Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Snillfjord kommune
Arkivsak:

19/94

Møtedato/tid:

04.06.2019 Kl 10:00

Møtested:

Rådhuset, Formannskapssalen

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

Kopi: Varamedlemmer til orientering, ordfører, rådmann, Revisjon Midt-Norge SA

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Eva J. Bekkavik på telefon 468 51 950, eller e-post: eva.bekkavik@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim, 28.05.2019

John Geir Stølan (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver,
Konsek Trøndelag
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Sakliste
Saksnr.
13/19
14/19
15/19
16/19
17/19
18/19
19/19
20/19
21/19

Sakstittel
Orientering til kontrollutvalget om oppfølging av helse- og mestringsplan 20162026
Regnskap og revisjonsberetning 2018 Snillfjord kommune - Kontrollutvalgets
uttalelse
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Valg av revisjonsordning og revisor for Heim kommune
Referatsaker
Eventuelt
Forslag til møteplan for 2. halvår 2019
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
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Orientering til kontrollutvalget om oppfølging av helse- og
mestringsplan 2016-2026
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2019

Saknr
13/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &58
Arkivsaknr
16/42 - 33
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Orientering til kontrollutvalget vedr. Helse og mestringsplan 2016-2026
Saksutredning
I forbindelse med kontrollutvalgets oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune så har
kontrollutvalget bedt, og fått, orientering om oppfølging av helse- og mestringsplan 20162026 på kontrollutvalgets møte 20. november 2017 og 4. juni 2018.
Kontrollutvalget har fortsatt helse- og mestringsplan 2016-2026 på sin oppfølgingsliste og har
ytret ønske om en ny orientering på status i oppfølgingen av planen, og spesielt om
dagsenteret, på sitt møte i juni 2019.
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 21.05.2019 bedt rådmannen om å gi
kontrollutvalget en ny orientering på utvalgets møte 04.06.2019.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.
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Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 16/42-32
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 21.05.2019

Snillfjord kommune
Rådhuset
Krokstadøra
7257 SNILLFJORD

Orientering til kontrollutvalget vedr. Helse og mestringsplan 2016-2026
I forbindelse med kontrollutvalgets oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune så har
kontrollutvalget bedt, og fått, orientering om oppfølging av helse- og mestringsplan 2016-2026
på kontrollutvalgets møte 20. november 2017 og 4. juni 2018.
Kontrollutvalget ønsker en ny orientering om status i oppfølgingen av planen, og spesielt om
dagsenteret.
Kontrollutvalget har berammet sitt møte til tirsdag 04.06.2019 kl. 10:00 på rådhuset.
Orienteringen fra rådmannen vil bli lagt til starten av møtet.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver

Kopi til:
Kontrollutvalgets leder
Ordfører

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

Fakturaadresse:
Kongensgt. 9
7013 Trondheim
post@konsek.no
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Telefon: 468 51 950
Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Regnskap og revisjonsberetning 2018 Snillfjord kommune Kontrollutvalgets uttalelse
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2019

Saknr
14/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
17/119 - 8
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Snillfjord kommunes årsregnskap for 2018
oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i
regnskapssaken.
Vedlegg
Revisjonsberetning 2018
Nummerert brev nr. 4
Foreløpig Revisjonsberetning 2018
Nummerert brev nr 3
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet for 2018
Utrykt vedlegg
Årsregnskap og årsmelding 2018 – Snillfjord kommune

Saksutredning
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget
skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om
årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være
formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir
innstilling til kommunestyret. Administrasjonen er invitert til møtet i kontrollutvalget for å
orientere om regnskap og årsmelding og svare på spørsmål.
På grunn av at årsregnskap og årsberetning for 2018 ikke ble avlagt innen tidsfrist så har
revisor avgitt en foreløpig revisjonsberetning som er datert 15.04.2019.
Kontrollutvalgets sekretariat vil under henvisning til den foreløpige revisjonsberetningen og
nummerert brev nr. 3, be kontrollutvalget merke seg at det avlagte årsregnskapet ikke var
avlagt i tråd med krav til regnskapsavleggelsen, jf. forskrift for årsregnskap og årsberetning
for kommuner.
Formell frist for avleggelse av regnskap er 15. februar og 31. mars for avleggelse av
årsberetning.
Fristene for avleggelse av regnskap og årsberetning fremgår av forskrift om årsregnskap og
årsberetning som er gitt med hjemmel i kommunelovens § 48. Fristene er satt med
utgangspunkt i at revisor kan avgi sin beretning innen fristen som er den 15. april. Dette for å
sikre en betryggende behandling av årsregnskapet og årsberetningen i kontrollutvalg,
formannskap og kommunestyre før sommeren, og ikke minst for at kommunestyret skal ha
tilgang til oppdaterte regnskapsdata i sin styring av kommunen.
Ny revisjonsberetning er avgitt 27.05.2019, samt nummerert brev nr. 4.
Kontrollutvalgets sekretariat vil be kontrollutvalget merke seg at
revisjonsberetningen for 2018 er avlagt med følgende presisering under overskriften "Andre
forhold":
I henhold til§ 10, 2. ledd i forskrift til årsregnskap og årsberetning for kommuner, er frist
for avleggelse av årsregnskapet satt til 15. februar, mens frist for avleggelse av
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årsberetning er 31. mars. Årsregnskapet ble overlevert til revisor 26. april, mens
årsberetning ble overlevert til revisor 16. mai. Denne revisjonsberetningen erstatter
tidligere avgitt revisjonsberetning, datert 15. april 2019, som ble avgitt ved utløpet av
forskriftens frist for å avlegge revisjonsberetning. Regnskap og årsberetning var på det
tidspunktet ikke avgitt av administrasjonssjefen.

Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført årsrevisjonen for Snillfjord kommune for 2018 i
samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal
revisjonsskikk og vedtatte revisjonsstandarder.
Endelig revisjonsberetning er avgitt 27.05.2019. Revisor konkluderer med at regnskapet er
avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av
den finansielle stillingen per 31. desember 2018.
Regnskapet for Snillfjord kommune viser et regnskapsmessig mindreforbruk i overkant av 1,2
millioner kroner. Resultat før finanstransaksjoner (brutto driftsresultat) viser et positivt resultat
på i overkant av 12,8 millioner kroner. Resultatet før regnskapsmessig bruk og avsetninger til
fond (netto driftsresultat) viser et positivt resultat i overkant av 15,8 millioner kroner.
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors beretning og årsregnskapet for
Snillfjord kommune for 2018.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor er kontrollutvalgets sekretariat av den
oppfatning at årsregnskapet og årsrapporten for Snillfjord kommune gir et forsvarlig uttrykk
for kommunen sin virksomhet i 2018 og Snillfjord kommunes økonomiske stilling pr.
31.12.2018.
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for
Snillfjord kommune for 2018 som det fremgår av vedlegget ”Kontrollutvalgets uttalelse om
årsregnskapet for 2018”.
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Til kommunestyret i Snillfjord kommune

Kontrollutvalgets uttalelse om Snillfjord kommunes årsregnskap for 2018
Kontrollutvalget har i møte 04.06.2019, sak 14/2019 behandlet Snillfjord kommunes
årsregnskap for 2018.
Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter, noteopplysninger og pliktige budsjettopplysninger.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet,
revisjonsberetningen (datert 27.05.2019), nummerert brev nr. 3 og 4 fra revisor,
samt administrasjonssjefens årsberetning.
I tillegg har oppdragsansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget
med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger under behandlingen i
kontrollutvalget.
Årsregnskapet ble overlevert revisor 26. april og fullstendig årsberetning ble avlagt
16. mai. Fristen for avleggelse av årsregnskap og årsberetning er henholdsvis 15.
februar og 31. mars.
Revisjonsberetningen for 2018 er avlagt med en presisering om at årsregnskap og
årsberetning ikke ble levert rettidig.
Under henvisning til revisors presisering under avsnittet Andre forhold i
revisjonsberetningen for 2018 om for sent avlagt årsregnskap og årsberetning, samt
til kontrollutvalgets uttalelse til regnskapet for årene 2011 - 2017, forutsetter
kontrollutvalget at administrasjonssjefen avleverer årsregnskap og årsberetning for
2019 innen lovpålagte frister.
Årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på kroner
1.217.612.
Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og
revisjonsberetningen for 2018, mener kontrollutvalget at årsregnskap og
årsberetning for 2018 gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Snillfjord kommunes
virksomhet for 2018, og for kommunens økonomiske stilling pr. 31.12.2018.
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Snillfjord kommunes
årsregnskap for 2018. Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne
regnskapet for 2018.
Krokstadøra 04.06.2019

John Geir Stølan
Leder av kontrollutvalget
Kopi: Formannskapet
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Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2019

Saknr
15/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 031, TI - &20
Arkivsaknr
17/41 - 38
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Fellesnemnd Orkland 09.05.2019
Fellesnemnd Orkland 04.04.2019
Fellesnemnd Orkland 07.03.2019
Fellesnemnd Heim kommune 09.05.2019-Tilleggssak
Fellesnemnd Heim kommune 09.05.2019
Fellesnemnd Heim kommune 28.03.2019 - Tilleggssak
Fellesnemnd Heim kommune 28.03.2019
Fellesnemnd Heim kommune 28.02.2019
Fellesnemnd nye Hitra kommune 06.05.2019
Fellesnemnd nye Hitra kommune 25.03.2019
Saksutredning
Norges Kommunerevisor Forbund (NKRF) sier i sin veileder vedr. kommunesammenslåinger
at det kan være hensiktsmessig for kontrollutvalget å be om jevnlige orienteringer fra
ordfører og prosjektleder/rådmann om kommunesammenslåingsprosessen.
Ordfører orienterte om status vedr. kommunesammenslåingen på kontrollutvalgets møte 20.
november 2017, på alle møtene i 2018, samt i februar 2019.
Rådmannen orienterte om ansattes vilkår og muligheter ved kommunesammenslåingen på
kontrollutvalgets møte 25.09.2017.
Det er avholdt informasjonsmøte (i regi av Konsek Trøndelag IKS) for kontrollutvalgene i
Orkland kommunene 5. februar 2018 og 15. januar 2019.
Fellesnemnd nye Orkland kommune
Sakliste for møtene 07.03, 04.04. og 09.05.2019 følger med som vedlegg.
Fullstendige sakspapirer: http://www.nyeorkland.no/fellesnemnda.468029.no.html
Neste møte i Fellesnemnda er: 13.06.2019.
Fellesnemnd for nye Heim kommune
Sakliste for møtene 28.02., 28.03. og 09.05.2019 følger med som vedlegg.
Fullstendige sakspapirer: http://nyeheim.no/36433/0/36444-1444.html
Neste møte i Fellesnemnda er 20.06.2019, Hemne, kommunestyresalen.
Fellesnemnd for nye Hitra kommune
Sakliste for møtene 25.03. og 06.05.2019 følger med som vedlegg:
Møteprotokoll: http://skole.www.hitra.no/eInnsynA/Dmb/Details/53
Jf. hjemmesiden til fellesnemnda (Hitra kommune) så er det ikke fastsatt noen møtedatoer
etter 06.05.2019.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Saken legges frem som en orienteringssak til kontrollutvalget.
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Møteinnkalling

Utvalg:

Fellesnemnd Orkland

Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus
09.05.2019
12:00

Gyldig forfall meldes egen kommune.

