Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Agdenes kommune
Arkivsak:

19/151

Møtedato/tid:

11.06.2019 Kl 09:00

Møtested:

Rådhuset, Formannskapssalen

Møtedeltakere:
Kjell Inge Selbekk, leder
Kåre Lian Svanem, nestleder
Ann Mari Talsnes
Kristian Fremstad
Merete Kalland
Forfall:
Andre møtende:
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

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

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Eva J. Bekkavik på telefon 468 51 950, eller e-post: eva.bekkavik@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim, 04.06.2019

Kjell Inge Selbekk (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver
Konsek Trøndelag
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Undersøkelse om avvik på medikamenthåndtering
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
11.06.2019

Saknr
18/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 216, TI - &58
Arkivsaknr
19/117 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Undersøkelse om avvik
Oppdragsbekreftelse
Oppdragsbekreftelse
Saksutredning
Kontrollutvalget i Agdenes kommune har fått orienteringer fra rådmannen om
avvikshåndtering på utvalgets møte 14.03.2017 (sak 1/17) og 30.04.2019 (sak 10/19).
Under begge orienteringer så kom det frem at pleie- og omsorg har størst omfang av meldte
avvik.
I forvaltningsrevisjonsrapport Tjeneste for funksjonshemmede (2018) fastslår revisor at det er
foruroligende mange avvik som gjelder medisinhåndtering (48 avvik i 2017).
Etter rådmannens orientering på møte 30. april 2019 fattet kontrollutvalget følgende vedtak:
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å høre med revisjonen om de har kapasitet til å
foreta en undersøkelse om årsak til avvik på medikamenthåndtering, samt tiltak som
blir gjort for å forhindre gjentakelse.
Kontrollutvalgets sekretariat sendte en forespørsel til Revisjon Midt-Norge SA 29.05.2019.
Revisjon Midt-Norge SA har i brev av 29.05.2019 sagt ja til oppdraget.
Oppdragsansvarlig revisor vil være tilgjengelig på telefon under kontrollutvalgets behandling
av saken i tilfellet utvalget har spørsmål til revisor.
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Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 15/161-20
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 29.05.2019

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 STEINKJER

Forespørsel om gjennomføring av undersøkelse av avvik
medikamenthåndtering
Kontrollutvalget i Agdenes kommune har fått orienteringer fra rådmannen om
avvikshåndtering på utvalgets møte 14.03.2017 (sak 1/17) og 30.04.2019 (sak 10/19).
Under begge orienteringer så kom det frem at pleie- og omsorg har størst omfang av meldte
avvik.
I forvaltningsrevisjonsrapport Tjeneste for funksjonshemmede (2018) fastslår revisor at det er
foruroligende mange avvik som gjelder medisinhåndtering (48 avvik i 2017).
Etter rådmannens orientering på møte 30. april 2019 fattet kontrollutvalget følgende vedtak:
Kontrollutvalget ber sekretariatet om å høre med revisjonen om de har kapasitet til å
foreta en undersøkelse om årsak til avvik på medikamenthåndtering, samt tiltak som
blir gjort for å forhindre gjentakelse.

Kontrollutvalget i Agdenes kommune har pr. i dag ikke brukt av sine budsjetterte
forvaltningsrevisjonstimer for inneværende år.
Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 10/2019, ber vi herved om at
Revisjon Midt-Norge SA gir en tilbakemelding innen 3. juni 2019 på om det er mulig å få
gjennomført en undersøkelse slik utvalget ønsker.
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

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Tor Arne Stubbe <tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no>
29. mai 2019 15:46
Eva J Bekkavik
SV: Agdenes kommune !
190529_Oppdragsbekreftelse.pdf

Viktighet:

Høy

Vedlagt oppdragsbekreftelse.
Det er usikkert hvorvidt vi har anledning til å stille i førstkommende møte. Ber om at eventuelle innspill
fra utvalget formidles til undertegnede.
Med vennlig hilsen
Tor Arne Stubbe

Fagleder forvaltningsrevisjon
M +47 98608070 | Skype for business <sip:tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no>

Revisjon Midt-Norge SA, Postboks 2565, 7735 Steinkjer
W www.revisjonmidtnorge.no <http://www.revisjonmidtnorge.no/> | M +47 907 30 300
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Bidrar til forbedring

Tor Arne Stubbe

Revisjon Midt-Norge SA
Postboks 2565
7735 Steinkjer

Dato og referanse:

Besøksadresse:

Kontaktperson:

Konsek Trøndelag IKS
v/Eva Bekkavik

29.05.19 TAS

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

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

Brevet er sendt elektronisk til post@konsek.no

FORESPØRSEL OM GJENNOMFØRING AV UNDERSØKELSE – AGDENES KOMMUNE
Vi viser til brev av 29.05.19 der kontrollutvalget i Agdenes kommune henvender seg angående et
ønske om å gjennomføre en undersøkelse vedr avvik i kommunens legemiddelhåndtering. Revisor har
vurdert forespørselen og vil imøtekomme kontrollutvalgets ønske om gjennomføring av en
undersøkelse.
Vi bekrefter med dette at vi gjennomfører oppdraget innenfor rammen av kontrollutvalgets vedtak.
Undertegnede vil være oppdragsansvarlig for undersøkelsen, og kontaktperson i det videre arbeidet.

Med vennlig hilsen

Tor Arne Stubbe /s/
Fagleder forvaltningsrevisjon

Direkte  98608070 eller  tor-arne.stubbe@revisjonmidtnorge.no
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Tilsynsrapport forvaltningskontroll på landbruksområdet
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
11.06.2019

Saknr
19/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &58
Arkivsaknr
16/162 - 9
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar Fylkesmannens tilsynsrapport om forvaltningskontroll på landbruket til
orientering.
Kontrollutvalget ber sekretariatet om at saken legges frem for kontrollutvalget på nytt når
Fylkesmannen gir melding om at tilsynet er avsluttet
Vedlegg
Oversendelse av endelig rapport etter forvaltningskontroll på landbruksområdet 2019
Rapport etter forvaltningskontroll på landbruksområdet 2019
Saksutredning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker samordning av tilsynsarbeidet mellom
blant annet fylkesmannen og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette er det naturlig å
gjøre bruk av tilsynsrapportene som tilsynsmyndighetene utarbeider etter tilsyn i
kommunene. Det samme gjelder for egenvurderinger som tilsynsmyndighetene ber
kommunene om å gjøre.
Fylkesmannen skal kontrollere om kommunen har etablert systemer og rutiner som sikrer at
tilskuddsordningen forvaltes i samsvar med gjeldende landbrukspolitikk, og i samsvar med
gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.
Målet med kontrollen er å ivareta at midlene over jordbruksavtalen brukes til det formålet de
er tiltenkt. Kontrollen skal også ivareta rettsikkerheten til søker.
Kontrollen ble gjennomført i perioden mars – mai 2019.
Det ble konstatert 4 avvik og 3 merknader etter tilsynet. Noen går på forståelse av
regelverk og noen går på hvordan praksis har utviklet seg over tid, se vedlagt tilsynsrapport
for informasjon om avvik og merknader.
Avvik er mangel på oppfyllelse av krav til forvaltningen av ordningen som er fastsatt i eller i
henhold til
• reglement for økonomistyring i staten
• styrende dokumenter
• regelverket og/eller retningslinjer for ordningen
Merknad er forhold som ikke strider med krav, men der fylkesmannen finner grunn til å peke
på behov for forbedringer
Fylkesmannen har bedt om en redegjørelse fra Agdenes kommune innen 18. juni 2019 for
de tiltak som er satt i verk for å rette opp registrerte avvik. De ber også om at merknadene
kommenteres.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt tilsynsrapport for utfyllende informasjon om
tilsynet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget gjennomgår fylkesmannens
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tilsynsrapport og legger denne til grunn som en del av sin rutinemessige oppfølging av
virksomheten i Agdenes kommune.
Sekretariatet vil legge frem saken for kontrollutvalget på nytt når Fylkesmannen gir melding
om at tilsynet er avsluttet.
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Agdenes kommune

Vår dato:

Vår ref:

15.05.2019

2019/3568

Deres dato:

Deres ref:

10.04.2019

19/232

Saksbehandler, innvalgstelefon

Odd Lutnæs Sakshaug, 74 16 80 87

7316 LENSVIK

Oversendelse av endelig rapport etter forvaltningskontroll på
landbruksområdet 2019 - Agdenes kommune
Vedlagte rapport er utformet med bakgrunn i Fylkesmannens observasjoner under kontroll i
Agdenes kommune.
Kontrollen ble gjennomført i perioden mars – mai 2019 etter varsel av 6. mars 2019.
Fylkesmannens funn er sortert i avvik og merknader. Som det framgår av rapporten ble det
registrert 4 avvik og 3 merknader.

