Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Namsskogan kommune
Arkivsak:
Møtedato/tid:

16.10.2018 Kl 09:00

Møtested:

Kommunestyresalen

Møtedeltakere:
Elisabeth Vollmo Bjørhusdal
Kåre Vik
Svein Sørum
Forfall:
Lennart Nordlund
Linn Katrine Trones

Andre møtende:
Ordfører
Revisjon Midt-Norge SA
Rådmann
Jorunn Sund

Kopi: Revisjon Midt-Norge SA, ordfører, rådmann og postmottak i kommunen.

Utvalget selv kan lukke møte i sak16/18
Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Jorunn Sund på telefon 959 85 828, eller e-post: jorunn.sund@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim/Steinkjer, 08.10.2018

Elisabeth Vollmo Bjørhusdal (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Jorunn Sund
sekretær, Konsek Trøndelag

Sakliste
Saksnr.
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18

Sakstittel
Referatsaker 16.10.2018
Orientering fra rådmannen 16.10.2018
Oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetserklæring for 2019
Orientering fra revisjonen - revisjonsstrategi 2018
Økonomiplan og budsjett kontrollutvalg
Orientering fra ordfører den 16.10.2018
Henvendelse til kontrollutvalget angående arbeidsavtale.
Eventuelt 16.10.2017

Referatsaker 16.10.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune
Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/151 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg
Ikke noe problem med delt innstilling
Konflikt kan rettferdiggjøre hemmelighold
Praktiseringen av varslingsreglene er utfordringen
Nesten 200 kommuner mangler personvernombud
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Ikke noe problem med delt innstilling.
2. Konflikt kan rettferdiggjøre hemmelighold.
3. Praktisering av varslingsreglene er utfordring.
4. Nesten 200 kommuner mangler personvernombud.

Møtedato
16.10.2018

Saknr
10/18

Ikke noe problem med delt innstilling
Kommunal Rapport 25.6 2018 15:21

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

Konflikt kan rettferdiggjøre hemmelighold
Kommunal Rapport 18.6 2018

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

Praktiseringen av varslingsreglene er utfordringen
Kommunal Rapport 01.10.2018

KS mener innholdet i varslingsreglene fungerer godt. Det er praktiseringen av dem som er
utfordrende.
I forrige ukes leder pekte Kommunal Rapport på at det er fare for at KS, ved å si nei til et
bedre varslervern, plasserer seg i bås med dem som ser på varslere mest som kranglete
arbeidstakere.
KS er selvsagt opptatt av at vi skal ha et godt varslervern for arbeidstakere her i landet. KS
støttet derfor utvalgets forslag om lovtekniske endringer som vil gjøre reglene mer
tilgjengelige og brukervennlige og bedre varslervernet.
KS mener innholdet i varslingsreglene fungerer godt. Det er praktiseringen av reglene som er
utfordrende. Vi vil derfor at det settes søkelys på kunnskapen om og praktisering av reglene,
både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden, for å sikre god etterlevelse av regelverket.
Varslingsutvalgets mandat var blant annet å vurdere om det er behov for endring av
regelverket. Utvalget har ikke foreslått vesentlige endringer i innholdet i varslingsreglene,
men har foreslått klargjøringer av reglene slik at de blir mer veiledende og brukervennlige.
KS støtter disse endringene. Etter forslaget vil det fremgå tydeligere hva som er et varsel, og
hvordan man skal varsle. Ved at reglene er bedre kjent, både av arbeidsgivere og
arbeidstakere, vil varslingsvernet i praksis styrkes.
I KS’ veileder om ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner fra 2017
understrekes betydningen av et godt ytringsklima, gode rutiner og ledelsens ansvar for å
stoppe kritikkverdige forhold det varsles om. KS bygger i veilederen på de premissene som
også utvalget legger til grunn. Det er et lederansvar å legge til rette for et godt ytringsklima,
og sakene bør håndteres på lavest mulig nivå. Hovedfokus bør også være på det
kritikkverdige forholdet det varsles om og ikke på den som varsler.
KS støtter også varslingsutvalget i at det er behov for opplæring av ledere og ansatte i
regelverket om varsling. Utvalget foreslår ulike opplæringstiltak og utarbeidelse av en
nasjonal varslingsveileder, i tillegg til å styrke Arbeidstilsynets veiledningskompetanse. I
tillegg foreslås ytterligere krav til innholdet av varslingsrutinene.
KS går derimot imot forslaget om at det skal etableres et varslingsombud og en egen
varslingsnemnd. Det gjør vi fordi vi mener det ikke finnes forsking eller annen erfaring som
viser at etableringen av et nytt statlig organ som griper inn i lederrollen og håndteringen av
varslingen sikrer bedre praktisering av reglene.
KS mener derimot at et ombud kan ha motsatt effekt. Blant annet er det grunn til å frykte at
saksbehandling hos ombudet kan sette ledelsen ut av spill på grunn av saksbehandlingstid i
saker som krever rask avklaringer fra ledelsen. Dette vil være tilfelle selv om ombudet ikke
skal treffe vedtak. En slik forsinkelse har motsatt effekt av hva anerkjent forsking anbefaler
og hva som anses som gode varslingsprosesser.
KS ser ikke at et eget varslingsombud vil ha en betydelig merverdi og løse oppgaver som
ikke kan bli løst gjennom andre ordninger, som veiledningsarbeidet til Arbeidstilsynet.
«Varsling er en verdi, ikke et problem», konkluderte varslingsutvalget. Det er vi enige i.