Orkanger, 02.05.2019
Are Hilstad

Ingeborg Wolden

Leder

sekretær

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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SAKSLISTE
Lukket
behandling

Saksnr

Innhold

OR 8/19

Dag Olav Løseth Orkla Sparebank - temperaturen i
byggemarkedet i Orkland

OR 9/19

Prosjektstatus v/prosjektleder Ingvill Kvernmo

RS 2/19

Årsmøte Orkdal Idrettsråd

2019/3971

PS 18/19

Reglement for kommunestyret - Orkland kommune

2019/3675

PS 19/19

Revisjon av bo-og arbeidsmarkedsregioner

2019/1715

PS 20/19

Anskaffelsesstrategi

2019/3673

PS 21/19

Organisering av miljøarbeidet i Orkland kommune miljøsertifisering

2019/3676

PS 22/19

Valginformasjon - Orkland

2019/3669
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3

Arkivsak

Møteinnkalling

Utvalg:

Fellesnemnd Orkland

Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus
04.04.2019
12:00

Gyldig forfall meldes snarest til egen kommune.

Orkanger, 29.03.2019
Are Hilstad

Ingeborg Wolden

Leder

sekretær

Vi henstiller alle om ikke å bruke produkter med parfyme i forkant av -og i møtene. Takk for at du tar hensyn.
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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SAKSLISTE
Lukket
behandling

Saksnr

Innhold

RS 1/19

Særutskrift Søknad om medlemskap i Thamsklyngen

OR 7/19

Prosjektstatus v/prosjektleder Ingvill Kvernmo

PS 11/19

Elever Vuttudalen

2019/2662

PS 12/19

Valg av stemmestyrer i Orkland kommune

2019/2118

PS 13/19

Tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester

2019/2643

PS 14/19

Høring delstrategi Trøndelag fylkeskommune

2019/2690

PS 15/19

Krav til miljøstandard ved kjøp og leasing i Orkland kommune

2019/2683

PS 16/19

Kontrollutvalgssekretæriat - Orkland

2019/2998

PS 17/19

Høringssvar fra Orkland kommune på Balansekunst Kulturstrategi for Trøndelag 2019 - 2022

2019/1975
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3

Arkivsak
2019/2585

Møteinnkalling

Utvalg:

Fellesnemnd Orkland

Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus
07.03.2019
09:00

Gyldig forfall meldes snarest til egen kommune.

Orkanger, 01.03.2019
Are Hilstad

Ingeborg Wolden

Leder

sekretær

Vi henstiller alle om ikke å bruke produkter med parfyme i forkant av -og i møtene. Takk for at du tar hensyn.
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
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SAKSLISTE
Lukket
behandling

Saksnr

Innhold

OR 4/19

Helseplattformen v/Tor Erling Evjen

OR 5/19

Prosjekt Folkehelsesenteret

OR 6/19

Prosjektstatus v/prosjektleder Ingvill Kvernmo

PS 6/19

Planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel for Orkland

2019/2032

PS 7/19

Grafisk utforming av nytt kommunevåpen

2019/685

PS 8/19

Avtale om kommunale NAV-tjenester mellom Orkland
kommune og Rindal kommune

2019/2053

PS 9/19

Eierskap i Orkland kommune - oppfølging og eierskapsstrategi

2019/2052

PS 10/19

Deltakelse på Orkland-stand Trøndersk matfestival

2019/2403
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Arkivsak

MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

FELLESNEMND
Halsa
09.05.2019
Tid: 10:30

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

TILLEGGSSAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

36/19

18/1240
SVAR HØRING - ENDRING AV OPPTAKSOMRÅDE HELSEFORETAK
HEIM KOMMUNE

Nye Halsa-Hemne-Snillfjord, 07.05.2019
Odd Jarle Svanem
leder
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MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

FELLESNEMND
Halsa rådhus
09.05.2019
Tid: 10:30

Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00 Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sakliste blir også utsendt til varamedlemmer, men disse skal ikke møte uten etter nærmere varsel.
Møte starter med orientering om Heim kirkelige fellesnemnd v/prosjektleder Egil Hammervik

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

27/19

17/2822
FELLESNEMNDAS BUDSJETT 2019

28/19

18/370
REGNSKAPSRAPPORT PR 30.04.19

29/19

19/1126
PRESENTASJONSVIDEO FOR HEIM KOMMUNE - OMFANG OG
FINANSIERING

30/19

19/688
MIDT-NORSK FERGEALLIANSE AS - ANMODNING OM
ØKONOMISK BIDRAG TIL REALISERING AV FERGE AURE - HITRA

31/19

19/525
HEIM KOMMUNE - KULTURBYGGINGSPLAN

32/19

18/776
FORSLAG - KOMMUNEVÅPEN FOR HEIM KOMMUNE

33/19

19/234
PLANSTRATEGI FOR HEIM KOMMUNE - TIDSLINJE OG FORSLAG
TIL ORGANISERING AV PROSESS

34/19

17/990
MILEPÆLSPLAN / PROSJEKTPLAN PER MAI 2019
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35/19

19/235
DOKUMENTER SOM REFERES I FELLESNEMNDA FOR PERIODEN
22.03.19 - 01.05.19

Nye Halsa-Hemne-Snillfjord, 02.05.2019
Odd Jarle Svanem
leder
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MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

FELLESNEMND
Hemne, kommunestyresal
28.03.2019
Tid: 10:30

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

TILLEGGSAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

26/19

19/285
VALG AV SEKRETARIAT FOR KONTROLLUTVALGET I HEIM
KOMMUNE

Nye Halsa-Hemne-Snillfjord, 26.03.2019
Odd Jarle Svanem
leder
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MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

FELLESNEMND
Hemne, kommunestyresal
28.03.2019
Tid: 10:30

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

I tillegg til ordinær saksliste, vil det bli besøk og orientering hos bedriften Allvekst
as v/daglig leder Ingalill Råket og besøk og orientering i Sodvinhallen v/daglig
leder Ole Magnus Stamnestrø

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

22/19

17/2555
ORIENTERING - RAPPORT ARBEIDSGRUPPE BARNEVERN

23/19

17/2218
ORIENTERING - RAPPORT ARBEIDSGRUPPE EIENDOMSSKATT

24/19

17/990
MILEPÆLSPLAN / PROSJEKTPLAN MARS 2019

25/19

19/235
DOKUMENTER SOM REFERES I FELLESNEMNDA FOR PERIODEN
22.02.19 - 21.03.19

Nye Halsa-Hemne-Snillfjord, 21.03.2019
Odd Jarle Svanem
leder

24

MØTEINNKALLING
Utvalg:
Møtested:
Møtedato:

FELLESNEMND
Halsa kommunestyresal
28.02.2019
Tid: 10:30

Mulige forfall meldes snarest til tlf. 72 46 00 00 Nye Halsa-Hemne-Snillfjord
Sakliste blir også utsendt til varamedlemmer, men disse skal ikke møte uten etter nærmere varsel.
Det blir to orienteringer/presentasjoner i tillegg til ordinær saksliste:
 Presentasjon av Svorka energiselskap v/Halvard Fjellvær
 Presentasjoner av Halsa og Hemne næringsforeninger v/Mari Westad og Tora Vaagan Hofset

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

9/19

17/2556
ORIENTERING - RAPPORT ARBEIDSGRUPPE ARKIV

10/19

17/3001
ORIENTERING - RAPPORT ARBEIDSGRUPPE SERVICEKONTOR

11/19

18/370
REGNSKAPSRAPPORT PR 31.12.18

12/19

19/48
"SKYGGEBUDSJETT 2019 " - ÅRSBUDSJETT 2020/HANDLINGSPLAN
2020-2023

13/19

19/458
KOMMUNEPSYKOLOG HEIM KOMMUNE - TILSKUDD 2019 EGENANDEL LØNN

14/19

19/456
BARNEVERN HEIM KOMMUNE - ØKT RESSURS UT 2019

15/19

19/457
PPT HEIM KOMMUNE ØKT RESSURS UT 2019

16/19

19/404
MEDLEMSKAP I FRILUFTSRÅDET NORDMØRE OG ROMSDAL FOR
HEIM KOMMUNE
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17/19

19/454
SAMARBEIDSAVTALE OM ARBEIDSGIVERKONTROLL MELLOM
HEIM KOMMUNE OG KRISTIANSUND KOMMUNE V/NORDMØRE
KEMNERKONTOR FRA 2020

18/19

19/478
OPPNEVNING AV REPRESENTANT I ARBEIDSGRUPPE - NYTT
NAVN PÅ HEMNE VGS

19/19

17/990
MILEPÆLSPLAN / PROSJEKTPLAN FEBRUAR 2019

20/19

17/2112
FORESPØRSEL FRA SNILLFJORD OM UTBETALING FRA
FELLESNEMNDA FOR Å DEKKE EKSTRA KOSTNADER VED
DELING AV KOMMUNEN

21/19

19/235
DOKUMENTER SOM REFERES I FELLESNEMNDA FOR PERIODEN
24.01.19 - 21.02.19

Nye Halsa-Hemne-Snillfjord, 21.02.2019
Odd Jarle Svanem
leder
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NY KOMMUNE
HITRA - SNILLFJORD

Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Fellesnemnd Hitra og Snillfjord
Ordførers kontor, Hitra rådhus
06.05.2019
16:00 – 19:35

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Ole L. Haugen
Leder
John Lernes
Nestleder
Eldbjørg Broholm
Medlem
Dag Willmann
Medlem
Nina Astrid Mjør
Medlem
Wenche Lervold Helsø
Medlem
Kari Monica Johansen
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
H
SP
AN
AN

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Lars Erik Strand Vitsø
MEDL

Representerer
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Bernt Olaf Aune
Lars Erik Strand Vitsø
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Laila Eide Hjertø
Synnøve Aukan
Audun Norbotten Liland
Ann-Vigdis Risnes Cowburn

Representerer
AP

Stilling
Prosjektleder
Rådgiver næring
Rådgiver infrastruktur for mobil og bredbånd
Politisk sekretær/Protokollfører

Innkalling var utsendt 30.04.2019. Det fremkom ingen merknader.
Følgende sak sto ikke på opprinnelig sakliste, og ble omdelt i møtet:
PS 15/19 – Tilsetting rådmann (kommunedirektør)
Fellesnemnda vedtok å behandle saken i dagens møte.
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Saksliste
Utvalgssaksnr.

