Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune
Arkivsak:

18/442

Møtedato/tid:

19.11.2018 Kl 10:00

Møtested:

Rådhuset, Kommunestyresalen

Møtedeltakere:
John Geir Stølan, leder
Arild Monsen, nestleder
Merja Korkman
Siv Hege Krüger
Oddvar M. Lian
Forfall:
Andre møtende:
Rådmannen
Kjell Næssvold, Revisjon Midt-Norge SA
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 12.11.2018

John Geir Stølan (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver,
Konsek Trøndelag
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Sakliste
Saksnr.
28/18
29/18
30/18
31/18
32/18
33/18
34/18
35/18
36/18

Sakstittel
Psykiatriplan 2017-2020, ny orientering til kontrollutvalget
Den finansielle revisjonen i Snillfjord kommune - Orientering fra revisor
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Tilsynsrapport - Arkivorganisering og elektronisk arkivdanning
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Forslag til møteplan for 1. halvår 2019
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
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Psykiatriplan 2017-2020, ny orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
19.11.2018

Saknr
28/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &58
Arkivsaknr
16/42 - 27
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Orientering til kontrollutvalget vedr. psykiatriplan 2017-2020
Saksutredning
Rådmannen orienterte om Psykiatriplan for Snillfjord kommune 2017- 2020 på
kontrollutvalgets møte 12.03.2018 i sak 1/18.
Kontrollutvalget ba om en ny orientering vedr. oppfølgingen av Psykiatriplan 2017-2020 på
utvalgets første møte etter sommeren 2018.
Kontrollutvalget ønsker orientering om følgende punkter:
• Veiledning av arbeidstakere i bedrifter
• Samarbeid med NAV
• Frivillig arbeid vedr. psykisk helse
• Opplysnings- og informasjonsarbeid
• Likemannsarbeid/mental helse
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 16.08.2018 bedt rådmannen om å gi
kontrollutvalget en ny orientering på utvalgets møte 24.09.2018.
Orienteringen ble utsatt til kontrollutvalgets møte 19.november fordi leder psykisk helse var
på videreutdanning i september.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens 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.: 16/42-26
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 16.08.2018

Snillfjord kommune
Rådhuset
Krokstadøra
7257 SNILLFJORD

Orientering til kontrollutvalget vedr. psykiatriplan 2017-2020

Rådmannen orienterte om Psykiatriplan for Snillfjord kommune 2017- 2020 på kontrollutvalgets
møte 12.03.2018 i sak 1/18.
Kontrollutvalget vedtok følgende i sak 1/18:
Kontrollutvalget ber om en ny orientering vedr. oppfølgingen av Psykiatriplan 2017-2020 på
utvalgets første møte etter sommeren 2018.
Kontrollutvalget ønsker orientering om følgende punkter:
• Veiledning av arbeidstakere i bedrifter
• Samarbeid med NAV
• Frivillig arbeid vedr. psykisk helse
• Opplysnings- og informasjonsarbeid
• Likemannsarbeid/mental helse

Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 1/2018, ber vi herved om at rådmannen i
Snillfjord kommune orienterer på kontrollutvalgets møte mandag 24.09.2018 kl. 10:00 på
rådhuset. Orienteringen fra rådmannen vil 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

Den finansielle revisjonen i Snillfjord kommune - Orientering fra
revisor
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
19.11.2018

Saknr
29/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
17/119 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar revisors redegjørelse til orientering.
Kontrollutvalget har ingen merknader til oppdragsansvarlig revisors vurdering av egen
uavhengighet.
Vedlegg
Uavhengighetserklæring
Bekreftelse på vandel oppdragsansvarlig revisor
Saksutredning
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte.
(Kommuneloven § 77, 4. ledd), samt holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet
(forskrift om kontrollutvalg § 6)
Kontrollutvalgets sekretariat har i den anledning bedt oppdragsansvarlig revisor for Snillfjord
kommune om å orientere om planleggingen av revisjonsarbeidet for 2018 og den løpende
revisjonen så langt i året.
Kontrollutvalget vil på denne måten både ha mulighet til å følge opp det arbeidet som gjøres,
forsikre seg om at revisjonen fungerer på en betryggende måte og gi innspill til revisor i
videre arbeid.
Revisors vandel
Det er satt krav om vandelsattest for den som er ansvarlig for revisjonsoppdraget i en
kommune (forskrift om revisjon § 12). For registrerte og statsautoriserte revisorer vil vandel
normalt være kontrollert av finanstilsynet ifm innvilget autorisasjon.
Bekreftelse på revisors vandel er gitt av Revisjon Midt-Norge SA (vedlegg).
Revisors uavhengighet
Revisor har plikt til løpende å foreta en vurdering av egen uavhengighet (forskrift om revisjon
§ 15). Oppdragsansvarlig revisor skal hvert år avgi en skriftlig egenvurdering av sin
uavhengighet til kontrollutvalget.
Det er gitt begrensninger for alle som deltar i revisjonen av en kommune når det gjelder
andre ansettelsesforhold, styreverv, interessekonflikter og rådgivningstjenester (forskrift om
revisjon § 13 og 14).
Oppdragsansvarlig revisor for Snillfjord kommune har vurdert sin uavhengighet (vedlegg).
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors orientering i møtet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til revisors orientering i møtet og anbefaler kontrollutvalget
å ta redegjørelsen, samt revisors vurdering av egen uavhengighet til orientering.
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Bidrar til forbedring

Arnt R. Haugan

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer

Dato og referanse:

Besøksadresse:

Kontaktperson:

Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

31.10.2018

Fylkets Hus
Seilmakergata 2
7735 Steinkjer
Org nr: 919 902 310 mva
Bank: 4270 18 38658

M post@revisjonmidtnorge.no
T +47 907 30 300

Endring av oppdragsansvarlig revisor – bekreftelse på kompetanse,
kvalifikasjoner og uavhengighet
Kontrollutvalget skal påse at revisor har kompetanse til å gjennomføre revisjonsoppgavene i henhold
til faglige standarder, og at revisor oppfyller de formelle krav til kompetanse, uavhengighet og plettfri
vandel som stilles i regelverket.
Våre tjenester og kompetanse
Revisjon Midt-Norge SA leverer tjenester innenfor regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon,
selskapskontroll, attestasjonsoppgaver og rådgivning.
Vi har stor kompetanse på offentlig forvaltning og kommunal økonomi. Våre 40 ansatte har erfaring fra
revisjon av 43 kommuner og kjenner kommunene våre og kommunal sektor godt.
Vi har et stort og tverrfaglig kompetansemiljø som består av blant annet:
•

Statsautoriserte revisorer

•

Registrerte revisorer

•

Økonomer

•

Samfunnsvitere

•

Jurister

•

Statsvitere

Vi er underlagt krav til obligatorisk etterutdanning og ekstern kvalitetskontroll fra NKRF.
Oppdragsansvarlig revisor
Oppdragsansvarlig revisor for Snillfjord kommune er Kjell Næssvold.
Jeg bekrefter med dette at Kjell Næssvold oppfyller de krav som stilles i forhold til å være
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon.
Vandelsattest er innhentet 24.10.2007.

Med vennlig hilsen

Arnt R. Haugan /s
daglig leder

Direkte  922 539 81 eller  arnt.robert.haugan@revisjonmidtnorge.no
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Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
19.11.2018

Saknr
30/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 031, TI - &20
Arkivsaknr
17/41 - 14
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Fellesnemnd Snillfjord-Hemne-Halsa 25.10.2018
Fellesnemnd Snillfjord-Hemne-Halsa 27.09.2018
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 20.
november 2017, 12. mars, 4. juni og 24. september 2018.
Rådmannen orienterte om ansattes vilkår og muligheter ved kommunesammenslåingen på
kontrollutvalgets møte 25.09.2017.
Fellesnemnd for Snillfjord, Orkdal, Meldal og Agdenes
Sakliste for strategisamling 4. og 5. oktober er ikke publisert på hjemmesiden til Orkland
kommune.
Fullstendige sakspapirer: http://www.nyeorkland.no/fellesnemnda.468029.no.html
Neste møte i Fellesnemnda er: 21. november (budsjett)
Fellesnemnd for Snillfjord og Hitra kommuner
Sakspapirer: http://skole.www.hitra.no/eInnsynA/Dmb/Details/53
Jf. hjemmesiden til fellesnemnda så er det ikke fastsatt noen møtedatoer etter 18.09.2018.
Fellesnemnd for Snillfjord, Hemne og Halsa kommuner
Sakliste for møtet 27.09. og 25.10.2018 følger med som vedlegg.
Fullstendige sakspapirer: http://nyeheim.no/36433/0/36444-1444.html
Neste møte i Fellesnemnda er: 17.12.2018, Halsa
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Saken legges frem som en orienteringssak til kontrollutvalget.
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MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

FELLESNEMND
Halsa rådhus
25.10.2018
Tid: 10:30

Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00 Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sakliste blir også utsendt til varamedlemmer, men disse skal ikke møte uten etter nærmere varsel.
Det blir orientering fra Idrettsrådene i Hemne og Halsa.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

45/18

17/2552
ORIENTERING - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE PERSONAL

46/18

18/2263
KOSTRA - ANALYSE AV HALSA OG HEMNE KOMMUNER

47/18

18/370
REGNSKAPSRAPPORT PR 15.10.18

48/18

17/990
MILEPÆLSPLAN / PROSJEKTPLAN - OKTOBER 2018

49/18

18/2003
ADRESSENAVN VINJEFORDSVEIEN / VINJEFORDVEGEN

50/18

17/2993
DOKUMENTER SOM REFERES I FELLESNEMNDA FOR PERIODEN
22.09.18 - 16.10.18

Nye Halsa-Hemne-Snillfjord, 17.10.2018

Odd Jarle Svanem
leder
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MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

FELLESNEMND
Hemne – Vinjeøra samfunnshus
27.09.2018
Tid: 10:30

Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00 Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sakliste blir også utsendt til varamedlemmer, men disse skal ikke møte uten etter nærmere varsel.

