Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Agdenes kommune
Arkivsak:

19/45

Møtedato/tid:

26.02.2019 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:
Siri Jørgensen, avdelingsleder pleie og omsorg (besøk på dagsenteret)
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, 19.02.2019

Kjell Inge Selbekk (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver,
Konsek Trøndelag

1

Sakliste
Saksnr.
01/19
02/19
03/19
04/19
05/19
06/19
07/19
08/19
09/19

Sakstittel
Valg av revisor til nye Orkland kommune
Valg av sekretariat for kontrollutvalget nye Orkland kommune
Fellesnemnda - orientering til kontrollutvalget
Kontrollutvalgets årsmelding 2018
Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
Referatsaker
Eventuelt
Dagsenteret - orientering og besøk
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
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Valg av revisor til nye Orkland kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
26.02.2019

Saknr
01/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 030, TI - &20
Arkivsaknr
17/40 - 17
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering og legger den frem for fellesnemnda med følgende
innstilling:
Fellesnemnda velger interkommunalt samarbeid som revisjonsordning og velger
Revisjon Midt-Norge SA som revisor for nye Orkland kommune.
Saksutredning
Fra 1. januar 2020 skal kommunene Agdenes, Snillfjord, Meldal og Orkdal slå seg sammen
til nye Orkland kommune. Fra samme dato må den nye kommunen ha en
revisjonsordning/revisor på plass.
Kommuneloven § 78 nr 3 og 4 legger til grunn at det er kommunestyret som avgjør hvilken
revisjonsordning kommunen skal ha og som velger hvem som skal være kommunens
revisor.
Inndelingslova § 26, 5. avsnitt gir imidlertid, ved kommunesammenslåing, anledning til å
delegere denne oppgaven til fellesnemda. Kommunestyret i Agdenes kommune delegerte
denne oppgaven til fellesnemda i sitt møte 01.02.2017 (sak 8/17) jf. fellesnemdas mandat
punkt 3 Fellesnemndas fullmakter:
i. ansetter rådmann og revisor i den nye kommunen. Fellesnemnda tar stilling til
revisjonsordning for den nye kommunen etter innstilling fra kontrollutvalgene i de fire
kommunene.
Kommunen kan ifølge kommuneloven § 78 nr. 3 og forskrift om kontrolltrollutvalg § 16 velge
mellom tre alternativer til revisjonsordning:
1. egne ansatte revisorer
2. delta i interkommunalt samarbeid om revisjon
3. inngå avtale med annen revisor (anbud)
Agdenes, Snillfjord , Meldal og Orkdal kommuner deltar i dag i et interkommunalt samarbeid
om revisjonstjenester, Revisjon Midt-Norge SA.
Revisjon Midt-Norge SA er en selvstendig revisjonsenhet organisert som et samvirkeselskap
som eies av 54 kommuner og Trøndelag fylkeskommune.
Selskapet har hovedkontor på Steinkjer. De har 43 ansatte fordelt på 9 kontorsteder. Som
landets største interkommunale revisjonsenhet representerer Revisjon Midt-Norge SA et
sterkt fagmiljø med bred kompetanse og lang erfaring fra revisjon i offentlig sektor.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgene i de fire sammenslåings kommunene skal ifølge fellesnemndas mandat
innstille på valg av revisjonsordning for den nye kommunen.
Fellesnemndas fullmakt til å "ansette revisor i den nye kommunen" forstås med dette som
det samme som "valg av revisor i den nye kommunen".
Fellesnemnda er også delegert myndighet til å inngå avtaler på vegne av den nye
kommunen.
Med tanke på opplysninger gitt i saksutredningen og i konkulsjonen vil sekretariatet råde
kontrollutvalget i Agdenes kommune til å innstille på at fellesnemda velger alternativ to som
revisjonsordning, og at Revisjon Midt-Norge SA velges som revisor for den nye kommunen.
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Kontrollutvalgets sekretariat vil fremme en likelydende innstilling fra kontrollutvalgene i
Agdenes, Snillfjord, Meldal og Orkdal kommuner til fellesnemnda for nye Orkland kommune.
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Valg av sekretariat for kontrollutvalget nye Orkland kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
26.02.2019

Saknr
02/19

Saksbehandler Line Bosnes Hegna
Arkivkode
FE - 030, TI - &20
Arkivsaknr
17/40 - 18
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget innstiller til fellesnemnda:
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.
Vedlegg
Sekretariat for kontrollutvalget i Orkland kommune
Ang. sekretariat for kontrollutvalget i Orkland kommune
Saksutredning
Saken er utredet av Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat IKS v/ daglig leder Line
Bosnes Hegna.
Se vedlegget "Sekretariat for kontrollutvalget i Orkland kommune".
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Vår dato
Deres dato
Vår referanse
Deres referanse
Vår saksbehandler

08.02.2019
19/03239-1
Line Bosnes
Hegna

Settesekretariatets innstilling - sekretariat for kontrollutvalget i
Orkland kommune
Settesekretariatets innstilling
Kontrollutvalget innstiller til fellesnemnda:
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.
Saksutredning
Stortingets vedtok 8. juni 2017 sammenslåing av Ordal, Agdenes, Meldal og deler av Snillfjord
kommune fra 01.01.2020.
I forbindelse med kommunesammenslåingen må det velges sekretariatsordning og sekretariat for
kontrollutvalget i den nye kommunen. Fellesnemnda skal fatte vedtak om dette etter innstilling fra
kontrollutvalgene, jf. Inndelingsloven, femte ledd:
Nemnda kan få fullmakt til å tilsetje personale i den nye eininga. Dette omfattar også
tilsetjing av administrasjonssjef og revisor. Tilsetjing av revisor skjer på bakgrunn av
innstilling frå kontrollutvala. Nemnda kan òg få fullmakt til å vidareføre deltaking i
interkommunalt samarbeid om revisjon eller vidareføre avtale med annan revisor.
Tilsvarande gjeld for sekretariatet for kontrollutvalet. Slikt vedtak skjer etter innstilling
frå kontrollutvala.
Konsek Trøndelag IKS er part i saken og ikke habilt til å utrede saken. Temark har derfor fått i oppdrag
å utarbeide et felles saksframlegg med innstilling. Oppdraget er gitt av lederne i kontrollutvalgene.

Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
3833 Bø i Telemark

Foretaksregisteret: 987 993 766
postmottak@temark.no
www.temark.no
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Om sekretariatsordning for kontrollutvalget
Kommunestyret skal sørge for at kontrollutvalget har sekretariatsbistand som til enhver tid tilfredsstiller
utvalgets behov. Sekretariatet skal være uavhengig av kommunens administrasjon, det er underlagt
kontrollutvalgets instruksjonsmyndighet. Et slik uavhengig sekretariat kan organiseres på tre måter:
1. Kommunalt ansatt sekretær for kontrollutvalget.
2. Interkommunalt samarbeid om sekretær for kontrollutvalget.
3. Kjøp av sekretariatstjenester etter anbudskonkurranse (konkurranseutsetting)
Interkommunale former for samarbeid, som nevnt i punkt 2, er den vanligste løsningen blant
norske kommuner og fylkeskommuner.
Dagens ordning i Orkdal, Agdenes, Meldal og Snillfjord kommuner
Konsek er organisert som et interkommunalt selskap (IKS). Selskapet har for tiden 37 eiere, et antall
som blir noe redusert etter kommune- og regionreformen. Alle overnevnte kommuner er eiere i
Konsek i dag og kontrollutvalgene får sine sekretariatstjenester fra selskapet.
Av lov om interkommunale selskaper § 4 fremgår det at et interkommunalt selskap skal være
basert på en selskapsavtale mellom deltakerne. I denne avtalen skal det gå fram hvem som
er deltakere. Dersom Orkland kommune skal erstatte de fusjonerte kommunene må
eierne inngå en ny selskapsavtale. Avtalen må vedtas av kommunestyret og fylkestinget hos
alle deltakerne.
Settesekretariatets vurdering
Settesekretariatet er ikke kjent med at dagens eiere har ønsket å vurdere alternative
ordninger for sekretariatet, og forutsetter derfor at dagens sekretariatsordning videreføres.
Konsek Trøndelag IKS er i dag blant landets største kontrollutvalgssekretariat i så vel antall ansatte
som i antall eierkommuner. Selskapet har kontor i Trondheim og Steinkjer og betjener en rekke av
kommunene i regionen. Selskapet har bred kompetanse og god kapasitet, og har etter vår vurdering
gode forutsetninger for å være sekretariat for kontrollutvalget i den nye kommunen.
Eierne må forhandle fram en nye selskapsavtale, ettersom det blir endringer i eierstrukturen
som følge av kommunesammenslåinger. Den nye selskapsavtalen må legges fram for fellesnemnda,
som kan ta endelig stilling til inntreden i selskapet.
Settesekretariatet anbefaler på denne bakgrunnen at kontrollutvalget gir innstilling til fellesnemnda om å
videreføre deltakelsen i Konsek Trøndelag IKS. Dette krever at eierkommunene inngår ny
selskapsavtale, og settesekretariatet anbefaler derfor at fellesnemnda tar initiativ til å inngå en slik avtale
Med vennlig hilsen
Line Bosnes Hegna
Leder
line.bosnes@temark.no

Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Postadresse:
Postboks 4
3833 Bø i Telemark

Besøksadresse:
Hellandtunet
3833 Bø i Telemark

Foretaksregisteret: 987 993 766
postmottak@temark.no
www.temark.no
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Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Are Hilstad <Are.Hilstad@meldal.kommune.no>
1. februar 2019 09:30
Torbjørn Berglann; Eva J Bekkavik; Helene Hvidsten; Torbjørn Brandt
ingvill.kvernmo@orkdal.kommune.no; Bang Oddbjørn
(oddbjorn.bang@Orkdal.Kommune.no); Oddvar Indergård;
john.lernes@snillfjord.kommune.no
SV: Ang. sekretariat for kontrollutvalget i Orkland kommune

Til kontrollutvalgene i Agdenes, Meldal, Orkdal og Snillfjord
Konsek Trøndelag IKS v/Daglig Leder

Valg av kontrollutvalgssekretariat for Orkland
Det må velges et kontrollutvalgssekretariat for nye Orkland kommune. Dagens fire kommuner har alle
valgt å være eiere i det nye Konsek Trøndelag IKS og har ikke varslet opphør av avtale med dette
selskapet
i forbindelse med kommunesammenslåingen. Som leder av Fellesnemnda antar jeg derfor at intensjonen
er å videreføre avtalen med Konsek Trøndelag IKS for den nye kommunen. Dette må selvsagt
Fellesnemnda formelt
avklare. I henhold til Inndelingslova §26 femte ledd er det kontrollutvalgene i kommunene som innstiller
overfor Fellesnemnda i slike saker. Jeg ber derfor de fire kontrollutvalgene om å ta saken opp til
behandling slik at Fellesnemnda kan få kontrollutvalgenes innstilling.
Jeg ber samtidig Konsek Trøndelag IKS vurdere hvorvidt selskapet formelt er habil til å forberede felles
saksframlegg til de fire kontrollutvalgene i denne saken. Dersom det er habilitetsutfordringer med å
være saksforberedende sekretariat
i denne saken, ber jeg selskapet om å finne et settesekretariat som kan saksforberede dette til
kontrollutvalgene.
Are Hilstad
Leder i Fellesnemnd Orkland
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Fellesnemnda - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
26.02.2019

Saknr
03/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 030, TI - &20
Arkivsaknr
17/40 - 15
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Fellesnemnd Orkland 07.02.2019
Fellesnemnd Orkland 20.12.2018
Fellesnemnd Orkland 21.11.2018
Orientering om status pr. 15.01.2019 Orkland kommune
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).
Kontrollutvalgets sekretariat inviterte til informasjonsmøte for kontrollutvalgene i Orkland
kommunene 15. januar 2019. Kort oppsummering fra møtet følger med som vedlegg.
Fellesnemnd for Orkland kommune
Sakliste for møtene 21.11.2018 og 20.12.2018, samt 07.02.2019 følger med som vedlegg.
Fullstendige sakspapirer: http://www.orkdal.no/eInnsyn/dmb/Details/81#
Neste møte i Fellesnemnda er: 07.03.2019.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Saken legges frem som en orienteringssak til kontrollutvalget.
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Møteinnkalling

Utvalg:

Fellesnemnd Orkland

Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus
07.02.2019
12:00

Gyldig forfall meldes snarest til egen kommune.

Orkanger, 01.02.2019
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.

10

1

SAKSLISTE
Lukket
behandling

Saksnr

Innhold

OR 1/19

Prosjektstatus v/prosjektleder Ingvill Kvernmo

OR 2/19

Tverrfaglige oppveksttjenester i Orkland.

OR 3/19

Videregående opplæring i Orkland v/rektor Øyvind Togstad

PS 1/19

Kommunevåpen Orkland

2019/685

PS 2/19

Kommuneblomst og kommunestein - Orkland kommune

2018/8436

PS 3/19

Deling av Snillfjord

2019/1236

PS 4/19

Vedtekter for skolefritidsordninger i Orkland kommune

2018/837

PS 5/19

Vedtekter for barnehagene i Orkland kommune

2018/646
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3

Arkivsak

Møteinnkalling

Utvalg:

Fellesnemnd Orkland

Møtested:
Dato:
Tid:

Lille kommunestyresal, Orkdal Rådhus
20.12.2018
10:00

Gyldig forfall meldes snarest til egen kommune.

Orkanger, 14.12.2018
Oddvar Indergård

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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1

SAKSLISTE
Lukket
behandling

Saksnr

Innhold

OR 12/18

Prosjektstatus v/Prosjektleder Ingvill Kvernmo

OR 13/18

Status deling av Snillfjord - orientering

DR 4/18

Drøftingssak - delegeringsreglement

2018/6194

PS 32/18

Tjenestetilbud til nye Orkland kommune - politiråd

2018/11741

PS 33/18

Prosjekt på kultur og identitet: Hele Orkland danser

2018/12593
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3

Arkivsak

Møteinnkalling

Utvalg:

Fellesnemnd Orkland

Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus
21.11.2018
12:00

Gyldig forfall meldes snarest til egen kommune.

Orkanger, 15.11.2018
Oddvar Indergård

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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1

SAKSLISTE
Lukket
behandling

Saksnr

Innhold

OR 11/18

Prosjektstatus v/Prosjektleder Ingvill Kvernmo

PS 27/18

Handlingsplan Orkland

2018/11505

PS 28/18

Newtonrom i Orkland kommune

2018/11384

PS 29/18

Bruk av skjønnsmidler infrastruktur IKT

2018/11497

PS 30/18

Bruken av kommunehusene i Orkland

2018/11575

PS 31/18

Mandat utredning dekningsgrad for institusjon og heldøgns
omsorg i Orkland

2018/10759

DR 3/18

Møteplan 1. halvår 2019
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2

Arkivsak

Orientering om status pr. 15.01.2019 Orkland kommune
Sted: Orkdal rådhus, lille kommunestyresal
Tidspunkt: kl. 12.00-15.00

Are Hilstad, leder av fellesnemda:
Fellesnemda har vært i virksomhet i 2 år, men ble først godkjent juni 2017.
Alt er ikke spikret og alle detaljer vil ikke være på plass 01.01.2020 for den nye kommunen,
og sånn bør/må det være. Sammen bygger vi en ny kommune.
Kommunal Rapport august 2018, konklusjon: Orkland kommune er godt i rute.
Bygging av organisasjonen Orkland tar tid, det er en stor kommunesammenslåing med 4
kommuner. I tillegg skal Snillfjord deles mellom tre kommuner. Innbyggerne er utålmodig
mtp. kommunesammenslåingen, de synes det tar for lang tid å få på plass ting som gjelder
dem.
Noe av det som allerede er vedtatt av fellesnemda:
• Politisk organisering. Det blir 5 hovedutvalg + formannskap.
• Kommunikasjonsplan
• Den første handlingsplanen/budsjett for Orkland er vedtatt (1 år før ny kommune er
en realitet).
• Div. styrende dokumenter er vedtatt.
Videre har fellesnemnda startet jobben med å utarbeide kommuneplanens samfunnsdel og
planstrategi. Store investeringer i sammenslåingskommunene pågår.
Hva er fellesnemndas mandat?
Mandatet er vedtatt av kommunestyrene i sammenslåingskommunene, det er basert på mye
delegering. Mandatet er oppdelt i 10 punkter med underpunkter, det er offentlig og ligger på
hjemmesiden til Orkland kommune http://www.nyeorkland.no/
Inndelingsloven og mandatet er rammeverket som fellesnemnda har å styre etter.
Hva vil fellesnemnda jobbe med i 2019? Herunder eierskap og samarbeid med andre.
Dialog og arbeid med kommuneplanen. Dialogmøter med frivillige organisasjoner og
innbyggere (basert på «kommune 3.0.», utvikling av kommuner skal skje i sterkere samspill
mellom innbyggere og kommune).
Vedta kommunevåpen for den nye kommunen.
Konstituering av kommunestyret i Orkland gjøres mest sannsynlig i løpet av oktober 2019.
Kommunestyret i den nye kommunen skal godkjenne budsjettet for Orkland kommune før
01.01.2020.
Sammenslåingskommunene må være påpasselig med at det ikke blir A- og B- lag, alle
kommunestyrene må/bør være involvert i utviklingsarbeidet, ikke bare fellesnemnda.
Viktige eierskap: Trønderenergi AS, Rosenvik AS, Mist, Næringshagen i Orkdalsregionen og
Hamos IKS. Trønderenergi AS og Orkdal Energi AS (nå Orkland Energi AS) har vært å
presentert seg i et møte i fellesnemnda. Fellesnemda må skaffe full oversikt over eierskap
som kommunene har. Nemda må være bevisst på hva Orkland vil med eierskapet sitt.
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Hva bør kontrollutvalgene være særlig oppmerksom på ifht. fellesnemndas arbeid?
Har ikke noe godt svar på dette, men kontrollutvalget må følge opp sin egen kommune også i
2019. Det kan være en fare for at sammenslåingsarbeidet tar så mye tid at det går ut over
tjenestene som kommunen skal gi til sine innbyggere.

