Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Agdenes kommune
Arkivsak:

19/91

Møtedato/tid:

30.04.2019 Kl 09:00

Møtested:

Rådhuset, Formannskapssalen

Møtedeltakere:
Kjell Inge Selbekk, leder
Kåre Lian Svanem, nestleder
Ann Mari Talsnes
Kristian Fremstad
Stig Trygstad, vara for Kalland
Forfall:
Merete Kalland
Andre møtende:
Rådmannen
Revisjon Midt-Norge SA
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

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

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

Trondheim, 23.04.2019

Kjell Inge Selbekk (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver,
Konsek Trøndelag
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Sakliste
Saksnr.
10/19
11/19
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19
17/19

Sakstittel
Status avvikshåndtering - orientering til kontrollutvalget
Arkiv og journalføring - orientering til kontrollutvalget
Regnskap og revisjonsberetning 2018 Agdenes kommune - Kontrollutvalgets
uttalelse
Fellesnemnda - orientering til kontrollutvalget
Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra dagens møte
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Status avvikshåndtering - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
30.04.2019

Saknr
10/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/161 - 18
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Orientering til kontrollutvalget om status avvikshåndtering
Kontrollutvalgets møte 26. februar - avvikshåndtering
Saksutredning
Kontrollutvalget fikk en orientering om avvikshåndtering på sitt møte 14.03.2017 i sak 1/17,
det ble protokollført følgende:
Agdenes kommune tok i bruk avvikssystemet 13.03.2016. Samlet antall avvik i 2016 var 245.
Pleie og omsorg og barnehage er kommet godt i gang med bruken av avvikssystemet, men
skolene har ikke kommet skikkelig i gang enda. Tekniske tjenester er ikke lagt inn i
avvikssystemet (her finnes det andre systemer hvor avvik meldes). Tiltaksmodulen er ikke
tatt i bruk enda.
På kontrollutvalgets møte 13.11.2018 ble det under sak 38/2018 Eventuelt, vedtatt å be
rådmannen om en orientering om status på avvikshåndtering.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:.
Kontrollutvalget ønsker en orientering om status på avvikshåndtering i Agdenes
kommune. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 12. mars 2019.
Kontrollutvalget flyttet sitt møte fra 12. mars til 26. februar fordi kontrollutvalget måtte gi
sin innstilling til Fellesnemda i nye Orkland kommune på valg av revisor og sekretariat for
kontrollutvalget.
Rådmannen ba i e-post av 7. februar om at orienteringen utsettes til utvalgets møte i april
fordi ansvarlig for kommunens kvalitetsprogram og avvikssystem, Bjørn Atle Ebbesen, var
borte på reise 26. februar.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering og anbefaler kontrollutvalget å
ta redegjørelsen til orientering.
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Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 15/161-17
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 05.02.2019

Agdenes kommune
Rådhuset
7316 LENSVIK

Orientering til kontrollutvalget om status avvikshåndtering
På kontrollutvalgets møte 13.11.2018 ble det under sak 38/2018 Eventuelt, vedtatt å be
rådmannen om en orientering om status på avvikshåndtering.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:.
Kontrollutvalget ønsker en orientering om status på avvikshåndtering i Agdenes
kommune. Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 12. mars 2019.
Kontrollutvalget har flyttet sitt møte fra 12. mars til 26. februar pga.at kontrollutvalget må gi
sin innstilling til Fellesnemda i nye Orkland kommune på valg av revisor og sekretariat for
kontrollutvalget.
Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 38/2018, ber vi herved om at
rådmannen i Agdenes kommune orienterer på kontrollutvalgets møte 26.02.2019.

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:

Geir-Ove Storstein <Geir-Ove.Storstein@agdenes.kommune.no>
7. februar 2019 12:59
Eva J Bekkavik
KONTROLLUTVALGETS MØTE DEN 26.FEBRUAR - AVVIKSHÅNDTERING

Hei
Aktuell ansvarlig for kommunens kvalitetsprogram og avvikssystem er Bjørn Atle Ebbesen. Han er tildelt
en ny rolle i Orkland som betinger at han er borte på reise i et fellesarrangement denne dagen. Jeg tror
orienteringen og em evt. spørsmålsrunde etter dette vil få bedre kvalitet med han til stede. Vil derfor be
om at denne saken vurderes utsatt til et neste/senere møte.

Mvh

Geir Ove Storstein
Rådmann
Tlf. 72492 2112/9132 0595
geir-ove.storstein@agdenes.kommune.no <mailto:geir-ove.storstein@agdenes.kommune.no>
www.agdenes.kommune.no <http://www.agdenes.kommune.no>
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Arkiv og journalføring - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
30.04.2019

Saknr
11/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/456 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Orientering om arkiv og journalføring
Kontrollutvalgets møte 26. februar
Saksutredning
På kontrollutvalgets møte 13.11.2018 ble det under sak 34/2018 Diskusjon vedr.
fokusområder i Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020, vedtatt å be rådmannen om en
orientering om arkiv og journalføring
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:.
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering vedr arkiv og journalføring, samt
hvordan overføring av åpne saker videreføres i Orkland kommune.
Kommunens arkiver er viktige både for å kunne dokumentere innbyggernes rettigheter og
plikter, men ikke minst er de viktige for kommunen selv, som skal dokumentere hva som er
gjort for innbyggerne og andre som påvirkes av kommunen. Arkivene har også en viktig
betydning for forskning og kulturhistoriske formål og historieskriving.
01.01.2020 skal flere kommuner slå seg sammen. Mange skal i den forbindelse bytte
arkivsystem. Fagdirektør Kjetil Reithaug i seksjon for dokumentasjonsforvaltning i
Arkivverket, oppfordrer kommunene allerede nå til å sikre at viktig informasjon ikke går tapt.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering og anbefaler kontrollutvalget å
ta redegjørelsen til orientering.
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Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 18/456-2
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 05.02.2019

Agdenes kommune
Rådhuset
7316 LENSVIK

Orientering om arkiv og journalføring
På kontrollutvalgets møte 13.11.2018 ble det under sak 34/2018 Diskusjon vedr.
fokusområder i Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020, vedtatt å be rådmannen om en
orientering om arkiv og journalføring
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:.
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering vedr arkiv og journalføring, samt
hvordan overføring av åpne saker videreføres i Orkland kommune.