Etter at ordinære saksliste er behandlet, blir det busstur med omvisning/orientering
og gårds-/bedriftsbesøk i området Vinjeøra.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

36/18

17/990
MILEPÆLSPLAN / PROSJEKTPLAN - SEPTEMBER 2018

37/18

17/2712
TIDSPLAN - POLITISK STRUKTUR OG PROSESS I HEIM KOMMUNE

38/18

18/1994
NULLSTILLING AV SELVKOSTFOND

39/18

18/1878
ØKONOMISK STATUS NYE HEIM KOMMUNE

40/18

18/370
REGNSKAPSRAPPORT PR 17.09.18

41/18

18/1864
KULTURBYGGING HEIM 2020

42/18

17/385
SUPPLERINGSVALG - PARTSSAMMENSATT UTVALG - PU

43/18

17/994
SUPPLERINGSVALG - NYTT MEDLEM I POLITISK
ARBEIDSGRUPPE FOR KOMMUNENAVN OG KOMMUNEVÅPEN

44/18

17/2993
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DOKUMENTER SOM REFERES I FELLESNEMNDA FOR PERIODEN
08.06.18 - 21.08.18

Nye Halsa-Hemne-Snillfjord, 20.09.2018

Odd Jarle Svanem
leder
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Tilsynsrapport - Arkivorganisering og elektronisk arkivdanning
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
19.11.2018

Saknr
31/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &58
Arkivsaknr
16/165 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Kontrollutvalget tar tilsynsrapporten til orientering.
2. Kontrollutvalget ber om en orientering vedr. gjennomføring av påleggene som er gitt av
Arkivverket. Orienteringen gis på utvalgets første møte i 2019.
Vedlegg
Tilsynsrapport - Arkivorganisering og elektronisk arkivdanning
Saksutredning
Gode kommunale arkiver er en forutsetning for at kommunen skal kunne utføre sine
lovpålagte oppgaver, og for at den enkelte innbygger skal få dokumentert sine rettigheter.
Løsninger for bevaring må være på plass før kommunegrenser endres.
Arkivverket har gjennomført et tilsyn med arkivene i Snillfjord kommune. Formålet med
tilsynet var å sikre at arkiv som har verdi innen kultur eller forsking, eller som inneholder
dokumentasjon med rettslig eller forvaltningsmessig verdi, blir tatt vare på og gjort tilgjengelig
for samtid og ettertid.
Tilsynet hadde hovedfokus på arkivorganisering og elektronisk arkivdanning, blant annet
arkivplan, dokumentfangst, bevaring og kassasjon, periodisering og fagsystemer.
Arkivverket sier at overordnet sett fungerer arkivet i Snillfjord kommune godt og etter
hensikten. Arkivverket fikk også inntrykk av at arkivleder i Snillfjord kommune har høy
arkivfaglig kompetanse.
Arkivverket ga følgende pålegg etter tilsynet:
1. Oppdatere arkivplanen slik at den gjenspeiler dagens situasjon.
2. Dokumentere aktive og avsluttede elektroniske systemer som inngår i kommunens arkiv.
Frist for gjennomføring av pålegg er 01.02.2019.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kommunereformen vil få konsekvenser for arkivdanningen i kommunene, og for eksisterende
kommunale arkiv. Arkiv fra nåværende kommuner skal avsluttes og avleveres til depot. Det
er derfor viktig at arkivene i en kommune er fullstendig og ajour for å unngå informasjonstap.
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget gjennomgår rapporten fra
Arkivverket og legger den til grunn som en del av sin rutinemessige oppfølging av
virksomheten i Snillfjord kommune. Sekretariat anbefaler også at kontrollutvalget følger opp
kommunens gjennomføring av pålegg som ble gitt av Arkivverket.
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Returadresse
Pb. 4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO

Snillfjord kommune

Dato

18.10.2018

Postboks 54

Din ref.

18/282

7259 SNILLFJORD

Vår ref.

2018/3701

Saksbehandler

Sigrun
Rasmussen

Endelig tilsynsrapport og pålegg om utbedringer - Snillfjord kommune
Vi takker for godt samarbeid i forbindelse med tilsynet. Tilsynet hadde hovedfokus på
arkivorganisering og elektronisk arkivdanning, blant annet arkivplan, dokumentfangst, bevaringog kassasjon, periodisering og fagsystemer.
Foreløpig rapport fra arkivtilsynet ble sendt 12.06.2018 som Snillfjord kommune besvarte
10.08.2018. I endelig rapport under Pålegg 1 er det korrigert for at Snillfjord kommune har
periodisert Arkivplan to ganger etter 2015, og at dette er arkivert i ESAK.
Tilsynsdato:

12.06.2018

Fra kommunen:

Personalsjef og helsesjef Mildrid Værnes Mæhle
Leder post/arkiv og arkivleder Merete Lian
Leder teknisk og systemansvarlig ESA/ Roar Grindvold
Saksbehandler post/arkiv Sunniva Berg
Fagleder IKT Morten Kvaale
Rektor Krogstadøra oppvekstsenter Sussann Krogstad
Saksbehandler flykningetjenesten Peggy Marit Krogh
Saksbehandler FVD/teknisk Øyvind Engvik

Fra Arkivverket:

Spesialrådgiver Sigrun Rasmussen
Seniorrådgiver Geir Ivar Tungesvik
Rådgiver Tone Håseth

Positive funn fra tilsynsbesøket
Snillfjord kommune er kommet godt i gang med forberedelser til kommunesammenslåing, også
med hensyn til dokumentasjonsforvaltning. Kommunen har økt bemanningen i arkivtjenesten til
Organisasjonsnr.: 961181399

Telefon: 480 55 666
13

www.arkivverket.no/tjenester

2,2 årsverk for å dekke behovet kommunereformen medfører. Arkivleder er involvert i planlegging
av sammenslåingen av kommunen fordelt på tre ny kommuner. Snillfjord kommune har avtale
med IKA Trøndelag om overføring av papirarkiv og elektronisk arkiv til depot, og er godt i gang
med å planlegge for overføring fra kommunens bortsettingsarkiv til langtidsbevaring i depot.
Overordnet sett fungerer arkivet i Snillfjord godt og etter hensikten. Vi fikk også inntrykk av at
arkivleder har høy arkivfaglig kompetanse. Ledere og saksbehandlere fremhevet at arkivtjenesten
er serviceorientert og tilgjengelig når det er behov for hjelp. Det er lett å spørre om råd og bistand.
Arkivplanen er godkjent av rådmannen.
Hvorfor har vi arkivtilsyn?
Formålet med tilsyn er å sikre at arkiv som har verdi innen kultur eller forsking, eller som
inneholder dokumentasjon med rettslig eller forvaltningsmessig verdi, blir tatt vare på og gjort
tilgjengelig for samtid og ettertid.
Mulige pålegg
Denne rapporten beskriver avvikene vi fant og mulige pålegg. Med hjemmel i lov av 4. desember
1999 nr. 126 om arkiv (arkivloven) § 7 c vurderer vi å gi følgende pålegg:
Pålegg 1: Oppdatere arkivplanen slik at den gjenspeiler dagens situasjon
Hvordan
lukke
pålegget?

Tips

Frist
Funn

Snillfjord kommune må oppdatere arkivplanen slik at den omfatter alle arkiv i hele
virksomheten:
 Arkivplanen må inneholde avleveringsliste eller katalog over arkivene i
kommunens arkivdepot.
 Arkivrutiner må gjennomgås og oppdateres ved behov.
 Foreta jevnlig «frysing» av tidligere versjon av arkivplanen når arkivplanen
revideres.
 Alle selskap og samarbeid kommunen er medeier-/deltaker i må
dokumenteres i arkivplanen. Organisasjonsform samt arkivansvar må som et
minimum beskrives.
 Dokumentasjon av andre pålegg skal også følge med arkivplanen
Se Arkivverkets nettsider for mer informasjon om arkivplan. For et praktisk
eksempel, se arkivplanen til Tjeldsund kommune. Merk at de henviser til gammel
versjon av Riksarkivarens forskrift, tilsvarende paragrafer i ny forskrift er §§ 3-2, 34 og 3-6. Se også Arkivverkets veileder for http://www.interkommunalearkiv.no/
1.2.2019
Snillfjord kommunes arkivplan ble første gang utarbeidet i 2015, og er etter dette
periodisert to ganger. Arkivplanen må oppdateres slik at den reflekterer
situasjonen i 2018. Det gjelder særlig listen over fagsystemer, rutiner i disse
systemene og arkivseriene. Fordi Snillfjord kommune skal splittes i tre deler, har
kommunene funnet en praktisk løsning med å inngå samarbeid med
vertskommuner som skal inngå i de nye kommunene. Snillfjord kommune får med
dette overført aktive saker i f.eks. klientmapper og elevmapper etappevis og kan
avslutte eget fagsystem for det aktuelle fagområdet. Arkivplanen arkiveres ikke på
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jevnlig basis. I etterkant av tilsynet er de periodiserte arkivplanene arkivert i
ESAK.

Hvorfor er
dette viktig?

Krav

Hensikten med arkivplanen er at offentlige organ skal ha oversikt over sitt
arkivmateriale og hvilke for regler som gjelder for handteringen av det.
Kommunedelingen og økt bruk av interkommunale samarbeid i en
overgangsperiode forsterker behovet for oversikt og tydelig beskrivelse av
arkivansvar i arkivplanen. Dette er nødvendig for å kunne forvalte arkivet i
henhold til arkivlovens formål og i tråd med det arkivansvaret som er formulert i §
6. Arkivplanen kan benyttes for å planlegge periodiske arkivoppgaver og beregne
behov for fremtidige ressurser.
Arkivforskriften § 4 sier at alle offentlige organ skal ha en arkivplan, som beskriver
innholdet i arkivet og hvordan det er organisert. Ifølge Riksarkivarens forskrift § 11 skal arkivplanen innrettes slik at den kan benyttes som verktøy i virksomhetens
internkontroll. Det er også konkrete krav til innhold.

Pålegg 2: Dokumentere aktive og avsluttede elektroniske systemer som inngår i
kommunens arkiv
Hvordan
lukke
pålegget?