Sakstittel / Innhold

Lukket

Saker til behandling
PS 10/19

Godkjenning av protokoll fra møtet den 25.03.2019

PS 11/19

Informasjonsskilt nye Hitra kommune

PS 12/19

Offentlig ettersyn - Plan for digital infrastruktur, andre
gangs behandling

PS 13/19

Politisk struktur/organisering og møtegodtgjørelse og
Reglement folkevalgtes arbeidsvilkår

PS 14/19

Regnskap 2018 - Kommunereformen

PS 15/19

Tilsetting rådmann (kommunedirektør)
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Ny kommune Hitra - Snillfjord
Møteprotokoll
Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Fellesnemnd Hitra og Snillfjord
Ordførers kontor, Hitra rådhus
25.03.2019
16:30 – 19:00

Følgende faste medlemmer møtte:
Navn
Funksjon
Ole L. Haugen
Leder
John Lernes
Nestleder
Lars Erik Strand Vitsø
Medlem
Dag Willmann
Medlem
Nina Astrid Mjør
Medlem
Wenche Lervold Helsø
Medlem
Kari Monica Johansen
Medlem

Representerer
AP
AP
AP
H
SP
AN
AN

Følgende medlemmer hadde meldt forfall:
Navn
Funksjon
Eldbjørg Broholm
MEDL

Representerer
AP

Følgende varamedlemmer møtte:
Navn
Møtte for
Hilde Jørgensen
Eldbjørg Broholm
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Laila Eide Hjertø
Emil Melting, under presentasjon
Ann-Vigdis Risnes Cowburn

Representerer
SV

Stilling
Rådmann
Controller
Politisk sekretær/Protokollfører

Innkalling var utsendt 19.03.2019. Det fremkom ingen merknader.
Presentasjon:
 Borgerundersøkelsen 2019
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Saksliste
Utvalgssaksnr. Sakstittel / Innhold
Saker til behandling
PS 5/19

Godkjenning av protokoll fra møtet den
28.01.2019

PS 6/19

Politisk struktur/organisering og
møtegodtgjørelse, og folkevalgtes arbeidsvilkår
for perioden 2020-2023

PS 7/19

Sekretariat for kontrollutvalget i nye Hitra
kommune

PS 8/19

Valg av revisor til nye Hitra kommune

PS 9/19

Offentlig ettersyn - Plan for digital infrastruktur
Referatsaker

RS 1/19

MELDING OM POLITISK VEDTAK PREMISSER FOR DELING AV SNILLFJORD
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Lukket

Oppfølging av politiske vedtak i Snillfjord kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2019

Saknr
16/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &58
Arkivsaknr
16/42 - 31
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten
"Saker for videre oppfølging" etter innspill fremkommet i møtet.
Vedlegg
Saker for videre oppfølging
Kommunestyret 24.04.2019
Formannskapet 29.05.2019
Formannskapet 08.05.2019
Formannskapet 11.04.2019
Formannskapet 06.03.3019
Saksutredning
Kontrollutvalget skal føre tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets
vegne. Videre går det frem av forskrift om kontrollutvalg at utvalget skal påse at
kommunestyrets vedtak i tilknytning til behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen
eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir fulgt opp.
Kontrollutvalgets sekretariat legger frem kopi av sakslistene fra møtene i kommunestyret og
formannskapet som er avholdt etter kontrollutvalgets møte 28.02.2019. Kontrollutvalgets
sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.
Tidligere saker til oppfølging
Det er ikke lagt inn nye saker i oppfølgingslisten etter forrige møte i kontrollutvalget.
I den grad det er skjedd utvikling i sakene som står oppført på oppfølgingslisten, som
kontrollutvalgets sekretariat er kjent med, er dette kommentert i tilknytning til den enkelte
sak.
Saker til oppfølging i perioden
Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter,
saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens
fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av kommunestyrets og formannskapets
vedtak. Saker som er satt til særskilt oppfølging fremgår av vedlegget.
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Saker for videre oppfølging:
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 22.02.2019 – 28.05.2019, foreslår
kontrollutvalgets sekretariat at følgende saker videreføres til oppfølging:

Kontrollutvalget i Snillfjord kommune – saker til oppfølging pr. 28.05.2019:
Sak

Tittel

Kommentar

Til
oppfølging

KS-sak
42/2016

Helse-og
mestringsplan 20162026

Snillfjord kommune vedtar Helse- og mestringsplan for
2016 – 2026 som fremlagt
Kontrollutvalgets møte 20.11.2017
Mildrid Værnes, kommunalsjef helse og mestring,
orienterte og svart på spørsmål fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget ønsker en ny orientering om status i
oppfølgingen av planen. Orienteringen gis på
kontrollutvalgets møte 14. mai 2018.
Kontrollutvalgets møte 04.06.2018
Mildrid Værnes Mæhle, kommunalsjef Helse og mestring,
orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Alle mål og tiltak i Helse og mestringsplanen er satt i
gang.
Følges opp videre vedr. dagsenter

Orientering
våren 2019

Kontrollutvalgets møte 04.06.2019
Rådmannen er bedt om å gi en orientering, orienteringen
er satt opp som egen sak i dagens møte.
KS-sak
69/2017

Psykiatriplan for
Snillfjord kommune
2017- 2020

Psykiatriplan for Snillfjord kommune 2017-2020
godkjennes slik den foreligger.
Kontrollutvalgets møte 12.03.2018
Mildrid Værnes Mæhle, helse- og mestringssjef og Bjørn
Aage Garberg, leder for psykisk helsearbeid, orienterte og
svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget ba om en ny orientering vedr.
oppfølgingen av Psykiatriplan 2017-2020.
Kontrollutvalget ønsker orientering om følgende punkter:
•
Veiledning av arbeidstakere i bedrifter
•
Samarbeid med NAV
Orientering
•
Frivillig arbeid vedr. psykisk helse
19.11.2018
•
Opplysnings- og informasjonsarbeid
•
Likemannsarbeid/mental helse
Kontrollutvalgets møte 19.11.2018
Mildrid Værnes Mæhle, kommunalsjef Helse og mestring,
orienterte og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget tok. redegjørelsen til orientering.
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Følges opp
videre

Snillfjord kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
KOMMUNESTYRET
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset
Møtedato: 24.04.2019
Tid: 11:00
Eventuelt forfall meldes til de respektive gruppelederne.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Innkalte
Funksjon
Ordfører
Varaordf.
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Navn

Forfall

Møtt for

John Lernes
Bernt Olaf Aune
Oddleif Bakås
Reidar Klungervik
Toril Snildal
Lars Erik Strand Vitsø
Bente Mostue Berdal
Arild Monsen
Ann Bodil Kosberg Wingan
Anders Krokstad
Hallgeir Mjønes
Nina Astrid Mjør
Geir Inge Fiske
Siri Johanne Selnes
Steinar Berdal
Lise Røvik
Ellinor Lauvsnes

SAKSLISTE
Saksnr.
11/19

Arkivsaksnr.
Tittel
19/410
KOMMUNEAVTALE - SVARTHAMMAREN VINDKRAFTVERK I
SNILLFJORD KOMMUNE

12/19

19/172
HØRING - NY KONSESJONSSØKNAD - SVARTHAMMAREN
VINDKRAFTVERK

13/19

19/382
GODKJENNING AV KOMMUNEVÅPEN - ORKLAND
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14/19

16/386
KLAGE PÅ VEDTAK - AVKLARING AV INNSIGELSE REGULERINGSPLAN FOR NERNESSET - GNR- 18, BNR. 3

15/19

16/1161
TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SNILLFJORD KOMMUNE REVIDERING AV TILTAKSDEL 2019-2021

16/19

18/1257
OVERGANGSFORSKRIFT FOR ADRESSERING I MELDAL,
SNILLFJORD, AGDENES OG ORKDAL - SLUTTBEHANDLING

17/19

19/86
FINANSIERING AV UTBEDRING / NY AUNE BRU

18/19

19/23
BUDSJETTFORSLAG FOR AVSLUTNINGSMARKERING FOR
SNILLFJORD

19/19

19/360
KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2019

20/19

18/1012
MARTIN STOKKEN - MARKERING AV EN IDRETTSKARRIERE PLASSERING AV MINNESMERKE

21/19

19/419
ORIENTERINGER TIL KOMMUNESTYRE 24.04.2019

22/19

17/141
KOMMUNEREFORMEN - ORIENTERING TIL KOMMUNESTYRET
24.04.19

23/19

19/423
REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYRET DEN 24.04.2019

Krokstadøra, 12.04.2019
John Lernes
Ordfører
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Snillfjord kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset
Møtedato: 29.05.2019
Tid: 09:30 Eventuelt forfall meldes til de respektive gruppelederne
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Innkalte
Funksjon
Ordfører
Varaordf
Medlem
Medlem
Medlem
Barns repr i
pl.utv
Ansatte repr

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

Forfall

Elisabeth Ramvik

Møtt for

Invitert til F-sak 59/19

SAKSLISTE
Saksnr.
59/19

Arkivsaksnr.
Tittel
19/65
KOMMUNEREFORMEN - ORIENTERING TIL FORMANNSKAPET
29.05.2019