Kontrollutvalget har berammet sitt møte til tirsdag 26.02.2019 kl. 09:00 på rådhuset.
Orienteringen fra rådmannen vil bli lagt til starten av møtet.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver

Kopi til:
Kontrollutvalgets leder
Ordfører

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

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

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Geir-Ove Storstein <Geir-Ove.Storstein@agdenes.kommune.no>
7. februar 2019 12:59
Eva J Bekkavik
KONTROLLUTVALGETS MØTE DEN 26.FEBRUAR - AVVIKSHÅNDTERING

Hei

Saksbehandler i den andre orienteringssaken - arkiv og journalføring - har ferie den aktuelle uka. Her kan
jeg lese meg litt opp, og muligens gi en kort orientering. Her kan det også bli hengende igjen noe
spørsmål, men jeg tror vi har god kontroll her.
Mvh

Geir Ove Storstein
Rådmann
Tlf. 72492 2112/9132 0595
geir-ove.storstein@agdenes.kommune.no <mailto:geir-ove.storstein@agdenes.kommune.no>
www.agdenes.kommune.no <http://www.agdenes.kommune.no>
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Regnskap og revisjonsberetning 2018 Agdenes kommune Kontrollutvalgets uttalelse
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
30.04.2019

Saknr
12/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
17/112 - 8
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Agdenes kommunes årsregnskap for 2018
oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i
regnskapssaken.
Vedlegg
Revisjonsberetning 2018
Kontrollutvalgets uttalelse om årsregnskapet 2018
Utrykt vedlegg
Årsregnskap og årsmelding 2018 – Agdenes kommune

Saksutredning
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget
skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om
årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være
formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir
innstilling til kommunestyret. Administrasjonen er invitert til møtet i kontrollutvalget for å
orientere om regnskap og årsmelding og svare på spørsmål.
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført årsrevisjonen for Agdenes kommune for 2018 i
samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal
revisjonsskikk og vedtatte revisjonsstandarder.
Revisjonsberetning er avgitt 11.04.2019. Revisor konkluderer med at regnskapet er avgitt i
samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den
finansielle stillingen per 31. desember 2018.
Regnskapet for Agdenes kommune viser et mindreforbruk i overkant av 5,9 millioner kroner.
Resultat før finanstransaksjoner (brutto driftsresultat) viser et positivt resultat i overkant av
4,2 millioner kroner. Resultatet før regnskapsmessig bruk og avsetninger til fond (netto
driftsresultat) viser et positivt resultat i overkant av 10,9 millioner kroner.
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors beretning og årsregnskapet for
Agdenes kommune for 2018.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor er kontrollutvalgets sekretariat av den
oppfatning at årsregnskapet og årsrapporten for Agdenes kommune gir et forsvarlig uttrykk
for kommunen sin virksomhet i 2018 og Agdenes kommunes økonomiske stilling pr.
31.12.2018.
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for
Agdenes kommune for 2018 som det fremgår av vedlegget ”Kontrollutvalgets uttalelse om
årsregnskapet for 2018”.
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Til kommunestyret i Agdenes kommune

Kontrollutvalgets uttalelse om Agdenes kommunes årsregnskap for 2018
Kontrollutvalget har i møte 30.04.2019, sak 12/2019 behandlet Agdenes kommunes
årsregnskap for 2018.
Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter, noteopplysninger og pliktige budsjettopplysninger.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet,
revisjonsberetningen, datert 11.04.2019 og administrasjonssjefens årsberetning. I
tillegg har oppdragsansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget
med muntlig informasjon om aktuelle problemstillinger under behandlingen i
kontrollutvalget.
Årsregnskapet er gjort opp med et regnskapsmessig mindreforbruk på
kr. 5.920.798,39
Under henvisning til utvalgets egen gjennomgang av regnskapsdokumentene og
revisjonsberetningen for 2018, mener kontrollutvalget at årsregnskapet og
årsberetningen for 2018 totalt sett gir et forsvarlig uttrykk for resultatet av Agdenes
kommunes virksomhet for 2018 og for kommunens økonomiske stilling pr.
31.12.2018.
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2018 slik det
er avlagt.

Lensvik 30.04.2019

Kjell Inge Selbekk
Kontrollutvalgets leder

Kopi: Formannskapet
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Fellesnemnda - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
30.04.2019

Saknr
13/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 030, TI - &20
Arkivsaknr
17/40 - 23
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Fellesnemnd Orkland 04.04.2019
Fellesnemnd Orkland 07.03.2019
Saksutredning
Norges Kommunerevisor Forbund (NKRF) sier i sin veileder vedr. kommunesammenslåinger
at det kan være hensiktsmessig for kontrollutvalget å be om jevnlige orienteringer fra
ordfører og prosjektleder/rådmann om kommunesammenslåingsprosessen.
Ordfører orienterte om status vedr. kommunesammenslåingen på kontrollutvalgets møte 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 møtene 07.03. og 04.04.2019 følger med som vedlegg.
Fullstendige sakspapirer: http://www.orkdal.no/eInnsyn/dmb/Details/81#
Neste møte i Fellesnemnda er: 09.05.2019.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Saken legges frem som en orienteringssak til kontrollutvalget.
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Møteprotokoll

Utvalg:

Fellesnemnd Orkland

Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus
04.04.2019
12:00 - 15:15

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Bente Mostue Berdal
Knut Even Wormdal
Oddbjørn Bang
Torstein Larsen
Lavrans Skuterud
Berit Westrum Johansen
Marit Mjøen
Marie Richter
Jørgen Indergård
Eva Solstad
Finn Martin Hoff
Oddvar Indergård
Hans Bernhard Meland
Arild Røland
Beate Bonvik
Elisabeth Selås
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
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem

Representerer
Snillfjord
Orkdal
Orkdal
Orkdal
Orkdal
Orkdal
Orkdal
Orkdal
Orkdal
Orkdal
Orkdal
Agdenes
Agdenes
Agdenes
Agdenes
Agdenes
Meldal
Meldal
Meldal
Meldal
Meldal
Meldal
Snillfjord
Snillfjord

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Trude Cathrine Tevik
MEDL
Gulbrandsen
Olaug Muan
MEDL
Toril Snildal
MEDL
Bernt Olaf Aune
MEDL
Anders Krokstad
MEDL

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Kjell Rønningsbakk

Representerer
Orkdal
Meldal
Snillfjord
Snillfjord
Snillfjord

Møtte for
Trude Cathrine Tevik
Gulbrandsen

Representerer
Orkdal
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Fra administrasjonen møtte:
Navn
Ingvill Kvernmo
Ingeborg Wolden
Eva Sæther
Kristin G. Wangen
Åge Røe

Stilling
Prosjektleder
Sekretær
Kommunalsjef
Kommunalsjef
Kommunalsjef Snillfjord

Medlemmene har mottatt skriftlig innkalling på epost datert 29.03.2019. Møtet er kunngjort på kommunenes
hjemmesider.
Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Til å undertegne protokollen sammen med leder ble Harald Garberg og Elisabeth Selås valgt.
I møtet:
Det var 25 medlemmer til stede på møtet.
Jørgen Indergård fikk permisjon fra kl. 15:00., før behandling av sak 15/19.
Møteplan for 2. halvår ble godkjent i møtet:
AUG.
Valgstyre
Fellesnemnd
Arbeidsutvalg
Valgnemnd
Kommunestyre

SEPT.
9. og 10.kl19:00
5. kl 12:00

OKT.

NOV.

DES:

23.
16. konst.
30. styrer,råd og utvalg

21. (ordinære saker)

18. (budsjett/HP
vedt)
11.

29. kl 9

Formannskap

7. (RM notat HP/budsj)
28. (budsjett beh.(
14. konst.

Hovedutvalgene

4.