Lukking av avvik

Vi ber om en redegjørelse innen 18. juni 2019 for de tiltak som er satt i verk for å rette opp
registrerte avvik. Det bes om at også merknadene vi har registrert kommenteres.

Med hilsen
Anstein Lyngstad (e.f.)
Seksjonsleder
Landbruksavdelingen

Odd Lutnæs Sakshaug
seniorrådgiver
Landbruksavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Vedlegg
1 5 ENDELIG RAPPORT

Kopi til:
Konsek Trøndelag IKS Fylkets Hus, Seilmakergata 2

E-postadresse:
fmtlpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer

7725

STEINKJER

Besøksadresse:
Strandveien 38, Steinkjer
Prinsens gt. 1, Trondheim
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Telefon: 74 16 80 00
www.fylkesmannen.no/tl
Org.nr. 974 764 350

Side: 2/2
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Rapport etter forvaltningskontroll
Kontrollert kommune:

Agdenes kommune

Dato rapport:

15. mai 2019

Kontroll avholdt i perioden:

Mars – mai 2019

Kontrolleder:

Odd Lutnæs Sakshaug

Gjennomført av:

Eva Dybwad Alstad
Anne Grete Rostad

Kontaktperson i kommunen:

Bertil Meland – kommunalsjef næring og drift

Kontrollert ordning:

Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

1

Sammendrag

Denne rapporten er skrevet med bakgrunn i Fylkesmannen sin foreløpige rapport datert 9.
april 2019 og Agdenes kommune sin tilbakemelding datert 10. april 2019. Rapporten
beskriver de funn (avvik og merknader) som ble avdekket. I Agdenes kommune ble det
konstatert 4 avvik og 3 merknader.
2

Generelt om kommunen

Administrasjonen i Agdenes kommune er organisert i tre områder: Oppvekst/kultur,
Helse/forebygging og Næring/drift, og landbruk ligger under sistnevnte. Da kontrollen ble
startet opp besto landbruksforvaltningen i Agdenes av Knut T. Bolsø og Bertil Meland.
I e-post 8. mars 2019 orienterte kommunen om at landbruksforvaltningen i Agdenes
kommune er i endring. Saksbehandler for blant annet SMIL-sakene sluttet i sin stilling fra 1.
april 2019 og på grunn av kommunereformen og etableringen av Orkland kommune vil
Agdenes kommune opphøre å eksistere den 31. desember 2019. Oppgavene i kommunens
landbruksforvaltning vil bli lagt til Orkla Landbruk i Meldal f.o.m. 2020. Kommunalsjef næring
og drift får andre arbeidsoppgaver enn landbruk i den nye Orkland kommune. Denne
rapporten tar opp tidligere saker og påvirkes ikke direkte av disse endringene, men
oppfølgingen av rapporten påvirkes av dette.
I årene 2016-2018 har kommunen fattet vedtak i SMIL-saker med samlet beløp på kroner
424 310.Tilskuddsordning
Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

E-post: fmstpostmottak@fylkesmannen.no
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Antall
enkeltvedtak
10

Internett: www.fylkesmannen.no/st

Beløp - kr
424 310

Organisasjonsnummer: 974764350

2

3

Hjemmel for kontrollen

Hjemmel for kontroll er Reglement for økonomistyring i staten § 15:
«Overordnede virksomheter skal ivareta kontroll med at underliggende virksomheter og
enheter utenom statsforvaltningen som utøver forvaltningsmyndighet, utfører sine oppgaver
på forsvarlig måte og i henhold til § 14».
§ 14 inneholder bestemmelser for internkontroll.
Kontrolloppgavene er delegert til Fylkesmannen i Virksomhets- og økonomiinstruksen punkt
5.1.6 og 5.1.10.
Fylkesmannen skal kontrollere om kommunen har etablert systemer og rutiner som sikrer at
tilskuddsordningen forvaltes i samsvar med gjeldende landbrukspolitikk, og i samsvar med
gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.
4

Grunnlag for kontrollen

Fylkesmennene er gjennom vår Virksomhets- og økonomiinstruks og vårt Tildelingsbrev
bedt om å vektlegge kontroll for å sikre kvalitetsmessig god tilskuddsforvaltning. Utvelgelsen
av kontrollobjekter er risikobasert. Samtidig står det i tildelingsbrevet at vi bør ha
forvaltningskontroll i 20 % av kommunene hvert år og at vi skal ha 100 % oppfølging av
avvik.
Målet med kontrollen er å ivareta at midlene over jordbruksavtalen brukes til det formålet de
er tiltenkt. Kontrollen skal også ivareta rettsikkerheten til søker.
5

Gjennomføring av kontrollen

Varsel om kontroll ble gitt i brev av 6. mars 2019, der det ble varslet at det ville bli
gjennomført en forvaltningskontroll av ordningen «Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket
(SMIL)».
Agdenes kommune har sendt over samtlige 10 SMIL- saker de har behandlet i perioden
2016-2018. Det er disse sakene som danner grunnlaget for denne kontrollen. Foreløpig
rapport ble oversendt kommunen 9. april 2019, og kommunen oversendte sine
tilbakemeldinger i brev datert 10. april 2019.
6

Kontrollområder

Denne dokumentkontrollen har fokus på kommunens forståelse av regelverket, med spesielt
hensyn til oppfølging av krav til plan og utforming av vedtak. Dette innebærer at kontrollen
ikke går inn på alle sider ved de omsøkte tiltak.
Følgende tema ble tatt opp uten at det ble registret funn:
• I alle gjennomgåtte SMIL-saker er det gjort fratrekk for moms. Dette er i samsvar
med kravet i rundskrivet pkt. 6.2. Dersom tilskuddsmottaker ikke har fradragsrett for
inngående merverdiavgift, kan merverdiavgift inngå i kostnadsoverslaget.
• I alle avsluttete SMIL-saker er det lagt ved rapport fra befaring og regnskap.

Tabellen under gir en oversikt over de avvik og merknader som ble avdekket
under kontrollen:
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Avvik er mangel på oppfyllelse av krav til forvaltningen av ordningen som er fastsatt i eller i
henhold til
• reglement for økonomistyring i staten
• styrende dokumenter
• regelverket og/eller retningslinjer for ordningen
Merknad er forhold som ikke strider med krav, men der fylkesmannen finner grunn til å peke
på behov for forbedringer
I tabellen er det vist til sak 1, 2 osv. Dette er identifikasjon av saker som er gjennomgått.
Nummerering er opplyst slik at kommunen kan finne tilbake til de konkrete sakene.
Ordning – Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Der annet ikke er nevnt er det forskrift om tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (FOR-200402-04-488), det her er henvist til.
Avvik 1

Kommunen har behandlet ufullstendig søknader
I sju saker er ufullstendig søknad behandlet. Det foreligger ingen vedlagt plan som
beskriver tiltaket i sakene 1,2,3,4,6,8,9.

Regelverk

§ 6.Søknad og dokumentasjon
…. Foretaket skal vedlegge en plan der miljøtiltaket beskrives og kartfestes, og
der det redegjøres for målene med prosjektet eller tiltaket.
Rundskriv 2017-13 og 2015-17
Pkt. 8.1 Administrasjon
Kommunen har ansvar for at saken er så godt opplyst som mulig når vedtak fattes
jf. forvaltningsloven § 17 første ledd.