Ingvill Kvernmo, prosjektleder / rådmann:
Hvor langt er organiseringen av nye Orkland kommet?
Den politiske og administrative organiseringen som er valgt for sammenslåingen fungerer
godt. Partssammensatt utvalg behandler ansettelsessaker (Arbeidsutvalget og tillitsvalgte).
Tillitsvalgte forum (alle hovedtillitsvalgte i alle organisasjoner i alle kommunene er med).
Orkland organiseres i tre tjenesteområder: helse og mestring, oppvekst, samfunn.
Støttefunksjoner: økonomi, kommunikasjon og digitalisering (IT, arkiv, servicetorg,
kommunikasjon), personal- og organisasjonsutvikling.
Kartleggingsrunde blant ansatte i de 4 kommunene er gjennomført. Kommunalsjefer er tilsatt
og enhetsledere er på plass (mangler ledere til 2 enheter). Innplassering fase 3 er kommet
godt i gang, helsestasjonen har bedt om litt mer tid før innplassering skjer, det samme har
samfunnsområdet. Man regner med å være ferdig med innplasseringen innen utgangen av
februar 2019. Det har vært et usedvanlig godt samarbeid med de tillitsvalgte i denne
prosessen.
Det er bestemt at det blir en kommunelege i 60% og en i 40% stilling.
Det er gjennomført Godtfotsamlinger for ansatte i barnehagene, skolene og stab (godfot: alle
har noe å lære bort og alle har noe å lære). Barnehagene og skolene har laget videofilmer
som viser deres «godføtter», videoene er publisert på hjemmesiden til Orkland.
Nye hjemmesider er opprettet. Personal/lønn- og økonomissystemet Visma er valgt.
Hva vil administrasjonen jobbe med i 2019?
Planstrategi og kommuneplan, gjennomføre flere dialogmøter, arbeidsgiverpolitikk (3
grupper), og jobbe med det nye lederlaget i Orkland.
Det må gjøres noe med fondene som kommunene har på VAR-området (hvordan
tilbakebetales fondsmidlene til innbyggerne i den enkelte kommune?).
Orkland kommune vil ta i bruk sak- og arkivsystemet Tieto (3600).
Hva bør kontrollutvalgene være særlig oppmerksom på ifht. administrasjonenes arbeid?
Det som administrasjonen skal jobbe med i 2019. Rådmannen ber om forståelse for at
sammenslåingen er nybrottsarbeid. Anbefaler at kontrollutvalgene bruker Orkland sine
hjemmesider.
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Arve Garberg, økonomiavdelingen i Orkland kommune:
Status for fellesnemndas regnskap
Regnskapet føres som en del av Orkdal kommunes regnskap (eget ansvar (skilles ut)).
Tilskuddene er satt på et bundet fond. En god del utgifter regnskapsføres i den enkelte
kommune selv om den gjelder sammenslåingen (bl.a. personal).
Tilskudd engangskostnader sammenslåing kr. 35,3 mill. Ekstra skjønnsmidler ifm, deling av
Snillfjord kommune 5,7 mill. (totalt kr. 41 mill.). Disse tilskuddene er tenkt til selve drift av
sammenslåingen.
Det er brukt ca. 1,5 mill. i 2017, for 2018 så er utgiftene litt høyere, ca. 6,6 mill. (regnskapet
er ikke avlagt enda). Det er gjort noen investeringer på IT i 2018 (ca. 2 mill.). Utgifter til
prosjektadministrasjon, tilskudd Kirkelig fellesråd og investeringer IT.
Orkland kommune vil få ca. 20 mill. i 2020 etter at sammenslåingsprosessen er ferdig.

Erfaringsutveksling mellom kontrollutvalgsmedlemmene. Hva kan kontrollutvalgene
jobbe med i året som kommer?
Informasjon fra revisor for fellesnemda
Avlevering og avslutning av arkiv i egen kommune
Videreføring av pågående saker til Orkland
Orientering om eierskap i egen kommune
Andre innspill:
Arbeidslivskriminalitet
Høringsinstanser (råd for funksjonsnedsettelse, eldreråd osv.). Bruker Fellesnemnda disse?
Arealplaner (ny og gammel kommune)
Bo- og driveplikt
Beredskap brann, politi, ambulanse og veterinær kan bli en utfordring i den nye kommunen
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Kontrollutvalgets årsmelding 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
26.02.2019

Saknr
04/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
16/19 - 9
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2018 og legger saken frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2018 til orientering.
Vedlegg
Årsmelding 2018
Saksutredning
Kontrollutvalgets sekretariat har utarbeidet forslag til årsmelding for kontrollutvalget i
Agdenes kommune, der vi har oppsummert aktiviteten i kontrollutvalget i 2018.
Kontrollutvalget vedtar sin endelige årsmelding på bakgrunn av utsendt administrativt forslag,
samt eventuelle egne innspill på møte 26.02.2019.
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan og skal forestå det løpende
tilsynet med kommunen og kommunens virksomhet på vegne av kommunestyret. Utvalget
rapporterer sine saker til kommunestyret løpende gjennom året, men for å oppsummere
foregående års aktivitet og for å gi kommunestyret et innblikk i kontrollutvalgets virksomhet,
utarbeider kontrollutvalget sin egen årsmelding som legges frem for kommunestyret til
orientering.
Kommunestyret har til enhver tid, men kanskje særlig i tilknytning til behandlingen av
årsmeldingen, anledning til å komme med synspunkter knyttet til kontrollarbeidet i
kommunen.
Kontrollutvalgets arbeid krever et nært og godt samarbeid med kommunestyret,
administrasjonen, revisjonen og sekretariatet, formålet er å bidra til en velfungerende
forvaltning og tillit til kommunen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å oversende årsmeldingen til
kommunestyret til orientering.
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Kontrollutvalgets
årsmelding 2018
Agdenes kommune
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1.

Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning

Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan. Utvalget velges av kommunestyret og skal
utføre det løpende tilsynet med den kommunale forvaltningen. Alle kommuner skal ha et
kontrollutvalg1.

1.1

Kontrollutvalgets sammensetning i 2018

Frem til 19.09.2018 hadde kontrollutvalget følgende sammensetning:
Medlemmer
Varamedlemmer
Kjell Inge Selbekk
Kåre Lian Svanem
Marit Jørgensen
Kristian Fremstad
Merete Kalland

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

1. Nils Olav Eriksen
2. Svanhild Aune
3. Liv Marit Selnes
4. Ann Mari Talsnes
1. Stig Trygstad
2. Inger Lise Ingdal
3. Marit Jonassen Valset
4. Ove Valset

Selbekk, Svanem, Jørgensen
Selbekk, Svanem, Jørgensen
Selbekk, Svanem, Jørgensen
Selbekk, Svanem, Jørgensen
Fremstad, Kalland
Fremstad, Kalland
Fremstad, Kalland
Fremstad, Kalland

På kommunestyrets møte 19. september 2018 i sak 38/18 fikk kontrollutvalgets medlem
Marit Jørgesen fritak fra sitt verv pga. at hun nå er ansatt i Agdenes kommune. Ann Mari
Talsnes ble valgt som nytt medlem til kontrollutvalget.
Kontrollutvalget fikk etter dette følgende sammensetning:
Medlemmer
Varamedlemmer
Kjell Inge Selbekk
Kåre Lian Svanem
Ann Mari Talsnes
Kristian Fremstad
Merete Kalland

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

1. Nils Olav Eriksen
2. Svanhild Aune
3. Liv Marit Selnes
1. Stig Trygstad
2. Inger Lise Ingdal
3. Marit Jonassen Valset
4. Ove Valset

Selbekk, Svanem, Jørgensen
Selbekk, Svanem, Jørgensen
Selbekk, Svanem, Jørgensen
Fremstad, Kalland
Fremstad, Kalland
Fremstad, Kalland
Fremstad, Kalland

Utvalgets størrelse, sammensetning og representasjon i kommunestyret er i henhold til
kravene i kommuneloven. I henhold til bestemmelser i kommuneloven skal minst ett av
medlemmene utgå fra kommunestyret, dette kravet er oppfylt. Kravene i kommuneloven til
jevn fordeling mellom kjønnene er ivaretatt.

1.2

Reglement for kontrollutvalget

Reglement for kontrollutvalget er vedtatt av kommunestyret2. Kommunestyret har også
vedtatt retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring3. Begge er
publisert på utvalgets nettside:www.konsek.no/kontrollutvalg/agdenes/.

1.3

Rammer for utvalgets arbeid

Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll med den kommunale
forvaltningen på vegne av kommunestyret og påse at kommunen har en forsvarlig
revisjonsordning. Kommunestyret kan konkret be utvalget utføre særskilte tilsynsoppgaver
på sine vegne. Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir
utført:

1

Jf. kommuneloven § 77.1
September 2011
3 Februar 2014.
2
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•

Regnskapsrevisjon – påse at kommunens regnskaper revideres på en betryggende
måte, avgi uttalelse om årsregnskapet og påse at revisors påpekninger til årsregnskapet
blir fulgt opp.