Målet er at det skal bli enklere å varsle om kritikkverdige forhold enn det er i dag. Det mener
vi det blant annet blir ved å utforme reglene slik at de både blir mer veiledende og
brukervennlige, ikke ved å innføre et eget varslerombud.

Nesten 200 kommuner mangler personvernombud
Kommunal Rapport 28.09.2018

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

Orientering fra rådmannen 16.10.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato
16.10.2018

Saksnr

Jorunn Sund
FE - 033
18/170-2

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Saksutredning
Kontrollutvalget ber rådmannen orientering om:
• Bemanningssituasjonen i administrasjonen.
•

Rådmannen er blitt bedt om å redegjøre for hvorvidt kommunen følger
arbeidsmiljøloven §10-4 alminnelig arbeidstid og §10-6 overtidsbestemmelser.
Rådmannen er videre bedt om å redegjøre for hvorvidt drøftingsplikten og rutiner for
ansettelse og oppsigelse overholdes.

•

Finnes det rutiner som sikrer kommunen at arbeidsavtaler er innenfor
arbeidsmiljølovens bestemmelser?

•

Kommuneøkonomien opp mot kommunebudsjettet – nå situasjonen.

•

Sykefraværet i kommunen.

•

Eventuelt

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Kontrollutvalget tar med seg svaret rådmannen gir fra kulepunkt inn i diskusjonen under
18/170-2.

Oppdragsansvarlige revisorers uavhengighetserklæring for 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
16.10.2018

Saknr
12/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/278 - 6
1. Kontrollutvalgssekretariatets

innstilling

Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til etterretning, og har ingen merknader
til regnskapsrevisors vurdering av uavhengighet.

Vedlegg
Egenvurdering uavhengighet Namsskogan 2019
Saksutredning

Enhver som foretar revisjon for kommune eller fylkeskommune skal fortløpende
vurdere egen uavhengighet, og skal hvert år, og ellers ved behov, avgi en skriftlig
egenvurdering av sin uavhengighet til kontrollutvalget jf. revisjonsforskriftens § 15.
Kravene til uavhengighet og objektivitet gjelder både ved regnskapsrevisjon og ved
forvaltningsrevisjon.
Forvaltningsrevisjonen har valgt å avgi sin uavhengighetserklæring ved hvert
påbegynte forvaltningsprosjekt; hvert prosjekt har egen oppdragsansvarlig.
Ytterligere krav til oppdragsansvarlig revisor er kravet til vandel, jf.
revisjonsforskriftens § 12. Oppdragsansvarlig revisor må ha ført en hederlig vandel,
være i stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller samt være
myndig.
Oppdragsansvarlig regnskaps revisor er registrert revisor og får sin vandel kontrollert
av finanstilsynet. Kontrollutvalget fikk seg forelagt vandelsattest for
oppdragsansvarlig regnskapsrevisor senest i 2014.
Oppdragsansvarlige vil gå gjennom sin årlige egenvurdering i møte.
Uavhengighetserklæringen legges frem i møte.