Det vil bli arrangert en strategisamling med politikeropplæring etter at kommunestyret er konstituert.
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Protokollen er opplest og vedtatt i fellesnemnd Orkland 04.04.2019

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

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

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

Saksnr

Innhold

RS 1/19

Særutskrift Søknad om medlemskap i Thamsklyngen

OR 7/19

Prosjektstatus v/prosjektleder Ingvill Kvernmo

PS 11/19

Elever Vuttudalen

2019/2662

PS 12/19

Valg av stemmestyrer i Orkland kommune

2019/2118

PS 13/19

Tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester

2019/2643

PS 14/19

Høring delstrategi Trøndelag fylkeskommune

2019/2690

PS 15/19

Krav til miljøstandard ved kjøp og leasing i Orkland kommune

2019/2683

PS 16/19

Kontrollutvalgssekretæriat - Orkland

2019/2998

PS 17/19

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

2019/1975

2019/2585
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RS 1/19 Særutskrift Søknad om medlemskap i Thamsklyngen

OR 7/19 Prosjektstatus v/prosjektleder Ingvill Kvernmo
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019
Prosjektleder Ingvill Kvernmo orienterte om prosjektstatus.
Torstein Larsen informerte om at det er ansatt ny kirkeverge i Orkland.

PS 11/19 Elever Vuttudalen
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019
Kommunalsjef Eva Sæther orienterte om saken.
Omforent forslag fremmet i møtet:
Nærskolen for Vuttudalen er Krokstadøra oppvekstsenter fra 01.01.2020. Elevene bosatt i Vuttudalen tilbys
følgende overgangsordning:
- Elever som i dag går ved Ven oppvekstsenter får tilbud om å fullføre sitt nåværende trinn (1-4 eller 5-7).
- Når elever skal starte i 5. trinn overføres de til Krokstadøra oppvekstsenter- Skoleskyss til Ven oppvekstsenter dekkes ikke av Orkland kommune.

Avstemming
Arbeidsutvalgets tilråding – 0 stemmer
Omforent forslag – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019
Nærskolen for Vuttudalen er Krokstadøra oppvekstsenter fra 01.01.2020. Elevene bosatt i Vuttudalen tilbys
følgende overgangsordning:
- Elever som i dag går ved Ven oppvekstsenter får tilbud om å fullføre sitt nåværende trinn (1-4 eller 5-7).
- Når elever skal starte i 5. trinn overføres de til Krokstadøra oppvekstsenter- Skoleskyss til Ven oppvekstsenter dekkes ikke av Orkland kommune.

Behandling i Arbeidsutvalg Orkland - 21.03.2019
Prosjektleder Ingvill Kvernmo orienterte om saken.
Avstemming
Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt.

Tilråding i Arbeidsutvalg Orkland - 21.03.2019
Fellesnemda for Orkland ber om at det forhandles fram en ordning, mellom prosjektlederen i Orkland, Heim og
Hitra, som sikrer grunnskoleelevene i Vuttudal en sømløs overgang til Krokstadøra oppvekstsenter.
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PS 12/19 Valg av stemmestyrer i Orkland kommune
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019

Avstemming
Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019
Som stemmestyre for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2019 velges følgende:

KRETS
Orkanger

MEDLEMMER

VARAMEDLEMER

Øivind Haugnes – leder
Elisabeth Vuttudal - nestleder
Vidar Liøkel
Kristian Holhjem Almli
Inger K. Lello Skeie
Kari Ingeborg Svendgård
Liv Inger Dyrnes
Åse Johanne Øberg

Unni Elisabeth Larsen
Grethe Renate Asbøll

Evjen

Kjell Arne Solem - leder
Mona Iren Ebbesen - nestleder
Kristine Wiklund Slupphaug
Kristin Johansen
Atle Wormdal

Tove Mjønesaune
Stefan Ulseth Li

Grøtte

Jarle Birger Tuflått - leder
Anne Rø Ingdal - nestleder
Gislaug Bye
Folke Forfang
Tove Kirkaune
Ragnhild Lefstad
Tor Wongraven
Monika Mogstad

Leif Bryne
Anne Berit Aspli

Gjølme

Bernt Tungen - leder
Leif Harald Bremnes - nestleder
Johan Arnt Gjeten
Kari Nergård Bonvik
Signe Horsberg Solem

Elin Talke Strømsvik
Åge Storsand

Årlivoll

Sturla Arnesen – leder
Bjørg Midtlyng Vaslag – nestleder
Einride Asbøll
Anne Brynhild Snøsen
Kari Barvik
Siri Eithun - leder
Anita Storm – nestleder
Ann-Lisbeth Tøndel

Knut Storås
Kåre Vaslag

Å

Varamedlemmer for kretsene Å,
Grefstad, Storås og Løkken:
Terje Pedersen
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Ole Edward Sandvik

Elin Kojan
Bente Fagerli
Kari Ingeborg Lund
Alf Martin Granheim
Hans-Victor Wexelsen
Elin F. Steigedal
Kari Ingeborg Lund
Liv Bolme Ree

Grefstad

Roy Fritzon – leder
Torild L. Romundstad – nestleder
Ola Wold
Anne Britt Ree

Storås

Odd N. Lykkja – leder
Marit Grete Lo – nestleder
Mari Anda Gimnes
Ove Smedplass

Løkken

Unni M. Resell – leder
Åse Storås – nestleder
Bente Bjørndal
Lena Sommervold

Lensvik/Ingdal

Bente Bjørgan Ølstøren - leder
Åse Sterten - nestleder
Randi Tangvik
Terje Førland
Gunn Berit Westerhaug Selbæk
Bodil Rindal Ysland

Ingrid Grostad
Johan Bernt Sterten
Marianne Beckstrøm

Ytre Agdenes

Johan Anders Selven – leder
Odd Fladseth – nestleder
Gry Jørgensen
Liz-Karin Kristoffersen
Laila Bjørgan Åsmul
Inger Krokstad - leder
Roar Santi Grindvold – nestleder
Anne Hafsmo

Bjørn Atle Ebbesen
Else Østgård
Tore Holtan

Snillfjord

Grethe Iren Lian

Valgstyrets leder får delegert myndighet til supplering av medhjelpere ved behov.

