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Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.10.18
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2018

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/461 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokoll fra kontrollutvalgets møte 23.10.18 godkjennes.
Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll. Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

Saknr
39/18

Ivaretakelse av arkiv - orientering fra rådmann
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
40/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/4 - 26
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
Hitra kommune står overfor sammenslåing med deler av Snillfjord kommune. Det
kommunale arkivmiljøet (på nasjonalt nivå) er bekymret for at arkivfaglige konsekvenser ikke
blir tatt hensyn til i planlegging og gjennomføring av kommunereformen. Riksantikvaren deler
denne bekymringen. Ved sammenslåing av kommuner må kommuneledelsen sørge for at
disse arkivene ikke går tapt. Arkivene dokumenterer innbyggernes rettigheter.
Rådmann kommer i kontrollutvalgsmøtet og orienterer.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet tilrår at kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.

Orientering om oppfølging av politiske vedtak
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
41/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/4 - 25
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalget ønsker å holde seg orientert om administrasjonens oppfølging av politiske
vedtak. Rådmannen vil orientere utvalget om status.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Forvaltningsrevisjon saksbehandling bo- og driveplikt - endelig
rapport
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
42/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/102 - 6
1. Kommunestyret tar rapport fra forvaltningsrevisjon av saksbehandling av bo- og
driveplikt til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmann følge opp følgende anbefalinger:
·
·
·

Endre praksis til å anvende konsesjonslovens § 11 ved vurdering av eventuell
boplikt på landbrukseiendom, samt å etablere internt regelverk for området
Innføre rutiner for å be om kopi av leieavtale ved bortleie av landbruksareal
Føre oversikt over hvilke eiendommer som har boplikt og/eller driveplikt, samt
undersøke om denne plikten overholdes

3. Kommunestyret ber rådmann gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 01.11.2019.

Vedlegg
Forvaltningsrevisjonsrapport Saksbehandling bo- og driveplikt
Saksutredning
Kontrollutvalget bestilte i møte 26.02.18, sak 02/18, forvaltningsrevisjon av kommunens
saksbehandling innafor bo- og driveplikt. Rapport ble levert sekretariatet 01.11.18. Revisor
har undersøkt saker som gjelder bo- og driveplikt i landbruket i tidsrommet 2008-2017.
Metodene som er brukt i prosjektet er intervju med saksbehandler og arkivgjennomgang.
Følgende problemstillinger er besvart i rapporten:
· I hvilken grad er kommunens vedtak om boplikt gjort på grunnlag av
konsesjonslovens bestemmelser som gjelder boplikt samt kommunens interne
retningslinjer?
· I hvilken grad er kommunens saksbehandling vedrørende driveplikt i landbruket
gjort på grunnlag av relevante bestemmelser i jordloven?
· I hvilken grad har kommunen tilfredsstillende rutiner og praksis for å håndheve boog driveplikt?

I rapporten konkluderes det med at kommunens saksbehandling i saker som gjelder boplikt
ikke er i strid med konsesjonsloven. Revisor har imidlertid avdekket at en del vedtak er
basert på en feiltolkning av konsesjonsloven. Kommunen anbefales på bakgrunn av dette å
endre praksis til å anvende konsesjonslovens § 11 ved vurdering av eventuell boplikt på
landbrukseiendom, samt å etablere et internt reglement for området. Revisor antyder videre
at kommunen kan se på om bemanningsressursen er tilstrekkelig i forhold til
arbeidsmengden på dette området.
Kommunens saksbehandling i saker som gjelder driveplikt er ikke i henhold til relevante
bestemmelser i jordloven. Kommunen anbefales derfor å innføre rutiner for å be om kopi av
leieavtale ved bortleie av landbruksareal.

Kommunen har ikke fullt ut tilfredsstillende rutiner og praksis for håndheving av bo- og
driveplikt. Kommunen anbefales derfor å føre oversikt over hvilke eiendommer som har
boplikt og/eller driveplikt, samt å undersøke om denne plikten innfris. Revisor tilrår at
kommunen innfører rutiner for å undersøke om erverver av eiendom med boplikt er registrert
som bosatt på eiendommen hos skattekontoret, og at fylkesmannen varsles i tilfeller der
boplikt på landbrukseiendom ikke overholdes.
Oppdragsansvarlig revisor vil utdype resultatene av undersøkelsen ytterligere i møtet, og
svare på spørsmål fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet mener at rapport fra forvaltningsrevison av saksbehandling av bo- og driveplikt
svarer på kontrollutvalgets bestilling. Rapporten gir kommunen verdifull innsikt om
saksbehandling på et viktig område. Sekretariatet er av den oppfatning at kontrollutvalget
kan tilrå at kommunestyret tar anbefalingene i rapporten til etterretning.

Revisjonsrapport

Utsatt off. jf. offl. § 5, 2. ledd

FORVALTNINGSREVISJON

Saksbehandling – boplikt og driveplikt

Hitra kommune
NOVEMBER 2017
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FORORD
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført denne forvaltningsrevisjonen på oppdrag fra Hitra
kommunes kontrollutvalg i perioden april 2018 til november 2018.
Kontrollutvalget skal påse at forvaltningsrevisjon gjennomføres, jf. lov om kommuner og
fylkeskommuner (kommuneloven) § 77 nr. 4. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjøre
systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra
kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger1.
Revisjonsteamet

har

bestått

av

prosjektleder/oppdragsansvarlig

Eirik

Gran

Seim,

prosjektmedarbeider Johannes Nestvold, og kvalitetssikrere Margrete Haugum & Merete M.
Montero. Revisor har vurdert egen uavhengighet overfor Hitra kommune, kommuneloven § 79
og forvaltningslovens § 6.
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i henhold til NKRFs2 standard for forvaltningsrevisjon,
RSK 001.
Takk til dem som har bidratt med informasjon i prosjektet.

Steinkjer, 01.11.18

Eirik Gran Seim

Johannes Nestvold

Oppdragsansvarlig revisor

Prosjektmedarbeider

1

Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner mv. § 7

2

Norges Kommunerevisorforbund, www.nkrf.no

Revisjonsrapport Revisjon Midt-Norge SA

SAMMENDRAG
•

Kommunens saksbehandling i saker som gjelder boplikt, er ikke i strid med
konsesjonsloven. Imidlertid er en del vedtak basert på en feiltolking av
konsesjonsloven, og dermed svakt begrunnet. Kommunen anbefales å endre praksis
til å anvende konsesjonslovens § 11 ved vurdering av eventuell boplikt på
landbrukseiendom, samt å etablere et internt reglement for området.

•

Kommunens saksbehandling i saker som gjelder driveplikt, er ikke i henhold til
relevante bestemmelser i jordloven. Kommunen anbefales å innføre rutiner for å be om
kopi av leieavtale ved bortleie av landbruksareal.

•

Hitra kommune har ikke fullt ut tilfredsstillende rutiner og praksis for håndheving av boog driveplikt. Kommunen anbefales blant annet å føre oversikt over hvilke eiendommer
som har boplikt og/eller driveplikt, samt å undersøke om denne plikten blir innfridd3.

3

Anbefalingene i sammendraget er ikke utfyllende. Rapportens anbefalinger i sin helhet er beskrevet i slutten av
kapitlene 2 til 4.
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INNLEDNING

1

1.1 Bestilling
Prosjektet er bestilt av kontrollutvalget i Hitra kommune 26.02.2018, sak 18/102-1.
Kontrollutvalget i Hitra kommune ønsker en revisjon innen temaet boplikt og driveplikt,
herunder:

-

Kommunens rutiner for å gi dispensasjon fra bo- og driveplikt på landbrukseiendommer
i Hitra kommune

-

Kommunens rutiner for å følge opp vedtak der det er gitt tidsbegrenset dispensasjon
fra boplikt og driveplikt

Bestillingen er forankret i Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018, som blant annet nevner
saksbehandling og arkiv som et aktuelt område for forvaltningsrevisjon.

Kontrollutvalget erfarer for øvrig at landbrukseiendommer i kommunen er attraktive som
fritidseiendommer. Dette kan potensielt innebære et press på kommunen til å gi dispensasjon
fra boplikt og driveplikt. Kontrollutvalget er opptatt av hva som utløser boplikt, samt om det er
likebehandling i saker som gjelder boplikt og driveplikt.

Revisjonen har undersøkt saker som gjelder bo- og driveplikt i landbruket mellom 2008 og
2017. Metode som er brukt i prosjektet er for øvrig beskrevet i vedlegg 1 i denne rapporten.

1.2 Problemstillinger
Følgende problemstillinger vil bli besvart i rapporten:
1. I hvilken grad er kommunens vedtak om boplikt gjort på grunnlag av konsesjonslovens
bestemmelser som gjelder boplikt samt kommunens interne retningslinjer?
2. I hvilken grad er kommunens saksbehandling vedrørende driveplikt i landbruket gjort
på grunnlag av relevante bestemmelser i jordloven?
3. I hvilken grad har kommunen tilfredsstillende rutiner og praksis for å håndheve bo- og
driveplikt?

- FR1035 Saksbehandling - boplikt og driveplikt -
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Merk at problemstilling 3 er noe utvidet fra opprinnelig prosjektplan. Problemstillingen er her
endret til å gjelde kommunens håndheving av alle vedtak vedrørende bo- og driveplikt, ikke
kun vedtak med tidsbegrenset dispensasjon. Dette for å øke tilfanget av saker som undersøkes
ved arkivgjennomgang, og å kunne gjøre en grundigere vurdering av kommunens arbeid med
håndheving av bo- og driveplikten. Problemstilling 1 og 2 er for øvrig blitt noe presisert, ved å
blant annet angi spesifikt hvilket lovverk som legges til grunn ved vurderingen av kommunens
arbeid.

1.3 Bakgrunn
Saker som gjelder bo- og driveplikt behandles i Hitra kommunes enhet for Plan, landbruk og
miljø. Enheten har én ansatt som jobber med saker som gjelder bo- og driveplikt i landbruket.
Eventuell boplikt kan vedtas når erverver av en eiendom søker om konsesjon. I saker hvor
landbrukseiendom overdras konsesjonsfritt jf. Konsesjonsloven § 5, 2. ledd, er det obligatorisk
personlig boplikt i 5 år, og det kreves mindre saksbehandling i kommunen. Erverver leverer da
inn en egenerklæring om konsesjonsfrihet til kommunen. Eventuell driveplikt kan vedtas enten
i en saksbehandling om konsesjon, eller ved en saksbehandling om fritak fra driveplikten.

Revisjonsrapport Revisjon Midt-Norge SA

2

SAKSBEHANDLING BOPLIKT

2.1 Problemstilling
I hvilken grad er kommunens vedtak om boplikt gjort på grunnlag av konsesjonslovens
bestemmelser som gjelder boplikt samt kommunens interne retningslinjer?

