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Sakstittel
Godkjenning av innkalling og sakliste
Godkjenning av møteprotokoll
Virksomhetsbesøk hos Kysthaven
Orientering om oppfølging av skolebruksplan
Orientering om slamhåndtering i Frøya kommune
Orientering om konsulenttjenester i kommunen
Orientering om oppfølging eierskapskontroll
Forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Frøya 2019-2020
Forslag til plan for selskapskontroll 2019-2021
Kontrollutvalgets årsmelding for 2018
Orientering om timebruk fra revisjonen
Nytt fra utvalgene 27.2.19
Referatsaker
Eventuelt

Godkjenning av innkalling og sakliste
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune
Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/6 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Innkalling og sakliste godkjennes.
Saksutredning
Godkjenning av innkalling og sakliste.

Møtedato
27.02.2019

Saknr
01/19

Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune
Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/6 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.
Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.
Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

Møtedato
27.02.2019

Saknr
02/19

Virksomhetsbesøk hos Kysthaven
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
03/19

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &43
Arkivsaknr
19/59 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
I kontrollutvalgets møte den 28.11.18 vedtok utvalget at de ønsker å besøke Kysthaven i sitt
første møte i 2019 (jf. sak 44/18).
Kysthaven er et privat flerbruksbygg hvor kommunen leier for flere av sine virksomheter,
deriblant familie og helse. Virksomhetsleder Renate Loktu Sandvik tar utvalget med på en
omvisning på Kysthaven i dagens møte.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Orientering om oppfølging av skolebruksplan
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
04/19

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/43 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
I kommunestyremøte den 31.1.19, sak 4/19 ble oppfølging av skolebruksplan – nye arealer
Sistranda skole behandlet.
Det ble satt opp en protokolltilførsel fra V, H, Sp og Frp: Borgerlig gruppe ønsker sak 4/19
sendt til kontrollutvalget. Kontrollutvalget ønsker også en orientering om saken. Som følge av
dette orienterer rådmannen i dagens møte.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Orientering om slamhåndtering i Frøya kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
05/19

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/43 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
I kontrollutvalgets møte den 20.6.18 hadde kontrollutvalget en orientering om slamhåndtering
i kommunen, jf. kontrollutvalgets sak 14/18. I saken vedtok utvalget følgende:
"Kontrollutvalget ber rådmannen komme med en ny orientering innen et halvt år". Som følge
av dette orienterer rådmannen om saken i dagens møte.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Orientering om konsulenttjenester i kommunen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
06/19

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
19/43 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
I kontrollutvalgets møte den 28.11.18 fikk kontrollutvalget en orientering om kostnadene ved
innleie av konsulenter i kommunen, fordelt på ulike virksomheter, jf. kontrollutvalgets sak
45/18. Kontrollutvalget ønsket videre å vite om ordningen med bruk av konsulenttjenester blir
evaluert, og har derfor bedt om en orientering om dette i dagens møte.
Rådmannen orienterer kontrollutvalget om dette.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Orientering om oppfølging eierskapskontroll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
07/19

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
17/107 - 8
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
På bestilling fra kontrollutvalget gjennomførte Revisjon Midt-Norge i perioden 2017-2018 en
eierskapskontroll i Frøya kommune. Revisjonen foretok en gjennomgang av kommunens
system og praksis for eierstyring av de selskapene kommunen har eierinteresser i. Denne
undersøkelsen fikk kontrollutvalget presentert i sitt møte den 28.2.18, jf. sak 4/18.
Saken ble behandlet i kommunestyrets møte den 3.5.18 (sak 42/18) og det ble fattet
følgende vedtak:
1. Kommunestyret er tilfreds med at eierskapsmeldingene oppfyller KS sine
anbefalinger og at det er fokus på habilitet i styrende organer
2. Kommunestyret ber rådmannen om at det inntas en beskrivelse av et årshjul for
kommunens eierstyring i fremtidige eiermeldinger og at eiermeldingene rulleres
årlig.
3. Kommunestyret ber rådmann legge frem sak vedrørende opprettelsen av et
eierutvalg for Frøya kommune.
4. Kommunestyret ber rådmann legge frem en egen sak for valg av eierrepresentant
med vararepresentant til Trondheim Havn IKS.
5. Kommunestyret ber rådmannen sikre at valgte eierrepresentanter med vara i IKS,
benevnes med navn i vedtaksprotokollen.
6. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av
denne eierkontrollen i løpet av 2018.
7. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.
Ettersom utvalget ikke fikk en orientering om oppfølging av eierskapskontrollen før årsskifte i
2018, får kontrollutvalget en orientering av eierskapskontrollen i dagens møte (jf. vedtakets
pkt. 6).
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Forslag til plan for forvaltningsrevisjon for Frøya 2019-2020
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
08/19