Prosjektleders innstilling
Som stemmestyre for Kommunestyre- og Fylkestingsvalget 2019 velges følgende:

KRETS
Orkanger

MEDLEMMER

VARAMEDLEMER

Øivind Haugnes – leder
Elisabeth Vuttudal - nestleder
Vidar Liøkel
Kristian Holhjem Almli
Inger K. Lello Skeie
Kari Ingeborg Svendgård
Liv Inger Dyrnes
Åse Johanne Øberg

Unni Elisabeth Larsen
Grethe Renate Asbøll
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Evjen

Kjell Arne Solem - leder
Mona Iren Ebbesen - nestleder
Kristine Wiklund Slupphaug
Kristin Johansen
Atle Wormdal

Tove Mjønesaune
Stefan Ulseth Li

Grøtte

Jarle Birger Tuflått - leder
Anne Rø Ingdal - nestleder
Gislaug Bye
Folke Forfang
Tove Kirkaune
Ragnhild Lefstad
Tor Wongraven
Monika Mogstad

Leif Bryne
Anne Berit Aspli

Gjølme

Bernt Tungen - leder
Leif Harald Bremnes - nestleder
Johan Arnt Gjeten
Kari Nergård Bonvik
Signe Horsberg Solem

Elin Talke Strømsvik
Åge Storsand

Årlivoll

Sturla Arnesen – leder
Bjørg Midtlyng Vaslag – nestleder
Einride Asbøll
Anne Brynhild Snøsen
Kari Barvik
Siri Eithun - leder
Anita Storm – nestleder
Ann-Lisbeth Tøndel
Ole Edward Sandvik

Knut Storås
Kåre Vaslag

Å

Varamedlemmer for kretsene Å,
Grefstad, Storås og Løkken:
Terje Pedersen
Elin Kojan
Bente Fagerli
Kari Ingeborg Lund
Alf Martin Granheim
Hans-Victor Wexelsen
Elin F. Steigedal
Kari Ingeborg Lund
Liv Bolme Ree

Grefstad

Roy Fritzon – leder
Torild L. Romundstad – nestleder
Ola Wold
Anne Britt Ree

Storås

Odd N. Lykkja – leder
Marit Grete Lo – nestleder
Mari Anda Gimnes
Ove Smedplass

Løkken

Unni M. Resell – leder
Åse Storås – nestleder
Bente Bjørndal
Lena Sommervold

Lensvik/Ingdal

Bente Bjørgan Ølstøren - leder
Åse Sterten - nestleder
Randi Tangvik
Terje Førland
Gunn Berit Westerhaug Selbæk
Bodil Rindal Ysland

Ingrid Grostad
Johan Bernt Sterten
Marianne Beckstrøm

Ytre Agdenes

Johan Anders Selven – leder
Odd Fladseth – nestleder
Gry Jørgensen

Bjørn Atle Ebbesen
Else Østgård
Tore Holtan
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Snillfjord

Liz-Karin Kristoffersen
Laila Bjørgan Åsmul
Inger Krokstad - leder
Roar Santi Grindvold – nestleder
Anne Hafsmo

Grethe Iren Lian

Valgstyrets leder får delegert myndighet til supplering av medhjelpere ved behov.

Bakgrunn for saken
Valglovens § 4-2 sier at foregår stemmegivningen på flere steder i kommunen, skal et stemmestyre med minst tre
medlemmer administrere stemmegivningen på hvert sted.

Kommunelovens regler om valg av nemnder gjelder også for valg av stemmestyrene. Stemmestyrenes
medlemmer vil være folkevalgte i kommunelovens forstand, og kommunelovens regler om folkevalgtes
rettigheter og plikter vil gjelde for disse.
Det er ikke krav om at valg av stemmestyrer skal skje blant personer som bor i vedkommende stemmekrets.
Det er imidlertid ikke noe til hinder for at et slikt prinsipp følges når stemmestyrene velges.
Fra 1. januar 2012 ble det innført begrensning i hvilke oppgaver listekandidater kan ha ved gjennomføringen
av valg. Dette vil innebære at listekandidater ikke lenger er valgbare til stemmestyrene, og at de ikke kan
tjenestegjøre som stemmemottakere eller valgfunksjonærer. Begrunnelsen for lovendringen er at det er
prinsipielt uheldig at kandidater som selv stiller til valg har direkte kontakt med velgerne i
stemmesituasjonen.
Det er bestemt at vi skal registrere kryss i manntall elektronisk. For avkryssing av elektronisk manntall
kreves det at det er minst to pc’er på alle valglokalene. Ansatte som jobber i Orkland kommune velges til
hvert stemmestyre, og benytter sin jobb-pc til avkryssingsjobben.

Vurdering
Mange av medlemmene har vært med i stemmestyrene over flere valg og dermed gjort en kjempeinnsats. Det er
imidlertid viktig å få inn nye medlemmer, samtidig som det er viktig å beholde kompetansen. Prosjektleders
forslag har prøvd å ta hensyn til dette. Som nevnt i bakgrunn for saken kan ikke listekandidater inneha verv som
medlem i stemmestyret.

PS 13/19 Tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenester
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019
Kommunalsjef Kristin Wangen orienterte om saken.
Avstemming
Arbeidsutvalgets tilråding – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019
Fellesnemda sender vedlagte tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenesten i Orkland kommune på høring til
eldrerådene og rådene for personer med nedsatt funksjonsevne. Tildelingskriteriene vedtas endelig av det nye
kommunestyret i Orkland kommune.
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Behandling i Arbeidsutvalg Orkland - 21.03.2019
Kommunalsjef Kristin Wangen orienterte om vurderinger som er gjort i arbeidet med tildelingskriteriene.
Avstemming
Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt.

Tilråding i Arbeidsutvalg Orkland - 21.03.2019
Fellesnemda sender vedlagte tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenesten i Orkland kommune på høring til
eldrerådene og rådene for personer med nedsatt funksjonsevne. Tildelingskriteriene vedtas endelig av det nye
kommunestyret i Orkland kommune.

Rådmannens innstilling
Fellesnemda sender vedlagte tildelingskriterier for helse- og omsorgstjenesten i Orkland kommune på høring til
eldrerådene og rådene for personer med nedsatt funksjonsevne. Tildelingskriteriene vedtas endelig av det nye
kommunestyret i Orkland kommune.PS 14/19 Høring delstrategi Trøndelag fylkeskommune

Behandling i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019
Omforent tilleggsforslag i møtet
Nytt avsnitt:
Orkland kommune er en ny kommune med stort behov for et styrket kollektivtilbud til og fra
kommunesenteret/regionsenteret. Det må i tillegg være gode og effektive overgangsordninger mellom de ulike
transportmidlene. Det vil oppfattes som meningsløst av kommunens innbyggere hvis Orkland ikke er en
takstsone.
Avstemming
Arbeidsutvalgets tilråding – enstemmig vedtatt.
Omforent tilleggsforslag – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019
Fellesnemnd Orkland slutter seg i hovedsak til delstrategiene som er sendt på høring, men det savnes en mer aktiv
holdning til å få overført mer gods til sjø og bane. Kommunen forutsetter at fylkeskommunen i tråd med IKAP
støtter videre utvikling av Grønøra i Orkanger til industrihavn og at gode adkomstforhold sikres.
Fellesnemnd Orkland støtter prioriteringen av viktige strekninger for godstrafikk. For kommunen er dette er en
viktig prioritering og at de viktigste fylkesvegene som inngår i Orkdalspakken og strategisk næringsplan for
Orkdalsregionen som peker på aksene Frøya – Orkanger etter fv 714 og strekningen fra Ørland via Orkanger til
Berkåk, fv710, fv 656 og fv 700/701.
Orkland kommune er en ny kommune med stort behov for et styrket kollektivtilbud til og fra
kommunesenteret/regionsenteret. Det må i tillegg være gode og effektive overgangsordninger mellom de ulike
transportmidlene. Det vil oppfattes som meningsløst av kommunens innbyggere hvis Orkland ikke er en
takstsone.