2.2 Revisjonskriterier
1. Kommunens beslutning vedrørende boplikt i hver enkelt sak, skal være i henhold
til konsesjonslovens bestemmelser samt kommunens interne retningslinjer
2. Det skal være likebehandling i saker som gjelder boplikt
Revisjonskriteriene er utledet i vedlegg 2 i denne rapporten.

2.3 Data
Generelt
Hitra kommune har ikke et internt reglement som gir føringer for hvordan saker som gjelder
boplikt på landbrukseiendommer skal vurderes. En forvaltningsrevisjon vil normalt vurdere
kommunens arbeid blant annet ved å se på om arbeidet gjøres i henhold til internt reglement.

Siden internt reglement på området ikke foreligger, vil kommunens arbeid primært vurderes
på grunnlag av konsesjonsloven. Konsesjonsloven gir relativt stor grad av kommunalt selvstyre
i forvaltning av eventuell boplikt, med unntak av saker som gjelder konsesjonsfritt erverv av
eiendom gjennom nær familie eller odel iht konsesjonslovens § 5, 2. ledd.

Ved konsesjonsfritt erverv skal ikke kommunen behandle en søknad om konsesjon, og mottar
kun egenerklæring om konsesjonsfrihet fra erverver av eiendommen. Det følger da obligatorisk
personlig boplikt på eiendommen i 5 år. Kommunen gjør altså ikke noen stor grad av
saksbehandling eller vurderinger angående eventuell boplikt, ved konsesjonsfritt erverv av
landbrukseiendom jf. konsesjonsloven § 5, 2. ledd. Dersom erverver ikke ønsker å bosette seg
på eiendommen, må vedkommende derimot søke om konsesjon. Kommunen vil da måtte
- FR1035 Saksbehandling - boplikt og driveplikt -

10

Revisjonsrapport Revisjon Midt-Norge SA

vurdere bosettingshensynet i den konkrete saken, og en større grad av saksbehandling
påløper. Siden konsesjonsfritt erverv jf. § 5, 2. ledd innebærer mindre grad av saksbehandling
hos kommunen, omhandles disse sakene i denne rapportens kapittel 4 om håndheving av
boplikt.

I sum innebærer ovenstående at kommunen etter gjeldende lov og regelverk, har relativt brede
rammer for vurdering av evt. boplikt som vedtas gjennom ordinær behandling av søknad om
konsesjon.

Selv om kommunen ikke har et internt reglement som omhandler boplikt, er emnet bosetting
omhandlet i kommuneplanens samfunnsdel 2014 – 2026. Her er det beskrevet at Hitra
kommune skal bli mer attraktiv som bosted. Dette skal oppnås gjennom et delmål pkt. 1.1 om
å stimulere til mer boligbygging. Prioriterte områder for dette er i nærheten av etablerte skoler
og barnehager, langs aksen FV714 mellom Sandstad og Dolmøy samt i tettstedene Hestvika,
Knarrlagsund, Kvenvær og Melandsjø. Kommuneplanens samfunnsdel inneholder ikke noen
målsetting om fast bosetting på landbrukseiendommer. Kommuneplanen beskriver forøvrig et
mål om å utvikle Hitra som besøksdestinasjon. Dette skal oppnås blant annet ved å legge til
rette for minimum 20 nye feriehus/hytter pr år, samt en årlig økning på 5 prosent i antall
kommersielle gjestedøgn.

For øvrig kan nevnes at kommuner som ønsker å sikre helårs bosetting på mindre eiendommer
som etter konsesjonsloven ikke har konsesjonsplikt/boplikt, kan innføre en nedsatt
konsesjonsgrense / nullgrense. Hitra kommune har ikke innført lokal forskrift om nedsatt
konsesjonsgrense.4

Saksbehandler opplyser på intervju at det er én saksbehandler innen landbruk i kommunen.
Det er ikke utarbeidet arbeidsreglement for vedkommendes stilling.

Når det gjelder konsesjonssøknader som innebærer en søknad om fritak fra boplikt, estimerer
saksbehandler at kommunen mottar 1 til 2 slike i året. Det kan komme inn søknader om fritak,
helt

eller

delvis,

eller

tidsbegrenset.

Saksbehandler

fritidseiendommer på Hitra, og redusert landbruksaktivitet.

4

48 Norske kommuner har pr 31.07.18 innført nedsatt konsesjonsgrense.

opplyser

at

det

er

mange
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Saksbehandler opplyser at selv om det ikke er et internt reglement for forvaltning av eventuell
boplikt, gjennomføres et ukentlig saksbehandlerforum der likebehandling og presedens
drøftes. Her deltar ansatte fra plan, landbruk og miljø, samt ansatte på teknisk enhet.
Saksbehandlerforumet har ikke skriftlige kriterier for drøfting av boplikt, annet enn det som er
beskrevet i lovverket.

Arkivgjennomgang av saker som gjelder boplikt
Revisjonen har for å belyse problemstillingen gjennomført en arkivgjennomgang av 54
konsesjonssøknader mellom 2012 og 2017.

Blant disse 54 sakene var det 23 saker som ble vurdert som relevante for problemstillingen,
primært fordi de gjaldt landbrukseiendom med bebyggelse egnet som helårsbolig. Saker som
gjaldt nausttomter, skogeiendommer, regulære bolighus eller som av andre grunner ikke er
omfattet av problemstillingen, er ekskludert fra utvalget. Mer om metoden for utvalg av saker
er i vedlegg 1 til denne rapporten.

I en del av sakene gir kommunens saksbehandling inntrykk av at boplikt i henhold til
konsesjonsloven inntreffer når en landbrukseiendom:
•

Er større enn 25 dekar fulldyrka jord eller 500 dekar produktiv skog («arealkriteriet»),
og:

•

Har bygningsmasse som er eller har vært brukt som helårsbolig

Konsesjonsloven har ikke en slik bestemmelse, annet enn at boplikt (og konsesjonsfrihet) ved
erverv gjennom nær familie eller odel, inntreffer når bebygd eiendom er over et visst areal.
Dette arealet er 35 dekar full/overflatedyrka jord eller 500 dekar produktiv skog, jf
konsesjonsloven § 5, 2. ledd. Arealgrensen for fulldyrka jord ble hevet fra 25 til 35 dekar den
01.09.17.

I enkelte saker der aktuelle eiendom er større enn 25 / 35 dekar fulldyrka jord, eller 500 dekar
skog, har Hitra kommune for øvrig gitt utsatt boplikt i 5 til 10 år.

Tabell 1 nedenfor viser en sammenstilling av kommunens vedtak i sakene som er plukket ut.
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KOMMUNENS VEDTAK

ANTALL SAKER

INNVILGET - IKKE BOPLIKT

17

INNVILGET - REGULÆR PERSONLIG BOPLIKT

1

INNVILGET - UPERSONLIG BOPLIKT

1

INNVILGET - BOPLIKT MED UTSETTELSE 5-10 ÅR 3
AVSLAG – INDIREKTE BOSETTINGSHENSYN

1

Tabell 1: Kommunens vedtak ved søknad om konsesjon. Periode 2012 – 2017. Se vedlegg 1 for beskrivelse av datautvalget.

Som tabellen viser, ble det vedtatt 1 avslag og 22 innvilgelser. Vi vil, i henhold til
problemstillingen, primært konsentrere oss om saker der konsesjon er innvilget. Likevel er
avslaget nevnt her fordi det var begrunnet (indirekte) med bosettingshensyn.

Blant de 22 søknadene som ble innvilget, ble det vedtatt ikke boplikt i 17 saker. Det ble videre
vedtatt regulær personlig boplikt i én sak. I denne saken beskrev erverver i
konsesjonssøknaden at vedkommende uansett hadde til hensikt å bosette seg permanent på
eiendommen. I 3 saker ble det vedtatt boplikt med utsettelse mellom 5 og 10 år, dessuten ble
det vedtatt upersonlig boplikt i 1 sak.

Det var i datautvalget ett avslag. I denne saken ble bosettingshensynet tillagt vekt gjennom at
eiendommen som følge av avslaget kunne erverves som tilleggsjord til en eksisterende
landbrukseiendom med permanent bosetting (indirekte bosettingshensyn).5

2.4 Vurdering
Antall konsesjonssøknader hvor kommunen besluttet vedtak om regulær boplikt uten
utsettelse i tidsrommet, er relativt lavt sett i forhold til det totale antall saker som er behandlet.

I enkelte vedtak gis det boplikt med 5 til 10 års utsettelse. Dagens regelverk tillater å gi slike
utsettelser i boplikten. Kommunens mulighet til å håndheve disse vedtakene er imidlertid
begrenset (se kapittel 4, Håndheving av bo- og driveplikt).

5

Denne saken ble klagebehandlet av Fylkesmannen i Trøndelag 2018. Fylkesmannen tok ikke klagen til følge, og

Hitra kommunes vedtak ble opprettholdt.
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Administrasjonens saksbehandling er ikke i konflikt med kommunens mål for bosetting i
henhold til kommuneplanen, som fokuserer på økt bosetting nær etablerte tettsteder.
Administrasjonens saksbehandling er heller ikke i konflikt med kommunens mål om økt
turistaktivitet, fordi landbrukseiendom uten fast bosetting i flere tilfeller brukes som fritidsbolig.

Videre er administrasjonens saksbehandling ikke i strid med konsesjonsloven, som gir relativt
brede rammer for forvaltning av eventuell boplikt.

Kommunen legger for øvrig til grunn at det jf. konsesjonsloven oppstår boplikt på bebygd
landbrukseiendom som er større enn 35/500 dekar («arealkriteriet»). Likeledes legger
kommunen til grunn at det jf. konsesjonsloven ikke oppstår boplikt på landbrukseiendom som
er mindre enn nevnte arealgrense. Dette innebærer en feiltolking av konsesjonsloven, som
ikke har en slik bestemmelse.

Kommunens vedtak som er basert på ovenstående tolkning innebærer ikke et direkte brudd
på konsesjonsloven. Det er fordi konsesjonsloven jf. § 9 og § 11 gir relativt brede rammer for
forvaltningen av eventuell boplikt, så lenge ervervet ikke foretas konsesjonsfritt gjennom odel.
Likevel innebærer ovenstående praksis at en del av kommunens vedtak som gjelder boplikt er
svakt begrunnet, all den tid nevnte arealkriterie ikke er reelt.

Dette innebærer i praksis at det er vedtatt ikke boplikt i noen saker, som uten ovenstående
feiltolkning av loven kunne fått et annet utfall, eller måtte ha blitt begrunnet på annen måte (for
eksempel med internt regelverk). Likeledes er det i andre saker vedtatt boplikt, som uten
ovenstående feiltolkning av loven kunne fått et annet utfall, eller måtte ha blitt begrunnet på
annen måte (for eksempel med internt regelverk).

Revisor presiserer at kommunen i mange tilfeller lovlig kan velge å både vedta eller ikke vedta
boplikt for eiendommer som er både større og mindre enn 25/500 dekar, jf. Konsesjonsloven
§ 116.