Frist for å
lukke avviket
Kommentar

Omgående. Avviket kan lukkes med endring av praksis framover
Kravet til at plan skal vedlegges søknad kom i 2015. Det er ikke tilstrekkelig å
skrive inn i søknadsskjema noen linjer om hva som skal gjøres.
Fra og med 2019 skal plan legges inn i det elektroniske systemet Agros i
forbindelse med søknad.

Avvik 2

Kommunen har innvilget SMIL-tilskudd til tiltak som er utenfor ordningen.
I 8 ulike saker er det gitt tilskudd til tiltak som er utenfor ordningen.

Regelverk

§ 1.Formål
Formålet med tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket er å fremme natur- og
kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra
jordbruket, utover det som kan forventes gjennom vanlig jordbruksdrift.

Frist for å
lukke avviket
Kommentar

Omgående. Avviket kan lukkes med endring av praksis framover
Sak 1, 2 og 3 skulle vært avslått, disse er utenfor ordningen:
Sak 1 gjelder fagdag til opplæring. Dette må finansieres over andre ordninger enn
SMIL.
Sak 2 og 3 som omhandler luftegård. Dette er et lovpålagt tiltak og derfor ikke
innafor ordningen (jfr. rundskriv 5.2.4.)
I sak 4 og 5 skal arealet opparbeides etter definisjonen overflatedyrka mark da det
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skal fjernes stubb og man skal jevne til arealet slik at det kan beitepusses. Dette
skulle vært omsøkt nydyrking, og gjort til selvkost. Her ivaretas ikke preget til
gammel kulturmark. I tillegg skal det gjødsles opp. Krav til gammel kulturmark er at
arealet ikke skal gjødsles. Spredning av husdyrgjødsel på slike arealer krever
spesiell godkjenning.
I sak 6,7 og 8 er det gitt tilskudd til inngjerding av store deler fulldyrka areal, dette
er ikke en del av gammel kulturmark, og denne delen av inngjerdingen må
selvfinansieres.
SMIL-tilskudd til gammel kulturmark gis til arealer som tidligere har vært, og
fremdeles har rester av å være gammel kulturmark. Dette krever rydding og
gjerding for å opprettholde de verdiene som det er ønskelig å ivareta. I sak 6 og 9
framgår det av søknad at det kun er inngjerding som er tiltaket.

Avvik 3

Kommunen har foretatt sluttutbetaling, uten at det foreligger nødvendig
dokumentasjon.
Vilkår gitt av kommunen i vedtaksbrevet krever at timeliste skal legges ved. Dette
foreligger ikke i sakene som er gått til utbetaling (sak 1,2,3,6, og 10). For de
samme sakene mangler skriftlig anmodning om utbetaling.
I sak 3 er det i tillegg ikke mulig å forstå hvilken timesats for eget arbeid
kommunen har lagt til grunn for beregning av tilskudd til utbetaling.

Regelverk

§ 6. Dokumentasjon
Når prosjektet eller tiltaket er gjennomført, skal det sendes inn dokumentasjon på
at det er gjennomført i henhold til vilkår gitt i vedtaksbrev
§ 7.Utbetaling
Innvilget tilskudd utbetales etter skriftlig anmodning fra tilskuddsmottaker og når
prosjektet eller tiltaket har fått godkjent sluttregnskapet

Frist for å
lukke avviket
Kommentar

Omgående. Avviket kan lukkes med endring av praksis framover
Kommunen krever at timeliste skal legges ved, men vi finner ingen timeliste i
sakene, annet enn en sum for egeninnsats i regnskapssammendraget. Dette er
ikke godt nok grunnlag som timeliste.
Det foreligger ikke skriftlig anmodning om utbetaling av tilskudd kun bilag.
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Avvik 4

Mangler ved kommunens vurdering av søknad og begrunnelse for vedtak
I 4 saker er det mangler ved kommunens begrunnelse for vedtak:
I sak 4 og 5 har kommunen argumentert for tilskudd på grunn av mer beitebehov
og rovdyrproblematikk. Dette er utenforliggende årsaker som ikke svarer til
formålet med ordningen. Begrunnelse ut i fra formålet med ordningen mangler.
I sak 6 ser det ut til å mangle utfylling i skjema fra kommunens side. Det som
mangler er at kommunen ikke har fylt ut felt 8 i søknadsskjema. Innvilget beløp
fremgår heller ikke av vedtaket.
I sak 7 er det vanskelig å forstå hva det gis tilskudd til. Kommunen har godkjent et
redusert kostnadsoverslag uten å ha forklart hva som er godkjent.

Regelverk

§ 1 Formål
Forvaltningslovens § 24 og § 25 – når enkeltvedtak skal grunngis og
begrunnelsens innhold

Frist for å
lukke avviket
Kommentar

Omgående. Avviket kan lukkes med endring av praksis framover

Merknad 1

Kommunen har ikke lagt kostnadsoverslag til grunn for saksbehandlingen
Gjelder sakene: 4, 5, 8, og 9 brukes veiledende dekar og metersatser framfor et
reelt kostnadsoverslag. Fylkesmannen viser til forskriftens § 5: «tilskudd innvilges
på grunnlag av godkjente kostnadsoverslag for gjennomføring av tiltaket».

Merknad 2

Kommunens vedtaksbrev innehar ikke vilkår til utførelsen av tiltaket
I forskrifta står det i § 3 at «det kan settes vilkår for innvilgning av tilskudd til det
enkelte prosjekt og tiltak».

Felles for disse omtalte sakene er at det er mangler ved kommunens vurderinger
og begrunnelser for vedtak.

Kommunen har satt en del vilkår i sine vedtaksbrev, men ikke vilkår som sier noe
om skjøtsel. Fylkesmannen anbefaler at i saker som gjelder gammel kulturmark,
bør kommunen sette vilkår om at det ikke bør gjødsles og sprøytes i en nærmere
angitt periode.
I sak 10 mangler krav til opprettholdelse av kantvegetasjon i forbindelse med
rydding av gammelt beite. I den typen saker anbefaler vi kommunen å sette vilkår
om skjøtsel av kant og ikke snauhogst.
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Merknad 3

Vurderinger etter bestemmelser i naturmangfoldsloven og mht sensitive
arter
Kommunen har vurdert alle sakene som omfatter tiltak på gammel kulturmark i
forhold til miljøprinsippene i naturmangfoldsloven (§ 8-12).
I sak 8 og 9 er kunnskapsgrunnlaget (§ 8) vurdert etter utsjekk av
artsdatabankens artskart, gårdskart, naturbase og kommunens viltkart. Dette er
bra, men fylkesmannen vil anmerke at sensitive artsdata ikke fremkommer i
disse databasene.
Sensitive artsdata er et samlebegrep på en database for et utvalg med
sensitive arter av fugler, pattedyr og lav hvor stedfestet info om artens
hekkeområde, voksested eller yngleområdet er skjermet for innsyn.
Sensitive artsdata er nå samlet i en innsynsløsning hos Miljødirektoratet. Selv
om informasjon om sensitive arter ikke er åpent tilgjengelig, er det mulig for
offentlig forvaltning, entreprenører/utbyggere, konsulentvirksomheter og andre
med legitime behov å få tilgang til relevante data for det aktuelle område eller
prosjekt man er ansvarlig for. Fylkesmannen har myndighet til å gi tilgang til
innsynsløsningen ved passordbeskyttelse og rettighetsstyring.
Vi anbefaler at kommunen ber om mulighet for slik innsyn sånn at sensitive
artsdata kan tas i bruk ved vurdering av ulike SMIL-tiltak etter
naturmangfoldlovens bestemmelser.