Behandling i Arbeidsutvalg Orkland - 21.03.2019
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Avstemming
Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt.

Tilråding i Arbeidsutvalg Orkland - 21.03.2019
Fellesnemnd Orkland slutter seg i hovedsak til delstrategiene som er sendt på høring, men det savnes en mer aktiv
holdning til å få overført mer gods til sjø og bane. Kommunen forutsetter at fylkeskommunen i tråd med IKAP
støtter videre utvikling av Grønnøra i Orkanger til industrihavn og at gode adkomstforhold sikres.
Fellesnemnd Orkland støtter prioriteringen av viktige strekninger for godstrafikk. For kommunen er dette er en
viktig prioritering og at de viktigste fylkesvegene som inngår i Orkdalspakken og strategisk næringsplan for
Orkdalsregionen som peker på aksene Frøya – Orkanger etter fv 714 og strekningen fra Ørland via Orkanger til
Berkåk, fv710, fv 656 og fv 700/701.

Prosjektleders innstilling
Fellesnemnd Orkland slutter seg i hovedsak til delstrategiene som er sendt på høring, men det savnes en mer aktiv
holdning til å få overført mer gods til sjø og bane. Kommunen forutsetter at fylkeskommunen i tråd med IKAP
støtter videre utvikling av Grønnøra i Orkanger til industrihavn og at gode adkomstforhold sikres.
Fellesnemnd Orkland støtter prioriteringen av viktige strekninger for godstrafikk. For kommunen er dette er en
viktig prioritering og at de viktigste fylkesvegene som inngår i Orkdalspakken og strategisk næringsplan for
Orkdalsregionen som peker på aksene Frøya – Orkanger etter fv 714 og strekningen fra Ørland via Orkanger til
Berkåk, fv710, fv 656 og fv 700/701.

PS 15/19 Krav til miljøstandard ved kjøp og leasing i Orkland kommune
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019
Oddbjørn Bang fremmet følgende forslag
Fellesnemnda vedtar at minimum 2/3 av Orkland kommunes biler skal være EL-biler.
Orkland kommune har en overordnet målsetting om å ta miljøhensyn i alle saker. Dette betyr at vi skal velge
elbiler (evt. Hydrogen) så lenge dette er mulig.
Avstemming
Arbeidsutvalgets tilråding – 4 stemmer
Oddbjørn Bangs forslag – 20 stemmer og vedtatt.

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019
Fellesnemnda vedtar at minimum 2/3 av Orkland kommunes biler skal være EL-biler.
Orkland kommune har en overordnet målsetting om å ta miljøhensyn i alle saker. Dette betyr at vi skal velge
elbiler (evt. Hydrogen) så lenge dette er mulig.

Behandling i Arbeidsutvalg Orkland - 21.03.2019
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Avstemming
Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt.

Tilråding i Arbeidsutvalg Orkland - 21.03.2019
Fellesnemnda vedtar at minimum 50 % av Orkland kommunes biler skal være EL-biler.
Orkland kommune har en overordnet målsetting om å ta miljøhensyn i alle saker. Dette betyr at vi skal velge
elbiler (evt. Hydrogen) så lenge dette er mulig.

Prosjektleders innstilling
Fellesnemnda vedtar at minimum 50 % av Orkland kommunes biler skal være EL-biler.
Orkland kommune har en overordnet målsetting om å ta miljøhensyn i alle saker. Dette betyr at vi skal velge
elbiler (evt. Hydrogen) så lenge dette er mulig.

PS 16/19 Kontrollutvalgssekretæriat - Orkland
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019

Avstemming
Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019
Kontrollutvalget innstiller til fellesnemnda. Det er likelydende vedtak i alle fire kontrollutvalg:
1.Fellesnemnda viderefører deltakelse i Konsek Trøndelag IKS for kontrollutvalget i Orkland kommune.
2.Fellesnemnda ber kommunestyrene i Orkdal, Agdenes, Meldal og Snillfjord kommuner om å si opp gjeldende
avtale med virkning fra 1.1.2020.
3.Fellesnemnda ber om at prosjektleder tar initiativ overfor Konsek Trøndelag IKS til å få utarbeidet ny
selskapsavtale. Avtalen skal gjelde fra 1.1.2020.

Prosjektleders innstilling
Kontrollutvalget innstiller til fellesnemnda. Det er likelydende vedtak i alle fire kontrollutvalg:
1.Fellesnemnda viderefører deltakelse i Konsek Trøndelag IKS for kontrollutvalget i Orkland kommune.
2.Fellesnemnda ber kommunestyrene i Orkdal, Agdenes, Meldal og Snillfjord kommuner om å si opp gjeldende
avtale med virkning fra 1.1.2020.
3.Fellesnemnda ber om at prosjektleder tar initiativ overfor Konsek Trøndelag IKS til å få utarbeidet ny
selskapsavtale. Avtalen skal gjelde fra 1.1.2020.
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PS 17/19 Høringssvar fra Orkland kommune på Balansekunst - Kulturstrategi for Trøndelag 2019
- 2022
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019