•

Forvaltningsrevisjon – utarbeide plan for forvaltningsrevisjon, basert på en overordnet
analyse, følge og rapportere resultatet til kommunestyret.

•

Eierskapskontroll – utarbeide plan for eierskapskontroll og føre kontroll med forvaltningen
av kommunens interesser i selskaper.

•

Valg av revisjonsordning – kontrollutvalget avgir innstilling om valg av revisjonsordning til
kommunestyret og eventuelt innstiller på valg av revisor.

•

Budsjett – utarbeide forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen.

Innenfor disse rammene skal kontrollutvalget utøve tilsynsrollen på vegne av
kommunestyret, for å bidra til god tjenestekvalitet, effektiv ressursutnyttelse og å sikre at
politiske vedtak blir fulgt opp.
I tillegg kan kontrollutvalget på eget initiativ, eller etter vedtak i kommunestyret, ta opp
forhold som kan oppfattes som uønskede eller i strid med mål om en effektiv og forsvarlig
forvaltning av kommunens ressurser.

1.4

Kontrollutvalgets ressurser

1.4.1 Sekretariat
Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra Konsek Trøndelag IKS, selskapet har 36 eiere.
Sekretariatet skriver saksframstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og
oppfølging av møter, utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll,
samt følger opp vedtak. I det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og
revisjonsselskap, og utfører oppgaver på vegne av kontrollutvalget.
1.4.2 Revisjon
Agdenes kommune er medeier i og har avtale om levering av revisjonstjenester med
Revisjon Midt-Norge SA.
1.4.3 Økonomi
For å utøve sin funksjon på en god måte har kontrollutvalget lagt vekt på å be
kommunestyret om økonomiske rammer som muliggjør en høy nok aktivitet.
Kontrollutvalgets regnskap

Artsgruppe Tekst
000 – 099 Godtgjørelser og sosiale utgifter
100 – 499 Driftsutgifter, kurs og reiser
SUM DRIFTSUTGIFTER

Regnskap
2018
24 372
6 552
30 924

Budsjett
2018
44 200
24 000
68 200

Regnskap
2018
508 660
508 660

Budsjett
2018
508 660
508 660

Kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester

Art
375

Tekst
Sekretariat og revisjon
SUM DRIFTSUTGIFTER

Utgiftene til sekretariat og revisjon var i 2018 henholdsvis kr. 125.660 og kr. 383.000.
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2.

Lovpålagte oppgaver

2.1

Regnskapsrevisjon

Kontrollutvalget behandler saker om regnskapsrevisjon på flere møter gjennom året. Det er
etablert rutiner for orienteringer fra oppdragsansvarlig revisor i forbindelse med avleggelse
av revisjonsberetning, samt informasjon om planlegging og status for finansiell revisjon og
eventuelle områder det arbeides spesielt med.
Kontrollutvalget skal uttale seg om kommunens årsregnskap. Uttalelsen blir lagt fram for
formannskapet og inngår som beslutningsgrunnlag ved kommunestyrets behandling av
regnskapet for 2017. Kontrollutvalget hadde ingen merknader til regnskapet og anbefalte
kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2017.

2.2

Forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge og bestille forvaltningsrevisjoner i
kommunen og resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret.
2.2.1 Tjeneste for funksjonshemmede
Forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet på kontrollutvalgets møte 5. juni 2018 i sak
16/18, og på kommunestyrets møte 20. juni 2018 i sak 30/18, følgende vedtak ble fattet:
1 Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport Tjeneste for funksjonshemmede til
orientering.
2 Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingene i rapportens pkt. 4.2.
3 Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingene er fulgt opp innen 31.10.2018.
På kontrollutvalgets møte 13. november 2018 orienterte rådmannen om oppfølgingen av
kommunestyrets vedtak i sak 30/18. Følgende vedtak ble fattet:
Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp, saken avsluttes.

2.3

Selskapskontroll

Kontrollutvalget skal kontrollere at selskapene som kommunen er eier i blir drevet i tråd med
politiske vedtak og lovverket. Utvalget skal også føre kontroll med at formålet med eierskapet
blir ivaretatt og at eierstyringen er god.
Plan for selskapskontroll for 2017-2020 ble vedtatt av kommunestyret 01.02.2017 i sak
7/17. Det er lagt opp til at plan for selskapskontroll rulleres 2 ganger i valgperioden, slik at
kommunestyret får større muligheter til å gi signaler og dermed påvirke prioriteringer som
gjøres.
En forutsetning for å kunne føre kontroll med om kommunens formål med eierskap blir
ivaretatt, er at dette er tilstrekkelig klarlagt fra kommunen sin side. I tillegg er det nødvendig
for å føre kontroll med måten eierskapet forvaltes på, at rutiner for eierstyring er skriftlig
nedfelt.
Ordfører har informert kontrollutvalget om at eierskapsmeldingen ikke vil bli revidert før
Agdenes går inn i nye Orkland kommune.
Det er ikke gjennomført selskapskontroll i 2018.

2.4

Påseansvar overfor revisor

Kontrollutvalget skal påse at de formelle kravene til revisor blir overholdt, for eksempel krav
til utdanning, vandel, uavhengighet og objektivitet. Disse forholdene hviler det et ansvar på
revisor å dokumentere, og det er etablert rutiner for at dette skjer. For å følge opp ansvaret
slik det går fram av krav i forskriftene, har kontrollutvalget lagt vekt på en god dialog med
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revisor og løpende informasjon om det løpende revisjonsarbeidet. For regnskapsrevisjon
orienterer oppdragsansvarlig revisor rutinemessig i utvalgets møter. Når det gjelder
forvaltningsrevisjon er dialogen knyttet til den enkelte undersøkelse.

3.

Annet arbeid i utvalget

3.1

Møter

Kontrollutvalget har i 2018 avholdt 5 møter og behandlet 39 saker, 2 av sakene gikk videre til
kommunestyret for endelig behandling. Oversikt over saker behandlet i kontrollutvalget i
2018 følger med som vedlegg til årsmeldingen.

3.2

Saker

En stor del av kontrollutvalgets saksbehandling omfatter forhold de er pålagt å arbeide med,
gjennom kravene i kommunelovens § 77 og forskrift om kontrollutvalg. Hvilket fokus som
velges i de ulike arbeidsoppgavene er det i stor grad opp til utvalget å definere selv.
Kontrollutvalget har i 2018 fått henvendelser fra innbygger om Selva industriområde.
Kontrollutvalget har selv bedt om å få orienteringer om de nye personvernreglene (GDPR),
varslingsrutiner, status veiadresser og rutiner og prosesser, samt status vedr. ansettelser i
Orkland kommune.
Kontrollutvalget får fremlagt saklister fra fellesnemnda til orientering slik at de kan holde seg
oppdatert på fellesnemndas arbeid og fremdrift i kommunesammenslåingen.
Som et ledd i en samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet Fylkesmannen og
kommunale kontrollutvalg, legges rapporter, som Fylkesmannen utarbeider etter tilsyn i
kommunene, frem som orienteringssaker. I 2018 er ingen rapporter blitt fremlagt.
Kontrollutvalget har også i 2018 hatt en rutinemessig oppfølging og gjennomgang av saker
som har vært til behandling i kommunestyre og formannskap, med sikte på at fattede vedtak
blir fulgt opp som forutsatt.

3.3

Opplæring og faglig samarbeid

Alle medlemmer i kontrollutvalget har fått tilbud om å delta i opplæring og faglig samarbeid
gjennom Konsek Trøndelag IKS, Norges kommunerevisorforbund og Forum for kontroll og
tilsyn. Utvalget har ikke vært representert på samlinger/opplæring i 2018.

4.

Avslutning

Årsmeldingen er en oppsummering av årets virksomhet i kontrollutvalget, utvalgets saker
ligger åpent på sekretariatets hjemmesider: www.konsek.no/kontrollutvalg/agdenes/
Kontrollutvalgets arbeid skal bidra til å styrke tilliten til lokaldemokratiet. Utvalget håper
fjorårets virksomhet har bidratt til dette og vil takke kommunestyret og administrasjonen for
samarbeidet.