7 Avsluttende kommentarer
Det er avdekket flere avvik i denne dokumentkontrollen. Noen går på forståelse av
regelverk og noen går på hvordan praksis har utviklet seg over tid. I og med at
Agdenes kommune er i en brytningstid med tanke på etablering av ny kommune og
endringer på personalsiden, finner Fylkesmannen det hensiktsmessig å oppfordre
nye Orkland kommune til å prioritere å gjøre en felles jobb for å få på plass god
forståelse av regelverket, og rutiner for å håndheve regelverket. Om ønskelig kan
Fylkesmannen bidra i dette arbeidet.
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Fellesnemnda - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
11.06.2019

Saknr
20/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 030, TI - &20
Arkivsaknr
17/40 - 24
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Fellesnemnd Orkland 09.05.2019
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 21.
november 2017 og 5. februar 2018 (fellesmøte kontrollutvalgene i nye Orkland kommune).
På kontrollutvalgets møte 8. mai ga ordfører en skriftlig orientering vedr. fremdriftsplan for
kommunesammenslåingen, informasjon til ansatte og skolestruktur i Orkland.
Rådmannen orienterte om personalsituasjonen i Agdenes (jf. ny stab i Orkland), informasjon
til ansatte, samt skolestruktur i Orkland på utvalgets møte 8. mai 2018 (sak 8/18).
Orientering om rutiner og prosesser, samt status vedr. ansettelser i Orkland kommune ble
gitt på utvalgets møte 13. november 2018 (sak 31/18).
Det er avholdt et informasjonsmøte (i regi av Konsek Trøndelag IKS) for kontrollutvalgene i
Orkland kommunene 15. januar 2019.
Fellesnemnd for Orkland kommune
Møteprotokoll for møtet 09.05.2019 følger med som vedlegg.
Fullstendige sakspapirer: http://www.orkdal.no/eInnsyn/dmb/Details/81#
Neste møte i Fellesnemnda er: 13.06.2019.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Saken legges frem som en orienteringssak til kontrollutvalget.
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Møteprotokoll

Utvalg:

Fellesnemnd Orkland

Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus
09.05.2019
12:00 - 15:30

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Bente Mostue Berdal
Knut Even Wormdal
Torstein Larsen
Lavrans Skuterud
Berit Westrum Johansen
Marit Mjøen
Marie Richter
Jørgen Indergård
Eva Solstad
Finn Martin Hoff
Trude Cathrine Tevik
Gulbrandsen
Oddvar Indergård
Hans Bernhard Meland
Arild Røland
Beate Bonvik
Are Hilstad
Ola Bjørkøy
Vibeke Mehlum
Harald Garberg
Linda Ingstad
Helge Ringli
John Lernes
Nina Astrid Mjør

Funksjon
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

ORK

Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Oddbjørn Bang
MEDL
Anders Krokstad
MEDL
Elisabeth Selås
MEDL
Toril Snildal
MEDL
Olaug Muan
MEDL
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Oddleif Bakås
Linn Annett Brå Østgaard
Stig Kalstad

Møtte for
Anders Krokstad
Elisabeth Selås
Olaug Muan
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Fra administrasjonen møtte:
Navn
Ingvill Kvernmo
Steinar Larsen
Steinar Gaustad
Ingeborg Wolden

Stilling
Prosjektleder
Kommunikasjonsrådgiver
Ass.rådmann
Sekretær

Medlemmene har mottatt skriftlig innkalling datert 02.05.2019. Møtet er kunngjort på kommunenes hjemmesider.
Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Til å underskrive protokollen sammen med leder ble Finn Hoff og Marit Mjøen valgt.
I møtet:
Eva Solstad permisjon fra kl. 13:30 før behandling av sak 19/19.
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Protokollen er opplest og vedtatt i Fellesnemnd Orkland 09.05.2019

---------------------------

--------------------------------

-------------------------------------
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SAKSLISTE
Lukket
behandling

Saksnr

Innhold

Arkivsak

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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OR 8/19 Dag Olav Løseth Orkla Sparebank - temperaturen i byggemarkedet i Orkland
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 09.05.2019
Temperaturen i byggemarkedet v/Dag Olav Løset fra Orkla Sparebank.

OR 9/19 Prosjektstatus v/prosjektleder Ingvill Kvernmo
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 09.05.2019
Prosjektstatus ved prosjektleder Ingvill Kvernmo.

RS 2/19 Årsmøte Orkdal Idrettsråd
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 09.05.2019
Referatsaken ble tatt til orientering.

PS 18/19 Reglement for kommunestyret - Orkland kommune
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 09.05.2019
Torstein Larsen fremmet følgende forslag:
Saken utsettes og sendes tilbake til Arbeidsutvalget for ny gjennomgang og innarbeiding av forslagene som ble
nevnt i møtet.
Avstemming
Torstein Larsens utsettelsesforslag – 23 stemmer og vedtatt.
Arbeidsutvalgets tilråding – 3 stemmer.

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 09.05.2019
Saken utsettes og sendes tilbake til Arbeidsutvalget for ny gjennomgang og innarbeiding av forslagene som ble
nevnt i møtet.

Behandling i Arbeidsutvalg Orkland - 25.04.2019

Avstemming
Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt.
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Tilråding i Arbeidsutvalg Orkland - 25.04.2019
Fellesnemnda anbefaler vedlagte reglement for kommunestyret fremlagt for vedtak i nytt kommunestyre i
Orkland.

Prosjektleders innstilling
Fellesnemnda anbefaler vedlagte reglement for kommunestyret fremlagt for vedtak i nytt kommunestyre i
Orkland.

PS 19/19 Revisjon av bo-og arbeidsmarkedsregioner
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 09.05.2019
Nytt forslag fra AU 09.05.2019:
Fellesnemnda for Orkland ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet sørge for at forutsetningene for
kommunereformen blir videreført slik at det blir mulig å opprettholde ulike soner for arbeidsgiveravgift innen en
kommune.
Statens distriktspolitiske virkemidler, i særlig grad differensiert arbeidsgiveravgift, har som mål å kompensere for
ulemper næringslivet i distriktet har, sammenlignet med næringsaktører i byer og urbane strøk. Ulempene for
distriktsnæringslivet er særlig knyttet til transportkostnader/logistikk, samt tilgang på kompetanse og arbeidskraft.
Dette er forhold som ikke endrer seg ved ny kommunestruktur.
I lys av ny kommunestruktur, med til dels store geografiske kommuner er ikke bo- og arbeidsregioner lenger en
egnet “byggestein” for DA-ordningen. Fellesnemnda for Orkland ber derfor Kommunal- og
moderniseringsdepartementet utarbeide nye kriterier for beregning av soner for differensiert arbeidsgiveravgift og
andre distriktspolitiske virkemidler.
Fellesnemnda i Orkland vil påpeke at den foreslåtte inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner, derigjennom
endring av sonene for DA ordningen, er et klart brudd på forutsetningene for kommunereformen. Dette vil gi
dramatiske konsekvenser for drifta av private bedrifter og kommunen selv. Anslagsvis vil det gi merkostnader i
størrelsesorden 20 mill. kr for næringslivet i distriktet i nye Orkland kommune. For Orkland kommune selv vil
merkostnadene utgjøre ca 24mill. Ekstrakostnaden for næringslivet vil føre til sterk sentralisering og redusere
mulighetene for utvikling i hele den nye kommunen. For Orkland kommune vil forslaget medføre en sterk
reduksjon av tjenestetilbudet. Dette tilsammen er et klart brudd med intensjonene for sammenslåingen til Orkland
kommune.
Hvis forslaget i rapporten om bo- og arbeidsmarkedsregionene opprettholdes så er Fellesnemnda i Orkland redd
for at det nye kommunestyret i Orkland vil se seg nødt til å vurdere en søknad om å oppheve nye Orkland
kommune og gå tilbake til gammel kommunestruktur.
Videre forutsetter fellesnemnda at nye bo- og arbeidsmarkedsregioner blir fastsatt etter hvordan bo- og
arbeidsmarkedet fungerer og ikke på grunnlag av hvilke definisjoner som er lagt til grunn for å beregne nye
regioner.