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 217, TI - &30
Arkivsaknr
16/105 - 7
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020, og legger planen fram
for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020, med følgende områder:
•
•
•
•
•

Styring og internkontroll
Bruk av avvikssystem
Barnevern- kvalitet i saksbehandling
Næringsutvikling
Kulturplan 2014-2019

Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller omprioriteringer i
planen dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- eller
vesentlighetsbildet. Kontrollutvalget fordeler ressurser mellom forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll innenfor ressursrammene avsatt til dette formålet.
Vedlegg
Plan for forvaltningsrevisjon Frøya 2019-2020 (admin. utkast)
Saksutredning
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, § 10, skal kontrollutvalget utarbeide plan for
forvaltningsrevisjon, som skal vedtas endelig av kommunestyret. Planene skal utarbeides
minimum en gang i løpet av valgperioden, og senest i løpet av første året i perioden.
Forrige plan for forvaltningsrevisjon gikk ut 2018.
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra en vurdering
av risiko og vesentlighet. Sekretariatet har utarbeidet en risiko- og vesentlighetsanalyse som
grunnlag for forslag til områder i denne planen. Plan for forvaltningsrevisjon for 2019-2020 er
en rullering av forrige plan (for perioden 2017-2018). Områdene som er tatt inn i denne
planen er de områdene fra forrige plan som enda ikke er revidert. Disse er satt opp i
uprioritert rekkefølge:
•
•
•
•
•

Styring og internkontroll
Bruk av avvikssystem
Barnevern- kvalitet i saksbehandling
Næringsutvikling
Kulturplan 2014-2019

Utdyping av disse områdene står i den vedlagte planen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta plan for forvaltningsrevisjon 2019-2020, men
oppfordrer kontrollutvalget og kommunestyret til selv å vurdere prioriteringene i planen og
eventuelt gjøre endringer.
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Administrativt utkast til kontrollutvalgets
møte den 27.2.19

Vedtatt i kommunestyret [ ], sak xx/xx

1

Om forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget er ansvarlig for å påse at:1
det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og
forutsetninger
Det som vil kunne være relevant å se på i en forvaltningsrevisjon er om:2
•

Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger

•

Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt
på området

•

Regelverket etterleves

•

Forvaltnings styringsverktøy og verktøy er hensiktsmessige

•

Beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organene samsvarer med
offentlige utredningskrav

•

Resultatet i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyret eller fylkestingets
forutsetninger og/eller om resultatene for virksomhet er nådd

Forvaltningsrevisjon er derfor et viktig verktøy for kommunens øverste politiske organ for å
føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som oppnås.
Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon
Kommunestyret er oppdragsgiver for forvaltningsrevisjonen. For å sikre at revisjonen som
utføres er i tråd med kommunestyrets ønsker og behov, skal det vedtas en egen plan for
forvaltningsrevisjon, hvor det er angitt prioriteringer for en gitt periode.3 Denne planen er
utarbeidet for perioden 2019-2020.
Denne planen er en rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 basert på
dokumentet overordnet analyse fra oktober 2016, utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariat
Midt-Norge IKS. Dette innebærer at områdene oppført i planen fra 2017-2018 som enda ikke
er revidert, er videreført i denne planen.
Gjennomføring av forvaltningsrevisjonene
Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge SA. De vil stå for den praktiske utføringen av
forvaltningsrevisjonsprosjektene. Prosjektene utføres i tråd med kommuneloven § 78,
forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner og RSK 001 Standard for
forvaltningsrevisjon vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund.
Med bakgrunn i planen skjer konkretisering av prosjektene i kontrollutvalgsmøte før
bestilling. Dersom kontrollutvalget finner det nødvendig, kan de fravike planen, etter
godkjenning i kommunestyret.
Oppfølging og rapportering
Revisor rapporterer til kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon.4
Videre er kontrollutvalget tillagt ansvar for å rapportere om sitt arbeid til kommunestyret.
Dette gjøres fortløpende etter gjennomførte revisjoner.
1