Et internt reglement på området, dersom dette forelå, vil i større grad kunne sikre at
kommunens praksis vedrørende boplikt, er i henhold til kommunens eventuelle politiske
målsettinger for bosetting på landbrukseiendom.

6

Unntaket er eiendommer som overdras konsesjonsfritt innen bl.a. nær familie jf. Konsesjonsloven § 5, 2. ledd.
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Det ukentlige saksbehandlerforumet som blant annet skal sikre likebehandling, er trolig et godt
forum for å belyse og drøfte aktuelle saker som skal behandles. Revisjonen vurderer likevel at
et saksbehandlerforum alene, neppe er tilstrekkelig for å sikre likebehandling over tid så lenge
interne retningslinjer ikke er nedskrevet.

2.5 Konklusjon og anbefaling
Kommunens vedtak om boplikt i sakene som er undersøkt, er ikke i strid med konsesjonsloven.
Imidlertid er en del vedtak basert på en feiltolking av konsesjonsloven, og dermed svakt
begrunnet.

Kommunen har for øvrig ikke internt reglement som omhandler boplikt.

Kommunen anbefales å:
•

Endre praksis til å anvende konsesjonslovens § 11 ved vurdering av eventuell boplikt i
saker der det søkes om konsesjon.

•

Etablere et internt reglement som (bl.a.) kan bestemme hvordan saker som gjelder
boplikt i landbruket skal avgjøres.

•

Vurdere om ressursen som brukes på bemanning innen saksbehandling og
håndheving i saker som gjelder bo- og driveplikt, er tilstrekkelig i forhold til
arbeidsmengden.

Revisjonsrapport Revisjon Midt-Norge SA

SAKSBEHANDLING DRIVEPLIKT

3

3.1 Problemstilling
I hvilken grad er kommunens saksbehandling vedrørende driveplikt i landbruket gjort på
grunnlag av relevante bestemmelser i jordloven?

3.2 Revisjonskriterier
-

Ved bortleie av jord som grunnlag for dispensasjon fra driveplikt, skal kommunen
oppbevare en kopi av leieavtalen

-

Ved bortleie av jord som grunnlag for dispensasjon fra driveplikt, skal leieavtalen løpe
i minst 10 år

Revisjonskriteriene er utledet i vedlegg 2 i denne rapporten.

3.3 Data
Jordloven bestemmer at jordbruksareal skal drives. Det kan søkes om fritak fra driveplikten
helt ut, og kommunen mottar ifølge saksbehandler 3-4 slike søknader i året.

Alternativt kan det søkes om fritak fra driveplikten med vilkår om bortleie av jorden. I sistnevnte
tilfelle skal det foreligge en leieavtale for minst 10 år, og kommunen skal oppbevare kopi av
leieavtalen.

Ifølge saksbehandler ber ikke kommunen om å få overlevert kopi av leiekontrakt ved bortleie
av jordbruksareal. I mange tilfeller foreligger ikke skriftlige leiekontrakter i det hele tatt. Ifølge
saksbehandler er det mange jordbrukere som kvier seg for denne bestemmelsen, fordi det er
vanskelig å etablere leieavtaler som strekker seg over 10 år. Ifølge saksbehandler kunne
kommunen likevel gjort mer for å påse at det foreligger leiekontrakt ved utleie av
jordbruksareal. Det kunne fra kommunen sin side vært sendt ut en oppfordring til partene om
dette.

- FR1035 Saksbehandling - boplikt og driveplikt -
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I de tilfellene der det foreligger en leiekontrakt, og denne er sendt til kommunen, opplyser
saksbehandler

at

kommunen

oppbevarer

denne

i

papirform

samt

elektronisk

i

saksbehandlersystemet ephorte. Revisjonen har fra kommunen fått dokumentasjon i et utvalg
av saker som bekrefter dette.
For øvrig er antallet jordbrukere i kommunen i dag sterkt redusert. Dessuten er det store
avstander mellom ulike landbruksareal i kommunen. Dette innebærer ifølge saksbehandler at
en eventuell leietager kan måtte kjøre svært lange avstander mellom teiger og at enkelte areal
derfor er lite attraktive leieobjekter.
Videre opplyser saksbehandler at fra 2010 og utover ble en del søknader om fritak fra
driveplikten ikke behandlet. Dette skyldtes lite ressurser, samt pågående arbeid med
nettløsningen gårdskart.no.

3.4 Vurdering
I de tilfeller der kopi av leiekontrakt mellom partene foreligger, og er sendt til kommunen, blir
denne oppbevart av kommunen i henhold til revisjonskriteriet. I mange tilfeller foreligger
imidlertid ikke 10 års leiekontrakt mellom partene i det hele tatt, og kommunen kunne gjort mer
for å påse at dette foreligger. Det følger av foregående setning at kommunen, ved utleie av
landbruksareal, ikke har tilfredsstillende oppsyn med at det foreligger en 10 års leieavtale
mellom partene.

3.5 Konklusjon og anbefaling
Kommunens saksbehandling er ikke i henhold til relevante bestemmelser i jordloven.

Revisjonen anbefaler at kommunen:
•

Innfører rutiner for å be om kopi av leieavtale ved bortleie av landbruksareal, i tilfeller
der leiekontrakt ikke er gjort tilgjengelig for kommunen

Revisjonsrapport Revisjon Midt-Norge SA

HÅNDHEVING AV BO- OG DRIVEPLIKT

4

4.1 Problemstilling
I hvilken grad har kommunen tilfredsstillende rutiner og praksis for å håndheve bo- og
driveplikt?

4.2 Revisjonskriterier
-

Kommunen skal føre kontroll med at vedtak om boplikt overholdes av erverver

-

Ved overtredelse av kommunens vedtak om boplikt, skal kommunen straks melde ifra
om dette til Fylkesmannen

-

Kommunen skal påse at skjemaet «orientering om bo- og driveplikt ved erverv av
landbrukseiendom» blir oversendt ny eier ifbm konsesjonsfritt erverv av eiendom jf.
Konsesjonsloven § 5, 2. ledd

-

Kommunen skal undersøke om erverver av eiendom med boplikt er registrert som
bosatt på eiendommen hos skattekontoret

-

Kommunen skal føre tilsyn med at driveplikten innfris på eiendommer der denne gjelder

Revisjonskriteriene er utledet i vedlegg 2 i denne rapporten.

4.3

Data

Kommunen har på tidspunktet for revisjonsgjennomgangen, ikke en samlet oversikt over hvilke
landbrukseiendommer i kommunen som har boplikt, eller om boplikt på slike eiendommer er
innfridd. Kommunen opplyser imidlertid at det har vært omtrent 5 saker med obligatorisk boplikt
ved konsesjonsfrihet7 i perioden januar til august 2018, og at kommunen med dagens ressurser
ikke har kapasitet til å kontrollere om boplikten blir overholdt i slike saker.

7

Jf. Konsesjonsloven § 5, 2. ledd
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Angående boplikt som inntreffer gjennom ordinær behandling av konsesjonssøknad, er det gitt
personlig boplikt uten utsettelse i én sak i datautvalget. Boplikten ble her overholdt og saken
er derfor ikke egnet til å vurdere kommunens håndheving av boplikt.

Revisjonen har for øvrig undersøkt en ordinær sak der det ble gitt konsesjon med utsettelse
på boplikt. I denne saken erfarte kommunen at erverver ikke bosatte seg på eiendommen
innen fristen. Kommunen fulgte opp saken, og krevde mellom annet at erverver måtte bosette
seg på eiendommen, noe som ikke er blitt etterkommet. Forholdet er av kommunen ikke meldt
videre til Fylkesmannen. Saksbehandler opplyser for øvrig at kommunen ikke har som rutine
å melde ifra til Fylkesmannen i slike saker. Videre opplyser saksbehandler at kommunen som
regel ikke undersøker med skattekontoret om erverver med boplikt er registrert som bosatt på
eiendommen. Tilfeller der boplikten ikke overholdes, oppdages derfor på andre måter.

I tilfeller der fastsatte villkår for konsesjon er overtrådt, har kommunen jf. Konsesjonsloven §
16, anledning til å trekke tilbake konsesjon samt å kreve at eiendommen overdras til noen som
lovlig kan erverve den. Det er imidlertid ikke et krav i loven om at kommunen skal gjøre dette i
slike tilfeller. Hitra kommune har i ovenstående sak ikke truffet slike tiltak.

Vedrørende tilsyn med driveplikt, uttaler saksbehandler at driveplikten er absolutt. Imidlertid
fører ikke kommunen tilsyn med at driveplikten innfris, grunnet for dårlig kapasitet.
Saksbehandler opplyser at det i andre kommuner er prøvd ut å foreta tvungen utleie dersom
driveplikten ikke oppfylles. Dette kan føre til mye saksbehandling og motstand fra involverte
parter.

Ifølge

saksbehandler

kunne

kommunen

dessuten

foretatt

en

kryssjekk

mellom

landbruksregisteret og produksjonstilskuddet for å undersøke om jorden drives og av hvem.
Dette hadde krevd en systematisk kartlegging, noe man ikke har ressurser til i dag.

Saksbehandler opplyser i intervju at kommunen rutinemessig sender skjemaet «orientering
om bo- og driveplikt ved erverv av landbrukseiendom», når det erverves eiendom
konsesjonsfritt med bo- eller driveplikt. Revisjonen har fra kommunen fått dokumentasjon i et
utvalg saker som bekrefter dette.
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4.4 Vurdering
Kontroll med vedtak om boplikt
Basert på datagrunnlaget i ovenstående kapittel 4.3, vurderes kommunen til ikke å føre
tilfredsstillende kontroll med om boplikt blir overholdt på eiendommer der denne gjelder.
Revisjonskriteriet er derfor ikke innfridd.

Melding til Fylkesmannen om brudd på konsesjonsvilkår
Kommunen melder ikke ifra til Fylkesmannen ved brudd på villkår om boplikt. Revisjonskriteriet
på dette punktet er dermed ikke innfridd.

Oversendelse av skjema «orientering om bo- og driveplikt ved erverv av landbrukseiendom»
Kommunen sender rutinemessig orientering om bo- og driveplikt, ved konsesjonsfritt erverv av
landbrukseiendom. Revisjonskriteriet på dette punktet er derfor innfridd.

Registrering av erverver hos skattekontoret
Kommunen har ikke som rutine å undersøke med skattekontoret om erverver med boplikt er
registrert som bosatt på eiendommen. Dette gjøres derfor sjeldent. Revisjonskriteriet på dette
punktet er dermed ikke innfridd.

Tilsyn med driveplikt
Kommunen fører ikke systematisk tilsyn med at driveplikten overholdes på eiendommer der
denne gjelder.

4.5 Konklusjon og anbefaling
Hitra kommune har ikke fullt ut tilfredsstillende rutiner og praksis for håndheving av bo- og
driveplikt.