Avstemming (25 medlemmer)
Arbeidsutvalgets tilråding revidert i møte 09.05.2019 – enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 09.05.2019
Fellesnemnda for Orkland ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet sørge for at forutsetningene for
kommunereformen blir videreført slik at det blir mulig å opprettholde ulike soner for arbeidsgiveravgift innen en
kommune.
Statens distriktspolitiske virkemidler, i særlig grad differensiert arbeidsgiveravgift, har som mål å kompensere for
ulemper næringslivet i distriktet har, sammenlignet med næringsaktører i byer og urbane strøk. Ulempene for
distriktsnæringslivet er særlig knyttet til transportkostnader/logistikk, samt tilgang på kompetanse og arbeidskraft.
Dette er forhold som ikke endrer seg ved ny kommunestruktur.
I lys av ny kommunestruktur, med til dels store geografiske kommuner er ikke bo- og arbeidsregioner lenger en
egnet “byggestein” for DA-ordningen. Fellesnemnda for Orkland ber derfor Kommunal- og
moderniseringsdepartementet utarbeide nye kriterier for beregning av soner for differensiert arbeidsgiveravgift og
andre distriktspolitiske virkemidler.
Fellesnemnda i Orkland vil påpeke at den foreslåtte inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner, derigjennom
endring av sonene for DA ordningen, er et klart brudd på forutsetningene for kommunereformen. Dette vil gi
dramatiske konsekvenser for drifta av private bedrifter og kommunen selv. Anslagsvis vil det gi merkostnader i
størrelsesorden 20 mill. kr for næringslivet i distriktet i nye Orkland kommune. For Orkland kommune selv vil
merkostnadene utgjøre ca 24mill. Ekstrakostnaden for næringslivet vil føre til sterk sentralisering og redusere
mulighetene for utvikling i hele den nye kommunen. For Orkland kommune vil forslaget medføre en sterk
reduksjon av tjenestetilbudet. Dette tilsammen er et klart brudd med intensjonene for sammenslåingen til Orkland
kommune.
Hvis forslaget i rapporten om bo- og arbeidsmarkedsregionene opprettholdes så er Fellesnemnda i Orkland redd
for at det nye kommunestyret i Orkland vil se seg nødt til å vurdere en søknad om å oppheve nye Orkland
kommune og gå tilbake til gammel kommunestruktur.
Videre forutsetter fellesnemnda at nye bo- og arbeidsmarkedsregioner blir fastsatt etter hvordan bo- og
arbeidsmarkedet fungerer og ikke på grunnlag av hvilke definisjoner som er lagt til grunn for å beregne nye
regioner.

Behandling i Arbeidsutvalg Orkland - 25.04.2019
Omforent forslag fra Arbeidsutvalg Orkland.
Fellesnemnda for Orkland ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet sørge for at forutsetningene for
kommunereformen blir videreført slik at det blir mulig å opprettholde ulike soner for arbeidsgiveravgift innen en
kommune.
Statens distriktspolitiske virkemidler, i særlig grad differensiert arbeidsgiveravgift, har som mål å kompensere for
ulemper næringslivet i distriktet har, sammenlignet med næringsaktører i byer og urbane strøk. Ulempene for
distriktsnæringslivet er særlig knyttet til transportkostnader/logistikk, samt tilgang på kompetanse og arbeidskraft.
Dette er forhold som ikke endrer seg ved ny kommunestruktur.
I lys av ny kommunestruktur, med til dels store geografiske kommuner er ikke bo- og arbeidsregioner lenger en
egnet “byggestein” for DA-ordningen. Fellesnemnda for Orkland ber derfor Kommunal- og
moderniseringsdepartementet utarbeide nye kriterier for beregning av soner for differensiert arbeidsgiveravgift og
andre distriktspolitiske virkemidler.
Fellesnemnda i Orkland vil påpeke at den foreslåtte inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner, derigjennom
endring av sonene for DA ordningen, er et klart brudd på forutsetningene for kommunereformen. Dette vil gi
dramatiske konsekvenser for drifta av private bedrifter og kommunen selv. Anslagsvis vil det gi merkostnader i
størrelsesorden 20 mill. kr for næringslivet i distriktet i nye Orkland kommune. For kommunal sektor vil
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merkostnadene også være i tilsvarende størrelsesorden. Dette vil føre til sterk sentralisering, noe som er et klart
brudd med intensjonene for sammenslåingen til Orkland kommune.
Videre forutsetter fellesnemnda at nye bo- og arbeidsmarkedsregioner blir fastsatt etter hvordan bo- og
arbeidsmarkedet fungerer og ikke på grunnlag av hvilke definisjoner som er lagt til grunn for å beregne nye
regioner.
Avstemming
Omforent forslag fra Arbeidsutvalg Orkland – enstemmig vedtatt.

Tilråding i Arbeidsutvalg Orkland - 25.04.2019
Fellesnemnda for Orkland ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet sørge for at forutsetningene for
kommunereformen blir videreført slik at det blir mulig å opprettholde ulike soner for arbeidsgiveravgift innen en
kommune.
Statens distriktspolitiske virkemidler, i særlig grad differensiert arbeidsgiveravgift, har som mål å kompensere for
ulemper næringslivet i distriktet har, sammenlignet med næringsaktører i byer og urbane strøk. Ulempene for
distriktsnæringslivet er særlig knyttet til transportkostnader/logistikk, samt tilgang på kompetanse og arbeidskraft.
Dette er forhold som ikke endrer seg ved ny kommunestruktur.
I lys av ny kommunestruktur, med til dels store geografiske kommuner er ikke bo- og arbeidsregioner lenger en
egnet “byggestein” for DA-ordningen. Fellesnemnda for Orkland ber derfor Kommunal- og
moderniseringsdepartementet utarbeide nye kriterier for beregning av soner for differensiert arbeidsgiveravgift og
andre distriktspolitiske virkemidler.
Fellesnemnda i Orkland vil påpeke at den foreslåtte inndeling i bo- og arbeidsmarkedsregioner, derigjennom
endring av sonene for DA ordningen, er et klart brudd på forutsetningene for kommunereformen. Dette vil gi
dramatiske konsekvenser for drifta av private bedrifter og kommunen selv. Anslagsvis vil det gi merkostnader i
størrelsesorden 20 mill. kr for næringslivet i distriktet i nye Orkland kommune. For kommunal sektor vil
merkostnadene også være i tilsvarende størrelsesorden. Dette vil føre til sterk sentralisering, noe som er et klart
brudd med intensjonene for sammenslåingen til Orkland kommune.
Videre forutsetter fellesnemnda at nye bo- og arbeidsmarkedsregioner blir fastsatt etter hvordan bo- og
arbeidsmarkedet fungerer og ikke på grunnlag av hvilke definisjoner som er lagt til grunn for å beregne nye
regioner.

Prosjektleders innstilling
Fellesnemnda for Orkland ber Kommunal- og moderniseringsdepartementet sørge for at forutsetningene for
kommunereformen blir videreført slik at det blir mulig å opprettholde ulike soner for arbeidsgiveravgift innen en
kommune.
Videre forutsetter fellesnemnda at nye bo- og arbeidsmarkedsregioner blir fastsatt etter hvordan bo- og
arbeidsmarkedet fungerer og ikke på grunnlag av hvilke definisjoner som er lagt til grunn for å beregne nye
regioner.

PS 20/19 Anskaffelsesstrategi
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 09.05.2019

Avstemming (25 medlemmer)
Arbeidsutvalgets tilråding – enstemmig vedtatt.
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Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 09.05.2019
Fellesnemnda vedtar vedlagte strategi for anskaffelser for Orkland kommune.

Behandling i Arbeidsutvalg Orkland - 25.04.2019

Avstemming
Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt.

Tilråding i Arbeidsutvalg Orkland - 25.04.2019
Fellesnemnda vedtar vedlagte strategi for anskaffelser for Orkland kommune.

Prosjektleders innstilling
Fellesnemnda vedtar vedlagte strategi for anskaffelser for Orkland kommune.

PS 21/19 Organisering av miljøarbeidet i Orkland kommune - miljøsertifisering
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 09.05.2019

Avstemming (25 medlemmer)
Arbeidsutvalgets tilråding – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 09.05.2019
Fellesnemnda vedtar at Orkland kommune skal starte prosess for å oppnå å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

Behandling i Arbeidsutvalg Orkland - 25.04.2019

Avstemming
Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt.

Tilråding i Arbeidsutvalg Orkland - 25.04.2019
Fellesnemnda vedtar at Orkland kommune skal starte prosess for å oppnå å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.