Avstemming
Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 04.04.2019
Fellesnemnda i Orkland kommune vil gi honnør for et godt utkast til en offensiv og fremtidsrettet kulturstrategi
for Trøndelag. Fellesnemnda ønsker å spille inn noen kommentarer til videre bearbeidelse av kulturstrategien:
1. Kulturstrategien er tydelig på at det ikke er noen motsetning mellom kulturens instrumentelle
samfunnsrolle og kulturens egenverdi, men omhandler kanskje det første i noe større grad enn det siste.
Ikke minst blir dette tydelig når det henvises til målene i Trøndelagsplanen. Fellesnemnda ønsker en mer
balansert bearbeidelse etter høringsprosessen.
2. Under avsnitt 5.2.1 savnes en mer offensiv ambisjon for det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Det vises
til institusjoner som allerede eksisterer, men samtidig er det en rekke kunstformer som ikke er representert
i regionen gjennom profesjonelle institusjoner som f.eks. dans eller opera. Dersom lokalt eller regionalt
eierskap til kulturinstitusjoner (5.3.4.) skal aktualiseres, kunne et høyere ambisjonsnivå være
hensiktsmessig.
3. I strategiene i kapittel 5.2.4 blir benevnelsen den kulturelle grunnmuren brukt, samtidig som det tekstlig
er folkebiblioteket, kulturskolen og fritidsklubbene som blir nevnt som de elementene som utgjør denne. I
Kapittel 15.1 i Kulturutredningen 2014 står det: Med den kulturelle grunnmuren sikter vi her til den
kulturelle infrastrukturen som gir hele befolkningen tilgang til kunst- og kulturfaglig kompetanse,
deltakelse og opplevelse. Utvalget anser kunst- og kulturfag i opplæringen, kommunalt og frivillig
fritidstilbud og lokalsamfunnets kulturelle arenaer som hjørnesteiner i den kulturelle grunnmuren.
Ordlyden i strategien bør derfor endres slik at det kommer tydelig frem at folkebiblioteket, kulturskolen
og fritidsklubbene er tre av mange elementer i begrepet den kulturelle grunnmuren.
4. Avsnitt 5.3.7 omhandler samarbeid mellom kulturaktører. Her vil vi foreslå et eget kulepunkt som
omhandler samarbeid mellom profesjonelle og frivillige aktører, noe som kanskje særpreger vår region og
som danner en slags bærebjelke i kulturlivet (musikk og scenekunst spesielt) i distriktene. Et forslag
kunne være “Bidra til økt samarbeid mellom profesjonelle og frivillige på kulturfeltet”
5. I kapittel 5.3.2 omhandles kulturell infrastruktur. Kapitlet tematiserer ikke hvor ulike
finansieringsmulighetene er for hhv. idrettsbygg og kulturbygg. Når det oppfordres til å se på muligheter
for økt sambruk tar man ikke med i betraktning at infrastruktur for idrett gjerne er langt bedre utbygd i
regionen enn kulturbygg. Oppfordringen kan fort leses som at det er lavere ambisjonsnivå for velegnet og
tilpasset infrastruktur til kunst og kultur. Ambisjonsnivået for velegnet og tilpasset infrastruktur til kunst
og kultur bør tydeliggjøres.
6. Avsnitt 5.3.3 oppleves som noe uklart og springende og bør derfor gjennomgås og tydeliggjøres. Vi
foreslår at dette kapittelets strategier knyttes direkte opp til 5.1.1 (Styrke Kunnskapsgrunnlaget).
Bevisstgjøring gjennom kunnskapsinnhenting vil både kunne stimulere til styrking av den kulturfaglige
kompetansen i kommunene og synliggjøre/verdsette eksisterende kulturfaglig kompetanse på en bedre
måte. Det er også nødvendig å synliggjøre at nye oppgaver også medfører behov for styrking av
tilgjengelige ressurser på området.
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Prosjektleders innstilling
Fellesnemnda i Orkland kommune vil gi honnør for et godt utkast til en offensiv og fremtidsrettet kulturstrategi
for Trøndelag. Fellesnemnda ønsker å spille inn noen kommentarer til videre bearbeidelse av kulturstrategien:
1. Kulturstrategien er tydelig på at det ikke er noen motsetning mellom kulturens instrumentelle
samfunnsrolle og kulturens egenverdi, men omhandler kanskje det første i noe større grad enn det siste.
Ikke minst blir dette tydelig når det henvises til målene i Trøndelagsplanen. Fellesnemnda ønsker en mer
balansert bearbeidelse etter høringsprosessen.
2. Under avsnitt 5.2.1 savnes en mer offensiv ambisjon for det profesjonelle kunst- og kulturfeltet. Det vises
til institusjoner som allerede eksisterer, men samtidig er det en rekke kunstformer som ikke er representert
i regionen gjennom profesjonelle institusjoner som f.eks. dans eller opera. Dersom lokalt eller regionalt
eierskap til kulturinstitusjoner (5.3.4.) skal aktualiseres, kunne et høyere ambisjonsnivå være
hensiktsmessig.
3. I strategiene i kapittel 5.2.4 blir benevnelsen den kulturelle grunnmuren brukt, samtidig som det tekstlig
er folkebiblioteket, kulturskolen og fritidsklubbene som blir nevnt som de elementene som utgjør denne. I
Kapittel 15.1 i Kulturutredningen 2014 står det: Med den kulturelle grunnmuren sikter vi her til den
kulturelle infrastrukturen som gir hele befolkningen tilgang til kunst- og kulturfaglig kompetanse,
deltakelse og opplevelse. Utvalget anser kunst- og kulturfag i opplæringen, kommunalt og frivillig
fritidstilbud og lokalsamfunnets kulturelle arenaer som hjørnesteiner i den kulturelle grunnmuren.
Ordlyden i strategien bør derfor endres slik at det kommer tydelig frem at folkebiblioteket, kulturskolen
og fritidsklubbene er tre av mange elementer i begrepet den kulturelle grunnmuren.
4. Avsnitt 5.3.7 omhandler samarbeid mellom kulturaktører. Her vil vi foreslå et eget kulepunkt som
omhandler samarbeid mellom profesjonelle og frivillige aktører, noe som kanskje særpreger vår region og
som danner en slags bærebjelke i kulturlivet (musikk og scenekunst spesielt) i distriktene. Et forslag
kunne være “Bidra til økt samarbeid mellom profesjonelle og frivillige på kulturfeltet”
5. I kapittel 5.3.2 omhandles kulturell infrastruktur. Kapitlet tematiserer ikke hvor ulike
finansieringsmulighetene er for hhv. idrettsbygg og kulturbygg. Når det oppfordres til å se på muligheter
for økt sambruk tar man ikke med i betraktning at infrastruktur for idrett gjerne er langt bedre utbygd i
regionen enn kulturbygg. Oppfordringen kan fort leses som at det er lavere ambisjonsnivå for velegnet og
tilpasset infrastruktur til kunst og kultur. Ambisjonsnivået for velegnet og tilpasset infrastruktur til kunst
og kultur bør tydeliggjøres.
6. Avsnitt 5.3.3 oppleves som noe uklart og springende og bør derfor gjennomgås og tydeliggjøres. Vi
foreslår at dette kapittelets strategier knyttes direkte opp til 5.1.1 (Styrke Kunnskapsgrunnlaget).
Bevisstgjøring gjennom kunnskapsinnhenting vil både kunne stimulere til styrking av den kulturfaglige
kompetansen i kommunene og synliggjøre/verdsette eksisterende kulturfaglig kompetanse på en bedre
måte. Det er også nødvendig å synliggjøre at nye oppgaver også medfører behov for styrking av
tilgjengelige ressurser på området.
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Møteprotokoll

Utvalg:

Fellesnemnd Orkland

Møtested:
Dato:
Tid:

Kommunestyresalen, Orkdal Rådhus
07.03.2019
09:00 - 12:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Knut Even Wormdal
Oddbjørn Bang
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
Elisabeth Selås
Are Hilstad
Ola Bjørkøy
Vibeke Mehlum
Harald Garberg
Linda Ingstad
Helge Ringli
John Lernes
Anders Krokstad
Nina Astrid Mjør
Toril Snildal

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

Representerer

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

Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Olaug Muan
MEDL
Bernt Olaf Aune

Representerer

Varamedlemmer som møtte:
Navn
Stig Kalstad
Bente Mostue Berdal

Representerer

Møtte for
Olaug Muan

Fra administrasjonen møtte:
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Navn
Ingvill Kvernmo
Ingeborg Wolden
Kristin Gjersvoll Wangem

Stilling
Prosjektleder
Sekretær
Kommunalsjef

Medlemmene har mottatt skriftlig innkalling datert 01.03.2019, redigert 06.03.2019. Møtet er kunngjort på
kommunenes hjemmesider.
Ingen merknader til innkalling og sakliste.
Til å undertegne protokollen ble Vibeke Mehlum og Jørgen Indergård valgt.
I møtet:
Trude Cathrine Tevik Gulbrandsen fikk permisjon fra kl. 11:00 under behandling av sak 6/19.
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Protokollen er opplest og vedtatt i Fellesnemnd Orkland 07.03.2019.