Tips
Frist
Funn

Hvorfor er
dette

Snillfjord kommune må kartlegge og dokumentere alle aktive og avsluttede
sak-/arkivsystem og fagsystem som inneholder arkivverdig informasjon
 Kommunen må fastsette bevaringsfrister
 Kommunen må utarbeide rutiner for arkivdanningen som skjer i, eller i
tilknytning til, alle elektroniske system
 Beskriv hvordan informasjonen i systemene skal langtidsbevares gjennom
f.eks. arkivuttrekk eller papirutskrifter
 Dersom arkivdokumenter overføres til Noark-system (integrasjon) skal det
fremgå en vurdering av hvilken dokumentasjon som overføres
 Dokumentasjonen skal finnes i arkivplanen
Arbeidet bør gjøres i samarbeid med IKT i kommunen og eventuelt
depotinstitusjon.
Se veilederen for ordning av digitale arkiver på Arkivverkets nettsider.
1.2.2019
Det er uklart om systemoversikten i arkivplanen er komplett og
dokumentasjonen av de enkelte systemene er mangelfull. Det er blant annet
mangelfull informasjon om relasjon til andre system/integrasjoner, tekniske
data eller hvordan systemet er tenkt bevart. Dette er vesentlig å ha på plass,
særlig i forbindelse med kommunereformen hvor systemene må avsluttes og
avleveres til depot. Det finnes heller ikke arkivrutiner knyttet til arkivdanning
for alle system som er i bruk i arkivplanen.
I de elektroniske arkivsystemene ligger det viktig rettighets- og
forvaltningsmessig dokumentasjon for fylkeskommunen. Dersom systemene
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viktig?

Krav

ikke blir ivaretatt og dokumentert på en god måte, kan informasjonen gå tapt.
Innbyggere kan i verste fall miste muligheten til innsyn i sentral informasjon
om seg selv, og fylkeskommunen kan miste muligheten til å dokumentere
egen innsats i saker.
Riksarkivarens forskrift § 1-1 stiller krav til at arkivplanen skal gi en samlet
oversikt over organets arkiv. Den krever bl.a. oppdaterte rutiner for
oppbevaring og sikring av arkivene, og arkivoversikt som viser hvor
arkivdokumentene er lagret. Videre skal det utarbeides bevarings- og
kassasjonsplan for alt arkivmateriale med oppbevaringsfrister.

Send inn dokumentasjon for å lukke
Kommunen skal i oversende dokumentasjon når tiltakene er gjennomført, innen de fastsatte
fristene. Dokumentasjon skal angi hvor i Arkivplanen dokumentasjonen finnes.
Vi håper at våre pålegg og kommentarer kan være til hjelp for Snillfjord kommunes arbeid med
arkiv og dokumentasjonsforvaltning framover.

Med hilsen

Espen Sjøvoll

Kjetil Reithaug

avdelingsdirektør

fagdirektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur
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Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
19.11.2018

Saknr
32/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &58
Arkivsaknr
16/42 - 29
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 07.11.2018
Formannskapet 14.11.2018
Formannskapet 24.10.2018
Formannskapet 03.10.2018
Saksutredning
Kontrollutvalget skal føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets
vegne. Videre går det frem av forskrift om kontrollutvalg at utvalget skal påse at
kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen
eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp.
Kontrollutvalgets sekretariat legger frem kopi av sakslistene fra møtene i kommunestyret og
formannskapet som er avholdt etter kontrollutvalgets møte 24.09.2018. Kontrollutvalgets
sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.
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 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.
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Saker for videre oppfølging:
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 18.09.2018 – 12.11.2018, foreslår
kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging:

Kontrollutvalget i Snillfjord kommune – saker til oppfølging pr. 12.11.2018:
Sak
KS-sak
42/2016

Tittel

Kommentar

Helse-og mestringsplan 2016-2026

Snillfjord kommune vedtar Helse- og
mestringsplan for 2016 – 2026 som fremlagt

Til
oppfølging

Kontrollutvalgets møte 20.11.2017
Mildrid Værnes, kommunalsjef helse og
mestring, orienterte og svart på spørsmål fra
kontrollutvalget.
Kontrollutvalget ønsker en ny orientering om
status i oppfølgingen av planen.
Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte
14. mai 2018.

KS-sak
69/2017

KS-sak
78/2017

Kontrollutvalgets møte 04.06.2018
Mildrid Værnes Mæhle, kommunalsjef Helse
og mestring, orienterte og svarte på spørsmål
fra kontrollutvalget.
Alle mål og tiltak i Helse og mestringsplanen
Orientering
er satt i gang.
våren 2019
Følges opp videre vedr. dagsenter
Psykiatriplan for Snillfjord kommune Psykiatriplan for Snillfjord kommune 20172017- 2020
2020 godkjennes slik den foreligger.

Forvaltningsrevisjonsrapport
Snillfjord omsorgssenter Medvirkning og etterlevelse av
regelverket

Kontrollutvalgets møte 12.03.2018
Mildrid Værnes Mæhle, helse- og
mestringssjef og Bjørn Aage Garberg, leder
for psykisk helsearbeid, orienterte og svarte
på spørsmål fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget ba om en ny orientering vedr.
oppfølgingen av Psykiatriplan 2017-2020.
Kontrollutvalget ønsker orientering om
følgende punkter:
•
Veiledning av arbeidstakere i bedrifter
•
Samarbeid med NAV
•
Frivillig arbeid vedr. psykisk helse
Orientering
•
Opplysnings- og informasjonsarbeid
19.11.2018
•
Likemannsarbeid/mental helse
1. Kommunestyret tar
forvaltningsrevisjonsrapport vedr.
Snillfjord omsorgssenter til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge
opp anbefalingene i rapportens pkt 7.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi
kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding
om hvordan anbefalingene er fulgt opp
innen 01.06.2018.
Kontrollutvalgets møte 04.06.2018
Mildrid Værnes Mæhle, kommunalsjef Helse
og mestring, orienterte og svarte på spørsmål
fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget anser kommunestyrets
vedtak som fulgt opp.
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Snillfjord kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset
Møtedato: 14.11.2018
Tid: 10:00 - 00:00
Eventuelt forfall meldes til tlf.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Innkalte
Funksjon
Ordfører
Varaordf.
Medlem
Medlem
Medlem
Barns repr.
i pla.utv.
Ansatte repr.

Navn
John Lernes
Bernt Olav Aune
Torild Snildal
Anders Krokstad
Nina Astrid Mjør
Sussan Hestnes Krokstad

Forfall

Møtt for

Elisabeth Ramvik

SAKSLISTE
Saksnr.
140/18

Arkivsaksnr.
Tittel
16/386
KLAGE PÅ VEDTAK - REGULERINGSPLAN -NERNESSET I
SLØRDAL - GNR- 18, BNR. 3

141/18

18/234
TERRASSER OG TRAPPER PÅ GNR. 50, BNR. 27 - BYSTINGEN KLAGEBEHANDLING

142/18

18/415
SØKNAD OM DISPENSASJON - RIVING OG OPPFØRING AV NY
FRITIDSBOLIG - GNR. 74 BNR. 7

143/18

18/664
SLAMAVSKILLER OG AVLØP -FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 1, BNR. 42 VASLAGVÅGEN: DISP. FRA KOMMUNEPLAN OG PBL § 1-8

144/18

18/1063
NYBYGG - BOLIG PÅ GNR. 3, BNR. 135: NY BEHANDLING NY
SAKSBEHANDLING
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145/18

18/1078
SØKNAD OM TILLEGGS-FELLINGSTILLATELSE, HJORT 2018
VALD NR. 5012V0060 - VINGAN

146/18

18/1088
UTHUS / GARASJE PÅ GNR. 50, BNR. 35 - BYSTINGEN

147/18

18/1077
KLAGE PÅ F-SAK 105/18: SAKSBEHANDLING AV HØRINGSBREV
VINGÅGEN MARINA, GNR. 54, BNR. 3

148/18

18/1079
KLAGE PÅ F-SAK 106/18: DISPENSASJON - FLYTEBRYGGE - GNR.
54, BNR. 3, VINGVÅGEN MARINA

149/18

18/1038
ÅRSBUDSJETT 2019. ØKONOMIPLAN 2019 - 2022.
GEBYRREGULATIV 2019

Krokstadøra, 08.11.2018

John Lernes
Ordfører
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Snillfjord kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset
Møtedato: 24.10.2018
Tid: 09:30 Eventuelt forfall meldes til de respektive gruppelederne
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Innkalte
Funksjon
Ordfører
Varaordf.
Medlem
Medlem
Medlem
Barns repr
i pl.utv
Ansatte repr

Navn
John Lernes
Bernt Olaf Aune
Toril Snildal
Anders Krokstad
Nina Astrid Mjør
Sussann Hestnes Krokstad

Forfall

Elisabeth Ramvik

DAGSORDEN:
Kl. 09.30 – 10.15
Kl. 10.15 - -----

Møtt for

Invitert til sak 128/18

Vindkraft
Saksbehandling ihht saksliste
SAKSLISTE

Saksnr.
128/18

Arkivsaksnr.
Tittel
17/1377
KOMMUNEREFORMEN - ORIENTERING TIL FORMANNSKAPET
24.10.2018

129/18

18/1077
KLAGE PÅ F-SAK 105/18: SAKSBEHANG VINGÅGEN MARINA, GNR:
54, BNR. 3

130/18

18/1079
KLAGE PÅ F-SAK 106/18: DISPENSASJON - FLYTEBRYGGE - GNR.
54, BNR. 3, VINGVÅGEN MARINA

131/18

18/548
TILBYGG - TERRASSE OG TRAPP TIL FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 50,
BNR. 31 - BYSTINGEN. 2. GANGS BEHANDLING
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132/18

18/612
DISPENSASJON - AVLØPSANLEGG MED UTSLIPP TIL SJØ PÅ GNR.
88 BNR. 14

133/18

18/881
DISPENSASJON - KAI/FLYTEBRYGGE PÅ GNR. 41, BNR. 1 RAMSVIKA

134/18

16/1147
SØKNAD OM DISPENSASJON - DELING AV EIENDOM - TOMT TIL
FRITIDSBOLIG - GNR. 97 BN. 2 VESTFORREN

135/18

16/612
SALGSBEVILLING

136/18

18/1052
FINANSIERING AV DESENTRALISERT SYKEPLEIERUTDANNING

137/18

18/979
BRUKSENDRING - FRITIDSBOLIG TIL BOLIG - GNR. 15, BNR 74 ROTNES - DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL

138/18

18/1096
REFERATER TIL FORMANNSKAPET 24.10.2018

139/18

18/1097
ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 24. OKTOBER

Krokstadøra, 18. oktober 2018

John Lernes
ordfører
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Snillfjord kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset
Møtedato: 03.10.2018
Tid: 09:30
Eventuelt forfall meldes til de respektive gruppelederne
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Innkalte
Funksjon
Ordfører
Varaordf.
Medlem
Medlem
Medlem
Barns repr
i pl.utv
Ansatte repr

Navn
John Lernes
Bernt Olaf Aune
Toril Snildal
Anders Krokstad
Nina Astrid Mjør
Sussann Hestnes Krokstad

Forfall

Elisabeth Ramvik

Møtt for

Invitert til F-sak 119/18

SAKSLISTE
Saksnr.
Tittel
119/18

Arkivsaksnr.
17/1377
KOMMUNEREFORMEN - ORIENTERING TIL FORMANNSKAPET
03.10.2018

120/18

18/944
TILSKUDD TIL VILTGJERDE / INNGJERDING AV FOR

121/18

18/65
ENDRING REGULERINGSPLAN OG TOMTEDELING AV
BYGGEOMRÅDE - STRØMNESSET, VORPBUKT

122/18

18/758
DISPENSASJON FRA BESTEMMELSENE I KOMMUNEPLANENS
AREALDEL- FORLENGELSE AV ADKOMSTVEG TIL
HYTTEOMRÅDE VED RISHOLMEN, GBNR 49/1 - GNR. 49 BNR. 36, 38
OG 42
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123/18

18/858
DISPENSASASJON OG FRADELING - TOMT TIL FRITIDSBOLIG GNR. 24 BNR. 2

124/18

18/569
GARASJE/ BEREDSKAPSBYGG PÅ GNR. 81, BNR. 82 - BYRBEKKEN
PUMPESTASJON: DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN

125/18

18/875
GARASJE - PÅ GNR. 79, BNR.18: DISPENSASJON FRA
KOMMUNEPLANENS AREALDEL

126/18

18/1032
REFERATER TIL FORMANNSKAPET 03.10.2018

127/18

18/1030
ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 3. OKTOBER 2018

Krokstadøra, 25.09.2018

John Lernes
ordfører
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Forslag til møteplan for 1. halvår 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
19.11.2018

Saknr
33/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/122 - 21
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 1. halvår 2019:
Januar Februar Mars
April
Mai
Juni
Kontrollutvalget
11.
13.
17.
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg
nødvendig.
Saksutredning
For å kunne planlegge å gjennomføre kontroll- og tilsynsarbeidet på en best mulig måte er
det nødvendig å fastsette en møteplan for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets møter vil
fungere som milepæler, både for gjennomføring og presentasjon av revisjonsarbeid for
kontrollutvalget, og for oppgaver som er sterkere knyttet til kontrollutvalgets egen virksomhet.
Kontrollutvalget kan i tilknytning til saken diskutere tema for de enkelte møter, dersom det er
ønskelig. Sekretariatet har ut fra erfaringer fra tidligere år, samt lovpålagte oppgaver, lagt inn
noen foreløpige stikkord.
Kontrollutvalget har budsjettert med 5 møter i 2019, og det er naturlig å avvikle 3 på våren og
2 på høsten. Kontrollutvalgets møteplan bør tilpasses møteplanen for kommunestyret,
kommunens møteplan for 2019 blir vedtatt 12. desember. Forslag til møteplan for
kontrollutvalget baserer seg derfor på utvalgets møtedatoer fra i fjor.
Utvalget kan løpende gjennom året, vurdere om det er behov for endringer.
Med bakgrunn i forventninger om saker så langt så kan følgende møteplan antydes for
1. halvår 2019:
Januar Februar Mars
April
Mai
Juni
Kommunestyret
Formannskapet
Kontrollutvalget
11.
13.
17.
11. mars 2019
På møte i mars vil kontrollutvalgets årsmelding for kontroll- og tilsynsfunksjonen i 2018
legges frem.
13. mai 2019
I henhold til forskrift om revisjon skal revisor avgi sin revisjonsberetning innen 15. april, så
fremt årsregnskapet er rettidig avlagt. I så fall vil behandlingen av årsregnskapet, med
avgivelse av kontrollutvalgets uttalelse bli en viktig sak på møtet i april.
17. juni 2019
For å følge opp tilsynsarbeidet og for å planlegge resten av året, vil det være hensiktsmessig
å avvikle et møte før sommeren. Aktuelle saker er møteplan for 2. halvår 2019 og eventuelle
innspill til planleggingen av den finansielle revisjonen av Snillfjord kommune.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget avvikler 3 møter 1. halvår 2019.
Forslag til møteplan fremgår av kontrollutvalgssekretariatets innstilling.
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
19.11.2018