Orientering fra revisjonen - revisjonsstrategi 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
16.10.2018

Saknr
13/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/278 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.

Saksutredning

Revisor skal i samsvar med gjeldende revisjonsstandarder utarbeide en strategi og
plan for sitt revisjonsoppdrag. Revisors strategi og plan for hvordan det enkelte
revisjonsoppdrag skal løses er interne vurderinger og interne dokumenter hos
revisor.
Regnskapsrevisor vil presentere revisjonsstrategien for regnskapet 2018 i møtet. I
forbindelse med dette vil regnskapsrevisor gi en orientering om:
• Regnskapsrevisors risiko og vesentlighetsvurdering.
• Regnskapsrevisors arbeidsmetodikk – hvordan velges områder og utvalg ut for
nærmere kontroll
• Hva vil regnskapsrevisor fokusere på for regnskapet 2018 og hva vil
regnskapsrevisor ikke prioritere.
• Regnskapsrevisors kontroll med kommunens økonomiforvaltning – herunder
kommunens etterlevelse av aktuelle lovregler og kommunale vedtak
• Regnskapsrevisors tidsbruk mht. særattestasjoner mv.
• Regnskapsrevisors tidsbruk mht. rådgivning og veiledning av kommunen.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon

Revisjonsstrategien skal utarbeides på faglig grunnlag og vil ha sitt utgangspunkt i
risiko og vesentlighetsvurderinger. Formålet med å utarbeide en revisjonsstrategi er
primært å avdekke områder med risiko for feilrapportering, samt hvilke
revisjonshandlinger som må gjennomføres for at revisor skal kunne avgi sin
revisjonsberetning.
Orienteringen gis i lukket møte, jf. koml. § 31 nr 2, og fvl. § 13.

Økonomiplan og budsjett kontrollutvalg
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
16.10.2018

Saknr
14/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/445 - 1
1. Kontrollutvalgssekretariatets

innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2019 for kontroll- og
tilsynsvirksomheten i kommunen, med en total ramme på

2.

kr. 543.400 Budsjettforslaget tar ikke høyde for ekstraordinære ressursbehov i
kontrollsammenheng.
Forslaget oversendes rådmannen for videre behandling i samsvar med § 18 i forskrift om
kontrollutvalg.

Vedlegg
Detaljbudsjett 2019 Namsskogan
Saksutredning
Saksbehandling og saksgang for budsjettet for kontroll og tilsyn går fram av § 18 i forskriften om
kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner:
”Kontrollutvalget utarbeider forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen eller
fylkeskommunen. Kontrollutvalgets forslag til budsjettramme for kontroll- og tilsynsarbeidet skal
følge formannskapets/kommunerådets eller fylkes-utvalgets/fylkesrådets innstilling til
kommunestyret eller fylkestinget.”
Forskriften pålegger kontrollutvalget å fremme forslag til budsjett for hele kontroll- og tilsynsarbeidet i
kommunen. Dette gjelder utvalgets egne utgifter og kjøp av sekretariats-tjenester og
revisjonstjenester. Kommunens kostnader til kontroll og tilsyn skal framgå av både budsjett og
regnskap, og føres på funksjon 110.
Kommunestyret har valgt kontrollutvalget til å ha løpende tilsyn med den kommunale forvalt-ning på
kommunestyrets vegne, og skal sørge for kompetent sekretariatsbistand til utvalget. Det er
kontrollutvalgets ansvar å se til at revisjonen tilfredsstiller kommunens behov, jfr. kommunelovens
bestemmelser.
Målet for kontroll- og tilsynsarbeidet må alltid være å sikre den enkelte innbyggers rettigheter og skape
grunnlag for tillit til det administrative og politiske apparatet. Utvalget skal se til at kommunens
økonomi forvaltes i henhold til lover og regelverk, at politiske vedtak følges opp og at saksutredning og
beslutningsprosess gjennomføres korrekt i administrasjon og politiske organer.
Fra 01.01.2018 ble sekretariatsselskapene slått sammen til KonSek Trøndelag IKS, og
revisjonsselskapene blir slått sammen til Revisjon Midt-Norge SA.
Revisjon Midt-Norge SA har opplyst at det foreløbig beløpet for revisjonstjenester 2019 skal være det
samme i 2018.