Revisjonen anbefaler at kommunen:
•

Fører oversikt over hvilke landbrukseiendommer i kommunen som har boplikt

•

Innfører rutiner for å undersøke om erverver av eiendom med boplikt, er registrert som
bosatt på eiendommen hos skattekontoret

•

Innfører rutiner for å melde fra til fylkesmannen dersom boplikt på landbrukseiendom
ikke overholdes.
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•

Fører oversikt over hvilke landbrukseiendommer i kommunen som har driveplikt, samt
om driveplikten overholdes på disse eiendommene

Revisjonen minner om at kommunen jf. Konsesjonsloven har rett, dog ikke plikt til, å trekke
tilbake en konsesjon dersom boplikten ikke overholdes, samt å kreve eiendommen overdratt
til noen som lovlig kan erverve den. Kommunen har dessuten med hjemmel i jordloven
anledning til å blant annet pålegge eier å leie ut areal dersom driveplikten ikke oppfylles.

Revisjonsrapport Revisjon Midt-Norge SA

5

HØRING

En foreløpig rapport ble sendt på høring til rådmannen i Hitra kommune 01.10.18.
Revisjonen har etter dette hatt løpende skriftlig og muntlig dialog med saksbehandler for å
identifisere mulige feil og misforståelser i rapporten. Dette har ført til endringer i rapportens
data-del, samt konklusjon og anbefalinger. Rådmannen har vært involvert i ovenstående dialog
og har ikke merknader til rapporten utover dette.
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KILDER
-

Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven). LOV-2003-11-28-98.

-

Lov om jord (jordlova). LOV-1995-05-12-23.

-

Rundskriv M-2/2009 Konsesjon og boplikt. Landbruksdepartementet.

-

Rundskriv M-3/2017 Konsesjon, priskontroll og boplikt.

Revisjonsrapport Revisjon Midt-Norge SA

VEDLEGG 1 – METODE
Det er i prosjektet foretatt intervju med saksbehandler i enhet for plan- landbruk og miljø i
kommunen. For å besvare problemstillingen om kommunens saksbehandling innen boplikt,
har revisjonen foretatt en arkivgjennomgang av 54 saker mellom 2012 og 2017. En liste over
konsesjonssaker i tidsrommet ble levert til revisjonen fra kontaktperson. Sakene ble deretter
undersøkt i kommunens elektroniske saksbehandlersystem ephorte. Blant de 54 sakene var
det 23 saker som ble vurdert som relevante for problemstillingen, primært fordi disse gjaldt
landbrukseiendom med bebyggelse egnet som helårsbolig. Saker som gjaldt nausttomter,
skogeiendommer eller som av andre grunner ikke er omfattet av problemstillingen, er
ekskludert fra utvalget. Utvalget sikrer en grundig gjennomgang av det arbeidet som er gjort
av nyere dato og som vurderes som mest relevant for problemstillingen i kapittel 2.

For å besvare problemstillingen om håndheving av bo- og driveplikten (kapittel 4), har
revisjonen foretatt en arkivgjennomgang av konsesjonssaker mellom 2008 og 2012. Det
aktuelle tidsrommet er valgt for å kunne etterprøve om kommunen har fulgt opp saker med
inntil 10 års dispensasjon fra bo- og driveplikten. Det er her kun valgt ut saker der det er gitt
en tidsbegrenset dispensasjon fra bo- og driveplikt. For å vurdere regulær boplikt med
ikrafttreden innen ett år, har revisjonen lagt til grunn de saker som er behandlet mellom 2012
og 2017. Revisjonen har altså ikke undersøkt kommunens håndheving av regulær boplikt med
ett års ikrafttreden, i tidsrommet 2007 til 2011. Dette i henhold til kontrollutvalgets bestilling,
med ønske om å gå 10 år tilbake i tid for å undersøke tidsbegrensede dispensasjoner fra boog driveplikten.

I forbindelse med kommunens håndheving av boplikt som oppstår gjennom konsesjonsfrihet
jf. Konsesjonsloven §5, 2. ledd (gjennom odel), har informasjon fra intervju med saksbehandler
vært tilstrekkelig for å besvare revisjonskriteriene. Det er derfor ikke foretatt en
arkivgjennomgang for å belyse kommunens håndheving av boplikt ved konsesjonsfrihet. For
øvrig er boplikten i slike saker obligatorisk og personlig, og varer i 5 år. Det tilkommer dessuten
mindre grad av saksbehandling hos kommunen i slike saker. Det er fordi erverver i slike saker
ikke trenger å søke om konsesjon, men leverer inn en egenerklæring om konsesjonsfrihet.
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VEDLEGG 2 – UTLEDNING AV REVISJONSKRITERIER
Ifølge forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner (§7) skal det etableres
revisjonskriterier for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Revisjonskriterier er de krav og
forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal revideres/vurderes i forhold til. Disse
kriteriene skal være begrunnet i, eller utledet av, autoritative kilder. Slike autoritative kilder kan
være lov, forskrift, forarbeider, rettspraksis, politiske vedtak (mål og føringer), administrative
retningslinjer, samt statlige føringer og praksis. I denne forvaltningsrevisjonen har vi benyttet
oss av følgende kilder til revisjonskriterier:
Utledning av revisjonskriteriene gjøres her skjematisk, hvor overskriftene i hvert avsnitt
nedenfor utgjør de forskjellige revisjonskriteriene i undersøkelsen.

SAKSBEHANDLING BOPLIKT
Kommunens beslutning vedrørende boplikt i hver enkelt sak, skal være i henhold til
konsesjonslovens bestemmelser samt kommunens interne retningslinjer
Det er ikke interne retningslinjer i Hitra kommune som regulerer saksbehandling innen boplikt
i landbruket. Konsesjonsloven § 5, annet ledd bestemmer imidlertid at det ved konsesjonsfritt
erverv av eiendom gjennom odel eller innen nær familie, inntreffer personlig boplikt i 5 år.
Dersom erverver ikke ønsker å bosette seg på eiendommen må det søkes om konsesjon, og
det er da opp til kommunen å avgjøre om det skal være boplikt på eiendommen.

I

konsesjonsloven § 9 heter det videre: «Ved avgjørelsen av søknad om konsesjon for erverv
av eiendom som skal nyttes til landbruksformål skal det legges særlig vekt på: 1. om erververs
formål vil ivareta hensynet til bosettingen i området (…)» Videre sier konsesjonsloven § 11:
«(…)Kongen skal ut fra hensynet til bosetting, helhetlig ressursforvaltning og kulturlandskap
ta stilling til om det er påkrevd å stille vilkår om boplikt, og om boplikten skal være en personlig
plikt for eier.»8

Konsesjonsloven gir kommunen, basert på ovenstående, relativt brede rammer for
forvaltningen av eventuell boplikt, med unntak av saker som omfattes av § 5, 2. ledd.

8

Avgjørelsesmyndighet er her delegert til kommunen, jf. «Vedtak om overføring av myndighet til kommunen,
fylkesmannen, Landbruksdirektoratet og Direktoratet for mineralforvaltning etter konsesjonsloven, jordlova og
odelsloven» fastsatt av LMD 8. desember 2003 nr. 1479
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Det skal være likebehandling i saker som gjelder boplikt
Likhetsprinsippet, en ulovfestet forvaltningsrettslig rettsregel som stiller krav om at
forvaltningsorganer ikke skal utøve sin skjønnsmessige avgjørelsesmyndighet på en måte som
innebærer usaklig forskjellsbehandling av borgerne. Forskjellsbehandling vil være usaklig hvis
den strider mot alminnelige rettferds- og likhetsidealer, eller hvis den er basert på hensyn som
fremtrer som irrelevante i forhold til den lov som regulerer vedkommende saksområde, eller ut
fra en mer allmenn vurdering av sakstypen, selv om disse hensyn kanskje ville kunne være
saklige i en annen sammenheng 9. Det kan derfor sies at dersom de faktiske forholdene for to
eller flere søknader i stor grad er identiske, og søknadene skal vurderes mot samme regelverk
og bestemmelser, er dette et moment som taler for likebehandling. Regelanvendelsen skal
praktiseres likt for like tilfeller, med mindre det finnes saklig begrunnelse for noe annet.

SAKSBEHANDLING DRIVEPLIKT
Ved bortleie av jord som grunnlag for disp fra driveplikt, skal leieavtalen løpe i minst 10
år
Kriteriet er basert på jordloven § 8: «(….) Driveplikta kan oppfyllast ved at arealet vert leigd
bort. Det er ein føresetnad for at driveplikta er oppfylt ved bortleige at leigeavtala er på minst
10 år om gongen utan høve for eigaren til å seie ho opp.»

Ved bortleie av jord som grunnlag for disp fra driveplikt, skal kommunen oppbevare en
kopi av leieavtalen
Jordloven § 8: «(……)Eigaren må sende kopi av avtalen til kommunen»

HÅNDHEVING AV BO- OG DRIVEPLIKT

Kommunen skal føre kontroll med at vedtak om boplikt overholdes av erverver
Konsesjonsloven § 17: «Kommunen og fylkesmannen skal føre kontroll med at vilkår som er
satt for konsesjon, blir overholdt.(…..)»

Ved overtredelse av kommunens vedtak om boplikt, skal kommunen straks melde ifra
om dette til Fylkesmannen

9

Jan Fridthjof Bernt (UiB), ‘Likhetsprinsippet’ <https://snl.no/likhetsprinsippet>.
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Konsesjonsloven § 17: «(….) Kommunen skal straks melde fra til fylkesmannen om forhold
som nevnt i § 16 annet ledd.» I § 16 annet ledd heter det: «Dersom konsesjon er gitt på
grunnlag av uriktige eller ufullstendige opplysninger om forhold av vesentlig betydning, eller
erververen overtrer fastsatte vilkår av vesentlig betydning, kan konsesjonen trekkes tilbake.»