60/19

18/1147
SØKNAD OM DELING - ADKOMSTVEG TIL GNR. 50 BNR. 44 - FRA
GNR. 50 BNR. 4

61/19

19/63
DISPENSASJON - OPPFØRING AV MOBILMAST PÅ ÅSØYA - GBNR.
47/1 OG 48/1

62/19

19/235
NYDYRKING PÅ GNR. 79, BNR. 1

63/19

19/504
TILDELING AV FELLINGSTILLATELSER HJORT - 2019

64/19

19/505
TILDELING AV FELLINGSTILLATELSER ELG - 2019
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65/19

19/503
TILDELING AV FELLINGSTILLATELSER RÅDYR - 2019

66/19

19/251
DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLAN - NYBYGG FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 50, BNR. 46

67/19

19/493
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALFORMÅL OG PBL
§ 1-8 - TILBYGG TIL FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 46 BNR. 5

68/19

19/541
ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 29.05.2019

69/19

19/543
REFERATER TIL FORMANNSKAPET 29. MAI 2019

Krokstadøra, 22. mai 2019

John Lernes
ordfører
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Snillfjord kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset
Møtedato: 08.05.2019
Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til de respektive gruppelederne
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Innkalte
Funksjon
Ordf
Varaordf
Medlem
Medlem
Medlem
Barns repr i
pl.utv
Ansatte repr

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

Forfall

Møtt for

Elisabeth Ramvik

SAKSLISTE
Saksnr.
46/19

Arkivsaksnr.
Tittel
19/65
KOMMUNEREFORMEN ORIENTERING TIL FORMANNSKAPET 8. MAI 2019

47/19

18/1304
REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN GNR. 89 BNR. 3 FNR. 1
M/FL. - SMOLTFISKANLEGGET PÅ SKÅRILLA - UTLEGGING TIL
OFFENTLIG ETTERSYN OG HØRING

48/19

19/93
SØKNAD OM DISPENSASJON - FIBERKABEL - I SJØ I
VALSLAGVÅGEN

49/19

18/1344
DISPENSASJON FRA PBL § 1-8 - UTBEDRING/ REPERASJON
BÅTSTØ PÅ GNR. 50. BNR. 1

50/19

19/183
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALFORMÅL TILBYGG - BOLIG PÅ GNR. 2, BNR. 1
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51/19

18/1076
SØKNAD OM DISPENSASJON - OPPSETTING AV
VINDMÅLEMASTER - SVARTHAMMAREN

52/19

19/225
SØKNAD OM DISPENSASJON - ADKOMSTVEI TIL HYTTE PÅ GNR.
84, BNR. 1 -TVERRELVTJØNNA

53/19

19/292
DISPENSASJON FRA PBL § 1-8 - TILBYGG - DRIFTSBYGNING PÅ
GNR. 50, BNR. 4

54/19

19/270
NYBYGG - UTEBOD PÅ GNR. 7, BNR. 19 OG 21

55/19

19/180
SØKNAD OM TILSKUDD FRA KOMMUNALT NÆRINGSFOND KONGENSVOLL PLAST AS

56/19

19/411
TV-AKSJON NRK 2019

57/19

19/459
REFERATER TIL FORMANNSKAPET 8. MAI 2019

58/19

19/461
ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 8. MAI 2019

Krokstadøra, 30.04.2019

John Lernes
ordfører
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Snillfjord kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Kommunestyresalen, rådhuset
Møtedato: 11.04.2019
Tid: 09:00
Eventuelt forfall meldes til de respektive gruppelederne.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Innkalte
Funksjon
Ordfører
Varaordf.
Medlem
Medlem
Medlem
Barns repr. i
pl.utv.
Ansatte
repr.

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

Forfall

Møtt for

Elisabeth Ramvik

SAKSLISTE
Saksnr.
34/19

Arkivsaksnr.
Tittel
19/172
HØRING - NY KONSESJONSSØKNAD - SVARTHAMMAREN
VINDKRAFTVERK

35/19

19/65
KOMMUNEREFORMEN - ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET
11.04.2019

36/19

16/386
KLAGE PÅ VEDTAK - AVKLARING AV INNSIGELSE REGULERINGSPLAN FOR NERNESSET - GNR- 18, BNR. 3

37/19

18/475
DISPENSASJON FRA AREALFORMÅL - TILBYGG PÅ GNR. 81, BNR.
28

38/19

19/228
TILTAK PÅ UTEOMRÅDE - FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 81, BNR. 57 KLEIVA, BERG
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39/19

19/289
PÅBYGG TIL NAUST PÅ GNR. 7, BNR. 32 - ROTTEM

40/19

18/1241
AVLØPSANLEGG - FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 42, BNR. 4:
DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS AREALDEL

41/19

19/23
BUDSJETTFORSLAG FOR AVSLUTNINGSMARKERING FOR
SNILLFJORD

42/19

16/1161
TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SNILLFJORD KOMMUNE REVIDERING AV TILTAKSDEL 2019-2021

43/19

19/360
KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2019

44/19

19/373
REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET DEN 11.04.2019

45/19

19/362
ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 11.04.2019

Snillfjord, 04.04.2019
John Lernes
Ordfører
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Snillfjord kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Formannskapssalen, rådhuset
Møtedato: 06.03.2019
Tid: 09:30
Eventuelt forfall meldes til de respektive gruppelederne.
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Innkalte
Funksjon
Ordfører
Varaordf.
Medlem
Medlem
Medlem
Barns repr. i
pl.utv.
Ansatte
repr.

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

Forfall

Møtt for

Elisabeth Ramvik

SAKSLISTE
Saksnr.
24/19

Arkivsaksnr.
Tittel
19/65
KOMMUNEREFORMEN - ORIENTERING TIL FORMANNSKAPET
06.03.2019

25/19

19/7
DISPENSASJON FRA PBL § 1-8 OG KOMMUNEPLANENS
AREALFORMÅL - NYBYGG - GARASJE PÅ GNR. 43, BNR. 2 - FOR
FNR. 1

26/19

18/1173
SØKNAD OM DISPENSASJON FRA REGULERINGSPLANENS
BESTEMMELSER OM UTNYTTELSESGRAD TILBYGG FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 4, BNR. 131 - HEMNSKJELA

27/19

18/1218
TILBYGG - FRITIDSBOLIG, RIVING OG OPPFØRING AV NAUST PÅ
GNR. 24, BNR.5, 8 OG 10 - FLESVIKAUNET DISPENSASJON FRA
KOMMUNEPLANENS AREALDEL OG PBL § 1-8
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28/19

19/114
TILBYGG - FRITIDSBOLIG PÅ GNR. 15, BNR. 26

29/19

18/1333
FORESPØRSEL OM ENDRING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL
- TILTAK PÅ GNR. 15, BNR. 8

30/19

18/1257
OVERGANGSFORSKRIFT FOR ADRESSERING I MELDAL,
SNILLFJORD, AGDENES OG ORKDAL - SLUTTBEHANDLING

31/19

19/86
FINANSIERING AV UTBEDRING / NY AUNE BRU

32/19

19/219
REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPET DEN 06.03.2019

33/19

19/218
ORIENTERINGER TIL FORMANNSKAPET 06.03.2019
- veiserviceområde
- vindkraft

Snillfjord, 27.02.2019
John Lernes
Ordfører
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Valg av revisjonsordning og revisor for Heim kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2019

Saknr
17/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 031, TI - &20
Arkivsaknr
17/41 - 23
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering og legger den frem for fellesnemda med følgende
innstilling:
1. Fellesnemnda anbefaler kommunestyret i Heim kommune å delta i et interkommunalt
samarbeid om levering av revisjonstjenester.
2. Fellesnemnda anbefaler at kommunestyret velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor
for Heim kommune.
Saksutredning
Kommuneloven legger til grunn at det er kommunestyret som avgjør hvilken revisjonsordning
kommunen skal ha. Fellesnemda for nye Heim har mandat til å foreslå revisor for den nye
kommunen til kommunestyrets første møte. Tilsetting av revisor skjer på bakgrunn av
innstilling fra kontrollutvalget. Med dette som utgangspunkt legges det til grunn at
kontrollutvalgene i Snillfjord, Hemne og Halsa skal avgi hver sin innstilling til fellesnemda om
valg av revisjonsordning og revisor i Heim kommune.
Inndelingslova åpner for en videreføring av deltakelse i interkommunalt samarbeid om
revisjon eller videreføring av avtale med annen revisor for den nye kommunen. Fellesnemda
for Heim kommune kan videreføre offentlig revisjonsordning, men fordi Halsa er tilknyttet et
annet revisjonsselskap enn Snillfjord og Hemne, må det tas stilling til hvilket eierskap som
skal videreføres.