Prosjektleders innstilling
Fellesnemnda vedtar at Orkland kommune skal starte prosess for å oppnå å bli sertifisert som Miljøfyrtårn.
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PS 22/19 Valginformasjon - Orkland
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 09.05.2019

Avstemming
Arbeidsutvalgets tilråding – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 09.05.2019
Orkland kommune utarbeider en valgavis som omhandler:
1.Fakta om Kommune- og fylkestingsvalget 2019
2.Fakta om nye Orkland kommune, basert på kommuneplanens samfunnsdel
3.Presentasjon av de politiske listeforslagene. Hvert parti får en nærmere angitt tekstmengde og
bildeplass for å presentere sine politiske budskap.
Valgavisen utarbeides som en 12-siders avis i tabloidformat (papir) og i bladbart PDF-format for
publisering på nett. Papirutgaven produseres og distribueres som såkalt innstikk i avisa Sør-Trøndelag i
fulldistribusjon lørdag 10. august i de fire kommunene. Det skal også produseres video til nettside og
sosiale medier.
Kostnadene til disse tiltakene dekkes av Orkland. Øvrige kostnader knyttet til valggjennomføring 2019
dekkes av de enkelte kommunene.

Behandling i Arbeidsutvalg Orkland - 25.04.2019
Arbeidsutvalget forslag
endre distribusjonsdato til 10. august.
Avstemming
Prosjektleders innstilling med endring av distribusjonsdato – enstemmig vedtatt.

Tilråding i Arbeidsutvalg Orkland - 25.04.2019
Orkland kommune utarbeider en valgavis som omhandler:
1.Fakta om Kommune- og fylkestingsvalget 2019
2.Fakta om nye Orkland kommune, basert på kommuneplanens samfunnsdel
3.Presentasjon av de politiske listeforslagene. Hvert parti får en nærmere angitt tekstmengde og
bildeplass for å presentere sine politiske budskap.
Valgavisen utarbeides som en 12-siders avis i tabloidformat (papir) og i bladbart PDF-format for
publisering på nett. Papirutgaven produseres og distribueres som såkalt innstikk i avisa Sør-Trøndelag i
fulldistribusjon lørdag 10. august i de fire kommunene. Det skal også produseres video til nettside og
sosiale medier.
Kostnadene til disse tiltakene dekkes av Orkland. Øvrige kostnader knyttet til valggjennomføring 2019
dekkes av de enkelte kommunene.
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Prosjektleders innstilling
Orkland kommune utarbeider en valgavis som omhandler:
1. Fakta om Kommune- og fylkestingsvalget 2019
2. Fakta om nye Orkland kommune, basert på kommuneplanens samfunnsdel
3. Presentasjon av de politiske listeforslagene. Hvert parti får en nærmere angitt tekstmengde og
bildeplass for å presentere sine politiske budskap.
Valgavisen utarbeides som en 12-siders avis i tabloidformat (papir) og i bladbart PDF-format for
publisering på nett. Papirutgaven produseres og distribueres som såkalt innstikk i avisa Sør-Trøndelag i
fulldistribusjon torsdag 29. august i de fire kommunene. Det skal også produseres video til nettside og
sosiale medier.
Kostnadene til disse tiltakene dekkes av Orkland. Øvrige kostnader knyttet til valggjennomføring 2019
dekkes av de enkelte kommunene.
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Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
11.06.2019

Saknr
21/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/43 - 26
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 08.05.2019
Formannskapet 22.05.2019
Formannskapet 08.05.2019
Saksutredning
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre
tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift
om kontrollutvalg frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til
behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir
fulgt opp.
I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 27/2013 Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes
kommune, legger kontrollutvalgets sekretariat frem kopi av sakslistene fra møtene i
kommunestyret og formannskapet som er avholdt etter kontrollutvalgets møte 30.04.2019.
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 "Saker for videre
oppfølging".
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Saker for videre oppfølging:
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 24.04.2019 – 04.06.2019, foreslår
kontrollutvalget at følgende saker videreføres til oppfølging:
Kontrollutvalget i Agdenes kommune – saker til oppfølging pr. 04.06.2019:
Sak
KS
22/14

Tittel
Rapport fra selskapskontroll
i Trønderenergi AS

Kommentar
1.

2.

3.
4.

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

Til oppfølging

Følges opp av
nytt
kontrollutvalg

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

Brev sendt
rådmannen
31.03.2016

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

Følges opp
videre.

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

KS
54/16

SelskapskontrollForvaltningsrevisjon av
Hamos Forvaltning IKS

Kontrollutvalgets møte 22.11.2016
Orientering
Eierskapsmeldingen vil ikke bli revidert før
22.11.2016
Agdenes går inn i den nye kommunen
Orkland.
1. Kommunestyret tar rapport fra
selskapskontroll HAMOS Forvaltning
IKS til orientering.
2. Kommunestyret ber kommunens
eierrepresentant i HAMOS Forvaltning
IKS om å sørge for at:
1. Eierne gjør en vurdering av
styresammensetning og praksis for
valg av styre i selskapet. Eierne må
også gjøre en vurdering om dagens
praksis med å velge ordførere inn i
styret er hensiktsmessig pga.
habilitetsutfordringer. Vurderingene
må gjøres i tråd med revisors
anbefalinger i rapporten.
2. Selskapet sikrer at selvkostfondet
brukes i samsvar med krav til
selvkost.
3. Forskrift for husholdning i HAMOS
vedrørende fritidsbebyggelse
endres slik at den blir i tråd med
krav fra Miljødirektoratet.
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Kontrollutvalget i Agdenes kommune – saker til oppfølging pr. 04.06.2019:
Sak

Tittel

Kommentar

Til oppfølging

4.

3.

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

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

KS
55/16

Forvaltningsrevisjon om
eiendomsforvaltning

Kontrollutvalgets møte 19.09.2017
Kontrollutvalget ønsker å ta opp
anbefalingene i rapporten til diskusjon i et
felles møte med de andre kontrollutvalgene
i nye Orkland kommune.
1. Kommunestyret tar
forvaltningsrevisjonsrapport
”Eiendomsforvaltning” til orientering.
2. Agdenes kommunestyre vil ved neste
rullering av handlingsprogrammet
vurdere å innføre et system for
eiendomsforvaltningen, inkl. å styrke
vedlikeholdsfondet som gir en
langsiktig planlegging av vedlikeholdet
på den kommunale bygningsmassen.

31

Felles
orienteringsmøte 5. feb.
2018

Agdenes kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
KOMMUNESTYRET
Møtested: Lensvik Bedehus
Møtedato: 08.05.2019
Tid: 10:00
Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

14/19

19/369
Referatsaker

15/19

19/350
Kommunevåpen Orkland

16/19

17/491
Årsmelding 2018 for Agdenes kommune

17/19

17/491
Kommuneregnskapet 2018

18/19

17/491
Kommuneregnskapet 2018 -disponering av overskudd

EVENTUELT

Lensvik, 02.05.19

Oddvar Indergård
ordfører

32

Agdenes kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 22.05.2019
Tid: 09:00
Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

27/19

19/411
Referatsaker

28/19

19/90
Søknad om dispensasjon i fra arealplan for Agdenes kommune - Oppføring
av uthus gnr 57/39

29/19

19/386
Søknad om dispensasjon fra arealplan for Agdenes kommune - Bygging av
vei gnr 95/35

30/19

18/607
Klage på vedtak i sak 43/18 - avslag på søknad om dispensasjon fra
reguleringsbestemmelser, gnr 11/50

31/19

19/384
Forespørsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for skiferbrudd på
Åremmen gnr 108/2

EVENTUELT

Lensvik, 16.05.19

Tove Kristin Selbæk
e.f.
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Agdenes kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 08.05.2019
Tid: 09:00
Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

26/19

17/491
Kommuneregnskapet 2018

EVENTUELT

Lensvik, 02.05.2019

Geir Ove Storstein
e.f.
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Forslag til møteplan for 2. halvår 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
11.06.2019

Saknr
22/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/130 - 25
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2019:
August September Oktober November Desember
Kontrollutvalget
24.
19.
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. Kontrollutvalgets møteplan bør tilpasses
møteplanen for kommunestyret (kommunestyrets og formannskapets møteplan for 2. halvår
er ikke vedtatt enda).
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
24.
19.
24. september 2019
Viktige saker i september er utarbeidelse av rapport for kontrollutvalgets arbeid i
valgperioden 2015-2019 som skal legges frem for kommunestyret i Agdenes kommune, samt
for det nye kommunestyret i Orkland kommune.
19. november 2019
Dette vil være det aller siste møtet i kontrollutvalget i Agdenes kommune.
I november vil revisor orientere om den finansielle revisjonen for regnskapsåret 2019. Videre
vil oppfølging og avslutning av saker stå på agendaen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget avvikler 2 møter 2. halvår 2019.
Forslag til møteplan fremgår av kontrollutvalgssekretariatets innstilling.