…………………………….

……………………

…………………………….
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SAKSLISTE
Lukket
behandling

Saksnr

Innhold

Arkivsak

OR 4/19

Helseplattformen v/Tor Erling Evjen

OR 5/19

Prosjekt Folkehelsesenteret

OR 6/19

Prosjektstatus v/prosjektleder Ingvill Kvernmo

PS 6/19

Planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel for Orkland

2019/2032

PS 7/19

Grafisk utforming av nytt kommunevåpen

2019/685

PS 8/19

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

2019/2053

PS 9/19

Eierskap i Orkland kommune - oppfølging og eierskapsstrategi

2019/2052

PS 10/19

Deltakelse på Orkland-stand Trøndersk matfestival

2019/2403
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OR 4/19 Helseplattformen v/Tor Erling Evjen
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 07.03.2019
Tor Erling Evjen orienterte om helseplattformen.

OR 5/19 Prosjekt Folkehelsesenteret
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 07.03.2019
Prosjektleder John Anders Elvrum orienterte om prosjekt Folkehelsesenteret.

OR 6/19 Prosjektstatus v/prosjektleder Ingvill Kvernmo
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 07.03.2019
Prosjektleder Ingvill Kvernmo orienterte om prosjektstatus.

PS 6/19 Planprogram for Kommuneplanens samfunnsdel for Orkland
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 07.03.2019

Avstemming
Arbeidsutvalgets tilråding – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 07.03.2019
Utkast til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for nye Orkland kommune sendes på høring til
regionale myndigheter og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.

Behandling i Arbeidsutvalg Orkland - 28.02.2019

Avstemming
Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt.

Tilråding i Arbeidsutvalg Orkland - 28.02.2019
Utkast til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for nye Orkland kommune sendes på høring til
regionale myndigheter og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.
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Prosjektleders innstilling
Utkast til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for nye Orkland kommune sendes på høring til
regionale myndigheter og legges ut til offentlig ettersyn i minimum 6 uker.

PS 7/19 Grafisk utforming av nytt kommunevåpen
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 07.03.2019
Oddbjørn Bang fremmet følgende tilleggsforslag til vedtak:
Det presiseres at fargene på kommunevåpen skal være grønn og sølv.
Nina Astrid Mjørs forslag:
Fargene: grønn og blått med sølvhjul.
Avstemming (27 medlemmer)
Alternativ votering:
Arbeidsutvalgets tilråding med Oddbjørn Bangs presisering– 25 stemmer og vedtatt.
Nina Astrid Mjørs forslag – 2 stemmer og falt.

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 07.03.2019
Kommunestyret i xxxx godkjenner Fellesnemndas valg av kommunevåpen.
Det presiseres at fargene på kommunevåpen skal være grønn og sølv.

Behandling i Arbeidsutvalg Orkland - 28.02.2019
Are Hilstad fremmet følgende forslag :
Kommunestyret i xxxx godkjenner Fellesnemndas valg av kommunevåpen.
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Nina Astrid Mjør fremmet følgende forslag:
Innstiller på variant 1 til kommunevåpen for Orkland.
Avstemming
Alternativ votering:
Are Hilstads forslag – 7 stemmer og vedtatt.
Nina Astrid Mjørs forslag – 1 stemme.

Tilråding i Arbeidsutvalg Orkland - 28.02.2019
Kommunestyret i xxxx godkjenner Fellesnemndas valg av kommunevåpen.

Prosjektleders innstilling
Fellesnemnda anbefaler nytt kommunevåpen for Orkland. Forslaget sendes til de fire kommunestyrene for endelig
vedtak i henhold til regelverk om kommunevåpen og kommuneflagg.
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PS 8/19 Avtale om kommunale NAV-tjenester mellom Orkland kommune og Rindal kommune
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 07.03.2019

Avstemming
Arbeidsutvalgets tilråding – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 07.03.2019
Fellesnemnda vedtar vedlagte avtale om vertskommunesamarbeid mellom Orkland kommune og Rindal
kommune.

Behandling i Arbeidsutvalg Orkland - 28.02.2019

Avstemming
Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt.

Tilråding i Arbeidsutvalg Orkland - 28.02.2019
Fellesnemnda vedtar vedlagte avtale om vertskommunesamarbeid mellom Orkland kommune og Rindal
kommune.

Prosjektleders innstilling
Fellesnemnda vedtar vedlagte avtale om vertskommunesamarbeid mellom Orkland kommune og Rindal
kommune.
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PS 9/19 Eierskap i Orkland kommune - oppfølging og eierskapsstrategi
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 07.03.2019

Avstemming
Arbeidsutvalgets tilråding – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 07.03.2019
Fellesnemnda ber prosjektleder gå i dialog med selskap der Orkland har interesser.
Fellesnemnda ber prosjektleder starte opp arbeidet med en eierskapsstrategi for Orkland.

Behandling i Arbeidsutvalg Orkland - 28.02.2019

Avstemming
Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt.

Tilråding i Arbeidsutvalg Orkland - 28.02.2019
Fellesnemnda ber prosjektleder gå i dialog med selskap der Orkland har interesser.
Fellesnemnda ber prosjektleder starte opp arbeidet med en eierskapsstrategi for Orkland.

Prosjektleders innstilling
Fellesnemnda ber prosjektleder gå i dialog med selskap der Orkland har interesser.
Fellesnemnda ber prosjektleder starte opp arbeidet med en eierskapsstrategi for Orkland.

PS 10/19 Deltakelse på Orkland-stand Trøndersk matfestival
Behandling i Fellesnemnd Orkland - 07.03.2019

Avstemming
Prosjektleders innstilling – enstemmig vedtatt.

Vedtak i Fellesnemnd Orkland - 07.03.2019
Fellesnemnda ønsker at Orkland skal profilere seg på Trønders Matfestival 2019. Fellesnemnda ønsker å bruke
inntil 150 000 kroner fra budsjettposten kultur og identitet til deltakelse. Den økonomiske støtten skal være et
bidrag til deltakeravgift, standleie og utforming av stand. Prosjektleder gis fullmakt til å gå i dialog med aktørene
for å realisere en stand som kan være med å profilere Orkland som en viktig matregion og reiselivsdestinasjon.
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Prosjektleders innstilling
Fellesnemnda ønsker at Orkland skal profilere seg på Trønders Matfestival 2019. Fellesnemnda ønsker å bruke
inntil 150 000 kroner fra budsjettposten kultur og identitet til deltakelse. Den økonomiske støtten skal være et
bidrag til deltakeravgift, standleie og utforming av stand. Prosjektleder gis fullmakt til å gå i dialog med aktørene
for å realisere en stand som kan være med å profilere Orkland som en viktig matregion og reiselivsdestinasjon.
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Oppfølging av politiske vedtak i Agdenes kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
30.04.2019