Kommunen skal påse at skjemaet «orientering om bo- og driveplikt ved erverv av
landbrukseiendom» blir oversendt ny eier ifbm erverv av eiendom med boplikt eller
driveplikt
Veileder M-2/2009 s. 43: Kommunen må påse at skjemaet «orientering om bo- og driveplikt
ved erverv av landbrukseiendom» blir oversendt dem som har boplikt når kommunen har
mottatt erklæringsskjemaet fra tinglysingsdommeren»

Kommunen skal undersøke om erverver av eiendom med boplikt er registrert som
bosatt på eiendommen hos skattekontoret
Veileder M-2/2009 s. 43: «Landbruksmyndighetene skal undersøke om skattekontoret har
registrert eieren som bosatt på eiendommen»

Kommunen skal føre tilsyn med at driveplikten innfris på eiendommer der denne gjelder
Jordloven § 19: «Kommunen og fylkesmannen fører tilsyn med at føresegnene i §§ 8 til 12 vert
haldne.» Jordloven § 8: «Jordbruksareal skal drivast (….)»
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Revidering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
43/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 216, TI - &30
Arkivsaknr
16/40 - 10
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken fremmes uten forslag til innstilling.
Vedlegg
Hitra Plan forvaltningsrevisjon 2017-2018.
Saksutredning
For å sikre et best mulig beslutningsgrunnlag for valg av prosjekter som er aktuelle for
forvaltningsrevisjon, er det viktig at kontrollutvalget går gjennom fokusområdene i gjeldende
plan for forvaltningsrevisjon for å se om de fortsatt er aktuelle og om det eventuelt skal tas
inn nye områder i planen.
Med tanke på at et nytt kontrollutvalg skal velges på slutten av 2019, og ny plan for
forvaltningsrevisjon skal vedtas innen utgangen av 2020, er det hensiktsmessig at revidert
plan får gyldighet ut 2020 slik at det nye kontrollutvalget får jobbe med overordnet analyse og
ny plan for forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av plan for
forvaltningsrevisjon for Hitra kommune for 2017-2018 lagt premissene for
forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 2018.
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 ble vedtatt av kommunestyret på møte den
01.11.2016, i sak 114/16. Følgende fokusområder står i planen:
· Internkontroll (gjenstår)
· Samhandlingsreformen (gjenstår)
· Eierstyring (gjenstår)
· Innkjøp (gjenstår)
· Kvalitet i skolen (bestilt og levert)
· Saksbehandling og arkiv (bestilt og levert)

Kontrollutvalget må diskutere hvilke områder det er risiko for at kommunen ikke når sine
målsettinger, ikke oppfyller lovkravene eller utnytter ressursene dårlig. Revidert plan for
forvaltningsrevisjon for perioden 2019-2020 oversendes kommunestyret for endelig
godkjenning.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Det legges opp til at kontrollutvalgets møte benyttes til drøfting av hvilke fokusområder som
er aktuelle for revidert plan for forvaltningsrevisjon 2018-2020.

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018

Hitra kommune
Vedtatt i kommunestyret i sak 114/16

1

1

Om forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven § 77 ansvarlig for at det utføres
regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll i Hitra kommune.
Forvaltningsrevisjonens innhold er utdypet i forskrift om revisjon:
Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre systematiske vurderinger av
økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets
eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. Herunder om
a)
b)
c)
d)
e)
f)

forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger,
forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene
som er satt på området,
regelverket etterleves,
forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer
samsvarer med offentlige utredningskrav
resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller
fylkestingets forutsetninger og/eller om resultatene for virksomheten er
nådd (forskrift om revisjon, § 7).

Forvaltningsrevisjonen er derfor et viktig verktøy for kommunestyret når det skal føre
tilsyn og kontroll med kommunens forvaltning.

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

1.2 Gjennomføring av forvaltningsrevisjon
Kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge IKS, står for den praktiske utføringen av
forvaltningsrevisjonene. Arbeidet skal utføres i tråd med krav i kommuneloven, forskrift
om revisjon i kommuner og fylkeskommuner og standard for forvaltningsrevisjon vedtatt
av Norges Kommunerevisorforbund.
Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjoner med bakgrunn i planen. Kontrollutvalget
gis anledning til å fravike planen dersom det er nødvendig. Ved omfattende endringer
rapporteres det til kommunestyret.
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2 Prioriterte områder i for forvaltningsrevisjon
På bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderingene i den overordnede analysen mener
kontrollutvalget at det er aktuelt å gjennomføre forvaltningsrevisjon på følgende områder
i planperioden (uprioritert rekkefølge):
Aktuelle områder for forvaltningsrevisjon
Internkontroll
Hitra kommunes administrasjon er preget av utstrakt delegering. For at
rådmannen skal ha tilstrekkelig kontroll med at enhetene iverksetter politiske
vedtak, følger lover og forskrifter og har en effektiv drift er det viktig å ha en
fungerende internkontroll. Flere forvaltningsrevisjoner og revisjonsrapporter de
siste årene tyder på at kommunen i for liten grad har drevet etter prinsipper om
risikostyring og at internkontrollen ikke har vært god nok. En forvaltningsrevisjon
bør vurdere om rådmannens internkontroll gir betryggende kontroll med driften.
Kvalitet i skolen
Skolene i Hitra kommune deltar i en rekke satsinger, som skal bidra til at
kvaliteten på undervisningen blir bedre. Samtidig har elever fra Hitra i
gjennomsnitt færre grunnskolepoeng enn lands- og fylkesgjennomsnittet. I
hvilken grad kommer deltakelsen elevene til gode i form av bedre kunnskap?
Samhandlingsreformen
Samhandlingsreformen har medført et større kommunalt ansvar for å håndtere
pasienter som er ferdigbehandlet på St. Olavs hospital og dermed høy
kompetanse. Har kommunen slik kompetanse?
Kommunen opplever et økt press for å ta imot pasienter og i noen tilfeller liten
forståelse for kommunehelsetjenesten i spesialisthelsetjenesten. Når pasientene
som skrives ut til kommunen er dårligere enn tidligere, og må tas imot på kortere
varsel, krever dette at kommunen har et fleksibelt system. I hvilken grad har
kommunen tilpasset seg samhandlingsreformen på dette området?
Hitra kommune deltar i Samhandlingsenheten i Orkdalsregionen, SiO. En aktuell
problemstilling er om kommunen får de tjenestene den har behov for?
Kommunene har også fått et større ansvar for folkehelsearbeidet og de skal
tilfredsstille en rekke konkrete krav i folkehelseloven. Er Hitra kommunes
folkehelsearbeid i tråd med loven?
Eierstyring
Hitra kommune har eierinteresser i mange og svært ulike selskaper. Kommunen
har en eiermelding der formålet med eierskapet er beskrevet, eiermeldingen
behandles årlig i kommunestyret. Forvaltes kommunens eierskap i tråd med
eiermeldingen og kommunestyrets vilje? I hvilken grad involveres
kommunestyret når selskapene står overfor viktige beslutninger?
Innkjøp
Offentlige innkjøp er regulert av et detaljert lovverk og er utfordrende for mange
kommuner. Kommunenes anskaffelser spenner over mindre kjøp gjennom
rammeavtaler, til omfattende og kostbare anskaffelser innenfor tekniske
tjenester. Etter at kontraktene er inngått må kommunen forsikre seg om at den
avtalte varen eller tjenesten blir levert. En forvaltningsrevisjon av anskaffelser
kan eksempelvis belyse om regelverket for innkjøp følges og hvordan kommunen
følger opp de inngåtte avtalene.
Saksbehandling og arkiv
Hitra kommune skal følge god forvaltningsskikk og regler for saksbehandling.
Slike regler gjelder blant annet håndtering av habilitet i saksbehandlingen,
etterlevelse av etiske retningslinjer, svar på henvendelser, arkivering og
journalføring. En forvaltningsrevisjon kan belyse om rådmannen har lagt til rette
for effektiv saksbehandling, om medarbeiderne i kommunen kjenner aktuelle
regler for saksbehandlingen og om disse følges.

3

3 Rapportering
I tråd med forskrift om revisjon skal revisor rapportere til kontrollutvalget om resultatene
av gjennomført forvaltningsrevisjon. Kontrollutvalget har ansvar for å rapportere om sitt
arbeid til kommunestyret og legger vanligvis rapportene fra forvaltningsrevisjon fram for
kommunestyret.
Den videre oppfølgingen av rapportene rapporteres løpende til kommunestyret ved
behov, og i en samlet framstilling av kontrollutvalgets arbeid ved slutten av
valgperioden.
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Revidering av plan for selskapskontroll 2017-2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
44/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 037, TI - &30
Arkivsaknr
16/130 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kommunestyret vedtar å videreføre gjeldende plan for selskapskontroll i perioden 20192020.
Vedlegg
Plan-for-selskapskontroll-Hitra-kommune-2017-2018-vedtatt
Saksutredning
Gjeldende plan for selskapskontroll er gyldig ut 2018. Kontrollutvalget er pliktig å utarbeide
plan for selskapskontroll minst en gang i løpet av valgperioden og senest innen utgangen av
året etter at kommunestyret er konstituert (kontrollutvalgsforskriften § 13).
Selskapskontroll av Kristiansund og Nordmøre Havn vil etter all sannsynlighet bli
gjennomført i 2019. Normalt vil et kontrollutvalg i løpet av valgperioden gjennomføre 1
selskapskontroll. I gjeldende plan for selskapskontroll gjenstår 3 prosjekter (se vedlegg).
Kommunens samlede eierskap vil bli gjenstand for vurdering i forbindelse med overordnet
analyse. En ny plan for selskapskontroll vil bli utarbeidet på bakgrunn av denne.
Kontrollutvalgssekretariatet tilrår at kontrollutvalget vedtar å videreføre gjeldende plan de
neste par årene, og oversende saken til kommunestyret for endelig godkjenning.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet tilrår at kontrollutvalget viderefører gjeldende plan for
selskapskontroll i perioden 2019-2020.

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2018

Hitra kommune
Vedtatt i kommunestyret 15.12.2016, sak 139/16

1 Om selskapskontroll
1.1 Ansvaret for selskapskontroll
Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med
forvaltningen av kommunens interesser i selskaper m.m. 1 Kommunens interesser er i
denne sammenhengen eierskap i aksjeselskap (AS), allmennaksjeselskap (ASA),
interkommunale selskap (IKS), interkommunale samarbeid, samvirkeforetak og andre
selskap med begrenset ansvar.
Selskapskontroll kan gjennomføres som en enkel eierskapskontroll, eller som
forvaltningsrevisjon i ett selskap
Selskapskontroll som eierskapskontroll: I en eierskapskontroll undersøkes
praktiseringen av kommunens eierstyring. Undersøkelsen kan inkludere kontroll med
bruken av eierskapsstrategi, rutiner for deltakelse i generalforsamlinger og
kommunikasjon med selskapene kommunen er eier i. Kontrollen kan ta utgangspunkt i
oppfølgingen av ett eller flere selskap. Denne formen for selskapskontroll er obligatorisk
og skal gjennomføres minst én gang i valgperioden.
Selskapskontroll som forvaltningsrevisjon: Denne formen for selskapskontroll er
rettet mot ett selskap, og hensikten er å belyse om selskapet drives i samsvar med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger. I denne formen for selskapskontroll
undersøkes det om ressursene brukes slik eierne har vedtatt, om selskapet drives
effektivt, om lover og regler etterleves, om forvaltningens styringsverktøy og virkemidler
er hensiktsmessige, om resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med
kommunestyrets krav m.m. 2

1.2 Plan for selskapskontroll
Kontrollutvalget skal utarbeide plan for selskapskontroll 3. Planen skal baseres på en
overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og vesentlighetsvurderinger.
Gjennom slike vurderinger skal en forsøke å identifisere behovet for selskapskontroll i de
ulike selskapene. Kontrollutvalget fremmer forslag om plan for selskapskontroll for
kommunestyret. Den foreliggende planen er basert på en overordnet analyse som er
gjennomført av Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS.