kommuneloven § 77
forskrift om revisjon § 7 første ledd
3 kontrollutvalgsforskriften § 10
4 forskrift om revisjon § 8
2

Områder for forvaltningsrevisjon
Her angis aktuelle områder for forvaltningsrevisjon, med forslag til mulig innretning på
prosjektene. Prosjektene er vurdert på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderingene i
den overordnede analysen.
Det er også tatt hensyn til områder der det har vært gjennomført lite forvaltningsrevisjon
tidligere år. Det er videre tatt hensyn til om forvaltningsrevisjon anses å være et godt
virkemiddel til å forbedre kvaliteten på området. Områdene er satt opp i uprioritert
rekkefølge, og det kan være hensiktsmessig at kontrollutvalget får delegert myndighet fra
kommunestyret til å prioritere hvilke områder som skal revideres perioden.
Område
Styring og internkontroll
Kommunen har over år hatt problemer med økonomistyringen. Flere rapporter fra
forvaltningsrevisjon har anbefalt tiltak for å styrke internkontrollen. I en
forvaltningsrevisjon om styring og internkontroll kan revisjonen undersøke de
overordnede systemene for kommunen som helhet, eller avgrense den til ett eller flere
tjenesteområder, eller virksomheter. En relevant overordnet problemstilling vil være
om rådmannen har etablert en nødvendig internkontroll.

Bruk av avvikssystem
Frøya kommune har anskaffet et kvalitets- og avvikssystem, Compilo (tidligere
Kvalitetslosen). Slike systemer benyttes til å identifisere områder for forbedring. Av
kommunens egne rapporter går det fram at systemet brukes i varierende grad. En
forvaltningsrevisjon kan belyse hvorvidt det er etablert en felles forståelse for hvordan
systemet skal brukes, hvordan avviksmeldingene håndteres og hvordan systemet blir
brukt i forbedringsarbeidet. Det er sannsynligvis hensiktsmessig å begrense
forvaltningsrevisjonen til ett tjenesteområde og da helse og omsorg.

Barnevern - kvalitet og saksbehandling
Den interkommunale barnevernstjenesten for Hitra og Frøya har siden 2016 vært en
tjeneste i Frøya kommune. Arbeidspresset har vært høyt og det har vært mange
utskiftinger blant medarbeiderne. En forvaltningsrevisjon kan legge hovedvekten på andre
forhold enn de Fylkesmannen har tilsyn med, for eksempel rekruttering, tilrettelegging av
arbeidet, forebyggende og tverretatlig samarbeid og andre relevante forhold. Selv om
Fylkesmannen fører tilsyn med barnevernet kan det likevel være av interesse å belyse
forhold som grenser opp mot Fylkesmannens tilsyn. Kontrollutvalget må ta stilling til
dette i forbindelse med en eventuell bestilling.

Næringsutvikling
Næringslivet på Frøya er svært avhengig av oppdrettsnæringen, dette medfører stor
sårbarhet for Frøya-samfunnet ved en eventuell krise i næringen. Kommunen driver
næringsutvikling gjennom eierskapet i Trøndersk kystkompetanse og gjennom
næringsfondet. I en forvaltningsrevisjon kan det være aktuelt å belyse hvordan
kommunen bruker disse kanalene til å påvirke utviklingen av andre næringer. I
forbindelse med tildeling av midler kan det også være aktuelt å undersøke om denne
skjer i tråd med lover og god forvaltningsskikk.