Saknr
34/18

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/442 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Kan ikke tvinge folkevalgte til å medvirke
Må ikke gjøre grensene mellom rådmann og ordfører utydelige
Uheldig å sile vekk uønskede forslag
Gir blaffen i menneskerettigheter
Har rett til å spørre, men ikke til å få fullstendige svar
Helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress
Kan en kommune straffes hvis elever mobbes
Kan man tvinges til å stemme for noe man er imot
Mange barnehager har for få voksne
Nekter å gi ut møtereferat
Nesten 200 kommuner mangler personvernombud
Praktiseringen av varslingsreglene er utfordringen
Kontrollutvalget i Tolga mener staten har noe av skylda
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått seg forelagt følgende dokumenter som referatsaker:
1. Selv om det må anses som lovbrudd, har vi ikke noe effektivt tvangsmiddel mot
folkevalgte som nekter å uføre sitt verv ved at de uteblir fra møter i fellesnemnda.
2. At rådmannen kalte inn kommunestyret og tillitsvalgte til seminar ligger klart utenfor
rådmannens kompetanse, mener professor Jan Fridthjof Bernt
3. Styremedlemmer i partilag bør ikke forsøke å få forslagsstillere til å trekke
nominasjonsforslag som styremedlemmene ikke liker
4. Stadig flere kommuner klager over at funksjonshemmede med assistansebehov sprenger
kommunebudsjettene ved å bruke borgerstyrt personlig assistanse (BPA).
5. Det kan ikke gjøres begrensninger i kommunestyremedlemmenes rett til å stille
ordføreren spørsmål.
6. Nær én av tre helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress. Samtidig svarer en av
fire unge at de holder problemene sine for seg selv, viser undersøkelse.
7. Alle som jobber i skolen, har ansvar for å følge med på om barna har et godt skolemiljø.
8. Bruk av alternativ votering kan føre til at man tvinges til å stemme for noe man er imot. Er
det greit?
9. En rekke norske barnehager har for få voksne og pedagoger i forhold til antallet barn,
ifølge tall fra 2017.
10. Sør-Aurdal kommune nekter å gi innsyn i referat fra dialogmøte om økonomiske
sparetiltak. Rådmannen mener det ikke var et kommunestyremøte, men det avviser
jussprofessor.
11. Personvernombudet skal ha god forståelse for IT-systemene, informasjonssikkerhet og
personvernbehovene i virksomheten, ifølge Datatilsynet.
12. KS mener innholdet i varslingsreglene fungerer godt. Det er praktiseringen av dem som
er utfordrende.
13. Kontrollutvalget i Tolga mener et uklart regelverk er en av årsakene til at kommunen har
havnet i uføre.
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Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.
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Kan ikke tvinge folkevalgte til å medvirke
Selv om det må anses som lovbrudd, har vi ikke noe effektivt tvangsmiddel mot
folkevalgte som nekter å uføre sitt verv ved at de uteblir fra møter i fellesnemnda,
skriver Jan Fridthjof Bernt.
Kommunal Rapport 27.8 2018
SPØRSMÅL: Stortinget har vedtatt sammenslåing av flere kommuner. Kommunene
er imidlertid motstandere av hvordan den nye kommunen blir sammensatt, det er ikke
helt i tråd med de lokale vedtakene. Kan kommunen nekte å delta i eller legge ned
arbeidet i fellesnemnda som er oppnevnt for å styre sammenslåingen? Har
Fylkesmannen eller Kommunaldepartementet noen sanksjonsmidler for å få
fellesnemnda til å gjenoppta arbeidet?»
SVAR: Før jeg svarer på dette, tror jeg det er nødvendig å si litt om hva slags organ
fellesnemnda er, og hvilke regler vi har om denne.
Reglene om sammenslåing av kommuner eller fylkeskommuner finner vi i
inndelingslova. Slikt vedtak må ifølge lovens § 5 alltid treffes av Stortinget når det tale
om sammenslåing av fylkeskommuner, og ved sammenslåing av kommuner når
noen av de aktuelle kommunene har uttalt seg mot sammenslåing.
Stortingets vedtak er bindende for de aktuelle fylkeskommunene eller kommunene.
Det betyr at fra det tidspunkt som er fastsatt, eksisterer ikke de fylkeskommunene
eller kommunene som nå er vedtatt sammenslått. Det må derfor velges et nytt
fylkesting eller kommunestyre for den nye enheten, og opprettes en ny
administrasjon for denne.
For at den nye kommunen eller fylkeskommunen skal være operativ fra første dag, er
det nødvendig å treffe en rekke vedtak som etablerer et styrings- og
forvaltningssystem som står klart til å tre i funksjon.
Som første trinn i denne prosessen skal etter § 25 departementet eller Fylkesmannen
normalt innkalle til et fellesmøte for fylkestingene eller kommunestyrene i enhetene
som nå skal slås sammen, til en drøfting av spørsmål som navn på den nye
kommunen eller fylkeskommunen, antall medlemmer i kommunestyret eller
fylkestinget, kriterier for sammensetning av en fellesnemnd som skal stå som
ansvarlig for prosessen fram til sammenslåing, og funksjonene til denne.
Dette fellesmøtet har ingen beslutningsmyndighet, men gir sin anbefaling til
Stortinget og departementet om disse spørsmålene. Departementet skal så (§ 26,
første avsnitt) oppnevne en «fellesnemnd» som har som oppgave «å samordne og ta
seg av førebuinga av samanslåinga eller delinga». Fellesnemnda «bør» avspeile
innbyggertallet i de sammenslåtte kommunene eller fylkeskommunene, men det
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eneste absolutte krav til nemndas sammensetning er at det skal «vere minimum tre
medlemmer i nemnda frå kvar kommune eller fylkeskommune».
Denne nemnda er altså et «overgangsstyre» som bare fungerer fram til det nye
kommunestyret eller fylkestinget er valgt. Det nye kommunestyret eller fylkestinget er
ikke bundet av fellesnemndas vedtak ut over det som måtte følge av bindende avtale
om f.eks. kjøp av bygninger eller tilsetting. Men det arbeidet som skal gjøres i
nemnda er en forutsetning for at den nye kommunen eller fylkeskommunen skal
kunne fungere fra sammenslåingen trer i kraft.
I inndelingslova § 27, andre avsnitt, er det derfor fastsatt at før det nye
kommunestyret eller fylkestinget trer sammen, skal fellesnemnda «ta hand om det
førebuande arbeidet med økonomiplanen og med budsjettet for det første driftsåret
etter at samanslåinga» slik at det foreligger et forslag til vedtak om disse. I
tillegg kan (fjerde avsnitt) de avtroppende kommunestyrene eller fylkestingene
fastsette reglement for «Andre arbeidsoppgåver og fullmakter for nemnda», som
organisering, lokalisering og tilsetting av administrasjon. Slikt vedtak må i
utgangspunktet være likelydende i alle kommunestyrer eller fylkesting, men hvis det
ikke er mulig å komme til enighet om slike fullmakter, kan hver av deltakerne i
sammenslåingen be departementet å treffe vedtak.
Hvis ingen av deltakerne ber om det, kan ikke departementet med hjemmel i denne
bestemmelsen gripe inn og gi slike fullmakter til fellesnemnda, men i lovens § 17 har
vi en bred fullmakt for Kongen (altså departementet etter fullmakt) til å «gi nærmare
reglar for å sikre gjennomføring av vedtak om grenseendring etter denne lova»
(«grenseendring» omfatter også sammenslåing, se lovens § 3, fjerde avsnitt). Dette
har blitt forstått som en fullmakt også til å gi bestemmelser om utvidede fullmakter for
fellesnemnda.
I loven er fastsatt at medlemmene av fellesnemnda skal velges av kommunestyrene
eller fylkestingene. Det betyr at disse har en rettslig plikt til å foreta slikt valg, og at
ordfører eller fylkesordfører må sette dette opp på saklisten og påse at dette blir gjort.
Departementet har ingen tvangsmyndighet verken overfor ordfører og fylkesordfører,
eller overfor kommunestyret og fylkestinget hvis en av kommunene eller
fylkeskommunene ikke vil foreta valg av medlemmer, men hvis departementet har
sammensatt nemnda slik at lovens krav er oppfylt, kan neppe en av de aktuelle
kommunene eller fylkeskommunene lamme nemnda ved å nekte å velge «sine»
medlemmer.
Men også etter at fellesnemnda er valgt, vil det kunne oppstå problemer. Her gjelder
reglene om folkevalgte organer i kommuneloven tilsvarende (§ 26, første avsnitt,
siste setning). I denne lovens § 33 er det fastsatt at et folkevalgt organ bare kan
treffe vedtak «hvis minst halvparten av medlemmene har vært til stede under
forhandlingene og avgitt stemme i vedkommende sak». Da er det uten betydning
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hvilken kommune eller fylkeskommune de uteblitte medlemmene kommer fra, men
hvis så mange som mer enn halvdelen mangler, kan det ikke treffes noe vedtak.
Dette må gjelde uavhengig av om manglende frammøte skyldes at enkeltmedlemmer
uteblir, eller at det ikke er foretatt valg av disse.
Vi har ikke noe effektivt tvangsmiddel mot folkevalgte som nekter å uføre sitt verv på
denne måten. Vi har riktignok en bestemmelse i straffeloven § 173 om straff for den
som «mot bedre vitende grovt bryter sin tjenesteplikt», men den har så vidt jeg vet
aldri blitt brukt på folkevalgte pga. manglende oppmøte eller brudd på bestemmelse
om plikt til å velge medlemmer til annet organ.
Konklusjonen blir altså så langt at det ikke er noen praktisk mulighet til å tvinge
folkevalgte organer eller den enkelte folkevalgte til å medvirke i en slik
sammenslåingsprosess, selv dette må anses som klare lovbrudd.
Neste spørsmål blir så hvilke konsekvenser en slik motstand mot å medvirke vil ha,
og muligheter departementet ha for å komme videre i prosessen. Her er vi inne i et
grenseland mellom juss og politikk, og jeg skal bare uttale meg om det rent juridiske.
Det som kan skje her, er altså at den fellesnemnda som departementet har oppnevnt,
ikke kan fungere, fordi den ikke er vedtaksfør. Dette er ikke noen juridisk hindring for
at sammenslåingen kan gjennomføres, men medfører at det nye kommunestyret eller
fylkestinget som velges høsten før sammenslåingen skal tre i kraft, starter på helt bar
bakke når det gjelder forberedelsen av overgangen. Departementet har ikke noen
fullmakt til å tre inn i fellesnemndas sted og treffe vedtak på vegne av den nye
kommunen eller fylkeskommunen. Hvis departementet mener det er nødvendig, kan
det i prinsippet be Fylkesmannen om å utarbeide dokument med synspunkter på
sentrale spørsmål som det er nødvendig å avklare umiddelbart, som oversendes det
nyvalgte kommunestyret eller fylkestinget, og som så kan fremmes som forslag av
medlemmer av dette om de ønsker. Men en slik framgangsmåte vil nok oppleves
som svært problematisk og ubehagelig av alle parter, også fordi den vil stride mot
rollefordelingen mellom stat og kommune.
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Må ikke gjøre grensene mellom rådmann og ordfører utydelige
At rådmannen kalte inn kommunestyret og tillitsvalgte til seminar ligger klart utenfor
rådmannens kompetanse, mener professor Jan Fridthjof Bernt.
Kommunal Rapport 3.9 2018

SPØRSMÅL: Rådmannen inviterte kommunestyret, tillitsvalgte og frivillige lag og foreninger
til «dialogseminar». Møtet gikk over en hel dag og ble avholdt på en dato som i kommunens
møteplan var satt opp med kommunestyremøte.
Møtet ble ikke annonsert på vanlig måte, det var ingen sakspapirer og det ble ikke ført
møtebok. Ifølge rådmannen var dialogmøtet ikke et kommunestyremøte, da det var han som
inviterte og ledet møtet. Han sier det derfor heller ikke ble ført noen protokoll fra møtet.
Rådmannen forklarte at han inviterte til møtet på bakgrunn av en tidligere kommunestyresak
om «driftsgjennomgang og administrativ organisering». Kommunestyret vedtok da at det
skulle arrangeres et dialogseminar, og at «Dialogmøtet skal danne grunnlag for etterfølgende
framleggelse av saker til kommunestyret (..) med mål om økonomisk innsparingspotensial,
kvalitetsutvikling og effektivisering».
Spørsmålene er:
Var dialogmøtet et kommunestyremøte?
Skulle møtet vært innkalt og protokollert i tråd med kommunelovens bestemmelse?
Kan kommunen omgå kommunelovens saksbehandlingsregler, ved at det er rådmannen, og
ikke ordfører, som innkaller til og leder møtet?
SVAR:
Dette møtet var klart nok et ledd i kommunens saksbehandling, og går derfor inn under de
alminnelige reglene om møter i folkevalgte organer, se kommuneloven § 29 nr. 3. Det ligger
klart utenfor rådmannens kompetanse å innkalle til et slikt møte. Rådmannen skal forholde
seg til de folkevalgte kommunale organene, ikke til enkeltmedlemmer, og den eneste som
kan innkalle til et slikt møte er organets leder, ordføreren, (§ 32 nr. 1).
Møtet «skal kunngjøres på hensiktsmessig måte» (§ 32, nr. 3, andre setning). Sammen med
innkalling til møtet skal sendes ut en sakliste som settes opp av ordfører (§ 32, nr. 2, første
setning), og denne og andre dokumenter som sendes ut til de folkevalgte, «skal være
tilgjengelig for allmennheten» (§ 32 nr. 3, første setning).
Møtet skal ledes av organets leder – altså her ordføreren (§ 32 nr. 4). Det skal føres
møtebok over forhandlingene, med angivelse av hvilke saker som ble drøftet, framsatte
forslag og eventuelle vedtak (§ 30 nr. 3).
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Det er bra at det holdes møter med dialog mellom folkevalgte og administrasjon, noe som
kan være verdifullt både for de folkevalgte og for administrasjonen før en sak legges fram til
vedtak. Men også denne del av saksbehandlingen må følge reglene i kommuneloven.
Grensene mellom rollen som ordfører og rollen som rådmann må ikke gjøres utydelige, og
velgerne må ha mulighet til å følge prosessen, ved innsyn i saksdokumenter og som tilhørere
i møtet så lenge det ikke er hjemmel i loven for å lukke møtet.
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Uheldig å sile vekk uønskede forslag
Styremedlemmer i partilag bør ikke forsøke å få forslagsstillere til å trekke
nominasjonsforslag som styremedlemmene ikke liker.
Kommunal Rapport 10.9 2018
SPØRSMÅL: Nominasjonskomiteen i et fylkespartilag innstilt på én toppkandidat til
fylkestingsvalget. Etterpå ble to andre kandidater lansert av enkeltmedlemmer i partiet, og de
sa seg villig til å stille. Medlemmer av fylkespartilagets styre tok kontakt med forslagsstillerne
og ba dem trekke sine forslag på motkandidater, men det ble ikke gjort. Flere av
medlemmene i partistyret satt også i nominasjonskomiteen. Til slutt gjorde fylkespartistyret et
vedtak hvor de støttet den innstilte kandidaten. På nominasjonsmøtet kunne medlemmene
velge mellom de tre kandidatene. Hva sier lovverket om nominasjonskomiteens stilling? Bør
den ha andre medlemmer enn partistyret for å sikre uavhengighet? Hvordan bør partistyret
forholde seg til nominasjonskomiteens innstilling?
SVAR: I dag har vi ingen lovbestemmelser om nominasjonsprosessen i partiene. I valgloven
av 1985 var det regler (§§ 18-22) om nominasjonsprosessen i registrerte partier, men brudd
på disse hadde ingen betydning for lovligheten av nominasjonsvedtaket, bare for kravet på
dekning av skyss- og kostgodtgjørelse fra statskassen (l. 1985 § 18). Disse bestemmelsene
ble ikke videreført i valgloven av 2002, under henvisning til (Ot.prp. nr. 45, 2001-2002, pkt.
7.2.4) at man nå hadde fått et system for bred generell statsstøtte til partiene.
I gjeldende valglov har vi bare bestemmelser om krav til listeforslag, herunder (§ 6-3) om
hvem som må stå bak innleverte forslag. Ved fylkestingsvalg er det tilstrekkelig (nr. 1) med
underskrift fra minst to styremedlemmer i lokalavdelingen for parti som fikk minst 500
stemmer i fylket, eller 5.000 stemmer i hele landet, eller som er registrert i Partiregisteret
etter forrige stortingsvalg. For forslag fra andre kreves det underskrift av minst 500 personer.
Noen ytterligere prøving av listeforslaget og prosessen fram til dette skjer ikke.
Vi må derfor legge til grunn at det enkelte parti står ganske fritt med henhold til hvordan det
vil legge opp nominasjonsprosessen, og hvilke krav det vil stille til saksbehandlingen i denne.
Kritikk av prosessen vil ut fra dette være et internt anliggende for fylkespartiet, og kan ikke
bringes inn for domstoler eller fylkesmann.
Det er klart nok en rimelig forventning at partiene her overholder grunnleggende
foreningsmessige og forvaltningsrettslige prinsipper for en ryddig avgjørelsesprosess, men i
praksis har de svært mye å gå på her. Det må således aksepteres at man har valgt inn
medlemmer av fylkesstyret i nominasjonskomiteen. Det kan diskuteres om dette er ønskelig;
det vil jo svekke komiteens rolle som uavhengig innstillende organ, men dette er
fylkespartilagets eget valg og helt legitimt.
Jeg vil derimot være kritisk at styremedlemmer i partilaget har forsøkt å få forslagsstillere til å
trekke sine forslag. Det er uheldig at medlemmer av et besluttende organ prøver å sile vekk
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uønskede forslag på denne måten. I offentlig forvaltning, f.eks. i en kommune, ville det være
spørsmål om de som har tatt et slikt initiativ, må anses som inhabile ved den videre
saksbehandling. Men et slikt krav til habilitet er det neppe grunnlag for å oppstille i en privat
organisasjon som et partilag, så det vil være opp til medlemsmøtet i partilaget å vurdere om
det synes dette var ugreit.
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Gir blaffen i menneskerettigheter
Kommunal Rapport 03.10.2018

