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Forvaltningsrevisjonsrapport håndtering av habilitet i folkevalgte organ tilbakemelding til Kontrollutvalget
Kommunestyret har i møte 29.01.2019, sak 8/19 - Forvaltningsrevisjonsrapport håndtering av
habilitet i folkevalgte organ - korrigert rapport, fattet følgende vedtak:
1. Kommunestyret tar korrigert forvaltningsrevisjonsrapport Håndtering av habilitet i folkevalgte organ
til orientering.
2. Kommunestyret ber alle representanter i styrer, råd og utvalg om å følge Forvaltningsloven § 8 tredje
avsnitt, første setning (medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild).
3. Kommunestyret ber rådmannen om å ha mer fokus på systematisk opplæring av de folkevalgte i
habilitetsregelverket, både ved oppstart og underveis i perioden.
4. Kommunestyret ber rådmannen om å ha mer fokus på systematisk opplæring av administrasjonen i
habilitetsregelverket.
5. Kommunestyret ber rådmannen om å legge frem et forslag til retningslinjer for kriterier for valg av
representanter til styre i kommunale selskap.
6. Kommunestyret ber rådmannen om å gi kontrollutvalget en skriftlig tilbakemelding innen 20.05.2019.
Tilbakemelding til kontrollutvalget på pkt. 3 – 5:
3. I forbindelse med oppstart nytt kommunestyret vil vi legge inn i opplæringen særskilt gjennomgang
(tema) av habilitetsregelverket. Jeg vil også foreslå egen gjennomgang med jurist fra Fylkesmannen som
tema i kommunestyret, på ett av de første nye møtene for det nye kommunestyret (må avklares med ny
ordfører når den tid kommer). Vi vil også fortsette med de rutiner vi har etablert om habilitetsspørsmål i
sakskartet ved innkalling til politiske møter. I tillegg vil vi ta egne gjennomganger i de faste utvalgene når
disse er på plass.
4. Vår jurist i Personal og organisasjon har i sin oppgaveportefølje fått ansvar for habilitetsregelverket på
generelt grunnlag. Spørsmål om habilitet i administrasjonen reises fra tid til annen, dette tas fortløpende,
enten internt eller ved henvendelse eksternt som Fylkesmann eller KS. Vi vil også legge opp til et internt
kurs i administrasjonen, her ser vi på muligheter for å ta i bruk KS Læring som opplæringsplattform
(nettbasert kurs, alternativt kombinasjon nett- og samlingsbasert). Vi er pr. nå i innføringen av KS Læring,
så her må vi se på hvilke kurs som allerede er utviklet/er under utvikling.
Erfaringsmessig oppstår det underveis særskilte spørsmål vedr. habilitet knyttet til konkrete saker som
skal til behandling. Her må både politikk og administrasjon samhandle godt for å få varslet i god tid, slik at
vi dersom det er behov for å skaffe spisskompetanse, får forberedt disse spørsmålene godt. I slike
sammenhenger bør vi også benytte anledningen til å ta en «opplæringsbolk» forut for kommunestyrets
(evt. utvalgenes) behandling av de konkrete habilitetsvedtakene.
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5. Vi arbeider nå med Eierskapsmelding for Melhus kommune 2018, klar for politisk behandling i juni
2018. Som vedlegg 2 til eierskapsmeldingen ligger «Kriterier for krav til kompetanse til representanter i
kommunale selskaper».
Med hilsen
Katrine Lereggen
Rådmann
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