Saknr
14/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/43 - 25
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 20.03.2019 Tilleggssak
Kommunestyret 20.03.2019
Kommunestyret 27.02.2019
Formannskapet 24.04.2019 - Tilleggssak
Formannskapet 24.04.2019
Formannskapet 20.03.2019
Formannskapet 27.02.2019
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 26.02.2019.
Kontrollutvalgets sekretariat tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.
Tidligere saker til oppfølging
Det er ikke lagt inn nye saker i oppfølgingslisten etter forrige møte i kontrollutvalget. I den
grad det er skjedd utvikling i sakene som står oppført på oppfølgingslisten, som
kontrollutvalgets sekretariat er kjent med, er dette kommentert i tilknytning til den enkelte
sak.
Saker til oppfølging i perioden
Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter,
saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens
fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av kommunestyrets og formannskapets
vedtak. Saker som er satt til særskilt oppfølging fremgår av vedlegget "Saker for videre
oppfølging".
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Saker for videre oppfølging:
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 20.02.2019 – 23.04.2019, foreslår
kontrollutvalget at følgende saker videreføres til oppfølging:
Kontrollutvalget i Agdenes kommune – saker til oppfølging pr. 23.04.2019:
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. 23.04.2019:
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.
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Felles
orienteringsmøte 5. feb.
2018

Agdenes kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
KOMMUNESTYRET
Møtested: Lensvik Bedehus
Møtedato: 20.03.2019
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

Tilleggssak:
13/19

16/59
KONTROLLUTVALGETS ÅRSMELDING 2018

Lensvik, 19.03.19

Oddvar Indergård
ordfører
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Agdenes kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
KOMMUNESTYRET
Møtested: Lensvik Bedehus
Møtedato: 20.03.2019
Tid: 10:00
Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.
Orientering - status Orkland v/prosjektleder Ingvill Kvernmo.

SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

8/19

19/258
Referatsaker

9/19

17/156
Sluttbehandling - Reguleringsplan for utvidelse av Værnes camping, gnr
19/1

10/19

17/739
Sluttbehandling reguleringsendring Jordbærlia hyttefelt - område for
lagring av båter

11/19

17/924
Sluttbehandling - reguleringsplan for Årem steinbrudd og pukkverk gnr
108/1

12/19

18/927
Justering av betalingssatser for hjemmehjelp

EVENTUELT

Lensvik, 14.03.19

Oddvar Indergård
ordfører
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Agdenes kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:

KOMMUNESTYRET

Møtested: Ingdalen
Møtedato: 27.02.2019

forsamlingshus
Tid: 10:00

Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.


Orientering om status Hamnahaugen helse- og omsorgssenter v/prosjektleder Ole
Edvard Meland.

SAKSLISTE
Saksnr.
1/19

Arkivsaksnr.
Tittel
19/159
Referatsaker

2/19

19/20
Endring av selskapsavtale - Interkommunalt arkiv (IKA)

3/19

18/1022
Startlån og boligtilskudd 2019

4/19

16/340
Overgangsforskrift adressering

5/19

18/927
Justering av betalingssatser for trygghetsalarm

6/19

19/67
Friluftsområde ved Rangvatnet - tilskudd

7/19

18/754
Rapporter finansforvaltning 2018

EVENTUELT

Lensvik, 20.02.19

Geir Ove Storstein
e.f
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Agdenes kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 24.04.2019
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 - tilleggssaker
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Tittel

24/19

18/1030
Søknad om dispensasjon i fra arealplan for Agdenes kommune ift oppføring
av naust og vedbod gnr 95/19

25/19

18/1034
Søknad om dispensasjon i fra arealplan for Agdenes kommune for fradeling
av eksisterende fritidsbolig - gnr 108/1

EVENTUELT

Lensvik, 12.04.19

Geir Ove Storstein
e.f.

44

Agdenes kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 24.04.2019
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.
20/19

Arkivsaksnr.
Tittel
19/321
Referatsaker

21/19

18/458
Søknad om dispensasjon i fra gjeldende arealplan for Agdenes kommune ift.
deling av eiendommen 108/2

22/19

17/166
Forespørsel om videre arbeid med reguleringsplan for pistolbane i Kallklova
gnr 6/5

23/19

19/197
Forespørsel om endring av reguleringsbestemmelsene i reguleringsplan for
Værnes, Slettvik og Gravvik

EVENTUELT

Lensvik, 12.04.19

Geir Ove Storstein
e.f.
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Agdenes kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:
FORMANNSKAPET
Møtested: Rådhuset
Møtedato: 20.03.2019
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

17/19

19/260
Referatsaker

18/19

17/760
Krav om dekning av sakskostnader etter FVL § 36 etter vedtak i sak FMS
34/18 - Gnr 81/2

19/19

19/218
Tilleggsareal på Selvleiret

EVENTUELT

Lensvik, 14.03.19

Geir Ove Storstein
e.f.
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Agdenes kommune

MØTEINNKALLING
Utvalg:

FORMANNSKAPET

Møtested: Rådhuset
Møtedato: 27.02.2019
Tid: Møtet starter umiddelbart etter kommunestyremøtet med befaring i

Ingdalen jfr. sak 16/19
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

9/19

19/161
Referatsaker

10/19

17/156
Forslag til reguleringsplan for utvidelse av campingplass gnr 19/1 - 2. gangs
behandling

11/19

17/739
Reguleringsendring Jordbærlia hyttefelt - område for lagring av båter

12/19

17/924
Reguleringsplan for Årem steinbrudd og pukkverk gnr 108/1 - 2. gangs
behandling

13/19

18/725
Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan Vassbygda - bruksendring
gnr 10/25-29

14/19

18/832
Søknad om dispensasjon i fra kommunens arealplan - gnr 87/3

15/19

18/1013
Søkna om dispensasjon fra reguleringsplan for Aaremsanden
hyttefelt(Nordåsen) - gnr 108/31

16/19

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

Lensvik, 20.02.19

Bertil Meland
e.f.
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Agdenes kommune

Møtedato
30.04.2019

Saknr
15/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/91 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Kan rådmannen la være å svare på spørsmålet mitt ?
Kan sammenslåingskommuner selge verdiene sine ?
Ny HR-sjef blir først sjef etter sammenslåing
Ordfører kan stjele saker fra innbyggerinitiativet
Partigrupper er ikke kommunale organer
Var det lov å nekte folkevalgt innsyn i konsulentrapport ?
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
1. En kommunestyrerepresentant lurer på om ikke rådmannen er forpliktet til å svare.
2. Vedtak om nye tiltak i sammenslåingskommuner bør legges fram for fellesnemnda til
uttalelse.
3. Fellesnemnda har ingen fullmakter når det gjelder personalforholdene i kommuner som
skal slås sammen.
4. Hvilke muligheter har en ordfører til å komme et innbyggerinitiativ i forkjøpet?
5. Saksbehandling i partiene er et internt anliggende for partiet selv.
6. Et kommunestyremedlem ba om innsyn i en konsulentrapport, men fikk avslag selv om
kommunestyret skulle få den utdelt i et senere møte.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.
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Kan rådmannen la være å svare på spørsmålet mitt?
Kommunal Rapport 02.04.2019

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

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

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

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

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

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

Møtedato
30.04.2019

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/91 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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Saknr
16/19

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

Møtedato
30.04.2019

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/91 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 30.04.2019, godkjennes.
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