Stadig flere kommuner klager over at funksjonshemmede med assistansebehov sprenger
kommunebudsjettene ved å bruke borgerstyrt personlig assistanse (BPA).
Rådmann Einar Arset i Ulstein hevder at BPA hindrer kommunen i å sende
funksjonshemmede inn i samlokaliserte boliger (les: institusjoner). Da sier han også at han
gir blaffen i menneskerettighetene for funksjonshemmede.
Arset klager sin nød i Kommunal Rapport, hvor han uttaler:
– Vi ser en voldsom vekst hvor BPA skaper millionkostnader ut av nærmest intet. I stedet for
at kommunen får levere boliger med plass til flere som kan dele på ressursene, har BPA med
fritt valg gjort at vi får én til én-tilbud med full kommunal kostnadsdekning. Vi forhindres rett
og slett i å samordne egne tjenester.
Dermed hopper rådmannen galant over FN-konvensjonen om menneskerettighetene for
mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ja, han gir rett og slett blaffen i at Norge har
ratifisert konvensjonen for fem år siden, i den hensikt at menneskerettighetene for
funksjonshemmede også skal gjelde i det norske samfunnet.
Konvensjonens artikkel 19 slår fast retten for funksjonshemmede til å leve selvstendig, fritt
og uavhengig, og til å være inkludert i samfunnet. Det omfatter også retten til å velge hvor
man vil bo, og til å få tilgang på individuelle tjenester i eget hjem.
Når Ulstein-rådmannen legger skylden på BPA for at kommunen ikke står fritt til å sende
funksjonshemmede inn i såkalte bofellesskap for å spare eller dele på ressursene, blåser
han samtidig menneskerettighetene for funksjonshemmede en lang marsj. Annerledes kan
rådmannen ikke tolkes. Det til tross for at myndighetene faktisk mener at det norske
samfunnet også skal innrette seg slik at menneskerettighetskonvensjonen for
funksjonshemmede blir oppfylt.
BPA er en annerledes måte å organisere tradisjonelle hjemmetjenester på. Prinsippet er at
personen som har et assistansebehov selv bestemmer hvem som skal assistere, hva det
skal assisteres med, hvor og når assistansen er behøvd.
BPA lar funksjonshemmede sitte i førersetet i eget liv, og setter oss i stand til å delta i
utdanning, arbeidsliv, familie og fritid på lik linje med andre.
Da rettighetsfestingen av BPA kom i 2015, anslo regjeringen at så mange som 14.000
personer kunne bli omfattet av den. Regjeringen har gitt hundrevis av millioner i
ekstrabevilgninger til kommunene for at de skal settes i stand til å følge opp
rettighetsfestingen.
Nærmere tre år senere har det meste gått galt. Kommunene følger ikke opp, og vegrer seg
mot å innvilge timer til BPA på en måte som har ført til at svært få personer kan nyttiggjøre
seg rettighetsfestingen.
At rådmannen i Ulstein forfekter slike påstander er rett og slett forstemmende. Det samme er
kommunenes praktisering av rettighetsfestingen. Den viser bedre enn noe at ordningen med
BPA bør bli en statlig ordning for å sikre at BPA blir det samfunnsøkonomisk lønnsomme
frigjøringsverktøyet BPA er ment å skulle være for oss funksjonshemmede.
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Har rett til å spørre, men ikke til å få fullstendige svar
Kommunal rapport 15.10.2018

Det kan ikke gjøre begrensninger i kommunestyremedlemmenes rett til å stille ordføreren
spørsmål.
Utgangspunktet er at det ikke skal åpnes for debatt eller treffes vedtak knyttet til spørsmål fra
en kommunestyrerepresentant til ordfører hvis ikke det treffes særskilt vedtak om å sette
saken på dagsordenen, mener Jan Fridthjof Bernt
SPØRSMÅL: Hvilke regler gjelder om interpellasjoner i kommunestyret. Hva kan det reises
interpellasjon om, og hva er forholdet mellom interpellasjon og spørsmål?
SVAR: Kommuneloven kjenner ikke begrepet «interpellasjon», men mange kommuner
benytter det i sitt reglement for kommunestyret. Dette er et lån fra Stortingets
forretningsorden, som gir ulike regler om spørsmål fra stortingsrepresentanter til regjeringen
eller et regjeringsmedlem – i form av spørsmål til skriftlig besvarelse, i muntlig spørretime
eller i ordinær spørretime.
I kommuneloven av 1992 fastslås det bare i § 34 nr. 2, at «Ethvert medlem kan rette
forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på saklisten. Denne
bestemmelsen er videreført i kommuneloven 2018 § 11–2 siste avsnitt, og gjelder altså for
alle folkevalgte organer.
Det er tale om en lovfestet rett for det enkelte kommunestyremedlem som det ikke kan
gjøres innhogg i, verken i reglement eller ved vedtak. Det er således ikke hjemmel for å
kreve at slike spørsmål skal ha en bestemt form eller et bestemt innhold, eller være innlevert
en viss tid før det møtet blir satt fram i. Men det er bare en rett til å sette fram et spørsmål,
ikke til å få fullstendige svar eller til å legge fram forslag til vedtak i tilknytning til spørsmålet.
Spørsmålet rettes til ordfører eller utvalgsleder, og denne vil så gi et så fyldig og omfattende
svar som hun kan eller finner grunn til, og så er det opp til kommunestyret eller utvalget å
vurdere om det finner svaret tilfredsstillende, eller om det vil følge saken opp videre.
Utgangspunktet er da at det ikke skal åpnes for debatt eller treffes vedtak knyttet til
spørsmålet hvis ikke det treffes særskilt vedtak om å sette saken på dagsordenen. Det kan
det i utgangspunktet gjøres med alminnelig flertall når som helst i møtet, men det kan ikke
treffes realitetsvedtak i saken hvis møteleder eller en tredel av medlemmene motsetter seg
det, se § 34 nr. 1, andre setning. I praksis vil det derfor normalt i slike situasjoner bare treffes
vedtak der man ber om at saken sette på saklisten i et kommende møte, eventuelt med
anmodning om spørsmålet eller visse sider av det utredes til da.
Det kan gis ytterligere regler om spørsmål i reglement for de folkevalgte organene, se
kommunelovens § 39 nr. 1, men disse kan altså ikke gjøre inngrep i retten til å stille
spørsmål, verken i form av regler om plikt til å varsle dette innen en viss frist, eller regler om
hva det kan spørres om. Det man kan gjøre, er å gi regler om en viss frist for å fremsette
slike spørsmål hvis man ønsker at svaret skal være utredet og forberedt på forhånd, om
tilleggsspørsmål eller replikk fra spørrerens side, og om mulighet for debatt om saken i
forlengelsen av spørsmål og svar. Ikke noe av dette er noe spørrer har krav på, så lenge det
ikke er fastsatt i reglement, eller vedtatt konkret av organet.
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Røde Kors: Helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress
NTB 16.08.2018

Nær én av tre helsesøstre må avvise elever på grunn av tidspress. Samtidig svarer en av fire
unge at de holder problemene sine for seg selv, viser undersøkelse.
Av 101 helsesøstre svarer nesten en av tre at de må avvise elever på grunn av tidspress.
Flere oppgir at de har ansvar for flere elever enn det som er anbefalt, og 60 prosent av de
spurte svarer at de bare «noen ganger» eller «sjeldent» har tid til å jobbe forebyggende.
Det kommer fram i en undersøkelse Respons Analyse har gjennomført for Røde Kors.
15 prosent av ungdommer i alderen 16 til 18 år svarer at de i liten eller svært liten grad føler
de strekker til eller er gode nok på skolen.
I
følge Røde Kors har det vært en stor økning i antall henvendelser om psykisk helse,
negative følelser, kropp, helse og relasjoner de siste fire årene.
– Gjennom våre aktiviteter får vi meldinger direkte fra ungdom som sliter med depresjon,
selvmordstanker og press. Mange unge har ingen å snakke med eller gå til når de opplever
problemer, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.
Han ber frivillige organisasjoner og myndighetene jobbe sammen for å skape tilbud for barn
og unge, og foreslår blant annet en obligatorisk introduksjonssamtale med helsesøster for
alle 8.-klassinger samt for elever ved første år på videregående skole.
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Kan en kommune straffes hvis elever mobbes?
Kommunal Rapport 02.10.2018