Budsjett og
økonomiplan
2017 – 2018
Kontrollutvalget: Utgifter
ifm møteavvikling, faglig
oppdatering mv.

Budsjett

Forslag

2018
71.000

2019
60.000

Kjøp av
sekretariatstjenester
Kjøp av
revisjonstjenester
Total ramme
kontrollutvalget

122. 850

137.400

346.000

346. 000

539.858

543.400

I kontroll- og tilsynssammenheng er de største postene kjøp av sekretariats- og revisjons-tjenester;
ellers inneholder budsjettet poster for kontrollutvalgets egen drift. Faglig oppdatering i form av å delta
på enkelte kurs og konferanser vil være viktig. Satsene for godtgjøring til folkevalgte fastsettes av
kommunestyret. For kontrollutvalgets egne utgifter, er de i år redusert, fordi tidligere budsjett har vist at
pengene ikke er brukt.
Kontrollutvalget legger fram et forslag til spesifisert budsjett for kontroll og tilsyn, og kommunestyret
fastsetter den totale rammen.
Budsjettforslaget bygger på erfaring og tidligere regnskapstall.
Forslaget til budsjett for kontroll og tilsyn i 2019 legger ikke opp til endret aktivitetsnivå for
kontrollutvalget, men antallet møter og evt. besøk ved kommunale avdelinger/institusjoner kan øke
hvis konkrete saker eller problemstillinger oppstår.

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
kontrollutvalget har et vidt arbeidsfelt og er kun underordnet kommunestyret. kontroll-utvalgets tilsyn er
ikke avgrenset til økonomiske forhold. kontrollutvalget skal også påse at saksforberedelse og
beslutningsprosess, både i administrasjonen og i de øvrige politiske organer, fungerer på en måte som
garanterer oppfyllelse av alle faglige krav og ivaretar grunnleggende rettssikkerhetshensyn overfor
kommunens innbyggere og andre som måtte bli berørt av vedtakene. kontrollutvalgets ansvar er i
første rekke et påseeransvar, og utvalgets rolle vil først og fremst være bestiller rollen. en viktig del av
dette ansvaret vil være å påse at bestillingene til revisor tilfredsstiller kommunens behov til enhver tid.
saken legges frem for kontrollutvalget til prinsipiell diskusjon knyttet til utvalgets prioriteringer for
kommende år, samt en anbefaling til kommunestyret for kommende års ramme for kontroll- og
tilsynsarbeidet.

Detaljbudsjett 2019 - kontroll og tilsyn i Namsskogan kommune
Konto
10802

Beskrivelse
Ledergodtgjørelse

2019
15.000

Beløpet refererer seg til kommunestyrets revisjon
av satser.

10803

Møtegodtgjørelse

5.000

Beløpet refererer seg til kommunestyrets revisjon
av satser

10804

Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste

4.000

Arbeidstaker selv krever for tapt lønn.

10990

Arbeidsgiveravgift

2.000

11001

Faglitteratur/tidsskrifter

1.000

11151

Bevertning

3.000

Lengre og mer omfattende møter

11252

Refusjon Lønns.utg folkevalgte

6.000

Arbeidsgiver krever refusjon for lønn.