Kontrollutvalget, Agdenes kommune 26.02.2019
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Saker behandlet av kontrollutvalget i 2018
Møtedato

Sakstittel

Saksnr

13.03.2018

Orientering til kontrollutvalget vedr. varslingsrutiner
Fellesnemnda - orientering til kontrollutvalget
Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
Kontrollutvalgets årsmelding 2017
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Kommunesammenslåing - Orientering til kontrollutvalget
Nye personvernregler - Orientering til kontrollutvalget
Selva industriområde - orientering til kontrollutvalget
Regnskap og revisjonsberetning 2017 Agdenes kommune –
Kontrollutvalgets uttalelse
Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
Refertsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Forvaltningsrevisjonsrapport Tjeneste for funksjonshemmede
Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
Forslag til møteplan for 2. halvår 2018
Fellesnemnda - orientering til kontrollutvalget
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Status veiadresser - orientering til kontrollutvalget
Fellesnemnda - orientering til kontrollutvalget
Budsjettkontroll pr. 30.08.2018
Forslag til budsjett 2019 for kontrollutvalget
Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Kommunesammenslåing - Orientering til kontrollutvalget
Forvaltningsrevisjonsrapport Tjeneste for funksjonshemmede
- rådmannens oppfølging av vedtak
Den finansielle revisjonen i Agdenes kommune - Orientering fra revisor
Diskusjon vedr. fokusområder i Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020
Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
Forslag til møteplan for 1. halvår 2019
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte

01/18
02/18
03/18
04/18
05/18
06/18
07/18
08/18
09/18
10/18

08.05.2018

05.06.2018

18.09.2018

13.11.2018
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11/18
12/18
13/18
14/18
15/18
16/18
17/18
18/18
19/18
20/18
21/18
22/18
23/18
24/18
25/18
26/18
27/18
28/18
29/18
30/18
31/18
32/18
33/18
34/18
35/18
36/18
37/18
38/18
39/18

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

Møtedato
26.02.2019

Saknr
05/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/43 - 24
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 12.12.2018
Kommunestyret 14.11.2018
Formannskapet 23.01.2019 Tilleggssak
Formannskapet 23.01.2019
Formannskapet 12.12.2018
Formannskapet 28.11.2018
Formannskapet 21.11.2018
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 13.11.2018.
Kontrollutvalgets sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.
Tidligere saker til oppfølging
Det er ikke lagt inn nye saker i oppfølgingslisten etter forrige møte i kontrollutvalget. I den
grad det er skjedd utvikling i sakene som står oppført på oppfølgingslisten, som
kontrollutvalgets sekretariat er kjent med, er dette kommentert i tilknytning til den enkelte
sak.
Saker til oppfølging i perioden
Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter,
saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens
fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av kommunestyrets og formannskapets
vedtak. Saker som er satt til særskilt oppfølging fremgår av vedlegget "Saker for videre
oppfølging".
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Saker for videre oppfølging:
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 06.11.2018 – 19.02.2019, foreslår
kontrollutvalget at følgende saker videreføres til oppfølging:
Kontrollutvalget i Agdenes kommune – saker til oppfølging pr. 19.02.2019:
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. 19.02.2019:
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

KS
30/18

Forvaltningsrevisjon om
eiendomsforvaltning

Forvaltningsrevisjon
avlastningstilbud

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.
1. Kommunestyret tar
forvaltningsrevisjonsrapport Tjeneste
for funksjonshemmede til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge
opp anbefalingene i rapportens pkt. 4.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi
kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding
om hvordan anbefalingene er fulgt opp
innen 31.10.2018
Kontrollutvalgets møte 13.11.2018
Rådmannen ga en orientering om
oppfølgingen av kommunestyrets vedtak.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget anser kommunestyrets
vedtak som fulgt opp. Saken avsluttes.
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Felles
orienteringsmøte 5. feb.
2018

Agdenes kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
KOMMUNESTYRET
Møtested: Lensvik Bedehus
Møtedato: 12.12.2018
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

44/18

18/973
Referatsaker

45/18

18/761
Kommunal hederspris "Årets navn" 2018

46/18

18/926
Justering av husleiesatser

47/18

18/927
Justering av betalingssatser for hjemmebaserte tjenester

48/18

18/928
Justering av betalingssatser i musikk- og kulturskolen

49/18

18/929
Justering av betalingssatsene for barnehageplass

50/18

18/930
Justering av betalingssatsene i skolefritidsordningen (SFO)

51/18

18/932
Justering av avfallsgebyrene (renovasjon og slam)

52/18

18/934
Gebyr konsesjons- og delingssaker

53/18

18/935
Regulativ for plan- og byggesaksbehandling
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54/18

18/937
Gebyr etter Matrikkelloven

55/18

18/65
Agdenes kommunes budsjett for 2019 og Orkland kommunes økonomiplan
for 2020-2022

56/18

18/899
Investeringsbudsjettet 2018 - endringer

57/18

17/46
Regulering av driftsbudsjett 2018

EVENTUELT

Lensvik, 06.12.18

Oddvar Indergård
ordfører
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Agdenes kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
KOMMUNESTYRET
Møtested: Lensvik Brannstasjon
Møtedato: 14.11.2018
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

39/18

18/890
Referatsaker

40/18

18/822
Servering- og skjenkebevilling - Roma Pizza og grill Lensvik

41/18

18/881
Vertskommuneavtale - 20 % prosjektstilling som kreftkoordinator

42/18

17/1014
Ny Mølnbukt barnehage - økt kostnadsramme med fullfinansiering

43/18

18/886
Kulturmidler 2018 Resttildeling

EVENTUELT

Lensvik, 08.11.18

Geir Ove Storstein
e.f.
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Agdenes kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 23.01.2019
Tid: 09:00 – 11:20
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

Tilleggssak:
8/19
16/340
Navn på veiparsellen Nordre Valset hyttefelt

EVENTUELT

Lensvik, 24.01.2019

Geir Ove Storstein
e.f.
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Agdenes kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 23.01.2019
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.
1/19

Arkivsaksnr.
Tittel
19/45
Referatsaker

2/19

17/760
Klage over vedtak om dispensasjon fra reguleringsplan for Ingdal - Gnr
81/2

3/19

18/399
Klage på vedtak i sak FMS 30/18 - avslag på dispensasjonssøknad for
fradeling av tilleggsareal til gnr .15/3

4/19

18/806
Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - bruksendring fra
driftsbygning til fritidsbolig gnr 3/2

5/19

18/862
Søknad om dispensasjon fra LNF-område for oppføring av garasje gnr
9/110

6/19

19/30
Forbud mot hold av pelsdyr - lovforslag

7/19

19/48
Fergetilbud Ørland - Agdenes
EVENTUELT

Lensvik, 17.01.19

Geir Ove Storstein
e.f.
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Agdenes kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 12.12.2018
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.
42/18

Arkivsaksnr.
Tittel
18/968
Referatsaker

43/18

18/607
Søknad om dispensasjon fra reguleringsbestemmelser - oppføring av
garasje/anneks på gnr 11/50

44/18

18/773
Søknad om dispensasjon fra reguleringsplan - størrelse på anneks gnr 1/36

Till. sak:
45/18

16/340
Overgangsforskrift adressering i Agdenes, Meldal, Snillfjord og Orkdal
kommuner fram mot etablering av Orkland kommune

EVENTUELT

Lensvik, 06.12.18

Tove Kristin Selbæk
e.f.

35

Agdenes kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 28.11.2018
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

41/18

18/65
Agdenes kommunes budsjett for 2019 og Orkland kommunes økonomiplan
for 2020-2022

EVENTUELT

Lensvik, 22.11.18

Tove Kristin Selbæk
e.f.
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Agdenes kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 21.11.2018
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

37/18

18/901
Referatsaker

38/18

18/761
Kommunal hederspris "Årets navn" 2018

39/18

18/640
Reguleringsplan Ørland flystasjon - klagebehandling

40/18

18/65
Agdenes kommunes budsjett for 2019 og Orkland kommunes økonomiplan
for 2020-2022

EVENTUELT

Lensvik, 14.11.18

Geir Ove Storstein
e.f.
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
26.02.2019

Saknr
06/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/45 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Agdenes kommune
Skatteoppkreverens årsrapport 2018
Fylkesmannens rett til å omgjøre vedtak
Man kan bli valgt inn i utvalg selv om man ikke vil
Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv
Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer
Over 200 brudd på arkivloven
Må betale mobbeoffer 2 millioner i erstatning
Rapport fra Fylkesmannens dialogmøter 2018. dagens og morgendagens eldreomsorg
Saksutredning
1. Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
2. Skatteetatens kontrollrapport 2018 vedørende skatteoppkreverfunksjonen.
3. Skatteoppkreverens årsrapport 2018.
4. Kan fylkesmannen omgjøre et kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven og treffe et
nytt vedtak i stedet, eller kan fylkesmannen bare oppheve det ugyldige vedtaket?
5. Har man ikke gyldig grunn til å takke nei, må man godta å bli valgt inn i kommunale råd
og utvalg.
6. Det er ikke lov med indirekte oppnevninger til IKS-enes representantskap, påpeker Jan
Fridthjof Bernt.
7. Kan rådmannen fortelle om arbeidet med budsjettforslaget til utvalgte grupper?
8. Flere av bruddene dreier seg om rettighetsdokumentasjon som berører enkeltpersoner.
9. En skole har plikt til å undersøke om sosiale og faglige problemer kan skyldes mobbing,
konkluderer Inntrøndelag tingrett.
10. Oppsummering av Fylkesmannens dialogmøter i Trøndelag høsten 2018
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.
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Vår dato
15.02.2019

Din/Deres dato

Saksbehandler
John Østhus

800 80 000
Skatteetaten.no

Din/Deres referanse

Telefon
97970450

Org.nr
974761076

Vår referanse
2019/5276169

Postadresse
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Kommunestyret i Agdenes kommune
Rådhuset
7316 LENSVIK

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreveren for Agdenes
kommune
1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere"
av 8. april 2014.
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at
skattekontoret:
 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
 utfører kontroll av skatteoppkreveren
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018.
Formålet med kontrollen er å avklare:
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar
med gjeldende regelverk
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende
regelverk
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Orkdal, Snillfjord, Hitra, Frøya, Agdenes, Meldal og Rindal.
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2018
0,4