35

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
11.06.2019

Saknr
23/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/151 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Kan kommunen selge skole med forbehold?
Bare utvalget selv som kan utsette en sak
Bør vurdere karantenebestemmelse for kommunepolitikere
Kan man klage på gebyret for vann og avløp?
Offentlig ansatte må tåle åpenhet
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
1. Kan en kommune vedta at nedlagte skolebygg som selges, ikke skal kunne brukes til
privatskole?
2. Når saklisten er sendt ut, er det denne som i utgangspunktet er ramme for hva som skal
behandles i møtet. Det er da bare utvalget selv som kan ta en sak av saklisten.
3. I dag har vi ingen lovbestemmelser om karantene for kommunalpolitikere når de går inn
andre verv eller stillinger. Det bør departement snarest vurdere å innføre, mener
professor Bernt.
4. I forbindelse med nybygging blir det søkt om sanitærabonnement, etter å ha fått innvilget
søknaden om å koble seg på vann og avløp kommer fakturaen fra kommunen to ganger i
året. Men kan man klage på gebyret?
5. Hvordan toppledere i Kommune-Norge utfører jobben sin, kan ikke ses som et personlig
forhold.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.
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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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Bare utvalget selv som kan utsette en sak
Kommunal Rapport 29.04.2019

Har ordfører myndighet til å fjerne en sak fra saklisten til et av kommunens utvalg?
Når saklisten er sendt ut, er det denne som i utgangspunktet er ramme for hva som skal
behandles i møtet. Det er da bare utvalget selv som kan ta en sak av saklisten, skriver
professor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: I innkalling til et møte i utvalg for næring og tiltak i en kommune var oppført sak
om manglende oppfølging av rivingsforbud og korrekt registrering av fradelt tomt, eid at et
medlem av formannskapet. Dagen før møtet fjernet ordføreren saken fra saklisten under
henvisning til at den ikke var godkjent av rådmannen, og at det ikke forelå en tilstrekkelig
saksutredning til at den kunne behandles.
Kan ordfører gripe inn i saksbehandlingen i et utvalg på denne måten?
(Dette spørsmålet tar utgangspunkt i en konkret sak, senere har det vist seg at de faktiske
forhold var mer komplisert enn det spørsmålet gir uttrykk for. Det generelle spørsmålet om
hvilken myndighet ordfører har, er likevel interessant. Red anmerk.)

SVAR: Nei, her ser det ut som om ordføreren har handlet utenfor det hun har myndighet til å
gjøre.
I kommuneloven (1992) § 32 nr. 2 er det fastsatt at «Lederen for folkevalgt organ setter opp
sakliste til det enkelte møte», og at denne så «skal sendes organets medlemmer med
høvelig varsel, og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles».
Når saklisten er sendt ut, er det denne som i utgangspunktet er ramme for hva som skal
behandles i møtet. Det er da bare utvalget selv som kan ta en sak av saklisten – ved vedtak
om «å utsette realitetsbehandlingen», se § 34 nr. 1, første setning.
Ordfører kan verken stoppe eller «trekke» en sak som er oppført på saklisten. Det kan heller
ikke utvalgsleder. Ordfører og rådmann kan ta kontakt med utvalgsleder før møtet og
anmode om at denne fremmer forslag der om at saken blir utsatt, men det er opp til
utvalgsleder om hun vil ta hensyn til. Ordfører og rådmann har møte- og talerett i
utvalgsmøtene, se hhv. § 9 nr. 4 og § 23 nr. 3, og kan da anbefale at saken utsettes, men
det er bare medlem av utvalget som kan fremme formelt forslag om dette som utvalget kan
votere over.
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Bør vurdere karantenebestemmelse for kommunepolitikere
Kommunal Rapport 06.05.2019

I dag har vi ingen lovbestemmelser om karantene for kommunalpolitikere når de går inn
andre verv eller stillinger. Det bør departement snarest vurdere å innføre, mener professor
Bernt.
I motsetning til det som gjelder for politikere knyttet til statsapparatet, har vi ingen
lovbestemmelse om adgang til å ilegge karantene for kommunale politikere, påpeker Jan
Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: I Bergen har de nå en sak der man vurderer om en byråd med ansvar for
helsesaker som nå har fått en stilling i et privat helseforetak, skal ilegges karantene i et halvt
år før hun kan gå over i denne stillingen. Hvilke regler har vi om dette?
SVAR: Vi har en lov om slike forhold i statstjenesten – karanteneloven. Denne inneholder
bestemmelser som gir en «karantenenemnd» adgang til å pålegge karantene for
regjeringsmedlemmer, statssekretærer, politiske rådgivere statsansatte «i særlige tilfeller» i
inntil seks måneder, bl.a. når «politikerens tidligere ansvar og arbeidsoppgaver har gitt eller
kan gi virksomheten politikeren blir tilknyttet eller etablerer særlige fordeler» (karanteneloven
§ 6). Men vi har ingen tilsvarende lovbestemmelser om karantene for kommunalpolitikere når
de går inn andre verv eller stillinger.
En kommune må likevel kunne vedta reglement som gir adgang til å pålegge tilsatte der
tilsvarende begrensninger. Dette er da en del av tilsettingsvilkårene for dem det gjelder, og
er lovlig så lenge det ikke strider mot forbudet i avtaleloven § 38 mot slike klausuler som
«urimelig innskrenker vedkommendes adgang til erverv eller må anses for å strekke seg
lenger enn nødvendig for å verne mot konkurranse».
Etter min oppfatning bør alle kommuner ha et slikt reglement for sine tilsatte. På samme
måte som for tilsatte og politikere i statsforvaltning, har et karanteneutvalg ingen rettslig plikt
til å pålegge karantene, men det ligger da selvsagt under i et slikt reglement at det skal
håndheves konsekvent og likt for alle det gjelder.
Spørsmålet blir så om kommunen kan – og bør – vedta og håndheve et tilsvarende
reglement for en byråd eller andre folkevalgte. Byråden er i denne forbindelse en folkevalgt.
Hun er ikke tilsatt av kommunen, men utpekt til dette vervet ved en politisk prosess. Og i
motsetning til det som gjelder for politikere knyttet til statsapparatet, har vi ingen
lovbestemmelse om adgang til å ilegge karantene for kommunale politikere. Et slikt pålegg,
som innskrenker en privatpersons handlefrihet, må da ha hjemmel i lov, slik man nå har for
statsråder og politikere knyttet til regjeringsapparatet. Uten hjemmel i lov har et
kommunestyre ikke rettslig hjemmel for å begrense politikeres yrkesvalg verken samtidig
med eller etter at de sitter i sine verv. Det meste man kan gjøre så lenge det ikke er
lovbestemmelser om dette, er å vedta et etisk reglement som anbefaler at folkevalgt som går
ut av visse verv, frivillig avstår fra å tiltre i stilling der det oppstår slike problemer.
Men jeg vil sterkt anbefale at departement ser på denne problemstillingen så raskt som
mulig, og vurderer om vi ikke burde ha en bestemmelse om dette i kommuneloven.
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Kan man klage på gebyret for vann og avløp?
Kommunal Rapport 14.05.2019