11501

Kursavgifter og oppholdsutgifter

12.000

Det er foreslått et rundt beløp slik at de faste
medlemmene kan delta på aktuelle samlinger for
kontrollutvalg

11600

Kjøregodtgjørelse

5.000

Beløpet tar sikte på å dekke medlemmers
kjøregodtgjørelse til møter, samt kjøring ved
deltakelse på kurs/samlinger

11702

Reiseutgifter

7.000

Posten gjelder rutegående befordringsmiddel ved
møter/kurs

SUM

Kjøp av tjenester fra KomSek Trøndelag
IKS

137.400

Representantskapet for selskapet, vedtatte
budsjett for 2017.

13752

Vedlegg

Kjøp av tjenester fra KomRev Trøndelag
IKS
SUM

346.000
543.400

Unntatt offentlighet § 13

Orientering fra ordfører den 16.10.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
16.10.2018

Saknr
15/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/446 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjon til orientering.
Vedlegg
Vedrørende møte i eldrerådet 27.august 2018
Saksutredning
Aktivitør/ plasstillitsvalgt i fagforbundet var den 27. august innkalt til møte i eldrerådet, for å
orientere om aktiviteter og livsglede ved Namsskogan Omsorgssenter. Der var også
rådmannen tilstede.
Leder av kontrollutvalget er senere blitt kontaktet av hovedverneombud og gitt kopi av brevet
som er sendt ordfører i etterkant av møte, brevet er datert 03. september 2018.
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra ordfører på innholdet i brevet og hvordan ordfører
har fulgt opp saken.
Det er organet selv som bestemmer om møte skal lukkes.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Åpenhet og god kommunikasjon bidrar til at ansatte tør si fra om kritikkverdige forhold. Det er
viktig at problemer løses tidligst mulig og nærmest der det oppstår. Kommunen bør bestrebe
seg på å få dette til.
I Namsskogans egne rutiner står det at det er i kommunens interesse at kritikkverdige forhold
blir avdekket, og kan bidra til å redusere risikoen for at uønsket eller ulovlig praksis finner
sted. For å få gjennomført gode intensjoner må alle parter bidra positivt.

Vedlegg er unntatt offentlighet

Unntatt offentlighet § 13

Henvendelse til kontrollutvalget angående arbeidsavtale.
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune

Møtedato
16.10.2018

Saknr
16/18

Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/413 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Lagt frem i møte uten innstilling.
Vedlegg
Kommunikasjon om avtale om timearbeid
Avtale om timearbeid
Henvendelse til Kontrollutvalget
Arbeidsavtale - oppsigelse
Saksutredning
Det er organet selv som lukker møte – (jf. Kommuneloven § 31.3.)
Rådmannen er blitt bedt om å redegjøre for hvorvidt kommunen følger arbeidsmiljøloven
§10-4 alminnelig arbeidstid og §10-6 overtidsbestemmelser. Rådmannen er videre bedt om å
redegjøre for hvorvidt drøftingsplikten og rutiner for ansettelse og oppsigelse overholdes.
Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. Det er pålagt å behandle saker
fra kommunestyret eller revisor.
Når det gjelder andre henvendelser, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører inn
under utvalgets kompetanseområde, om det vil prioritere saken og på hvilken måte.
Kontrollutvalget står fritt til å vurdere om det skal se nærmere på henvendelser til utvalget og
på hvilken måte. Saken legges frem for kontrollutvalget den 16. oktober 2018.
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan og har ikke avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker.

Rutiner for varsling i Namsskogan kommune.
Formålet med varsling er å legge til rette for åpenhet å bidra til å styrke ytringsfriheten i
ansettelsesforhold. Åpenhet og god kommunikasjon bidrar til at ansatte tør si fra om
kritikkverdige forhold og til at problemer kan løses tidligst mulig og nærmest der det oppstår.
I Namsskogans egne rutiner står det videre at det er i kommunens interesse at kritikkverdige
forhold blir avdekket, og varsling kan bidra til å redusere risikoen for at uønsket eller ulovlig
praksis finner sted.