Del 1 - Revisjonsordning
Dagens ordninger
Snillfjord og Hemne er i dag deltakere i Revisjon Midt-Norge SA (RMN). Dette er et
revisjonsselskap organisert som et samvirkeforetak med 55 deltakerkommuner, inkludert
Trøndelag fylkeskommune.
Halsa kommune er i dag deltakerkommune i Møre og Romsdal revisjon IKS (MRR). Dette er
et revisjonsselskap bestående av 17 deltakerkommuner på Nordmøre og i Romsdal, samt
Møre- og Romsdal fylkeskommune.
Heim kommune kan velge mellom tre alternative revisjonsordninger:
• Ansette egne revisorer i kommunen
• Kjøpe revisjonsordningen i markedet
• Delta i et interkommunalt samarbeid/selskap
Ansette egen revisor
Kommunen kan velge å ansette egen revisor. Denne ordningen benyttes av store kommuner
som Oslo og Trondheim. Revisorene er da ansatt direkte i kommunen, og daglig leder velges
av kommunestyret. Selv om revisorene er ansatt i kommunen kan de ikke instrueres om
revisjonsfaglige forhold, og er ikke underlagt rådmannens instruksjonsmyndighet. På den
måten er de uavhengige.
Fordeler med egne ansatte revisorer er at de får god kjennskap til kommunen de reviderer.
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Revisor vil også være lett tilgjengelig for politikere og administrasjon, og ha god kunnskap
om organisasjonen. Økonomisk kan ordningen komme noe bedre ut enn de øvrige
alternativene fordi revisjonen kan bruke kommunens kontorer, data- og arkivsystem. Likevel
er dette en ordning som egner seg best for større kommuner med mulighet til å bygge opp et
større fagmiljø. Velger kommunen en slik ordning er det viktig å etablere rammer som sikrer
uavhengighet overfor kommuneadministrasjonen.
Kjøpe revisjonstjenester i markedet
Revisjonstjenestene kan kjøpes i markedet etter en anbudskonkurranse. En slik konkurranse
gjentas gjerne hvert fjerde år. Konkurranseutsatt revisjon kan derfor bety jevnlig bytte av
revisor.
Kvaliteten på tjenesten vil avhenge av kvaliteten på utlysningen og på tilbudene som kommer
inn. Leveres tjenesten av et større fagmiljø, vil ordningen gi kommunen en revisjonstjeneste
med bred fagkompetanse. Det må også antas at kapasiteten er tilstrekkelig til å kunne
håndtere perioder med større arbeidsmengde. Uavhengigheten er også ivaretatt med denne
løsningen. Kostnadene og ressursene som kreves i anbudsprosessen hvert fjerde år må tas i
betraktning.
Delta i interkommunalt samarbeid
De fleste kommuner i Norge har en revisjonsordning organisert som et samarbeid med flere
deltakende kommuner, slik som RMN og MRR. Fordelen med en slik ordning er at
revisorene får erfaring fra flere kommuner, noe som vil ha overføringsverdi mellom
kommunene. Selskapene bygger opp spesialkompetanse innen kommuneregnskap og
kommunal sektor. I et interkommunalt samarbeid ligger revisjonen utenfor
kommuneadministrasjonen, og vil ha eget data- og arkivsystem. Dette gjør at revisjonen vil
være uavhengig av kommuneadministrasjonen.
Interkommunale samarbeid kan i noen tilfeller oppleves som frikoblet fra eierkommunene.
Det er et spørsmål om kommunens utøvelse av eierrollen, og angår ikke kvaliteten på
tjenesteleveransen. Det er likevel et forhold som bør tas i betraktning når kommunen skal
velge hvordan revisjonen skal organiseres.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Sekretariatet vurderer at ordningen med å ansette egen revisor er lite aktuell. En egen
revisjonsordning vil som regel være besatt av en eller noen få ansatte. Denne løsningen vil
derfor gi et smalere fagmiljø enn de to andre løsningene. En slik ordning gir også større
sårbarhet ved fravær og skifte av ansatte. Sekretariatets vurdering er at Heim kommune ikke
er stor nok til å opprettholde et bredt fagmiljø om de velger en slik revisjonsordning.
Kjøp av revisjonsordning vil, med en konkret og spisset bestilling i anbudskonkurransen,
oppfylle kravet til kompetanse, kvalitet og uavhengighet. Kjøp av tjenesten vil være et politisk
spørsmål.
Et interkommunalt samarbeid vil være mindre sårbart for fravær og skifte av personale. Også
denne ordningen oppfyller kravene til kompetanse, kvalitet og uavhengighet. Fordelen med å
velge et interkommunalt revisjonsselskap er at kommunen får en revisor som er spesialist på
kommuneregnskap og har god kunnskap om kommunesektoren. Sekretariatet anbefaler
Heim kommune å inngå i et interkommunalt samarbeid/selskap for levering av
revisjonstjenester.

Del 2 – Valg av revisor
Dagens Heim-kommuner er tilknyttet RMN og MRR. Forutsatt at kommunestyret velger å
inngå i et interkommunalt samarbeid eller selskap, vil det være naturlig å videreføre avtale
med ett av de to selskapene for den nye kommunen. Som grunnlag for å vurdere hvilket
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selskap kommunen bør videreføre avtale med, har Konsek Trøndelag IKS innhentet
informasjon om begge selskapene.
Vurderinger
Kompetanse og lokasjon
RMN har 43 ansatte og er lokalisert på 9 ulike kontorer, mens MRR har 18 ansatte og har sitt
hovedkontor i Kristiansund, samt avdelingskontor i Molde og Surnadal. Den formelle
kompetansen er høy i begge selskapene. Begge selskapene har to statsautoriserte revisorer,
og utover dette har begge selskapene ansatte med relevant høyere utdanning innenfor
revisjon, juss, og ulike retninger av samfunnsvitenskap. Ansatte i begge selskapene deltar i
faglige nettverk gjennom NKRF hvor de har verv. Dette tilfører selskapene kompetanse.
Kvalitetssikring
Begge selskapene jobber med kvalitetssikring gjennom jevnlige møter for å diskutere
standarder, gjennomføring av prosjekt, og utfordringer. Både på forvaltningsrevisjon /
selskapskontroll og regnskapsrevisjon jobber medarbeiderne alltid i team for å sikre kvalitet
på prosess og sluttprodukt. Selskapene ble også bedt om å sende over oppnådd vurdering
ved siste kontroll fra forbundet. Disse har begge selskapene bestått.
Forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Forvaltningsrevisjonene og selskapskontrollene som er sendt over fra de to selskapene er
systematisk gjennomgått. Gjennomgangen er basert på RSK001. Vi ser at begge leverer
revisjoner med god kvalitet hvor det gjøres grundig arbeid med innhenting av data,
metodevalg, og valg av relevante revisjonskriterier.
Regnskapsrevisjon
MRR gjennomfører flere møter gjennom året med dialog med kontrollutvalg og
administrasjonen for å få tilbakemelding på kartlagte risikoer, og for å kunne svare ut disse.
Selskapet opplyser at de gjennomfører mye av revisjonen ute i kommunene. Fordelene med
dette er raske avklaringer og godt samarbeid mellom revisor og administrasjon. RMN
opplyser at de gjennomfører lovpålagt revisjon, eventuelle legat, særattestasjon, attestasjon
av spillemiddelregnskap og veiledning. Det største skillet mellom de to selskapene innen
regnskapsrevisjon ser ut til å være pris og planlagt timeressurs for oppdraget.
Omfang og pris
RMN har et fast honorar for sine kommuner og har anslått en kostnad på kr. 800.000 for
revisjonsoppdraget for nye Heim kommune. I denne summen er det beregnet 350 timer til
forvaltningsrevisjon, og omtrent 500 timer til regnskapsrevisjon. Prisen er fast og vil ikke øke
for kommunen dersom revisjonen bruker mer enn anslått tid.
MMR opererer med en fast timepris på kr. 1000, og anslår en kostnad på kr. 600.000 for
revisjonsoppdraget for nye Heim kommune. I denne summen er det beregnet 250 timer til
forvaltningsrevisjon og 350 timer til finansiell revisjon. Revisjonen fakturerer etter medgått tid,
og forhold som lav kvalitet på regnskap, svak internkontroll mv. vil kunne medføre mer
tidsbruk enn angitt, og økt kostnad.
Sekretariatet anbefaler at en kommune på Heim sin størrelse har omlag 350 timer årlig til
forvaltningsrevisjon. I Norge er det stor forskjell mellom kommunene på dette området.
Kommunestyret i Heim må ta stilling til hvor store ressurser de vil bruke på dette.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Vi mener at begge selskapene kan levere gode revisjonstjenester til Heim kommune, det er
mindre formelle og kvalitative forskjeller mellom selskapene.
Det største skillet mellom tilbudene er kostnad og omfang av tjenesten. Hvis vi legger til
grunn at begge selskapene kan levere samme omfang av forvaltningsrevisjon er MRR lavere

45

i pris, forutsatt at de ikke tilleggsfakturerer for regnskapsrevisjon. Den nye kommunen må
likevel veie hensynet til pris opp mot hensynet til en forutsigbar økonomi: Omfanget av en
eventuell tilleggsfakturering er ikke kjent, slik at kostnaden for å delta i selskapene kan
utjevnes ytterligere.
Et moment som også bør vurderes er at Heim kommune blir en del av Trøndelag fylke.
Geografisk tilknytning bør ikke være avgjørende når Heim kommune velger hvilke
interkommunale samarbeid den skal delta i. Samtidig er det en faktor som bør tas i
betraktning.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Som det går fram av saken mener sekretariatet at begge selskapene kan levere gode
revisjonstjenester til Heim kommune. Sekretariatet mener likevel at hensynet til en
forutsigbar økonomi og kommunens tilhørighet til Trøndelag fylke tilsier at kommunen bør
velge Revisjon Midt-Norge som revisor. Kontrollutvalget må på selvstendig grunnlag vurdere
hvilket revisjonsselskap det vil innstille på.
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2019

Saknr
18/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/94 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Avslutning av tilsyn Snillfjord kommune
Melding om politisk vedtak - valg av sekretariat for kontrollutvalget i Heim kommune
Melding om politisk vedtak - valg av sekretariat for kontrollutvalget i Orkland kommune
Melding om politisk vedtak - valg av sekretariat for kontrollutvalget i nye Hitra kommune
Melding om politisk vedtak - valg av revisor for nye Hitra kommune
Kan rådmannen la være å svare på spørsmålet mitt ?
Kan sammenslåingskommuner selge verdiene sine ?
Ny HR-sjef blir først sjef etter sammenslåing
Ordfører kan stjele saker fra innbyggerinitiativet
Partigrupper er ikke kommunale organer
Var det lov å nekte folkevalgt innsyn i konsulentrapport ?
Kan kommunen selge skole med forbehold ?
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
1. Arkivverket gjennomførte tilsyn med arkivholdet i Snillfjord kommune 12.06.2018, tilsynet
er nå avsluttet.
2. Fellesnemndas vedtak - valg av sekretariat for kontrollutvalget i Heim kommune
3. Fellesnemndas vedtak - valg av sekretariat for kontrollutvalget i Orkland kommune
4. Fellesnemndas vedtak - valg av sekretariat for kontrollutvalget i nye Hitra kommune
5. Fellesnemndas vedtak - valg av revisor for nye Hitra kommune
6. En kommunestyrerepresentant lurer på om ikke rådmannen er forpliktet til å svare.
7. Vedtak om nye tiltak i sammenslåingskommuner bør legges fram for fellesnemnda til
uttalelse.
8. Fellesnemnda har ingen fullmakter når det gjelder personalforholdene i kommuner som
skal slås sammen.
9. Hvilke muligheter har en ordfører til å komme et innbyggerinitiativ i forkjøpet?
10. Saksbehandling i partiene er et internt anliggende for partiet selv.
11. Et kommunestyremedlem ba om innsyn i en konsulentrapport, men fikk avslag selv om
kommunestyret skulle få den utdelt i et senere møte.
12. Kan en kommune vedta at nedlagte skolebygg som selges, ikke skal kunne brukes til
privatskole?
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.
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Returadresse: Arkivverket
Pb.4013 Ullevål Stadion
0806 OSLO

SNILLFJORD KOMMUNE
v/ Merete Lian
Krokstadøra
7257 SNILLFJORD

Dato

21.05.2019

Din ref.
Vår ref.