Alle som jobber i skolen, har ansvar for å følge med på om barna har et godt skolemiljø.
Fylkesmannen kan pålegge skoleeier tvangsmulkt inntil skolen har oppfylt pålegg, og
opplæringsloven åpner også for bøter eller fengsel i tre måneder for rektor og tilsatte som
«forsettleg eller aktlaust, og alvorleg eller gjentekne gonger» har brutt sine forpliktelser etter
loven, opplyser Jan Fridthjof Bernt. Foto: Magnus Knutsen Bjørke
SPØRSMÅL: Kan en kommune bli bøtelagt hvis den ikke følger den nye mobbeloven?
SVAR: «Det som omtales i mediene som «mobbeloven», er ingen egen lov, men en
fullstendig revisjon av kapittel 9 A i opplæringslova, om elevenes skolemiljø, vedtatt i 2017, i
kraft fra 1.august. I § 9 A-4 pålegges alle som arbeider i skolen, en plikt til å «følgje med på
om elevane har eit trygt og godt skolemiljø, og gripe inn mot krenking», og til å varsle rektor
om mistanke om dette.
Rektor skal varsle skoleeier i alvorlige tilfelle. Ved mistanke om at eleven ikke har et godt og
trygt skolemiljø, skal skolen straks undersøke saken, og hvis eleven sier at miljøet ikke er
trygt, «så langt det finst eigna tiltak» sørge for å rette opp dette, lage en skriftlig plan for
eventuelle tiltak, og dokumentere hva som blir gjort.I § 9 A-6 er det gitt bestemmelser om
fylkesmannens håndheving av kravene til skolen, herunder adgang til å «vedta kva skolen
skal gjere for å sørgje for at eleven får eit trygt og godt skolemiljø».
I § 9 A-12 er fylkesmannen gitt kompetanse til å pålegge skoleeier (løpende) tvangsmulkt
inntil skolen har oppfylt de pålegg den har fått, og i § 9 A-13 er det fastsatt straff med bøter
eller fengsel i tre måneder for rektor og tilsatte som «forsettleg eller aktlaust, og alvorleg eller
gjentekne gonger» har brutt sine forpliktelser etter loven.
Også skoleeier, altså fylkeskommunen, kommunen eller privat eier, kan straffes for brudd av
noen som handler på vegne av kommunen, da med bot som såkalt foretaksstraff. Et privat
foretak kan også fradømmes retten til å drive slik virksomhet, se straffeloven § 27.»
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Kan man tvinges til å stemme for noe man er imot?
Kommunal Rapport 24.09.2018

Bruk av alternativ votering kan føre til at man tvinges til å stemme for noe man er imot. Er det
greit?
Hvis det ikke er budsjettet som det skal stemmes over, så kan alternativ votering bare
benyttes med tilslutning fra alle medlemmer i organet, skriver Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Jeg har selv vært med på å bli tvunget til være med på alternativ votering der
kommunestyret hadde tre forslag til vedtak. Jeg ønsket å stemme for mitt eget forslag til
vedtak og mot de to andre. Flertallet i kommunestyret ønsket ikke å imøtekomme mitt ønske
og valgte derfor å avklare voteringsmåte ved votering. Selv om jeg på forhånd hadde bedt
om at alle tre forslagene ble votert over hver for seg. Flertallet valgte å votere over mitt
forslag først. Så benytte «alternativ votering» for de to andre forslagene. Flertallet i
kommunestyret tvang meg med dette å stemme i for noe jeg var imot.
Kan flertallet overstyre mindretallet vedrørende valg av «alternativ votering», eller kan en
kommunestyrerepresentant kreve votering over hvert forslag som blir lagt fram? Jeg har i
andre saker opplevd at organet i en sak stemmer mot alle forslag til vedtak. Og det må da
være lovlig?
SVAR: Svaret på det du spør om er enkelt. Den alminnelige regelen er at vedtak treffes ved
votering over et framsatt forslag, det stemmes for eller mot dette. Alternativ votering kan bare
benyttes med tilslutning fra alle medlemmer i organet. Unntak fra dette vedtak om årsbudsjett
og økonomiplan, se kommuneloven § 35 nr. 2, der det ved andre votering skal voteres
alternativt mellom de to forslagene som fikk flest stemmer ved første avstemning, hvis ingen
av disse fikk flertall ved første avstemning. Grunnen til det er kommunen må ha et
årsbudsjett for å fungere.
I alle andre saker kan alle framsatte forslag stemmes ned.
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Rapport: Mange barnehager har for få voksne
En rekke norske barnehager har for få voksne og pedagoger i forhold til antallet barn,
ifølge tall fra 2017. – Ikke godt nok, sier Utdanningsforbundet.
Kommunal rapport 22.oktober 2018
1. august i år trådte regjeringens nye bemanningsnorm for barnehagene i kraft. Den
krever én ansatt per tre småbarn eller seks store barn.
Rapporten, som Klassekampen siterer, er bestilt av Utdanningsforbundet fra
konsulentselskapet Rambøll. Et representativt utvalg barnehager er spurt, med 2.261
observasjoner.
Tallene er fra 2017 – altså før den nye normen trådte i kraft. Men
Utdanningsforbundets nestleder Hege Valås mener tallene i rapporten trolig stemmer
med dagens bilde.
I rapporten går det fram at i 51 prosent av observasjonene var det mer enn tre barn
per ansatt i småbarnsgrupper, og i 31 prosent av tilfellene var det mer enn seks barn
per voksen i storbarnsgrupper. I tillegg var det i en av fem observasjoner ikke
pedagogisk personale til stede.
Statssekretær Rikke Høistad Sjøberg (H) påpeker overfor NTB at tallene fra
undersøkelsen er fra 2017 og at den nye normen først ble innført for tre måneder
siden.
– Barnehagene har ett år på seg til å innfri kravet til bemanning, sier hun.
Til Klassekampen sier Sjøberg at bemanningsnormen vil gi flere ansatte i barnehager
med lav bemanning.
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Nekter å gi ut møtereferat
Kommunal Rapport 31.08 2018

Sør-Aurdal kommune nekter å gi innsyn i referat fra dialogmøte om økonomiske sparetiltak.
Rådmannen mener det ikke var et kommunestyremøte, men det avviser jussprofessor.
23. august var kommunestyret i Sør-Aurdal samlet til heldags dialogseminar med
hovedtillitsvalgte, hovedverneombud og brukerorganisasjoner. Dialogmøtet skulle “danne
grunnlag for framleggelse av saker til kommunestyret i september (…) med mål om
økonomisk innsparingspotensial, kvalitetsutvikling og effektivisering», ifølge kommunestyrets
vedtak i juni.
Innkalling og saksliste til dialogmøtet ble først lagt ut på kommunens hjemmeside to dager
før – etter at avisa Valdres og Fylkesmannen etterspurte det. Det er ennå ikke lagt ut noen
protokoll fra møtet.
“Dette var ikke et kommunestyremøte”, svarer rådmann Haakon B. Ludvigsen når Kommunal
Rapport etterspør protokollen. Han understreker at det var han som inviterte til og ledet hele
møtet.
“I og med at dette var et administrativt initiert seminar og ikke et vedtaksdyktig politisk møte
(kommunestyremøte) ble det heller ikke ført vedtaksprotokoll for signering”, skriver han.
Fylkesmannen grep inn
Men ifølge kommunens egen hjemmeside ble det avholdt kommunestyremøte 23. august. På
sakslisten er det oppført én sak: “Saksnr 039/18 Invitasjon til dialogseminar”.
Kommunestyrets medlemmer oppfordres på vanlig måte til å melde forfall og eventuell
inhabilitet på forhånd, slik at varamedlemmer kan innkalles.
Ludvigsen forklarer at invitasjonen fra administrasjonen til dialogmøtet ble lagt ut på
møteportalen av praktiske grunner, fordi mange politikere bare bruker denne. Han varsler at
disse rutinene skal endres.
Sør-Aurdal kommune fikk i fjor vår korreks av Fylkesmannen etter å ha avholdt flere
hemmelige møter i politiske organer. Senere samme år ville ordføreren holde budsjettmøte
bak lukkede dører. Ordføreren snuddeetter at Fylkesmannen slo fast at budsjettmøter skal
gå for åpne dører.
Også før årets dialogmøte tok Fylkesmannen kontakt med kommunen for å sjekke om møtet
var innkalt på lovlig måte. Det forteller seniorrådgiver Mette Rundsveen hos Fylkesmannen.
Hun kan imidlertid ikke se at kommuneloven er brutt i dette tilfellet.
– Vi oppfatter at det er avklart at dette ikke var et ordinært kommunestyremøte, skriver hun i
en e-post til Kommunal Rapport.
Var et kommunestyremøte
Jussprofessor Jan Fridthjof Bernt er ikke enig.
– Dette møtet var klart nok et ledd i kommunens saksbehandling, og går derfor inn under de
alminnelige reglene om møter i folkevalgte organer, se kommuneloven § 29 nr. 3. Det ligger
klart utenfor rådmannens kompetanse å innkalle til et slikt møte, sier han til Kommunal
Rapport.
Rådmannen har fått anledning til å svare på dette. Han viser til at det er opprettet en
klagesak og vil ikke gi flere kommentarer før Fylkesmannen har behandlet denne.
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Klagen gjelder manglende innsyn i møtereferatet, og er sendt av redaktør Arne Heimestøl i
lokalavisa hedalen.no.
Heimestøl var til stede i første del av dialogmøtet. Han forteller til Kommunal Rapport at han
fikk vite at avisa Valdres også deltok på oppsummeringen, og at kommunen laget referat fra
denne. Han ba derfor kommunen om innsyn i referatet. Dette har rådmannen avslått med
henvisning til offentlighetslovens § 14 om interne dokumenter.
“Det ble tatt stikkordsnotaer fra plenumssamlingen etter alle gruppemøtene. Dette er å
betrakte som arbeidsnotater for administrasjonen og er ikke et offentlig referat og vil av den
grunn ikke bli distribuert utenfor organisasjonen”, forklarer Ludvigsen i en e-post til
Heimestøl, som klaget til Fylkesmannen.
Uryddig
Lokalavisredaktøren mener kommunen opptrer uryddig.
– Møtet ble ikke annonsert på vanlig måte. Det er uklart om det var et kommunestyremøte
eller ikke. Men kommunestyret var innkalt. Da skal det føres referat. Det ble også gjort. Avisa
Valdres var til stede under hele møtet og hørte hva som ble sagt. Hvordan kan kommunen
da nekte andre medier og offentligheten tilgang til det samme referatet? Det forstår jeg ikke,
sier Heimestøl.
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Nesten 200 kommuner mangler personvernombud
Kommunal Rapport 28.09.2018