Antall årsverk 2017
0,4
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Antall årsverk 2016
0,6

3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019.
Skattekontoret har mottatt regnskapet innen fastsatt frist.
Årsregnskapet for Agdenes kommune viser per 31. desember 2018 en skatte- og avgiftsinngang1 til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 147 812 431 og utestående
restanser2 på kr 5 701 668, herav berostilte krav på kr 1 197 601.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Agdenes kommune.
Resultatkrav
2018 (i %)

Innbetalt av
sum krav 2018
(i %)

Innbetalt av
sum krav 2017
(i %)

Innbetalt av
sum krav for
regionen (i %)

Restskatt personlige skattytere 2016

96,50 %

91,22 %

97,08 %

96,94 %

Forskuddstrekk 2017

99,90 %

100,00 %

100,00 %

99,95 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017

99,40 %

98,92 %

100,00 %

99,51 %

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017

99,90 %

100,00 %

100,00 %

99,95 %

Restskatt upersonlige skattytere 2016

99,40 %

37,92 %

100,00 %

99,08 %

Arbeidsgiveravgift 2017

99,80 %

100,00 %

100,00 %

99,86 %

Resultatkravene gjelder skatteoppkreverkontoret under ett. Skatteoppkreveren sier i sin årsrappport at tre
av kravene er innbetalt med 100 %. Videre sies at resultatkravene for restskatt person og forskuddsskatt
person ikke ble nådd på grunn av dårlig betalingsevne hos skyldnerne.
Det store avviket på restskatt upersonlige forklares med et stort krav som er påklaget til Skatteetaten.
Samlet sett har skatteoppkreveren nådd alle resultatkrav for sine kommuner.
Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Skatteoppkreveren for Agdenes kommune er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag.
Resultater for kommunen per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens
resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere i
kommunen/
kontrollordningen
61

Minstekrav antall
kontroller
(5 % av
arbeidsgiverne)
3

Antall utførte
kontroller i 2018

4

6,6 %

Det er utført tilstrekkelig antall kontroller.

1
2

Utført kontroll
2018 (i %)

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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Utført kontroll
2017 (i %)

4,5 %

Utført kontroll
2018 region (i %)

4,2 %

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.
Skattekontoret har for 2018 utført kontorkontroller av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.
Stedlig kontroll for området arbeidsgiverkontroll ble avholdt ved Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
20.12.2018. Rapport er sendt arbeidsgiverkontrollenheten 10.01.2019.
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen,
rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk
og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.
Arbeidsgiverkontroll
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

Med hilsen

Ida Moen
Skatteetaten

John Østhus

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:
 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet

Kopi til:

Skatteoppkreveren for Agdenes kommune
Kontrollutvalget for Agdenes kommune
Rådmann/administrasjonssjef for Agdenes kommune
Riksrevisjonen

Side 3 / 3

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Fylkesmannens rett til å omgjøre vedtak
Kommunal Rapport 10.12 2018

Min konklusjon er at slik loven lyder i dag, vil en fylkesmann kunne treffe nytt realitetsvedtak når hun
omgjør et kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven «av eget tiltak», altså utenfor klagesak.
SPØRSMÅL: Kan fylkesmannen omgjøre et kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven og treffe
et nytt vedtak i stedet, eller kan hun bare oppheve det ugyldige vedtaket?

SVAR: Det alminnelige utgangspunkt er etter forvaltningsloven § 35 andre avsnitt at klageinstans kan
omgjøre vedtak av eget tiltak – altså selv om det ikke er påklaget – hvis det (§ 35, første avsnitt,
bokstav c) «må anses ugyldig». Ved omgjøring ut fra denne bestemmelsen vil klageinstansen kunne
velge mellom å oppheve vedtaket eller treffe nytt vedtak i saken.
I fjerde avsnitt i § 35 fastslås imidlertid at bestemmelsene om klageinstansens kompetanse til å
omgjøre av eget tiltak, ikke gjelder bl.a. for «statlige organer som er klageinstans etter § 28 annet ledd
første eller annet punktum». Dette unntaket gjelder imidlertid ikke når klageretten er forankret i særlov,
se § 35 siste avsnitt, bare der den følger av § 28. Første setning i § 28 andre avsnitt («punktum» og
«ledd») angår intern klagebehandling innen den enkelte kommune eller fylkeskommune, og andre
setning omtaler den helt spesielle situasjon der det er kommunestyret eller fylkestinget som har truffet
det påklagde vedtaket, noe som betyr at intern kommunal klagebehandling ville være problematisk.
Begrunnelsen for begrensningen i adgang til omgjøring av eget tiltak i disse situasjonene er hensynet
til det kommunale selvstyre. Det er kontroversielt når statlige organer har fått kompetanse til å
overprøve forvaltningsskjønn utøvd av kommunale organer ved klage fra part i saken, men dette er
begrunnet i hensynet til borgerens rettssikkerhet. Ved omgjøring av eget tiltak gjør ikke dette hensynet
seg gjeldende i samme grad. Parten har altså ikke klaget, og i praksis blir det normalt et spørsmål om
omgjøring til skade for parten, f.eks. fordi det er gitt en tillatelse eller dispensasjon som fylkesmannen
mener ikke burde vært gitt.
Fylkesmannen har kompetanse etter kommuneloven § 59 nr. 5 til lovlighetskontroll av kommunalt
vedtak av eget tiltak, og skal da (nr. 4, siste avsnitt) oppheve dette hvis det er ugyldig. Denne
bestemmelsen gir imidlertid bare kompetanse til å oppheve vedtaket, ikke til å treffe et nytt vedtak i
stedet. Den underliggende begrunnelsen for denne begrensningen er den samme som for regelen i
fvl. § 35, fjerde avsnitt; det ville bety at fylkesmannen utøver et forvaltningsskjønn som etter loven er
lagt til kommunen.
Spørsmålet blir dermed hva som gjelder når fylkesmannen overprøver et kommunalt vedtak med en
annen hjemmel for klagebehandling enn forvaltningsloven § 28 eller kommuneloven § 59, slik som i
plan- og bygningsloven § 1-9, siste avsnitt, der det fastslås at «Departementet er klageinstans for
enkeltvedtak etter denne lov». Et nærliggende synspunkt kunne være at her må det samme gjelde
som for saker der statlig organ er klageinstans for kommunale vedtak etter Fvl. § 28; slik at
klageinstansen bare kan tre i aksjon der det er inngitt klage, eller ved lovlighetskontroll etter
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kommuneloven § 59 nr. 5. Men som vi har sett må dette avgjøres for den enkelte lov, og for plan- og
bygningsloven § 1–9 siste avsnitt er det ikke tvilsomt at fylkesmannen også kan overprøve vedtak
etter denne loven av eget tiltak.
Pbl. § 1–9 siste avsnitt er en videreføring av tilsvarende bestemmelse i § 15 siste avsnitt i plan- og
bygningsloven av 1985, som kommenteres slik i Ot.prp. nr. 56, 1984-1985:
«Etter femte ledd er departementet klageinstans for vedtak truffet av fylkesmannen. Vedtak
fylkesmannen treffer i klagesaker kan ikke påklages videre. Departementet vil i disse tilfellene av eget
tiltak ha adgang til å ta saken opp til overprøving og eventuell omgjøring, jf. forvaltningslovens § 35»
Det som omtales her, er altså departementets adgang til å omgjøre fylkesmannens vedtak i klagesak,
men det er nærliggende å lese det som sies slik at man uten videre forutsetter at fylkesmannen – som
jo handler på grunnlag av delegeringsvedtak fra departementet – vil ha tilsvarende adgang til å
«omgjøre» et kommunalt vedtak av eget tiltak.
«Omgjøre» må i denne sammenheng antas å omfatte ikke bare annullering av vedtaket, men også at
det treffes nytt vedtak som trer i stedet for det gamle – som i en klagesak. Jf. her fvl. § 33 andre
avsnitt, siste setning, om underinstansens adgang til å «oppheve eller endre vedtaket dersom den
finner klagen begrunnet», § 34, siste avsnitt om klageinstansens adgang til å «selv treffe nytt vedtak i
saken eller oppheve det», og § 35, første avsnitt om ulike grunnlag for at et forvaltningsorgan «kan
omgjøre sitt eget vedtak».
Min konklusjon blir etter dette at slik loven lyder i dag, vil en fylkesmann kunne treffe nytt
realitetsvedtak når hun omgjør et kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven «av eget tiltak»,
altså utenfor klagesak. Dette vil imidlertid i så fall være et nytt vedtak, som kan påklages til
departementet.
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Man kan bli valgt inn i utvalg selv om man ikke vil
Kommunal Rapport 21.01.2019