2018/3701

Saksbehandler

GEITUN/DOFO

Avslutning av tilsyn Snillfjord kommune
Arkivverket gjennomførte tilsyn med arkivholdet i Snillfjord kommune 12.06.2018. Hensikten med
tilsynet var å kontrollere at arkivforholdene i kommunen er i tråd med arkivloven med forskrifter.
Endelig tilsynsrapport med pålegg ble oversendt dere den 18.10.2018.

Viser til brev fra dere av 04.02.2019, vårt brev av 10.04.2019 og deres av 15.05.2019 og
oppfølgingen av pålegg etter tilsyn. Arkivverket anser alle avvikene for å være utbedret, og
avslutter med dette tilsynet.
Vi har gjennomgått arkivplanen deres og ser at våre påpekninger er tatt til følge.
Vi gjør oppmerksom på at kommunen selv har ansvaret for at egne arkiv blir behandlet i henhold
til arkivloven med forskrifter. Alle aspekter ved arkivforvaltningen i Snillfjord kommune kan bli tatt
opp på et fremtidig tilsyn i de nye kommunene.

Med hilsen
Espen Sjøvoll
avdelingsdirektør

Kjetil Reithaug
fagdirektør

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur

Organisasjonsnr.: 961181399
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Telefon: 480 55 666

www.arkivverket.no/tjenester

Kontrollutvalgssekretariat Trøndelag IKS
Kongensgt 9
Postuttak
7004 TRONDHEIM
Norge

Saksnr.
19/285-7

Arkivkode
210

Avd/Sek/Saksb
KOM//ERO

Deres ref.

Dato
29.04.2019

MELDING OM POLITISK VEDTAK - VALG AV SEKRETARIAT FOR
KONTROLLUTVALGET I HEIM KOMMUNE
Fellesnemnd behandlet i møte 28.03.2019 ovennevnte som sak nr. 26/19.
Følgende vedtak ble fattet:

1. Fellesnemnda søker deltagelse i Konsek Trøndelag IKS.
2. Prosjektleder bes sette i verk nødvendige tiltak for å søke deltagelse i selskapet for
Heim kommune.
Dette til deres informasjon.
Med vennlig hilsen
Hemne kommune

Eva Randi Oldervik
prosjektkoordinator
dir. innv. 72460119
eva.randi.oldervik@hemne.kommune.no
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.

Postadresse
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

Besøksadresse
Trondheimsveien 1
7200 Kyrksæterøra

Telefon
72 46 00 00
Telefax:
72 46 00 01

Bankgiro
4312.07.53496
Organisasjonsnr.
940 158 893
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E-post / Internett
Postmottak@hemne.kommune.no
www.hemne.kommune.no

Melding om politisk vedtak
Fellesnemnda Orkland kommune
04.04.2019
Sak 16/19 Kontrollutvalgssekretæriat - Orkland
Behandling
Avstemming Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kontrollutvalget innstiller til fellesnemnda. Det er likelydende vedtak i alle fire kontrollutvalg:
1. Fellesnemnda viderefører deltakelse i Konsek Trøndelag IKS for kontrollutvalget i
Orkland kommune.
2. Fellesnemnda ber kommunestyrene i Orkdal, Agdenes, Meldal og Snillfjord kommuner
om å si opp gjeldende avtale med virkning fra 1.1.2020.
3. Fellesnemnda ber om at prosjektleder tar initiativ overfor Konsek Trøndelag IKS til å få
utarbeidet ny selskapsavtale. Avtalen skal gjelde fra 1.1.2020.
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HITRA KOMMUNE
Fellestjenester
Melding om vedtak
KONSEK TRØNDELAG IKS
Seilmakergata 2
7725 STEINKJER
Att. Rannveig Singsaas

Dato
26.03.2019

Deres ref.

Vår ref. / Arkivkode
2019/486-18 /

Saksbehandler
Ann-Vigdis Risnes Cowburn

Sekretariat for kontrollutvalget i nye Hitra kommune
Fellesnemnd Hitra-Snillfjord fattet følgende enstemmige vedtak i møtet den 25.03.2019,
sak 7/19:
1. Fellesnemnda velger interkommunalt samarbeid om sekretariat til kontrollutvalget i
Nye Hitra kommune
2. Fellesnemnda viderefører deltakelse i Konsek Trøndelag IKS for kontrollutvalget i
Nye Hitra kommune
3. Fellesnemnda ber kommunestyrene i Snillfjord og Hitra kommuner om å si opp
gjeldende avtale med virkning fra 1.1.2020.
4. Fellesnemnda ber om at prosjektleder tar initiativ overfor Konsek Trøndelag IKS til å
få utarbeidet ny selskapsavtale. Avtalen skal gjelde fra 1.1.2020.
Rett utskrift bekreftes.

Med hilsen
Ann-Vigdis Risnes Cowburn
Politisk sekretær
Kopi til:
Eva J. Bekkavik

Postadresse:
Telefon:
Telefaks:
Bankgiro:
Skattekonto:
Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139
6345.06.16178
7240 Hitra
Org.nr. 938 772 924
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HITRA KOMMUNE
Fellestjenester
Melding om vedtak
KONSEK TRØNDELAG IKS
Seilmakergata 2
7725 STEINKJER
Att. Rannveig Singsaas

Dato
26.03.2019

Deres ref.

Vår ref. / Arkivkode
2019/486-19 /

Saksbehandler
Ann-Vigdis Risnes Cowburn

Valg av revisor til nye Hitra kommune
Fellesnemnd Hitra-Snillfjord fattet følgende enstemmige vedtak i møtet den 25.03.2019,
sak 8/19
Fellesnemnda velger interkommunalt samarbeid som revisjonsordning og velger
Revisjon Midt-Norge SA som revisor for nye Hitra kommune
Rett utskrift bekreftes.

Med hilsen
Ann-Vigdis Risnes Cowburn
Politisk sekretær
Kopi til:
Eva J. Bekkavik

Postadresse:
Telefon:
Telefaks:
Bankgiro:
Skattekonto:
Hitra kommune Postmottak 72 44 17 00 72 44 17 90 4223.59.80139
6345.06.16178
7240 Hitra
Org.nr. 938 772 924
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Kan rådmannen la være å svare på spørsmålet mitt?
Kommunal Rapport 02.04.2019

Rådmannen sier at hun ikke har tid til å svare på spørsmål fra de enkelte
representantene utenom kommunestyremøtene, skriver
kommunestyrerepresentant og lurer på om ikke rådmannen er forpliktet til å
svare.
Rådmannen har ikke noen alminnelig plikt til å gi svar på alle spørsmål som hun
mottar fra borgerne, påpeker professor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Som kommunestyrerepresentant har jeg fra tid til annen stilt
spørsmål per e-post direkte til rådmann og etatssjefer. Dette har jeg fått beskjed
fra om at jeg må slutte med og stille mine spørsmål i rette forum, nemlig
kommunestyremøtene. Rådmannen sier at hun ikke har tid til å svare på
direktespørsmål fra de enkelte representantene. Hun gir også beskjed om at alle
henvendelsene skal gå til rådmannen, ikke direkte til etatssjefene.
Kan rådmannen avslå å svare på mine spørsmål som jeg stiller per e-post
utenom kommunestyremøtene? Har jeg ikke samme rett som en vanlig borger å
stille spørsmål til rådmannen og etatssjefer, og forvente svar? Og er det slik at
alle henvendelser må gå gjennom rådmannen?
SVAR: Som kommunestyrerepresentant har du selvsagt den samme rett som
alle andre borgere til å rette henvendelser til og stille spørsmål til hvem du
ønsker i kommuneadministrasjonen. Rådmannen kan ikke forby deg å gjøre
dette, men kan selvsagt anbefale at du i stedet stiller spørsmål av generell
interesse i møte i kommunestyret, slik du har rett til etter kommuneloven § 34
nr. 2, slik at alle folkevalgte kan få del i dette.
På den andre siden har ikke rådmannen noen alminnelig plikt til å gi svar på alle
spørsmål som hun mottar fra borgerne. Den eneste regelen vi har i lovverket om
dette er bestemmelsen i forvaltningsloven § 11, der det er fastsatt at
«Uavhengig av om sak pågår, plikter forvaltningsorganet innen sitt sakområde å
gi veiledning som nevnt i annet ledd til en person som spør om sine rettigheter
og plikter i et konkret forhold som har aktuell interesse for ham.»
I dette ligger at du bare har krav om svar på det du spør om, hvis du har en
aktuell personlig interesse i å få avklart dine rettigheter eller plikter i en konkret
sammenheng.
Men rådmannen, eller noen på hennes vegne, må ta stilling til om du skal få svar
på det du spør om, og besvare henvendelsen din, eventuelt med beskjed om at
dette vil eller kan administrasjonen ikke uttale seg om. Hvem du i første omgang
velger å sende spørsmålet til, er din sak. Men hvem som skal besvare en slik
henvendelse, er det rådmannen som avgjør.
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Kan sammenslåingskommuner selge verdiene sine?
Kommunal Rapport 18.02.2019