Datatilsynet varsler tilsyn i løpet av høsten.
Personvernombudet skal ha god forståelse for IT-systemene, informasjonssikkerhet og
personvernbehovene i virksomheten, ifølge Datatilsynet. Foto: NTB Scanpix
20. juli i år ble det obligatorisk med personvernombud, men fortsatt har nesten 200
kommuner ikke dette på plass. Det skriver juristen.no.
– Vi er klar over at veldig mange ikke har meldt inn opplysninger om personvernombud i
Altinn slik de skal. I løpet av høsten skal vi gjennomføre tilsyn med alle offentlige etater, sier
Guro Skåltveit, kommunikasjonsrådgiver i Datatilsynet til juristen.no.
Hun ser ikke bort fra at noen kommuner kan ha personvernombud, men ennå ikke fått dem
registrert i Altinn.
– Men det er vel grunn til å mistenke at mange har oversett plikten sin til å opprette
personvernombud. Vi har vært mye på reise og informert kommunene rundt om i landet godt,
så dette er i utgangspunktet en plikt de bør vite om, sier Skåltveit.
Se oversikten over registrerte personvernombud her: https://www.datatilsynet.no/rettigheterog-plikter/virksomhetenes-plikter/personvernombud/registrerte-personvernombud/
Hun legger til at det i alle tilfeller er kommunene selv som har ansvar for å sette seg inn i
pliktene de har.
Alle offentlige myndigheter og offentlige organer som behandler personvernopplysninger,
bortsett fra domstoler som handler innenfor rammen av sin domsmyndighet, er pliktet til å ha
er personvernombud.
Det er ingen krav til hvordan bakgrunn eller utdanning et personvernombud skal ha.
Ifølge Datatilsynet er det i dag en overvekt av jurister, IT-rådgivere, HR-personell, revisorer
og personell som jobber med compliance, organisasjonsstruktur, sikkerhet, arkiv og
regelverketterlevelse.
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Praktiseringen av varslingsreglene er utfordringen
Kommunal Rapport 01.10.2018

KS mener innholdet i varslingsreglene fungerer godt. Det er praktiseringen av dem som er
utfordrende.
I forrige ukes leder pekte Kommunal Rapport på at det er fare for at KS, ved å si nei til et
bedre varslervern, plasserer seg i bås med dem som ser på varslere mest som kranglete
arbeidstakere.
KS er selvsagt opptatt av at vi skal ha et godt varslervern for arbeidstakere her i landet. KS
støttet derfor utvalgets forslag om lovtekniske endringer som vil gjøre reglene mer
tilgjengelige og brukervennlige og bedre varslervernet.
KS mener innholdet i varslingsreglene fungerer godt. Det er praktiseringen av reglene som er
utfordrende. Vi vil derfor at det settes søkelys på kunnskapen om og praktisering av reglene,
både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, for å sikre god etterlevelse av regelverket.
Varslingsutvalgets mandat var blant annet å vurdere om det er behov for endring av
regelverket. Utvalget har ikke foreslått vesentlige endringer i innholdet i varslingsreglene,
men har foreslått klargjøringer av reglene slik at de blir mer veiledende og brukervennlige.
KS støtter disse endringene. Etter forslaget vil det fremgå tydeligere hva som er et varsel, og
hvordan man skal varsle. Ved at reglene er bedre kjent, både av arbeidsgivere og
arbeidstakere, vil varslingsvernet i praksis styrkes.
I KS’ veileder om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner fra 2017
understrekes betydningen av et godt ytringsklima, gode rutiner og ledelsens ansvar for å
stoppe kritikkverdige forhold det varsles om. KS bygger i veilederen på de premissene som
også utvalget legger til grunn. Det er et lederansvar å legge til rette for et godt ytringsklima,
og sakene bør håndteres på lavest mulig nivå. Hovedfokus bør også være på det
kritikkverdige forholdet det varsles om og ikke på den som varsler.
KS støtter også varslingsutvalget i at det er behov for opplæring av ledere og ansatte i
regelverket om varsling. Utvalget foreslår ulike opplæringstiltak og utarbeidelse av en
nasjonal varslingsveileder, i tillegg til å styrke Arbeidstilsynets veiledningskompetanse. I
tillegg foreslås ytterligere krav til innholdet av varslingsrutinene.
KS går derimot imot forslaget om at det skal etableres et varslingsombud og en egen
varslingsnemnd. Det gjør vi fordi vi mener det ikke finnes forsking eller annen erfaring som
viser at etableringen av et nytt statlig organ som griper inn i lederrollen og håndteringen av
varslingen sikrer bedre praktisering av reglene.
KS mener derimot at et ombud kan ha motsatt effekt. Blant annet er det grunn til å frykte at
saksbehandling hos ombudet kan sette ledelsen ut av spill på grunn av saksbehandlingstid i
saker som krever rask avklaringer fra ledelsen. Dette vil være tilfelle selv om ombudet ikke
skal treffe vedtak. En slik forsinkelse har motsatt effekt av hva anerkjent forsking anbefaler
og hva som anses som gode varslingsprosesser.
KS ser ikke at et eget varslingsombud vil ha en betydelig merverdi og løse oppgaver som
ikke kan bli løst gjennom andre ordninger, som veiledningsarbeidet til Arbeidstilsynet.
«Varsling er en verdi, ikke et problem», konkluderte varslingsutvalget. Det er vi enige i.
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Målet er at det skal bli enklere å varsle om kritikkverdige forhold enn det er i dag. Det mener
vi det blant annet blir ved å utforme reglene slik at de både blir mer veiledende og
brukervennlige, ikke ved å innføre et eget varslerombud.
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Tolgasaken: Kontrollutvalget i Tolga mener staten har noe av
skylda
NRK, 22. oktober 2018
Kontrollutvalget i Tolga mener et uklart regelverk er en av årsakene til at kommunen
har havnet i uføre.
Utvalgsleder Marit Gilleberg ville ha kommunen på offensiven igjen da
kontrollutvalget møttes mandag.
– Vi har vært en kommune med træl, nå skal vi bli en kommune med tæl igjen, sa
hun.
Kontrollutvalget vil ha en gjennomgang av hva slags tilbud psykisk
utviklingshemmede i kommunen får i dag. De overlater til Fylkesmannen i Hordaland
å finne ut hva som gikk galt da tre brødre ble diagnostisert som psykisk
utviklingshemmede.
Egen gransking
Fylkesmannen i Hordaland skal gjennomføre en omfattende gransking om hva som
har skjedd i Tolga kommune etter at tre brødre ble diagnostisert som psykisk
utviklingshemmede og satt under verge.
Men kontrollutvalget i Tolga har uavhengig av det, satt i gang sin egen gransking.
Rådmannen fikk frist til sist fredag til å svare på tre spørsmål:
•

På hvilket grunnlag ble diagnosen psykisk utviklingshemming satt i
2013/2014?

•

Har personene som fikk diagnosen psykisk utviklingshemmet den samme
diagnosen i dag, og hvis ikke, hva er årsaken til endringa?

•

Hvordan var kvalitetssikringa og hvilke godkjenningsrutiner fantes når en ba
om midler fra Helsedirektoratet, og som var godkjent av rådmann og revisor?

Uklart regelverk
Et kjernespørsmål er hvordan diagnosen psykisk utviklingshemmet har blitt satt.
Kontrollutvalget overlater denne granskinga til Fylkesmannen i Hordaland. Samtidig
ber de om at rådmannen legger fram skriftlig hvilke rutiner kommunen har på dette
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feltet. I tillegg skal ordføreren bestille en ny forvaltningsrevisjon for å se på det
helhetlige tilbudet til brukerne.
Samtidig mener kontrollutvalget at rundskrivet fra staten om hvordan personer kan
diagnostiseres som psykisk utviklingshemmede er uklart.
Kontrollutvalgets leder Marit Gillberg er klar på at dette er en sak som gjelder hele
landet, ikke bare Tolga.
– Vi har ikke medisinskfaglig kompetanse i kontrollutvalget. Vi må holde oss til det vi
har greie på, sier Gilleberg som mener at regelverket er så vanskelig at mange har
problemer med å skjønne det.
Gilleberg understreker at hun som kommunestyremedlem er opptatt av at kommunen
rydder opp i sine feil.
– Vi skal finne ut hva som gikk galt. Ordfører Ragnhild Aashaug fulgte
kontrollutvalgets møte.
– Jeg synes de har gode konklusjoner. Vi skal fortsette arbeidet med å finne ut hva
som har gått galt. Det statlige rundskrivet som er uklart er en viktig årsak, mener
ordfører Ragnhild Aashaug (Sp).
Kommunalminister Monica Mæland hadde mandag møte med Kommunenes
Sentralforbund (KS) om Tolgasaken. Hun opplyser til NRK at hun etter møtet ikke har
grunn til å tro at det er snakk om misbruk av et system for innrapportering av psykisk
utviklingshemmede.
– Vi er likevel enige om å gjøre en gjennomgang, og at det er riktig på bakgrunn av
det som har kommet fram i media om denne saken, sier hun.
Mæland varslet allerede i forrige uke at hun ønsket en full gransking av Tolgasaken.
Hun sa til NRK at regjeringen vil ha svar på hva som har skjedd, hvordan det har
skjedd, og hva som vil skje videre.
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
19.11.2018

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/442 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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Saknr
35/18

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

Møtedato
19.11.2018

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/442 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 19.11.2018, godkjennes.
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Saknr
36/18

