnes 1. gangs behandling

EVENTUELT

Lensvik, 03.09.18

Bertil Meland
e.f.
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Agdenes kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 22.08.2018
Tid: 09:00
Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.


Besøk på Sandvollan Dagsenter etter møtet.

SAKSLISTE
Saksnr.
23/18

Arkivsaksnr.
Tittel
18/647
Referatsaker

24/18

17/32
Meklingsmøte med Fylkesmannen avholdt 04.07.18 ang. reguleringsplan for
"Jørrestolen" gnr 6/2 og 8/1

25/18

18/640
Reguleringsplan Ørland flystasjon

EVENTUELT

Lensvik, 15.08.18

Geir Ove Storstein
e.f.
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Agdenes kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Omsorgsbase Blækkan
Møtedato: 06.06.2018
Tid: 09:00
Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Oppmøte på Rådhuset kl. 09:00. Befaring v/Jordbærlia, Utnes.
SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

17/18

18/412
Referatsaker

18/18

17/739
Søknad om reguleringsendring Jordbærlia hyttefelt - landingsplass for
robåter

19/18

17/893
Reguleringsendring - justering av adkomstveg og tomter, Fagerliåsen gnr
6/48

20/18

18/122
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - reetablering av flytebrygge til
Sletvik feltstasjon, gnr 18/1

21/18

18/90
Tiltak i friluftsområde Øyangen

22/18

18/419
Mølnbukt barnehage – økt stillingsressurs

EVENTUELT

Lensvik, 31.05.18

Geir Ove Storstein
e.f.
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
18.09.2018

Saknr
28/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/350 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Agdenes kommune
Kemnerkontorets årsrapport for 2017
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 Agdenes kommune.
2. Kemnerkontorets årsrapport 2017
3. Revisjonens tilbakemeldingsbrev etter årsrevisjon 2017.
4. 10. oktober arrangerer Konsek Trøndelag IKS den første fellessamlinga for alle
kontrollutvalsmedlemer i det nye Trøndelag.
5. Ikke krav om et budsjettforslag får absolutt flertall i formannskapet, mener Jan Fridthjof
Bernt.
6. 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?
7. Dokumenter kan unntas offentlighet av hensyn til arbeidsmiljøet. Det kan være legitimt å
skjerme arbeidsmiljøet, skriver Jan Fridthjof Bernt.
8. Når saksbehandlingen drøyer kan det skyldes manglende evne eller vilje til å ta tak i og
prioritere vanskelige saker.
9. Om en sammenslåingskommune nekter å oppnevne medlemmer til en fellesnemnd, så
hindrer ikke det selve sammenslåingen.
10. 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
Oddlaug Johanne Flønæs

800 80 000
Skatteetaten.no

Din referanse

Telefon
95920971

Org.nr
991733116

Vår referanse
2017/25938

Postadresse
Postboks 2060
6402 Molde

Kommunestyret i Agdenes kommune
Rådhuset
7316 LENSVIK

Kontrollrapport 2017 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for
Agdenes 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 Agdenes, Orkdal, Snillfjord, Hitra, Frøya, Meldal og Rindal.
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2017
0,4

Antall årsverk 2016
0,6
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Antall årsverk 2015
0,7

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 Agdenes kommune viser per 31. desember 2017 en skatte- og avgiftsinngang1 til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 147 319 290 og utestående
restanser2 på kr 4 680 282, herav berostilte krav på kr 1 197 601.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2017 for Agdenes kommune.
Innbetalt av
sum krav 2017
(i %)

Resultatkrav
2017 (i %)

Innbetalt av
sum krav 2016
(i %)

Innbetalt av
sum krav for
regionen (i %)

Restskatt personlige skattytere 2015

95,50 %

97,08 %

89,92 %

96,46 %

Forskuddstrekk 2016

99,90 %

100,00 %

100,00 %

99,95 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2016

99,20 %

100,00 %

98,38 %

99,50 %

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2016

99,90 %

100,00 %

100,00 %

99,97 %

Restskatt upersonlige skattytere 2015

99,40 %

100,00 %

99,63 %

99,38 %

Arbeidsgiveravgift 2016

99,80 %

100,00 %

100,00 %

99,84 %

Skatteoppkreveren for Agdenes kommune har svært gode innfordringsresultater, og har nådd alle
resultatkravene som er satt av skattekontoret.
Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Skatteoppkreveren for Agdenes kommune er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag.
Resultater for kommunen per 31. desember 2017 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens
resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere i
kommunen/
kontrollordningen
66

Minstekrav antall
kontroller
(5 % av
arbeidsgiverne)
3

Antall utførte
kontroller i 2017

Utført kontroll
2017 (i %)

3

4,5 %

Utført kontroll
2016 (i %)

6,1 %

Utført kontroll
2017 region (i %)

4,6 %

Det er gjennomført tilstrekkelig antall arbeidsgiverkontroller.