Hvem skal varsles.
Dersom forholdet det varsles om gjelder nærmeste leder, eller nærmeste leder ikke gjør noe
i sakens anledning, varsles leder på neste trinn, Er nærmeste leder rådmann, varsles
ordfører.
Varsel kan skje muntlig og/eller skriftlig. Den som varsler har krav på fortrolighet, og
varslerens identitet skal ikke gjøres kjent for flere enn det som er absolutt nødvendig for den
videre saksbehandling.

Det å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet til tilsynsmyndighet
eller andre offentlige myndigheter (= kontrollutvalg) regnes som en forsvarlig måte

varsle på. jf. §2 A-1 andre ledd tredje punktum.
Kontrollutvalget har fått henvendelser og dokumentasjon fra ansatte i kommunen vedrørende
inngåtte og avsluttede arbeidsavtaler.
1. Det er vedlagt avtale om timearbeid og mail korrespondanse i saken. Det anføres at
avtalens siste punkt strider med både arbeidsmiljølovens §10-4 alminnelig
arbeidstid og §10-6 overtid.

2. Dokumentasjonen som ligger ved gjelder oppsigelse/fratredelse som pleie- og
omsorgsleder og mail utveksling.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Dersom kontrollutvalget mener at rådmannen har gitt godt nok svar avsluttes saken her. Hvis
ikke bør kontrollutvalget gi Revisjon Midt Norge SA i oppdrag å undersøke om kommunen
følger arbeidsmiljøloven i forhold til arbeidstidsbestemmelser, arbeidsavtaler og lønnsavtaler.
Overholder kommunen drøftingsplikten, samt følger det gitte rutiner for ansettelser og
oppsigelser.
Hvis man bestemmer seg for å gi revisjonen oppdraget, bør oppdraget avgrenses til å gjelde
fra ny rådmann ble ansatt og frem til dags dato. Etter som man ikke kan avtale noe som er til
ugunst for arbeidstaker jf. arbeidsmiljølovens bestemmelser, bør revisjonen avklare om det
er brudd på dette. Revisjonen bør også avklare om kommunen forplikter seg til å godtgjøre i
henhold til lov og avtaleverk med tilbakevirkende kraft.
Det kan være mye læring i resultatet fra en slik undersøkelse for kommunen.

Vedlegg er unntatt offentlighet

Namsskogan kommune v/ Maifrid
Alsgård og Maren Alsgård
Kommunehuset
7890 NAMSSKOGAN

Vår saksbehandler: Jorunn Sund, tlf. 959 85 828
E-post: jorunn.sund@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 18/413-3
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 25.09.2018

Henvendelse til Kontrollutvalget
Bekrefter å ha mottatt brev/ mail fra dem. Kontrollutvalget har sitt neste møte den 15 16.oktober 2018. Ditt brev/ mail til kontrollutvalget med vedlegg vil bli lagt frem i møte.
Det er slik at kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan, og er pålagt å behandle saker
det får seg forelagt fra kommunestyre eller revisor.
Når det gjelder andre henvendelser, må kontrollutvalget selv vurdere om saken hører inn
under utvalgets kompetanseområde og om det vil prioritere saken, og på hvilken måte, derfor
legges saken frem for kontrollutvalget den 15 – 16. oktober 2018.
Kontrollutvalget er ikke et klageorgan, og har ikke avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker.
Dette til din orientering.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Jorunn Sund
kontrollsekretær
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Vedlegg:
kjema for Varsling - Namsskogan

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Kongensgt. 9
7013 Trondheim
post@konsek.no

Telefon: 468 51 950
Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Vedlegg er unntatt offentlighet

Eventuelt 16.10.2017
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Namsskogan kommune
Saksbehandler Jorunn Sund
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/173 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Saksutredning

Møtedato
16.10.2018

Saknr
17/18