Har man ikke gyldig grunn til å takke nei, må man godta å bli valgt inn i kommunale råd og
utvalg.
Plikten til å ta imot valg til kommunale nemnder følger av kommunelovens paragraf 14,
opplyser professor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Vi har et utvalg i kommunen som heter Råd for eldre og funksjonshemmede.
Dette utvalget har to representanter fra kommunestyret, og fire fra diverse aktuelle
lag/foreninger. Nå har vi kommet i den situasjonen at det av ulike årsaker ikke er
representanter fra et lag fra i høst av. Vi mangler både fast medlem og vara. Leder ved dette
laget har oppnevnt to representanter uten deres samtykke. Mitt spørsmål er: Kan medlem av
et lag/forening bli valgt inn i et utvalg uten deres samtykke?
SVAR: Jeg antar at det er tale om et utvalg opprettet i medhold av eldrerådsloven § 4 a, om
felles råd for eldre og mennesker med funksjonshemning. Valg av medlemmer i slike råd skal
foretas av kommunestyret selv, jf. kommuneloven § 10 nr. 3, som gjelder tilsvarende her.
Ved valg til slike utvalg skal organisasjonene for disse ha rett til å komme med forslag til
medlemmer, jf.eldrerådsloven § 2, andre avsnitt, og Lov om råd for mennesker med nedsett
funksjonsevne § 6, siste setning, om forslagsrett for hhv. pensjonistforeninger og
organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne hvis det er separate råd for disse
to saksområdene.
Kommunestyret har ikke plikt til å velge, eller velge mellom, dem som er foreslått av
organisasjonene. Ordføreren må legge disse forslagene fram til votering sammen med
eventuelle andre forslag fra kommunestyrets egne medlemmer, men kommunestyret står
helt fritt til å velge eller la være å velge noen av dem som er foreslått fra organisasjonene.
Ingen av disse lovene har bestemmelser om plikt til å ta imot valg, men kommuneloven § 14
nr. 1 har regler om plikt til å ta imot valg blant annet til «kommunale … nemnder opprettet i
medhold av andre lover». Disse gjelder også her, og det betyr at som alminnelig regel har
alle som står oppført i folkeregisteret som bosatt i kommunen, plikt til å ta imot valg, hvis de
ikke går inn under noen av de særlige fritaksgrunnene i denne bestemmelsen.
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Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv
Kommunal Rapport 15.01.2019

Det er ikke lov med indirekte oppnevninger til IKS-enes representantskap, påpeker Jan
Fridthjof Bernt. Det ikke kan gjøres inngrep i kommunestyrets eller fylkestingets rett til å
foreta valg på fritt grunnlag til representantskapet i et IKS.
SPØRSMÅL: «Det hender at det står i selskapsavtalen for et IKS at gitte personer eller
funksjoner skal utgjøre representantskapet, for eksempel medlemmene i et regionråd, eller
ordfører, varaordfører og en representant fra opposisjonen. I noen tilfeller er denne indirekte
oppnevningen delegert, for eksempel slik at ordfører kan peke ut representantene til det
organet der medlemmene ifølge selskapsavtalen utgjør representantskapet.
Er slike ordninger i strid med IKS-loven § 6, som sier at kommunestyret selv velger
representant til representantskapet, eller er delegasjonssperren ivaretatt ved at
kommunestyret selv i sin tid har vedtatt selskapsavtalen?»
SVAR: Nei, dette vil være en ulovlig oppnevning. Når det står i lov om interkommunale
selskapers § 6 at «Vedkommende kommunestyre eller fylkesting oppnevner selv sine
representanter», betyr det at deltakerkommunene ikke kan avtale andre måter å utpeke
representantskapsmedlemmer på enn det som er fastsatt i loven. Og når det sies at
kommunestyret eller fylkestinget «selv» skal foreta dette valget, betyr det kommunestyret
eller fylkestinget ikke kan delegere dette til andre.
Avtaler som gir særlige regler om hvem som skal utpeke medlemmer av representantskapet,
eller om hvem som skal eller kan velges, vil ikke være rettslig bindende. De kan leses som
politiske avtaler som sier noe om hvordan man ønsker at representantskapet blir
sammensatt, for eksempel ved gjennomgående representasjon der medlemmer av
regionrådet også er medlemmer av representantskapet, eller ved at valg skal skje i
overensstemmelse med forslag fra for eksempel ordfører eller opposisjonspartier.
Det formelle valget må altså alltid foretas av kommunestyret eller fylkestinget, og disse er
ikke bundet av de kriteriene eller prosedyrene som er angitt i selskapsavtalen. Men her er
det en viktig bestemmelse i IKS-loven § 6, andre avsnitt: «Kommunestyret eller fylkestinget
bestemmer selv om dets representanter skal velges ved forholdsvalg eller flertallsvalg». Hvis
det er truffet et vedtak om at valget skal skje som flertallsvalg, betyr at et flertall i
kommunestyret kan foreta et valg av en «pakke» som er «skreddersydd» for å oppfylle slike
spesielle kriterier. Men uansett valgmåte er lovens regel klar; det kan ikke gjøres inngrep i
kommunestyrets eller fylkestingets rett til å foreta valg på fritt grunnlag til representantskapet
i et IKS.
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Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer
Kommunal Rapport 3.12 2018

Kan rådmannen fortelle om arbeidet med budsjettforslaget til utvalgte grupper?
Hvis en rådmann stiller opp på partimøter kan det bli oppfattet som forskjellsbehandling, tror professor
Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Ordførerens parti avholdt medlems- og nominasjonsmøte, som startet med at
rådmannen foretok en gjennomgang av budsjettforslaget for 2019. Invitasjonen til møtet gikk til nye og
gamle partimedlemmer og møtet var annonsert på Facebook. Pressen var ikke direkte invitert, men
ville ha sluppet inn hvis den hadde møtt opp, ifølge ordfører.
Er det greit at rådmannen deltar på partimøter for å informere om en sak som ligger til behandling i
kommunestyret?
SVAR: Nei, dette synes jeg er svært problematisk på prinsipielt grunnlag.
Rådmannen skal forholde seg til kommunens folkevalgte organer, ikke til partigrupper og partimøter.
Selv om hun tilstreber å opptre helt nøytralt og bare gi informasjon om det foreliggende
budsjettforslaget, vil en slik medvirkning i et partiarrangement kunne bli oppfattet som en uheldig
forskjellsbehandling av partiene og en lite ryddig saksbehandling. Det gir det aktuelle partiet en
særskilt kanal til informasjon som ikke fremgår av saksdokumentene, med mulighet for utveksling av
synspunkter og kartlegging av alternative strategier i det videre budsjettarbeid. I tillegg vil rådmannens
medvirkning i et slikt arrangement kunne bidra til å gi partiet en særlig fremtredende rolle overfor
velgerne, med tilsvarende økt mulighet for å få gjennomslag for sine synspunkter.
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Over 200 brudd på arkivloven: – Nedslående
Kommunal Rapport 08.01.2019

Flere av bruddene dreier seg om rettighetsdokumentasjon som berører enkeltpersoner.
Fagdirektør Kjetil Reithaug i Arkivverket mener det er all grunn til å være bekymret over
kommunenes håndtering av viktige arkiv og dokumenter.
I 2018 gjennomførte Arkivverket tilsyn i 45 kommuner og fylkeskommuner. Så langt er det
avdekket til sammen 221 brudd på arkivloven, men det er grunn til å tro at tallet kan bli
høyere da det mangler fullstendig rapport fra fire av kommunene (se kommuneoversikt
nederst i saken).
– Dette er nedslående tall, sier fagdirektør Kjetil Reithaug i seksjon for
dokumentasjonsforvaltning i Arkivverket.
Offentlige arkiv
Offentlige organer er pålagt å følge en rekke lover og forskrifter som stiller krav til
dokumentasjon, og som legger føringer for arkivarbeidet.
Riksarkivaren har ansvar for å føre tilsyn med arkivarbeidet i offentlige organer, både i stat
og kommune. Tilsyn fra Arkivverket er kontroll med offentlige organers etterlevelse av
arkivloven med forskrifter.
Det er Arkivloven som er rammeverket for Riksarkivarens myndighet, og som setter grenser
for Arkivverkets tilsynsvirksomhet.
I 2016 ble det vedtatt at arkivloven skulle revideres fordi den er laget før digitalisering og bruk
av data, noe som gjør at den har flere mangler. Et utvalg skal avgi sin utredning innen 1.
mars i år. Hva utvalget kommer fram til er for tidlig å si.