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren
Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for områdene skatteregnskap og
innkreving.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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Skattekontoret har for 2017 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for områdene skatteregnskap og
innkreving.
Skattekontoret har i 2017 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for området
skatteregnskap, avholdt 22. mars 2017. Rapport er sendt skatteoppkreveren 31. mars 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 oppfølgings- og styringsmøte med skatteoppkrever 7. februar. 2017 i
Trondheim.
Oppfølgingsmøte i forbindelse med arbeidsgiverkontrollen var avholdt i Hommelvik den 7. juni 2017 der
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag deltok.

Med hilsen

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

Oddlaug Flønæs

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.

Kopi til:

Kontrollutvalget for Agdenes kommune
Rådmann/administrasjonssjef Agdenes kommune
Skatteoppkreveren for Orkdalsregionen
Riksrevisjonen
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Synlig kontroll eller
hemmelige tjenester?
Velkommen til samling i regi av Konsek Trøndelag på Scandic Hell hotell, Værnes, onsdag
10. oktober kl 10! Og velkommen til den første samlingen for kontrollutvalgsmedlemmer i
nye Trøndelag!
Skal kontrollutvalgene drive arbeidet sitt "i det stille", eller være en kritisk og tydelig garantist
for at innbyggerne kan ha tillit til kommunen og fylkeskommunen?
Ved hjelp av foredragsholdere og møteleder ønsker Konsek Trøndelag å gi dere en dag med
faglig inspirasjon, samtale og meningsutveksling.

PROGRAM
KL. 09.00 – 10.00:

OPPMØTE, ENKEL SERVERING

KL. 10.00 – 10.10:

ÅPNING
V/DAGLIG LEDER I KONSEK TRØNDELAG, TORBJØRN BERGLANN

KL. 10.10 – 11.10:

SYNLIG KONTROLL ELLER HEMMELIGE TJENESTER?
V/RIKSREVISOR PER-KRISTIAN FOSS

KL. 11.10 – 11.30:

SPØRSMÅL, DISKUSJON

KL. 11.30 – 12.30:

LUNSJ

KL. 12.30 – 14.00:

DELING AV KUNNSKAP OG ERFARINGER
DIALOG OG SPØRSMÅL

KL. 14.00 – 14.15:

PAUSE, ENKEL SERVERING

KL. 14.15 – 14.45:

SYNLIG FORVALTNINGSREVISJON?
V/STORTINGSREPRESENTANT GURO ANGELL GIMSE

KL. 14.45 – 15.30:

DELING AV KUNNSKAP OG ERFARINGER
DIALOG OG SPØRSMÅL

KL. 15.30:

AVSLUTNING

MØTELEDER:

TORGEIR SKEVIK
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PRAKTISK INFORMASJON
PÅMELDING: post@konsek.no
PÅMELDINGSFRIST: 25.9.2018
PRIS: kr. 800 pr. person. Påmeldingsavgiften inkluderer
lunsj og pausemat
Scandic Hell hotell ligger like ved kjøpesenteret på Hell,
drøye ti minutters gange fra jernbanestasjonen og
Værnes lufthavn. Kommer du med bil er det gode
parkeringsmuligheter utenfor hotellet.

OM FOREDRAGSHOLDERNE
Per-Kristian Foss tiltrådte som riksrevisor i 2014, og har
bidratt sterkt til å gjøre tilsyn og kontroll synlig i
samfunnsdebatten. Han har vært nestleder i Høyre,
Stortingsrepresentant i 32 år, og finansminister i 2001-2005.

Guro Angell Gimse er stortingsrepresentant for Høyre og har bakgrunn
som lokal- og fylkespolitiker. I 2015-2016 var hun leder i kontrollutvalget i
Sør-Trøndelag fylkeskommune.

Torgeir Skevik kjenner kontroll og tilsyn fra både politisk og administrativ
side. Han har vært kontrollutvalgsleder, varaordfører, hatt
lederstillinger i kommunesektoren og arbeidet med tilsyn hos
fylkesmannen.

OM KONSEK TRØNDELAG IKS
Konsek Trøndelag er et interkommunalt sekretariat for 37 kontrollutvalg i Trøndelag.
Selskapet ble opprettet 1.1.2018 etter en fusjon mellom Komsek Trøndelag og
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge, og har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor i
Trondheim.
Selskapet har ni ansatte med god kompetanse på kommunal sektor og en variert
fagbakgrunn; økonomi, jus, samfunnsfag, ledelse og organisasjon
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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.

44

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.
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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.
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
18.09.2018

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/350 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.

53

Saknr
29/18

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

Møtedato
18.09.2018

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/350 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 18.09.2018, godkjennes.
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Saknr
30/18