Vedtak om nye tiltak i sammenslåingskommuner bør legges fram for fellesnemnda til
uttalelse, mener professor Jan Fridthjof Bernt.
Jan Fridthjof Bernt viser til inndelingslovens bestemmelser om beslutningsmyndighet fram til
sammenslåingen er gjennomført.
SPØRSMÅL: Hvis en kommune eller fylkeskommune ønsker å gi bort eller selge verdier før
sammenslåingen til nyttår, kan de gjøre det helt uten videre og uten å drøfte spørsmålet med
sine kommende ektemaker?
SVAR: Ved sammenslåing av kommuner eller fylkeskommuner oppnevnes en fellesnemnd
som skal fungere fram til sammenslåing har trådt i kraft. Denne fellesnemnda har imidlertid
ikke noen generell vedtaksmyndighet i saker vedrørende den enkelte kommune eller
fylkeskommune, den skal bare «samordne og ta seg av førebuinga av samanslåinga»
(inndelingslova § 26, første setning). Den skal blant annet «ta hand om det førebuande
arbeidet med økonomiplanen og med budsjettet for det første driftsåret etter at samanslåinga
… er sett i verk». Men selve budsjett- og økonomiplanvedtaket for første driftsår for den
sammenslåtte kommunen eller fylkeskommunen skal vedtas av det nyvalgte kommunestyret
eller fylkestinget på grunnlag av innstilling fra formannskap eller fylkesutvalg.
I inndelingslova § 27 finner vi bestemmelser om beslutningsmyndighet fram til
sammenslåingen er gjennomført. Det nyvalgte kommunestyret «trer i funksjon» fra det
konstituerende møtet, men kan bare treffe vedtak med virkning tidligst fra det tidspunkt som
er fastsatt for iverksettelsen av sammenslåingen (første avsnitt), altså her fra årsskiftet
kommunestyrene eller fylkestingene som er under avvikling.
Frem til da fungerer kommunestyrene, fylkestingene og andre organer i de kommunene og
fylkeskommunene som nå skal nedlegges, på vanlig måte i alle saker som angår
virksomheten her, fram til sammenslåingen trer i kraft, men «Deira ansvar og fullmakter er
likevel avgrensa til det som er nødvendig for å avslutte verksemda i dei eksisterande
einingane» (andre avsnitt). Dette må forstås slik at det ikke kan treffes vedtak om nye
tiltak eller endringer i tidligere vedtak med virkning ut over tidspunktet for
sammenslåingen. Etter min oppfatning må dette gjelde også nye vedtak om salg eller det å
gi bort kommunale eiendeler, hvis ikke det er tale om gjennomføring av vedtak som er truffet
før sammenslåing ble vedtatt, eller som inngår som et element i gjennomføringen av et slikt
eldre vedtak. Når den nye kommunen eller fylkeskommunen er konstituert, må slike vedtak
treffes av organene i denne. Frem til da bør slike vedtak legges fram for fellesnemnda til
uttalelse.
Fellesnemnda har ikke myndighet til å tilsidesette et slikt vedtak, men kan varsle
departement eller fylkesmannen hvis den mener det er problematisk. Departementet eller
fylkesmannen kan etterinndelingslova § 28 sette i gang lovlighetskontroll, enten etter slik
henvendelse fra fellesnemnda, etter lovlighetsklage fra tre medlemmer av vedkommende
kommunestyre eller fylkesting, eller av eget tiltak. Her vil det sentrale temaet være om
vedtaket ligger innenfor rammen av «det som er nødvendig for å avslutte verksemda» i
vedkommende kommune eller fylkeskommune.
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Ny HR-sjef blir først sjef etter sammenslåing
Kommunal Rapport 04.03 2019

Fellesnemnda har ingen fullmakter når det gjelder personalforholdene i kommuner som skal
slås sammen, påpeker professor Jan Fridthjof Bernt.
En personalleder som er ansatt av fellesnemnda har ikke noe ledelses- eller
forvaltningsansvar i kommunene som skal slås sammen, uten etter særskilt fullmakt fra hver
av disse.
SPØRSMÅL: Personallederen i kommune A er pekt ut som personalleder i den nye
kommunen etter sammenslåing fra nyttår. I praksis tiltrer hun i den nye stillingen allerede nå i
vår, da støtte- og stabsfunksjoner, som økonomi, regnskap og HR slås sammen for å
forberede den nye organisasjonen. Det vil si at hun ut året både er personalleder i kommune
A og personalleder for ny kommune. Hun deltar følgelig både i ledergruppa både i kommune
A og i prosjektrådmannens ledergruppe. Kommune B og C, som kommune A skal slås
sammen med, beholder sine egne personalledere ut året.
a) Hvilke fullmakter har personallederen i kommune A overfor ansatte i kommune B og C ut
dette året?
SVAR: Det som her er beskrevet, oppfatter jeg som at personallederen nå er i to
tilsettingsforhold. Hun er stadig personalleder i kommune A, men har i tillegg fått som
oppdrag å ivareta støtte- og stabsfunksjoner, som økonomi, regnskap og personalforvaltning
(«HR») for den nye sammenslåtte kommunen fram til sammenslåingen trer i kraft, og hun
kan tiltre sin stilling som personalleder i denne. Den sammenslåtte kommunen eksisterer
imidlertid ikke som selvstendig juridisk enhet før dette tidspunktet, noe som betyr at hennes
arbeid med disse funksjonene inntil da må være et oppdrag fra fellesnemnda for
sammenslåingen, for å oppfylle det ansvaret denne har etter inndelingslova (§ 26 første
avsnitt, første setning) for «å samordne og ta seg av førebuinga av samanslåinga eller
delinga».
Fellesnemnda har ingen fullmakter når det gjelder personalforholdene i de kommunene som
nå skal slås sammen, og kan derfor ikke gi denne personallederen noe ledelses- eller
forvaltningsansvar i kommune B og C, uten etter særskilt fullmakt fra hver av disse.
b) Hvilke beslutninger av betydning for de ansatte i kommune B og C etter sammenslåingen,
kan hun allerede nå involveres i?
SVAR: Når sammenslåingen har trådt i kraft, eksisterer det ikke lenger noen
tilsettingsforhold i kommunene B og C. Også fellesnemnda opphører å eksistere fra samme
dato. Personallederens oppdrag fra fellesnemnda er da avsluttet, og hun går da over i sitt
nye tilsettingsforhold som personalleder i den nye kommunen og kan bare forholde seg til
dem som enten er tilsatt eller søker om tilsetting der.
c) Kan hun få tilgang til taushetsbelagte opplysninger om de ansatte i kommune B og C før
1.1.2020? Hva er i så fall de juridiske forutsetningene for at hun kan få tilgang til slik
informasjon før årsskiftet?
SVAR: Bare så langt disse skal vurderes for tilsetting i den nye kommunen. Det forutsetter at
de enten har søkt om tilsetting der, eller har samtykket i å bli vurdert for tilsetting i denne.
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Ordfører kan «stjele saken» fra innbyggerinitiativet
Kommunal Rapport 25.02 2019

Hvilke muligheter har en ordfører til å komme et innbyggerinitiativ i forkjøpet?
SPØRSMÅL: Det samles underskrifter til et innbyggerinitiativ etter kommunelovens paragraf
39 a, med frist for tilslutning etter kommunestyrevalget. Kan ordfører, på bakgrunn av at
saken blir kjent, fremme den for kommunestyret før forslagsstiller til innbyggerinitiativ leverer
underskriftene, også når det er klart at forslagsstiller ønsker å la saken fortsette over et visst
tidsrom, til etter valget 2019, nettopp for å holde saken varm gjennom valgkampen?
SVAR: Det er ingen hindring for at ordfører kan sette en sak på dagsordenen i
kommunestyret, og på den måte så å si «stjele saken» fra innbyggerinitiativet.
I kommuneloven § 32 nr. 2 er det fastsatt at lederen for et folkevalgt organ setter opp
saklisten til det enkelte møte. Og når saken først har blitt behandlet der, kan det ikke reises
innbyggerforslag om samme spørsmål i løpet av denne valgperioden. Se kommuneloven §39
a nr. 3, bokstav b.
Men hvis ordfører har ført en slik sak på saklisten til et møte, kan kommunestyret vedta at
behandlingen skal utsettes f.eks. fordi man vil avvente et varslet innbyggerforslag.
Etter valget er det fritt fram for innbyggerinitiativ om samme sak så lenge ikke det nye
kommunestyret har hatt den til behandling. Avgjørende er her når forslaget «fremmes» –
altså leveres inn; før eller etter det nye kommunestyret er valgt og har konstituert seg.
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Partigrupper er ikke kommunale organer
Kommunal Rapport 25.03.2019

Saksbehandling i partiene er et internt anliggende for partiet selv, skriver professor Jan
Fridthjof Bernt.
Kommunelovens bestemmelser om møter gjelder ikke for partigruppenes møter.
SPØRSMÅL: I en kommune gis det tilskudd til partigruppene i kommunestyret etter satser
fastsatt av kommunestyret. Et av partiene har bestemt at dette tilskuddet i sin helhet skal gis
som godtgjøring til gruppelederen. Dette skjedde helt formløst i et gruppemøte, uten
forutgående innkalling eller sakliste. Det ble ikke skrevet noe referat eller møtebok fra møtet.
Et medlem fra et annet parti ber om at kontrollutvalget vurderer om dette er tilstrekkelig
grunnlag for at kommunen kan foreta utbetaling av denne godtgjøringen til gruppeledere, idet
hun etterlyste dokumentasjon av vedtaket i partigruppen i form av protokoll fra møtet. Kan
eller må kommunen stille krav om dette?
SVAR: Partigruppene er ikke kommunale organer, og bestemmelsene i kommuneloven om
møter i folkevalgte organer gjelder ikke her. Spørsmålet om hvilke krav man kan stille til
saksbehandlingen i en sak som dette, blir dermed et internt anliggende for partiet. For
kommunen er spørsmålet bare hvem som har myndighet til å treffe beslutninger av denne
typen og hva slags dokumentasjon som må kreves for det som er vedtatt.
Utgangspunktet må her være at hvis ikke annet er fastsatt, enten i kommunens reglement
eller i partiets vedtekter, må partigruppen selv treffe vedtak om bruk av den støtten den
mottar fra kommunen. Det er ikke noen særlige formkrav til hvordan slikt vedtak skal treffe.
Er det uenighet om det foreligger et gyldig vedtak, eller om innholdet av dette, må dette
avklares i nytt gruppemøte.
For kommunen er spørsmålet hva som kreves av dokumentasjon for hva som er vedtatt. Jeg
vil mene at det her er tilstrekkelig med et brev fra den som har myndighet til å opptre på
gruppens vegne. Det er i utgangspunktet gruppeleder, men hvis saken gjelder ham spesielt,
bør det også kreves medunderskrift fra gruppesekretær eller nestleder, eller om slik ikke er
utpekt, et annet medlem.
Noen krav ut over dette til hvordan vedtak er truffet og dokumentert tror jeg ikke kommunen
kan stille.
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Var det lov å nekte folkevalgt innsyn i konsulentrapport?
Kommunal Rapport 18.03 2019