1.3 Gjennomføring
Revisjon Midt-Norge IKS skal i henhold til den inngåtte selskapsavtalen gjennomføre
selskapskontroll på vegne av de 15 eierkommunene.
Kontrollutvalget bestiller selskapskontroll og foreslår innretning på undersøkelsen.
Bestillingen skjer med utgangspunkt i den vedtatte prioriteringsrekkefølgen i planen,
men kan fravikes dersom forutsetningene endrer seg.
Kommunens kontrollutvalg og revisor har rett til å kreve nødvendige opplysninger fra
selskapets daglige leder, fra styret og den valgte revisor. I selskap som er heleid av
kommuner og fylkeskommuner i fellesskap har kommunen fullt innsyn 4. I selskap med
andre eiere, og for selskapsformer som ikke er omfattet av loven må retten til innsyn

Jf. kommuneloven § 77 nr. 5.
Jf. forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 13, og forskrift om revisjon i kommuner og
fylkeskommuner § 7.
3
Jf forskrift om selskapskontroll i kommuner og fylkeskommuner § 13.
4
Framstillingen er forenklet, se kommunelovens § 80 første ledd, se også lov av 29.januar 1999 nr. 6 samt
kommunelovens § 27.
1
2

sikres på andre måter, for eksempel ved at selskapets vedtekter kan gi rett til innsyn for
eiernes kontrollorganer. Samarbeid om selskapskontroll
I selskap der flere kommuner er eiere, og særlig der kommunene også har samme
revisjonsselskap, kan det være hensiktsmessig å samarbeide om selskapskontroll. Dette
gir bedre utnytting av ressursene til revisjonsarbeid og gir færre kontroller enn om hver
kommune skulle ha en egen selskapskontroll, noe som er en fordel for selskapene. For at
det skal være praktisk gjennomførbart å samarbeide om selskapskontroll kreves det at
kommunenes prioriteringer samordnes, og at kontrollutvalgene gis fullmakt til å
prioritere mellom aktuelle prosjekt, avhengig av hvilke prosjekter det finnes potensielle
samarbeidspartnere til.
Ressursene til gjennomføring av selskapskontroll må, dersom kommunen ikke ønsker å
bevilge ytterligere ressurser, tas av ressursene til forvaltningsrevisjon. Det vil derfor
være nødvendig å foreta en løpende prioritering mellom disse to arbeidsområdene før
bestilling. Det er hensiktsmessig at denne prioriteringen ligger til kontrollutvalget.

1.4 Rapportering
Revisjonen rapporterer om gjennomført selskapskontroll til kontrollutvalget, utvalget
legger rapportene fram for kommunestyret. I fellesprosjekter mellom flere kommuner
kan revisjonen rapportere i én samlet rapport dersom det er hensiktsmessig.

2 Eierskap og eierstyring i Hitra kommune
Kommunestyret i Hitra kommune vedtok en eierskapsmelding i 2013, den har siden blitt rullert årlig.
Eierskapsmeldingen skal være et arbeidsredskap for kommunestyret. Slik den er utformet kan den
også fungere som en generell veiledning for styremedlemmer og representanter i generalforsamling
og representantskap.
Tidligere gjennomførte selskapskontroller:
2016

Hamos forvaltning IKS. Selskapskontroll med 6 andre eierkommuner.

2014

Trønderenergi. Selskapskontroll som forvaltningsrevisjon. Felles kontroll med 19 andre
eierkommuner.

2013

DalPro. Eierskapskontroll. Felles med Frøya kommune.

3 Prioriterte selskapskontroller i planperioden
Kontrollutvalget har på bakgrunn av vesentlighets- og risikoanalysen av selskapene som kommunen
har eierinteresser i satt opp følgende prioriteringsliste for selskapskontroll:
Prioritering
1.
2.
3.
4.

Selskapskontroll
Eierskapsmelding
Trøndersk kystkompetanse
DalPro AS
Kristiansund og Nordmøre h

3.1 Utdyping av de enkelte prosjektene
Med ressursene som stilles til rådighet for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll kan
kontrollutvalget bestille i gjennomsnitt én kontroll i året. Deltakelse i felles selskapskontroller vil gi
bedre ressursutnyttelse og gi kontrollutvalget anledning til å gjennomføre flere selskapskontroller i
perioden.
For selskapskontrollene i Dalpro AS, Trøndersk kystkompetanse AS og Kristiansund og Nordmøre
havn IKS foreslås det å gjennomføre disse som forvaltningsrevisjon. De overordnede
problemstillingene kan da omhandle selskapets ressursbruk, effektivitet, etterlevelse av lover og
regler med mer. Det vil være nødvendig med en presisering av problemstillingene før bestilling.
3.1.1 Eierskapskontroll
I en eierskapskontroll er det den overordnede eierstyringen som er hovedtema. Det vil være av
interesse å belyse om kommunen driver god eierstyring, for eksempel om eiermelding etterleves, om
man har et bevisst forhold til habilitetsbestemmelser og om dialogen mellom kommunestyret og
eierrepresentantene er i tråd med anbefalinger om god eierstyring.
3.1.2 Trøndersk kystkompetanse As
Selskapet ble stiftet i 2006 og er et nettverk for bedrifts- og næringsutvikling i regionen og ikke minst
på Hitra og Frøya. Selskapet eies av en rekke private aktører i tillegg til Hitra og Frøya kommune, som
eier 17, 01 % hver. Selskapet er av liten økonomisk betydning for eierkommunene, men av stor
samfunnsmessig betydning.
Selskapets formål er blant annet:
- å bli ledende for regional kompetanseutvikling i kystregionen i Midt-Norge
- stimulere til økt vekst for eksisterende næringsliv og gi aktiv støtte til nyetableringer
- gjennom oppbygging av et større totalmiljø
- søke samarbeid om å tilføre regionen prosjektmidler til konkrete bedriftsprosjekter
Dersom øvrige eiere vil gi de kommunale eierne innsyn, kan en selskapskontroll av Trøndersk
kystkompetanse for eksempel belyse måloppnåelsen, om ressursene brukes i tråd med eiernes
føringer og om selskapet drives effektivt.
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Selskaper i kursiv er ikke underlagt reglene om innsyn i kommuneloven § 80.
Kommuner i kursiv har ikke Revisjon Midt-Norge IKS som revisor.

3.1.3 Dalpro AS
Dalpro AS ble stiftet i 1988 og har som formål å være et redskap for kommunene Hitra (eier 60 %) og
Frøya (eier 40 %) i arbeidet med tiltak for yrkeshemmede. Selskapet har stor omsetning og er en
vesentlig investering for kommunen.
Et interessant tema for en selskapskontroll av Dalpro AS er om selskapet unngår at driften virker
konkurransevridende 7.
I 2013 ble det gjennomført en eierskapskontroll der det blant annet ble konkludert med at økonomi,
organisering og oppgaver var i samsvar med formålet til selskapet.

7

Jf. forskrift om arbeidsrettede tiltak m.v. § 1-6.

4 Oversikt over kommunens eierskap
Org.nr

8

Navn

Type

Eierandel 8

910568183 Biblioteksentralen SA

SA

0,00%

947097733 Dalpro AS

AS

60,00%

984565801 Frøya flyplass DA

Annet
foretak

20,00%

975936333 Hamos Forvaltning IKS

IKS

969997835 Hitrahallen SA

SA

971375965 Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

IKS

1,71%

988799475 Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

IKS

3,60%

986712720 Kristiansund og Nordmøre havn IKS

IKS

6,00%

986532145 Kystlab - Prebio AS

AS

3,91%

874411132 Kystmuseet i Sør-Trøndelag

Stiftelse

0,00%

916484496 Midt-Norge 110-sentral IKS

IKS

1,45%

994425714 Midt-Norsk fergeallianse AS

AS

16,67%

993595675 Museene i Sør-Trøndelag AS

AS

5,55%

988067075 Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

AS

4,60%

977036283 Revisjon Midt-Norge IKS

IKS

3,60%

971502967 Stiftelsen Aunøya

Stiftelse

20,00%

971379650 Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne

Stiftelse

11,54%

979615361 Tjeldbergodden utvikling AS

AS

3,57%

961245117 Trøndelag Reiseliv AS

AS

0,04%

980417824 TrønderEnergi AS

AS

2,54%

990507627 Trøndersk Kystkompetanse AS

AS

17,01%

9,00%
18,95%

Foretak oppført med 0 % er enten foretak med svært liten eierandel, ukjent eierandel eller foretak uten eiere
der ”eierandel” ikke er estimert. Oppgitt "eierandel" for stiftelser og andre eierløse sammenslutninger
representerer en beregnet størrelse på interessen i foretaket.

Bekreftelse på oppdragsansvarlig regnskapsrevisors kompetanse
og vandel
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
45/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/218 - 9
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar bekreftelse på oppdragsansvarlig regnskapsrevisors kompetanse og
vandel til orientering.
Vedlegg
Bekreftelse på vandel Hitra kommune
Saksutredning
Kontrollutvalget skal påse at kommunens regnskaper blir revidert på betryggende måte
(kommuneloven § 77, 4.ledd), samt holde seg løpende orientert om revisjonsarbeidet og
påse at dette foregår i samsvar med de bestemmelser som følger av lov og forskrift og god
kommunal revisjonsskikk (kontrollutvalgsforskriften § 6).
Det er satt krav om vandelsattest for den som er ansvarlig for revisjonsoppdraget i en
kommune (forskrift om revisjon § 12). Revisjon Midt-Norge SA har framlagt bekreftelse på
revisors kompetanse og vandel (vedlagt).
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet viser til det vedlagte dokumentet og tilrår at kontrollutvalget tar
det til orientering.

Bidrar til forbedring

Arnt R. Haugan

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer

Dato og referanse:

Besøksadresse:

Kontaktperson:

Kontrollutvalget i Hitra kommune

7.11.2018

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 Hitra kommune er Ann Katharine Gardner.
Jeg bekrefter med dette at Ann Katharine Gardner oppfyller de krav som stilles i forhold til å være
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor i henhold til kommuneloven og forskrift om revisjon.
Vandelsattest er innhentet 5.11.2018.