Etter å ha fått innvilget søknaden om å koble seg på vann og avløp kommer fakturaen fra
kommunen to ganger i året. Men kan man klage på gebyret?
Jeg har vanskelig for se at lovavdelingen har rettslig grunnlag for en slik innskrenkende
tolking av en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti i forvaltningsloven, skriver Jan Fridthjof
Bernt.
SPØRSMÅL: I forbindelse med nybygging blir det søkt om sanitærabonnement. Etter
behandling av sanitærsøknaden blir det sendt ut et brev der søknaden blir godkjent og
opplyst hvilket areal som legges til grunn i forbindelse med gebyrinnkrevingen. Faktura for
innkreving av vann og avløp utsendes normalt to ganger i året. Kan man påklage en slik
fakturafastsettelse?
SVAR: i forvaltningsloven § 28 har vi regler om klagerett. Slik klagerett har som alminnelig
regel den som er part i saken, over alle «enkeltvedtak». Enkeltvedtak er i lovens § 2 bokstav
a og b definert som «en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som
… konkret er bestemmende for rettigheter … til en eller flere bestemte personer».
Spørsmålet er blir da om den gebyrfastsettingen som her skjer, er et enkeltvedtak.
I et brev 15. april i år legger Justisdepartementets lovavdeling til grunn at når fastsetting av
slikt gebyr «følger automatisk av regler fastsatt i forskrift», er det ikke et enkeltvedtak, idet
det viser til sin egen uttalelse fra 2003 (JDLOV-2002-4149) der man la til grunn at
«fastsetting av gebyr for den enkelte gebyrpliktige som følger automatisk av regler fastsatt i
forskrift, ikke er enkeltvedtak». Enkeltvedtak vil det etter lovavdelingens oppfatning bare
være «Dersom gebyrfastsettingen bl.a. er resultat av vedtak truffet individuelt overfor den
enkelte gebyrpliktige». I motsatt fall vil «regnes ikke fastsettingen som “bestemmende for”
plikten til å betale gebyr».
Jeg finner at det i beste fall er uklart på hvilket grunnlag lovavdelingen kommer fram til denne
forståelsen av forvaltningslovens definisjon av «enkeltvedtak» Spørsmålet er hva som er den
rettslige begrunnelsen for dette?
Lovavdelingens utgangspunkt at det avgjørende er om en gebyrfastsetting «er et resultat av
vedtak truffet individuelt overfor den enkelte gebyrpliktige» Det er det, uttaler Lovavdelingen,
ikke dersom det er tale om «fastsetting av gebyr for den enkelte gebyrpliktige som følger
automatisk av regler fastsatt i forskrift».
Det kan ut fra dette se ut som man mener at alle avgjørelser hvor man bare konstaterer at
vilkår i en lov eller forskrift for et gebyr er til stede, og man så meddeler dette til borgeren i
form av faktura eller på annen måte, gjelder ikke reglene i forvaltningsloven om klagerett for
parten. Parten har med andre ord ikke noen mulighet til å få overprøvd verken det faktiske
grunnlag gebyrfastsettelsen bygger på eller forståelsen av lov eller forskrift som denne skjer
på grunnlag av. Dette gjelder også, sier Lovavdelingen, der «boligens areal inngår i
vurderingen av gebyrets størrelse», idet opplysninger om dette hentes fra
eiendomsregisteret/matrikkelen. Først hvis «det viser seg at disse opplysningene er feil, vil
det oppstå behov for å korrigere gebyret». Et vedtak om å korrigere gebyret vil, sier
lovavdelingen, «i utgangspunktet være et enkeltvedtak», men altså forutsetningsvis ikke en
beslutning om ikke å korrigere dette etter anmodning fra grunneier.
Jeg har vanskelig for se at lovavdelingen har rettslig grunnlag for en slik innskrenkende
tolking av en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti i forvaltningsloven. Plikten til å betale
gebyr begynner ikke å løpe før det foreligger en faktura eller annen melding fra forvaltningen
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om dette, og for borgeren er det da ganske likegyldig om gebyrfastsettelsen er basert på et
generelt regelverk eller på en mer individualisert vurdering. Behovet for å kunne få kontrollert
regelforståelse og de faktiske forutsetninger for avgjørelsen er åpenbart like stort der denne
er en mekanisk regelanvendelse som der det utøves et mer konkret skjønn. Jeg viser her til
det jeg skriver om dette i Bernt og Rasmussen, Frihagens forvaltningsrett s. 166-167, og til
godkjent merknad til bestemmelsen i Lovdata, skrevet av professor Tarjei Bekkedal. (3.
oktober 2009 14:24.)
Noen stor merbelastning for forvaltningen er dette ikke. Hvis en borger henvender seg til
myndighetene og hevder at en gebyrfastsetting enten feil, må man selvsagt se på denne og
vurdere om den er riktig. Hvis det ikke er gjort noen feil, sendes klagen til klageinstansen,
som raskt vil kunne konstatere om det foreligger opplysninger som tilsier at det kan ha vært
gjort feil. Hvis det gebyret er fastsatt korrekt på grunnlag av forskriften om dette, og det ikke
er tvil om de faktiske forhold, er det en enkel operasjon å avslutte saken. I motsatt fall må
man selvsagt gjøre det som er nødvendig for å få avklart de faktiske og rettslige
tvilsspørsmålene. Det skulle da bare mangle at ikke borgeren skulle kunne be om dette, som
ved alle andre typer enkeltavgjørelser som pålegger henne plikter eller utgifter.
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Offentlig ansatte må tåle åpenhet
Kommunal Rapport 16.05.2019

Hvordan toppledere i Kommune-Norge utfører jobben sin, kan ikke ses som et personlig
forhold.
Etter klage fra Kommunal Rapport, har Fylkesmannen i Innlandet nå gjort en solid og
opplysende vurdering – og krevd slutt på hemmelighold om det som beskrives som
tjenestehandlinger.
Foranledningen er at Kongsvinger kommune har nektet innsyn i et varslingsbrev med
anklager om trakasserende lederstil. Kommunen gikk beklageligvis så langt at de definerte
brevet i sin helhet som taushetsbelagt informasjon, med henvisning til forvaltningslovens
bestemmelser om «noens personlige forhold».
Det holdt naturlig nok ikke for Fylkesmannen, som altså tok innsynsklagen til følge.
Fylkesmannen sier forbilledlig klart at forvaltningsloven ikke beskytter eventuell kritikk mot
hvordan offentlige tjenestemenn utfører jobben sin. Vedtaket er endelig, og Fylkesmannen
gir nyttige henvisninger til Sivilombudsmannen og rettledningen til offentlighetsloven, i tillegg
til lovparagrafer. Ettersom offentlig ansatte skal ivareta allmenne interesser, er det rimelig
med større grad av åpenhet enn det som gjelder ellers, og selvsagt i større grad jo høyere
stilling det er snakk om.
Med dette bakteppet, er kommunens reaksjon fornuftig: Kommunen tar til etterretning at
Fylkesmannen vurderer den konkrete saken annerledes enn kommunen. Vi må kunne
forvente at både Kongsvinger og andre kommuner vil ta med seg lærdommen fra denne
saken i behandling av framtidige saker.
Åpenhet er i seg selv egnet til å skape tillit. Og Kommunal Rapport og andre medier ber
gjerne om innsyn – i et demokratisk og sannhetssøkende perspektiv. Når det er sagt, vil det
opplagt ha verdi for alle involverte å overholde taushetsplikten, der den må gjelde.
Uansett er effektiv behandling viktig. For å oppnå ønskelig resultat, må kommunen også
sørge for oversendelse av klagesaker snarest mulig – som blant annet Kongsvinger her
bestreber seg på.
Offentlighet er heldigvis et tema som fenger mange i Kommune-Norge. Saken fra Kommunal
Rapport om at Fylkesmannen opphever Kongsvingers hemmelighold, er blant de mest leste
sakene i nettavisa i skrivende stund. Søkelys på hvordan toppledere i det offentlige utøver
jobben sin må tåles. Det er viktigere enn det er ubekvemt.
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
11.06.2019

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/151 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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Saknr
24/19

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

Møtedato
11.06.2019

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/151 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 11.06.2019, godkjennes.
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Saknr
25/19