Et kommunestyremedlem ba om innsyn i en konsulentrapport, men fikk avslag selv om
kommunestyret skulle få den utdelt i et senere møte. Er det lov?
Det bakenforliggende hensyn for å holde konsulentrapporten tilbake var etter alt å dømme et
ønske om at administrasjonen skulle ha mulighet for å legge sin egen saksfremstilling og
sine egne vurderinger inn i saken før debatten tok til. Men dette er ikke et hensyn som kan
brukes til å unndra denne rapporten fra innsyn, mener professor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: En kommune har innhentet en konsulentrapport om drift og organisering
sykehjem og hjembaserte tjenester i kommunen. Rapporten inneholder eksterne og faglige
vurderinger av dagens sykehjem- og hjemmebaserte tjenester, og innspill om hvordan
kommunen kan organisere og jobbe med særlig eldreomsorgen og andre deler av
helsesektoren framover.
Rapporten skal behandles i kommunestyremøte, men ble ikke journalført da kommunen fikk
den, eller sendt ut sammen med sakspapirene til møtet. Et medlem av kommunestyret ber
om innsyn i rapporten før møtet, men dette blir avslått, idet vises til at den i vil bli delt ut til
kommunestyrets medlemmer i forkant av møtet.
Som begrunnelse for avslaget fremholder kommuneadvokaten blant annet:
«Rapporten inneholder eksterne og faglige vurderinger av dagens sykehjem- og
hjemmebaserte tjenester i kommunen. Den inneholder videre innspill på hvordan vi kan
organisere og jobbe med særlig eldreomsorgen og andre deler av helsesektoren framover.
Rapporten er et internt dokument for administrasjonen og bestilt av rådmannen.» Og føyer
kommuneadvokaten til: «Siden rapporten er bestilt av rådmannen, er det naturlig at
administrasjonen behandler saken internt først.»
Er det lovlig?
SVAR: I offentleglova § 15 andre avsnitt har vi en bestemmelse om adgang til å nekte innsyn
i «dokument som inneheld råd om og vurderingar av korleis eit organ bør stille seg i ei sak,
og som organet har innhenta til bruk for den interne saksførebuinga si.» Denne
bestemmelsen gir imidlertid ikke rett til å nekte innsyn i et dokument i sin helhet, bare i «delar
… som inneheld råd om og vurderingar av korleis eit organ bør stille seg i ei sak», og bare
«når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg ivaretaking av det offentlege sine interesser i
saka».
Det betyr at denne bestemmelsen bare tillater sladding av de delene av dokumentet som
karakter av råd til kommunen om hva den bør gjøre, ikke f.eks. beskrivelser av faktiske
forhold eller prognoser om fremtidig behov.
«Faglige vurderinger av dagens sykehjem- og hjemmebaserte tjenester i kommunen» er klart
nok utsagn om faktiske forhold, og kan derfor ikke unntas fra innsyn etter denne
bestemmelsen. Jeg vil også tro at det samme gjelder «innspill på hvordan vi kan organisere
og jobbe med særlig eldreomsorgen og andre deler av helsesektoren framover». Dette
fremtrer som beskrivelse av mulige handlingsalternativer - hva man kan gjøre - og er da ikke
«råd om og vurderingar av korleis eit organ bør stille seg». Det er jo i siste hånd et politisk
eller forvaltningsmessig spørsmål, der avgjørelsen vil måtte bygge også på en rekke
vurderinger og hensyn – både politisk, administrativ og økonomisk prioritering - som det ikke
er konsulentfirmaets oppgave å gi råd om. Synspunktene i utredningen er bare premisser for
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de vurderingene kommunen skal foreta; faglige vurderinger som i neste omgang må prøves
mot andre typer hensyn som det ikke er konsulentfirmaets oppgave å mene noe om.
På denne bakgrunn vil jeg tro at denne rapporten ikke inneholder opplysninger som er av en
slik karakter at de unntas fra offentlig innsyn etter bestemmelsen i offl. § 15.
I alle fall er det etter min mening rimelig klart at ikke noe av det som står her, «er påkravd» å
hemmeligholde «av omsyn til ei forsvarleg ivaretaking av det offentlege sine interesser i
saka». Dette ser vi også av at dokumentet blir frigitt i sin helhet når det legges fram i åpent
kommunestyremøte.
Og selv om det skulle stå noe her som kan sladdes, er det vanskelig å tro at hele
dokumentet kan unntas fra innsyn etter bestemmelsen i offl. § 12, fordi «dei unnatekne
opplysningane utgjer den vesentlegaste delen av dokumentet», eller det som da gjenstår «vil
gi eit klart misvisande inntrykk av innhaldet». Det vil i så fall være en ganske sterk
karakteristikk av konsulentfirmaets arbeid med saken.
Av samme grunn er også helt klart at det ikke ville være adgang til fastsette utsatt innsyn
etter offl. § 5 fram til kommunestyremøtet. Vilkårene for dette er svært strenge; det kan bare
gjøres «såframt det er grunn til å tru at dei dokumenta som ligg føre, gir eit direkte
misvisande bilete av saka, og … innsyn derfor kan skade klare samfunnsmessige eller
private interesser». Det er ingenting som tyder på at denne konsulentrapporten hadde slike
mangler. Det bakenforliggende hensyn for å holde den tilbake var etter alt å dømme et ønske
om at administrasjonen skulle ha mulighet for å legge sin egen saksfremstilling og sine egne
vurderinger inn i saken før debatten tok til. Men dette er ikke et hensyn som kan brukes til å
unndra denne rapporten fra innsyn.
Rapporten skulle vært journalført da kommunen mottok den, se offl. § 10som viser til
«reglane i arkivlova» om dette, det vil i praksis si arkivforskrifta § 9 om plikt til å registrere
alle inngående og utgående saksdokumenter. Brudd på journalføringsplikten er straffbart,
se arkivlova § 22.
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Kan kommunen selge skole med forbehold?
Kommunal Rapport 8.4 2019 10:35

Departementet skal høre på kommunens synspunkter før en avgjørelse om
skolegodkjenning tas, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Kan en kommune vedta at nedlagte skolebygg som selges, ikke skal
kunne brukes til privatskole?
Svar: Jeg er ikke kjent med at dette er reist som en juridisk problemstilling tidligere,
og svaret på spørsmålet om kommunen kan bruke sin eierinteresse på denne måten,
er vel ikke helt opplagt. Utgangspunktet er etter friskolelova § 2–1er imidlertid at når
departementet skal ta stilling til om det vil godkjenne etableringen av en privatskole,
slik at denne får krav på statstilskudd, skal det nekte slik godkjenning dersom
«etableringa vil medføre negative konsekvensar for det offentlege skoletilbodet, eller
andre særlege grunnar tilseier at skolen ikkje bør godkjennast.» Kommunen skal bli
hørt før slik godkjenning gis, og kan påklage vedtaket. Kommunens vurdering av hva
en slik etablering kan bety for det lokale offentlige skoletilbudet er svært viktig, og
jeg vil ut fra dette mene at kommunen må kunne gjøre et slikt vedtak for å ivareta
egen skolestruktur.
SPØRSMÅL: Er det noe juridisk hinder for at en kommune innfører fritt skolevalg i
grunnskolen som prinsipp?
Svar: – I opplæringslova § 8 fastslås som alminnelig regel at grunnskoleelevene har
«rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei
soknar til». Etter søknad kan en elev tas inn på en annen skole enn den hun hører til,
men dette må da ikke gå ut over andre elever som bor skolekretsen og ønsker å gå
på denne skolen.
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2019

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/94 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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Saknr
19/19

Forslag til møteplan for 2. halvår 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2019

Saknr
20/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/122 - 22
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2019:
August September Oktober November Desember
Kontrollutvalget
23.
18.
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg
nødvendig.
Saksutredning
For å kunne planlegge å gjennomføre kontroll- og tilsynsarbeidet på en best mulig måte er
det nødvendig å fastsette en møteplan for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets møter vil
fungere som milepæler, både for gjennomføring og presentasjon av revisjonsarbeid for
kontrollutvalget, og for oppgaver som er sterkere knyttet til kontrollutvalgets egen virksomhet.
Kontrollutvalget kan i tilknytning til saken diskutere tema for de enkelte møter, dersom det er
ønskelig. Sekretariatet har ut fra erfaringer fra tidligere år, samt lovpålagte oppgaver, lagt inn
noen foreløpige stikkord.
I budsjettet for 2019 har kontrollutvalget budsjettert med å gjennomføre 5 møter i 2019, og
det er naturlig å avvikle 3 på våren og 2 på høsten.
Kontrollutvalget måtte flytte mai-møtet sitt til 4. juni pga. at kommunens regnskap og
årsberetning ikke var levert revisor rettidig.
Kontrollutvalgets møteplan bør tilpasses møteplanen for kommunestyret. Møteplan for
kommunestyret og formannskap vil ikke bli vedtatt før 19. juni 2019, men det er antydet at
formannskapets første møte etter sommeren kan bli 20. august og at kommunestyret skal ha
sitt første møte etter sommeren i begynnelsen av september.
Utvalget kan løpende gjennom året, vurdere om det er behov for endringer.
Med bakgrunn i forventninger om saker så langt så kan følgende møteplan antydes for 2.
halvår 2019:
August September Oktober November Desember
Kommunestyret
*
Formannskapet
Kontrollutvalget

20*
23.

18.

* ikke vedtatt enda, kun forslag

23. september 2019
Viktige saker i september er utarbeidelse av rapport for kontrollutvalgets arbeid i
valgperioden 2015-2019 som skal legges frem for kommunestyret i Snillfjord kommune, samt
for det nye kommunestyret i Orkland kommune.
18. november 2019
Dette vil være det aller siste møtet i kontrollutvalget i Snillfjord kommune.
I november vil revisor orientere om den finansielle revisjonen for regnskapsåret 2019. Videre
vil oppfølging og avslutning av saker stå på agendaen.
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Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget avvikler 2 møter 2. halvår 2019.
Forslag til møteplan fremgår av kontrollutvalgssekretariatets innstilling.
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Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Snillfjord kommune

Møtedato
04.06.2019

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/94 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 04.06.2019, godkjennes.
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Saknr
21/19