Med vennlig hilsen

Arnt R. Haugan /s
daglig leder

Direkte  922 539 81 eller  arnt.robert.haugan@revisjonmidtnorge.no

Rapport fra fylkesmannens tilsyn etter pasient- og
brukerrettighetsloven kapittel 4A - Hitra sykehjem
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
46/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/231 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar tilsynsrapport fra fylkesmannen til orientering.
Vedlegg
Tilsynsrapport Hitra
Saksutredning
Fylkesmannen hadde 13.06.18 tilsyn med helsetjenester (bruk av tvang) etter pasient- og
brukerrettighetsloven kapittel 4A ved Hitra sykeheim. Fylkesmannen er gitt myndighet til å
føre tilsyn med hjemmel i lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten § 2, jf. Helseog omsorgstjenesteloven § 12-3. Fylkesmannen skal i den forbindelse blant annet medvirke
til at lovverket for helse- og omsorgstjenesten blir kjent og overholdt, og påse at den som yter
helsetjeneste fører kontroll med virksomheten på en slik måte at det kan forebygge svikt.
Tilsynet har undersøkt om kommunen legger til rette for at pasienter som motsetter seg
nødvendig helsehjelp blir forsøk gitt denne helsehjelpen uten bruk av tvang, slik lovens krav
og formål forutsetter. Videre har tilsynet udnersøkt om kommunen sikrer at helsehjelp til
denne pasientgruppen blir vurdert i tråd med bestemmelsene i pasient- og
brukerrettighetsloven kap 4A.
Tilsynet omfattet følgende områder:
· Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp hos pasienter identifiseres og at
pasientens samtykkekompetanse blir vurdert

·

Om kommunen sikrer at tillitsskapende tiltak forsøkes før tvungen helsehjelp
gjennomføres

·

Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige vurderinger av om den aktuelle
helsehjelpen kan gjennomføres med tvang

Et tilsyn gjennomføres ved gjennomgang av dokumenter og journaler, intervjuer og befaring.
Det ble ikke funnet lovbrudd ved tilsynet ved Hitra sykeheim, og fylkesmannen har avsluttet
tilsynet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgssekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta tilsynsrapporten fra fylkesmannen
til orientering.

'

,N:—.:
misc;
Tag};

¥n

Fylkesmannen

i Trøndelag

Trööndelagen
fylhkenålma

Hitra

kommune

Rådhusveien

7240

v/Rådmannen
1

HITRA

Oversendelse

av rapport

brukerrettighetsloven

Vedlagt

følger

kapittel

rapport

lovbrudd

Fylkesmannen

kapittel

28.06.2018

2018/9492

Deres

Deres

dato:

ref.:

etter pasient-

og

4A Hitra sykehjem

4A ved Hitra sykeheim

og Fylkesmannen

Vår ref.:

med helsetjenester

etter tilsyn med helsetjenester

brukerrettighetsloven
funnet

fra tilsyn

Vår dato:

etter pasient-

og

den 13.06.18.

Det ble ikke

anser derfor tilsynet

som avsluttet.

takker for et godt samarbeid.

Med hilsen

Mariann

Markussen

Paul André Andersson

(e.f.)

Fungerende seksjonsleder

Seniorrådgiver

Helse- og omsorgsavdelingen

Helse- og omsorgsavdelingen

Dokumentet

er elektronisk

godkjent

og har derfor ingen underskrift

Vedlegg
1
Rapport

Kopi med vedlegg

Statens helsetilsyn

til:

Postboks 231 Skøyen

Postadresse:

Besøksadresse:

Postboks

Steinkjer:

7734

2600

Steinkjer

fmtlpost@fylkesmannen.no

Trondheim:

Strandveien
Prinsensgt

0213

38
1

www.fylkesmannen.no/trøndelag

OSLO

Telefon:

Saksbehandler:

74 16 80 00

Paul André

Org.nr.:

Telefon:

974 764 350

74 16 81 67

Andersson

Fylkesmannen

i Trøndelag

Rapport
fra tilsyn Hitra kommune
13.06.18 — Hitra
Bruk av tvang etter pasientog brukerrettighetsloven

Virksomhetens
Tidsrom

Hitra sykehjem

for tilsynet:

Kontaktperson

Tilsynet

adresse:

13.06.]

i virksomheten:

omfattet

følgende

8

Anna Strøm

områder:

'

Om kommunen sikrer at motstand mot helsehjelp
pasientens samtykkekompetanse
blir vurdert.

'

Om kommunen
gjennomføres.

'

Om kommunen sikrer at det gjøres helsefaglige
helsehjelpen
kan gjennomføres
med tvang.

Tilsynet

Dato:

avdekket

sikrer at tillitsskapende

ikke forhold

hos pasienter

tiltak forsøkes

som ga grunnlag

identifiseres

før tvungen

vurderinger

og at

helsehjelp

av om den aktuelle

for lovbrudd.

14.06.18

Paul Andre Andersson,
Cecilie

sykehjem
kapittel

Rønning

Seniorrådgiver

Guro Martine

Bjerkan,

Rådgiver

Mela, Seniorrådgiver

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmntpost@fylkesmannen.no

Besøksadresse:
Statens hus Strandveien 38
www.fylkesmannen.no/nt

Telefon:
74168000
Org.nr.:
974 772108

Saksbehandler:
Guro Martine Bjerkan
fmntgbj@fylkesmannen.no

—
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Innhold
Sammendrag

...........................................................................

1.

Innledning

2.

Gjennomføring

3.

Hva tilsynet

4.

Funn

5.

Regelverk

6.

Dokumentgrunnlag

7.

Deltakere

Feil! Bokmerke

er ikke definert.

..........................................................................................................................
..................................................................................................................
omfattet

3

.........................................................
3

...................................................................................................................................
...........................................................................................................................

ved tilsynet

3

4
4

..........................................................
4
.......................................................................................................
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1. Innledning
Rapporten

er utarbeidet

del av Fylkesmannen
Fylkesmannen

etter tilsyn ved Hitra kommune
i Trøndelag

den forbindelse

blant annet medvirke

Formålet

med tilsynet

gjennom

sin internkontroll.

°

er å vurdere

innenfor

de tema tilsynet

følges opp i praksis

'

Tiltakene

er tilstrekkelige

omhandler

ingen fullstendig

omfattet

ivaretar

undersøkelse

har for å avdekke,

Tiltakene

Et tilsyn gjennomføres

for helse- og omsorgstjenesten
fører kontroll

om virksomheten

Tilsynet

-

Rapporten

til at lovverket

§ 12-3. Fylkesmannen

skal i

blir kjent

med virksomheten

på en slik

svikt.

Hvilke tiltak virksomheten
lovgivningen

år.

til å føre tilsyn hj emmel i lov om statlig tilsyn med

og påse at den som yter helsetjeneste

måte at det kan forebygge

i inneværende

§ 2 jf. helse- og omsorgstjenesteloven

helse- og omsorgstjenesten
og overholdt,

sin tilsynsvirksomhet

i fylket er gitt myndighet

13.06.]
8. Tilsynet inngår som en

den

tilstandsvurdering

overtredelse

av

omfatter
korrigeres

for å sikre at lovgivningen

overholdes

av dokumenter

avvik og merknader

om:

rette opp og forebygge

og om nødvendig

ved gjennomgang

ulike krav i lovgivningen

og journaler,

som er avdekket

av virksomhetens

intervjuer

under revisjonen

arbeid innenfor

og befaring.

og gir derfor

de områder

tilsynet

omfattet.
-

Avvik er mangel

-

Merknad
forskrift,

på oppfyllelse

er forhold

av krav gitt i eller i medhold

av lov eller forskrift

som ikke er i strid med krav fastsatt i eller i medhold

men der tilsynsmyndigheten

finner grunn til å påpeke mulighet

av lov eller
for forbedring

2. Gj ennomføring
Tilsynet

omfattet

Revisjonsvarsel
Intervj

følgende

aktiviteter:

ble utsendt

17.04.18.

uer

5 personer

ble intervjuet.

Det ble gjennomført

3. Hva tilsynet
Tilsynet
nødvendig

befaring

ved avdeling

Bomiljø

1 og 2 ved Hitra sykehjem.

omfattet

har undersøkt

om kommunen

legger til rette for at pasienter

helsehj elp blir forsøkt gitt denne helsehjelpen

og formål forutsetter.

Videre har tilsynet

undersøkt

som motsetter

uten bruk av tvang,

om kommunen

seg

slik lovens krav

sikrer at helsehjelp

til

Side 4 av 5

denne pasientgruppen

blir vurdert i tråd med bestemmelsene

brukerrettighetsloven

kapittel

På dette grunnlag

har tilsynet

i pasient-

og

4A.
konkret

undersøkt:

Om kommunen

sikrer at motstand

mot helsehjelp

Om kommunen

sikrer at pasientens

Om kommunen

sikrer at tillitsskapende

hos pasienter

samtykkekompetanse
tiltak forsøkes

identifiseres

blir vurdert
før tvungen

helsehjelp

gjennomføres.
Om kommunen
helsehjelpen

4.

sikrer at det gjøres helsefaglige

kan gjennomføres

vurderinger

av om den aktuelle

med tvang

Funn

Det ble ikke avdekket

lovbrudd

ved tilsynet.

5. Regelverk
Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgtjenesten

m.m. av 30. mars 1984 nr. 15.

(Helsetilsynsloven)
Lov om behandling

i forvaltningssaker

av 10. februar

Lov om kommunal

helse— og omsorgstjenester

1967. (Forvaltningsloven)

m.m. av 24. juni 2011 nr. 30. (Helse-

og omsorgstjenesteloven)
Lov om helsepersonell
Lov om pasient-

m.v. av 2. juli 1999 nr. 64. (Helsepersonelloven)

og brukerrettigheter

av 2. juli 1999 nr. 63. (Pasient-

og

brukerrettighetsloven)
Forskrift

om pasientjournal

av 21. desember

Forskrift

om ledelse og kvalitetsforbedring

2000 nr. 1385. (J oumalforskriften)
i helse- omsorgstjenesten

2017 nr. 1250.

6. Dokumentgrunnlag
Dokumentasjon

som ble gjennomgått

'

Joumalsystemet<<Pr0f11>>.

'

Prosedyreperm

under revisj onsbesøket:

av 01. j anuar

v
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7. Deltakere
I tabellen

ved tilsynet

under er det gitt en oversikt

Funksjon

Navn

Anette

over hvilke personer

Vernepleier

Helsø

Silje Båtvik

Sykepleier

Monika

Hj elpepleier

Gjertås Nilsen

Anne Strøm
Anne Marjaana

/ stilling

Enhetsleder
Knuutinen

Avdelingsleder

som ble intervjuet.
Intervju

X

Aktuelt fra utvalgene 03.12.18
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
47/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/172 - 15
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken fremmes uten forslag til innstilling.
Saksutredning
Kontrollutvalgets medlemmer følger arbeidet i de øvrige politiske organene i kommunen for å
holde seg orientert om den politiske dagsordenen. Saker av interesse for kontrollutvalget
refereres i møtet. Kontrollutvalget tar stilling til eventuell videre oppfølging. Utvalgene er
fordelt slik:
· Formannskapet: Lindis H. Aune
· Oppvekstkomiteen: Ragnar Burø
· Helse og omsorg: Gunnar Andresen
· Teknisk komite: Olav Athammer
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget tar stilling til den videre oppfølgingen dersom det fremmes saker i møtet.