Han poengterer at tilsynene har hatt som hensikt å avdekke de mest alvorlige avvikene.
– Vi kunne nok ha avdekket enda flere avvik dersom vi hadde gravd oss dypere ned, sier
Reithaug.
Bekymringsfullt
Arkivverket skal, gjennom tilsyn, sørge for forsvarlig arkivhold og dokumentasjonsforvaltning i
offentlig sektor. Selv om fagdirektøren synes tallene er nedslående, er han ikke overrasket
over funnene.
De siste årene har Arkivverkets arkivtilsyn avdekket flere mangler og feil. I 2017 ble det
gjennomført 31 tilsyn og avdekket over 200 brudd på arkivloven.
– Dessverre ser vi at det er manglende bevissthet rundt arkivhold og
dokumentasjonsforvaltning. Mange av bruddene berører enkeltpersoner. Det burde flere enn
oss finne både bekymringsfullt og opprørende, sier Reithaug.
Han legger til at det er kommunenes øverste administrerende leder som sitter på det
overordnede ansvaret for å påse at arkivloven etterleves.
– Arkivene er viktige både for å kunne dokumentere dine og mine plikter og rettigheter, men
ikke minst er de viktige for kommunen selv, som skal dokumentere hva som er gjort for
innbyggerne og andre som påvirkes av kommunen. Dokumentene viser på hvilket grunnlag
politikere og saksbehandlere bygger sine vedtak. Skal vi vite hva som har foregått, må denne
informasjonen tas vare på, sier Reithaug.
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Ifølge fagdirektøren kan det være snakk om kasserte barnevernsmapper eller dokumenter
knyttet til slike saker, men også andre viktige papirer og dokumenter som griper inn i
innbyggernes liv.
Kommunesammenslåing
Reithaug er særlig bekymret for de elektroniske arkivene. En undersøkelse gjort tidligere i
år, viser at over halvpartene av kommunene aldri har overført data fra kommunens
datasystemer til fremtidig langtidslagring, såkalte uttrekk.
– Når en kommune ikke tar uttrekk blir informasjonen liggende i datasystemene, og vil før
eller siden gå tapt. Å oppbevare avsluttet elektronisk arkivmateriale på en server i
kommunen er ikke en forsvarlig og forskriftsmessig løsning for langtidsbevaring, påpeker
Reithaug.
•
•
•

De vanligste avvikene som Arivverket avdekker ved tilsyn er:
Arkivplanen har mangler og er ikke oppdatert.
Det er ikke deponert arkivversjon av avsluttede perioder fra journal- og arkivsystemer.
Lokaler for oppbevaring av bortsettingsarkiver og eldre og avsluttede arkiver tilfredsstiller
ikke arkivforskriftens krav.
I januar neste år skal flere kommuner slå seg sammen. Mange skal i den forbindelse bytte
arkivsystem. Fagdirektøren oppfordrer kommunene allerede nå til å sikre at viktig
informasjon ikke går tapt.
Politianmeldelse
Per i dag får brudd på arkivloven få konsekvenser for kommunene.
– Vi kan selvsagt gi pålegg. I ekstreme tilfeller kan vi, i likhet med andre, gå til
politianmeldelse. Dette har vi imidlertid aldri gjort. Vi kan også frata kommunene
arkivmateriale, men dette har vi heller aldri gjort, sier Reithaug.
Han legger til at hensikten med arkivtilsyn ikke er å finne feil og deretter straffe kommunene,
men øke bevisstheten.
– Det ligger store verdier i kommunenes arkiver og dokumenter. Dette er informasjon som
mange andre aktører andre slåss om å få. En god arkiv- og dokumentforvaltning vil øke
effektiviseringen i kommunen. Det er derfor en straff i seg selv ikke å ha ting på stell, mener
Reithaug.

Resultater fra Arkivverkets tilsyn i 2018:
Kommune
Antall pålegg
Hitra
8
Meldal
7
Namsos
3
Snillfjord
2
Steinkjer
7

Arkivverket har planlagt tilsyn i 2019 i Malvik og Namsskogan kommuner.
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Må betale mobbeoffer 2 millioner i erstatning
Kommunal Rapport 10.01.2019

Verran kommune gjorde ikke nok, mener tingretten.
En skole har plikt til å undersøke om sosiale og faglige problemer kan skyldes mobbing,
konkluderer Inntrøndelag tingrett.
Verran kommune er dømt til å betale en tidligere skoleelev (31) 2.044.454 kroner for de
skadene han fikk som følge av mobbing i skoletiden. Kommunen må i tillegg dekke 31åringens sakskostnader.
Mannen har fått diagnosen posttraumatisk stresslidelse og alvorlig depresjon. Sakkyndige
har konkludert med at skadene skyldes mobbing, og har fastsatt en varig medisinsk
invaliditet på 54 prosent.
Dommen i Inntrøndelag tingrett falt 19. desember, og er ennå ikke rettskraftig.
– Vi vurderer å anke, men har ennå ikke bestemt oss. Vi er av den oppfatning at vi fylte
aktivitetsplikten i den saken, sier rådmann Torunn Austheim i Verran kommune.
Trakk seg unna
31-åringen begynte på en skole i Verran kommune i 5. klasse. Skolen henviste ham raskt til
PPT. Etter tre år sendte skolen bekymringsmelding til barnevernet. Under to samtaler med
barnevernet fortalte gutten at han ble mobbet, ifølge dommen.
Etter 31-åringens egen forklaring ble han utsatt for fysisk mobbing i form av lugging og
dytting, samt verbal mobbing og trakassering. Verken kontaktlærer, sosiallærer eller rektor
oppfattet at gutten ble mobbet. De så at han hadde sosiale problemer, og noterte enkelte
tilfeller av erting.
Midtveis i skolegangen sluttet den ansatte i PPT som hadde ansvaret for gutten. De siste tre
årene av grunnskolen er det ikke dokumentert at skolen, PPT, barnevernet eller BUP gjorde
noen tiltak, står det i dommen.
Rett til godt skolemiljø
Retten har lagt vekt på at grunnskoleloven og opplæringsloven ga gutten rett til et godt
arbeidsmiljø. Lovverket påla de ansatte undersøkelses- og aktivitetsplikt.
Siden skolen var bekymret for gutten i mange år, var det etter rettens mening en betydelig
svakhet at skolen aldri spurte seg om guttens problemer kunne skyldes mobbing. Retten
viser til at skolen deltok i mobbeprogrammet Olweus, og at det ikke er uvanlig at elever som
blir mobbet, ikke forteller om mobbingen.
Retten er kritisk til at PPT bare fulgte opp gutten i vel et halvår. Særlig kritisk er retten til at
det de siste tre årene av skolegangen ikke er dokumentert at gutten fikk noen oppfølging av
skolen, PPT, barnevernet eller BUP.
«Retten anser skolens passivitet, særlig i de siste skoleårene, som en ansvarsfraskrivelse,
hvor det ble opp til saksøker alene å ta ansvar for at han hadde et godt skolemiljø», heter det
i dommen. Den konkluderer med at skolen ikke oppfylte de kravene 31-åringen kunne stille til
skolen mens han var elev.
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Verran-rådmannen sier at de synes saken er krevende.
– Vi har en annen bevissthet, kompetanse og refleksjon rundt mobbing i dag, enn vi hadde
for 20 år siden. Jeg undres over hvorvidt retten vurderer saken i lys av den kompetansen
man hadde da, sier Austheim.
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Denne rapporten er en oppsummering av referatene fra 11 dialogmøter Fylkesmannen i
Trøndelag hadde med Trøndelagskommunene høsten 2018. Tema var dagens og
morgendagens eldreomsorg. Rapporten gjør rede for det faglige og teoretiske grunnlaget, før
resultatene presenteres og til slutt drøftes. Det er først og fremst Eldre og rus, Vold i nære
relasjoner og Tvang og makt som vies spesiell oppmerksomhet. Dernest ligger
Stortingsmeldingen "Leve hele livet" også til grunn
Du finner hele rapporten her:
https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Helse-omsorg-ogsosialtjenester/Helsetjenester/dialogmoter-med-kommunene-i-2018/
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
26.02.2019

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/45 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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Saknr
07/19

Dagsenteret - orientering og besøk
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
26.02.2019

Saknr
08/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
17/49 - 12
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
Kontrollutvalgets arbeids- og ansvarsområde favner bredt, og i tillegg til eller i forbindelse
med sine ordinære møter kan utvalget foreta besøk ved kommunale enheter/selskaper.
Slike besøk er ikke noe formelt tilsyns- eller kontrollbesøk, men gir kontrollutvalget en
mulighet til å gjøre seg bedre kjent med kommunens virksomhet, og kan ta med seg
kunnskap og inntrykk videre i sitt kontrollarbeid.
Avdelingsleder for pleie og omsorg, Siri Jørgensen, orienterte om oppfølgingen av
forvaltningsrevisjonen om tjeneste for funksjonshemmede på kontrollutvalgets møte 13.
november 2018. Hun inviterte utvalget til å komme på besøk på dagsenteret.
Ved behandling av sin møteplan 1.halvår 2019 så sa kontrollutvalget at de ønsket å besøke
dagsenteret på sitt første møte i 2019.
Kontrollutvalgets sekretariat sendte en forespørsel (13.02.2019) til rådmannen og
avdelingsleder for pleie og omsorg for å høre om et besøk var gjennomførbart.
Siri Jørgensen, avdelingsleder for pleie og omsorg, har gitt tilbakemelding om at utvalget er
velkommen på besøk til enheten. Besøket legges til slutten av kontrollutvalgets møte fordi
det er liten aktivitet fra morgenen av på dagsenteret.
Kontrollutvalgets sekretær har i tilknytning til besøket bedt om en kort orientering om selve
tjenesten.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til orienteringen og anbefaler kontrollutvalget å ta
redegjørelsen til orientering.
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Godkjenning av protokoll fra dagens møte
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
26.02.2019

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/45 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 26.02.2019, godkjennes.
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Saknr
09/19