Møteplan 2019 kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
48/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/108 - 27
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget holder møter følgende datoer i 2019:
4.februar, 25.mars, 13.mai, 2.september, 14.oktober, 25.november

Vedlegg
Årsplan for kontrollutvalget
Saksutredning
Kontrollutvalget har 3 møter i halvåret. Møtene er lagt til mandager kl 15:00. Utvalget bruker
møtene til saksbehandling, orienteringer og besøk på kommunens virksomheter for å gjøre
seg kjent i kommunen. Utvalget besøker også selskap som Hitra kommune har eierandeler i.
Sekretariatet foreslår følgende møtedatoer 2019, med foreløpig forslag til saker:

Mandag 4. februar
· Kontrollutvalgets årsmelding for 2018

Mandag 25.mars

Mandag 13. Mai
· Kontrollutvalgets uttalelse om kommunens regnskap
· Kontrollutvalgets uttalelse om Hitra storkjøkkens regnskap

Mandag 2.september
· Budsjett for kontroll og tilsyn 2020 og økonomiplan 2021-2023

Mandag 14.oktober

Mandag 25.november
· Møteplan for kontrollutvalget 2020
· Revisjonsstrategi for 2019?

Arrangement og datoer det er tatt hensyn til:
Kontrollutvalgskonferanse, NKRF 30.-31. januar

Vinterferie: 18.-24.februar
Påskeferie 15.-22.april
Kontrollutvalgskonferanse med årsmøte, FKT 5.-6.juni
Høstferie: 7.-13.oktober
Konsek-samling: 20.november

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget fastsetter 6 møter i 2019. Forslag til møteplan for
2019 framgår av kontrollutvalgets innstilling. Det kan bli behov for ekstra møter utenom
fastsatt møteplan dersom det kommer opp saker som krever rask behandling.

Årsplan 2019
For kontrollutvalget i
Hitra kommune

Kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver
Kontrollutvalget skal føre løpende tilsyn og kontroll med den kommunale forvaltningen på vegne av
kommunestyret, og påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning.1 Ifølge kommuneloven skal
kontrollutvalget sørge for at følgende oppgaver blir utført:

Regnskapsrevisjon
Dette innebærer å påse at kommunens regnskaper blir betryggende revidert, gi en uttalelse om
kommunens årsregnskap og sørge for at revisors og kommunestyrets påpekninger til årsregnskapet
blir fulgt opp av administrasjonen.

Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal sørge for at det gjennomføres forvaltningsrevisjoner i kommunen.
Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet, måloppnåelse
og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan
for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen er en prioritering av områder som skal revideres,
basert på en analyse av risiko og vesentlighet, og vedtas i kommunestyret. Kontrollutvalget bestiller
forvaltningsrevisjon i dialog med revisor og rapporterer resultatene tilbake til kommunestyret. Videre
skal kontrollutvalget se til at administrasjonen følger opp merknader som er gitt i rapporter fra
forvaltningsrevisjoner.

Selskapskontroll
Det er kontrollutvalgets ansvar å føre kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper
gjennom selskapskontroll. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av
selskapskontroll, som er basert på en overordnet analyse av ulike risikoforhold i eierskapet. Planen
vedtas i kommunestyret. Kontrollutvalget rapporterer resultatene av selskapskontrollen til
kommunestyret.

Granskninger eller undersøkelser
Kontrollutvalget kan enten på eget initiativ, eller etter vedtak i kommunestyret foreta granskninger eller
undersøkelser av kommunens virksomhet.

Kontrollutvalgets årsrapport og budsjettforslag
Kontrollutvalget sender hvert år rapport til kommunestyret. Utvalget utarbeider forslag til årsbudsjett for
kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen, og sender dette til kommunestyret med en anbefaling om
vedtak.

Andre oppgaver
Kontrollutvalget kan ta opp et hvert forhold ved kommunens virksomhet så lenge det kan defineres
som kontroll eller tilsyn, men skal ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunens
folkevalgte organer.2

Kontakten med kommunestyret
Kontrollutvalget skal arbeide for å få en best mulig kommunikasjon med kommunestyret, både
gjennom sakene utvalget oversender og ved ev. orienteringer om utvalgets virksomhet.

Virksomhetsesøk
For å ha god kjennskap til og kunne føre tilsyn med kommunens virksomhet, er det viktig at
kontrollutvalget besøker ulike avdelinger, institusjoner og kommunale selskap. Det er opp til utvalget å
bestemme hvor ofte de ønsker å gjennomføre virksomhetsbesøk.

1

kommuneloven § 77, 1. ledd og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner, § 4, 1. ledd

2

Kontrollutvalgsboken. Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Henvendelser fra publikum
Alle skriftlige henvendelser som kommer inn til sekretariatet blir vurdert. Hvis saken er innenfor
utvalgets virkeområde tas den til behandling i kontrollutvalget.

Utvalgets faglige oppdatering
Medlemmene i kontrollutvalget får årlig mulighet til å delta på kurs og konferanser som arrangeres
både lokalt og nasjonalt.

Møteplan for kontrollutvalget
Aktiviteter/saker

Februar

Mars

Mai

September

Oktober

November

(x)

(x)

Orientering fra rådmannen
Årsmelding for kontrollutvalget
Årsregnskap og årsberetning

x
x

Bestilling av forvaltningsrevisjon/
selskapskontroll
Prosjektplan for forvaltningsrevisjon/
selskapskontroll
Rapport
fra
forvaltningsrevisjon/
selskapskontroll
Revisjonsberetning

x

Revisjonsstrategi
Tilbakemelding etter årsrevisjon
Budsjett for kontrollutvalget
Virksomhetsbesøk

x

Referatsaker 03.12.18
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Hitra kommune

Møtedato
03.12.2018

Saknr
49/18

Saksbehandler Rannveig Singsaas
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
18/461 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Mange barnehager har for få voksne
Arkiver kan gå tapt i kommunereformen
Gir blaffen i menneskerettigheter
Har rett til å spørre, men ikke til å få fullstendige svar
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. 1.august i år trådte regjeringens nye bemanningsnorm i kraft. Den krever 1 ansatt per 3
småbarn eller 6 store barn
2. Digitale arkiv i kommunene dokumenterer rettighetene våre. Ved sammenslåing av
kommuner må kommuneledelsen sørge for at disse arkivene ikke går tapt
3. Stadig flere kommuner klager over at funksjonshemmede med assistansebehov
sprenger kommunebudsjettene ved å bruke borgerstyrt personlig assistanse (BPA)
4. Det kan ikke gjøres begrensninger i kommunestyremedlemmenes rett til å stille
ordføreren spørsmål

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.

Arkiver kan gå tapt i kommunereformen
Arkivverket januar 2015

Digitale arkiv i kommunene dokumenterer rettighetene våre. Ved sammenslåing av
kommuner må kommuneledelsen sørge for at disse arkivene ikke går tapt. Videre må det
legges til rette for gode digitale arkiver i de nye storkommunene.
Kommunene har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver som skole, barnevern, sosial-,
helse- og omsorgstjenester. Dokumentasjonen av disse tjenestene finnes hovedsakelig i
digital form. Kommunale arkiver brukes blant annet til å dokumentere barnevernets
håndtering av overgrepssaker, de viser oppfølgingen hver enkelt elev fikk i grunnskolen, og
hvordan pleietrengende ble ivaretatt. Kommunale arkiver er også en viktig kilde til kunnskap
om samfunnet, og til lokal identitet. De dokumenterer endringer i næringsgrunnlaget i
kommunen, krisehåndtering, kloakkutslipp, viltbestanden, foreningslivet, kulturtilbudet, hvor
eiendomsgrensene gikk, og hvilke endringer et bygg har gjennomgått siden det ble oppført.
Når vi nå står foran en kommunereform, må løsninger for bevaring av de digitale kommunale
arkivene være på plass før kommunegrensene endres. Kommunens ledelse, som planlegger
prosessen og forvalter kommunens økonomi, må sørge for at håndtering av kommunens
dokumentasjon blir en integrert del av reformen.
Tidligere erfaringer viser at det har vært lite oppmerksomhet rettet mot arkiv og håndtering av
kommunens dokumentasjon underveis i kommunesammenslåingsprosesser. I en digital tid
vil manglende styring på dette området få mye større konsekvenser, og kunne gi store
ekstrakostnader for kommunene. Kommunal saksbehandling blir i økende grad digitalisert,
og IKT har endret seg fra å være en støttefunksjon til å bli en integrert del av
saksbehandlingen. Det samme gjelder for arkiv. I den moderne betydningen av ordet,
omfatter arkiv all dokumentasjon som skapes som ledd i kommunens virksomhet. Dette
innebærer at alle aktiviteter som etterlater seg dokumentasjon i en kommune, skaper
arkivmateriale. Kommunale arkiver kan være alt fra tradisjonelle papirarkiver til innholdet i
databaser, nettsider, sosiale medier, filområder, e-postregistre, SMS og nettskyer.
Kommunene har selv ansvar for å vedlikeholde og oppbevare egne arkiver, også etter at
kommunen ikke lenger bruker dokumentasjonen aktivt i saksbehandlingen. Arkiver som
inneholder rettighetsdokumentasjon skal som regel bevares svært lenge, og arkiver som
inneholder dokumentasjon av historisk, kulturhistorisk eller forskningsmessig verdi skal
bevares for all fremtid. Arkivkompetansen i norske kommuner varierer, og det er derfor
nødvendig med nasjonal koordinering på dette området.
Det kommunale arkivmiljøet er bekymret for at de arkivfaglige konsekvensene ikke blir tatt
hensyn til i planleggingen og gjennomføringen av kommunereformen. Riksarkivaren deler
denne bekymringen, og kommer til å prioritere arbeidet med kommunereformen i år.
Riksarkivaren har gjennom programmet Samla samfunnsdokumentasjon (SAMDOK), og
gjennom sine regionale enheter Statsarkivene, et nært samarbeid med kommunal sektor på
arkivområdet. SAMDOK ble etablert for å ta vare på og gjøre tilgjengelig bevaringsverdige
arkiv fra alle samfunnssektorer, slik at de samlet kan dokumentere samfunnet og
samfunnsutviklingen på en god måte. Riksarkivaren vil lage en plan for arbeidet med
kommunereformen for perioden 2015-2018. Utarbeiding av en veiledning for kommunal
sektor vil også være en prioritert oppgave for Riksarkivaren/SAMDOK i år.
Riksarkivaren vil delta i nasjonale fora som arbeider med kommunereformen. I fjor høst var
Riksarkivaren i dialog med Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) angående deltagelse i
Skate (Styring og koordinering av tjenester i e-forvaltning). Skate er et nasjonalt
samarbeidsråd som skal bidra til at digitaliseringen av offentlig sektor blir samordnet og gir
gevinster for innbyggere, næringsliv og forvaltningen. Riksarkivaren har gitt innspill til et

forprosjekt om kommunereformen i regi av Skate, og vil delta aktivt også i det videre
arbeidet.
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. Dette er rådmannens
og kommuneledelsens ansvar.

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.

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.

Eventuelt 03.12.18
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Kontrollutvalget i Hitra kommune
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Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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