3

Kulturplan 2014-2019
Kulturområdet er i liten grad lovregulert, derfor er det sjelden gjenstand for
forvaltningsrevisjon. Frøya kommune har en ambisiøs kulturplan for planperioden
2014-2019, som inneholder både overordnete og mer konkrete målsetninger. Det vil
være interessant å undersøke måloppnåelsen på kulturfeltet og hvordan kulturplanen
er satt ut i livet siden den ble vedtatt.

4

Forslag til plan for selskapskontroll 2019-2021
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
09/19

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 037, TI - &30
Arkivsaknr
16/129 - 5
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til plan for selskapskontroll 2019-2021.
Saken legges frem for kommunestyret med følgende innstilling:
I. Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2019-2021, med følgende
prosjekter:
· Trøndersk kystkompetanse
· DalPro AS
II. Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å kunne foreta endringer i
planperioden.
III. Kontrollutvalget fordeler ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
innenfor ressursrammene avsatt til dette formålet.

Vedlegg
Plan for selskapskontroll Frøya 2019-2021
Saksutredning
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i
selskaper.
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll.
Denne planen skal være basert på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra
risiko- og vesentlighetsvurderinger. Formålet med analysen er å identifisere behovet for
selskapskontroll innen de ulike sektorene og med de ulike selskapene.
Kontrollutvalgssekretariatet har lagt opp til at plan for selskapskontroll rulleres to ganger i
valgperioden, slik at kommunestyret har større mulighet til å gi signaler og dermed påvirke
prioriteringene som gjøres. Forrige plan gikk ut ved årsskifte 2018/19, og derfor legges ny
plan frem.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Revisjonsressursene som er satt av til selskapskontroll og forvaltningsrevisjon må sees
samlet. Sekretariatet anbefaler derfor at det i vedtaket delegeres myndighet til
kontrollutvalget til å prioritere ressurser mellom disse to formålene.
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget legger frem saken for kommunestyret med
sekretariatets innstilling og den vedlagte planen for selskapskontroll for 2019-2021.
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Administrativt utkast til kontrollutvalgets
møte den 27.2.2019

Vedtatt i kommunestyret [ ], sak xx/xx

1

1. Om selskapskontroll
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i
selskaper.1
Kommunens interesser omfatter eierskap i selskapsformene; aksjeselskap (AS),
allmennaksjeselskap (ASA), interkommunale selskap (IKS), interkommunale samarbeid,
samvirkeforetak og andre selskaper med begrenset ansvar. Denne planen legger videre til
grunn at selskapskontrollen også skal omfatte alle selvstendige virksomheter der kommunen
har et eierskap eller interesser med tydelig karakter av eierskap som stiftelser og foreninger.

Plan for selskapskontroll
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll.
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike
sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret som kan
delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.2
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene
i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver
kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon.3
I likhet med plan for forvaltningsrevisjon er det kontrollutvalget som fremmer forslag om plan
til selskapskontroll, mens det er kommunestyret som vedtar planen.
Denne planen er en rullering av Frøya sin plan for selskapskontroll 2017-2018.

Bestilling og gjennomføring av selskapskontroll
Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge SA. Revisjonen vil gjennomføre
selskapskontrollene på bestilling fra kontrollutvalget. Utvalget bestiller selskapskontroll ut i fra
denne planen, og nærmere innretting av undersøkelsen gjøres i kontrollutvalgets
bestillingsmøte.

Innsyn og undersøkelser i selskaper4
Kommunens kontrollutvalg og revisor har rett til å kreve opplysninger fra selskapets daglige
leder, fra styret og den valgte revisor for selskapet som finnes påkrevd for deres kontroll i
interkommunale selskaper, interkommunale styrer og i aksjeselskap der kommunen alene
eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper
direkte eller indirekte eier alle aksjene.5
I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv
foreta undersøkelser i selskapet.6
I henhold til loven kan kommunestyret fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors
kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskapet og herunder fastsette hvilke
1

Kommuneloven (koml.) § 77 nr. 5
forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 13
3 forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap. 3. og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner § 14, sml. kommuneloven § 77 nr. 4.
4 koml. § 80.
5 koml. § 80 første ledd, se også lov av 29.januar 1999 nr. 6 samt kommunelovens § 27.
2

6

koml. § 80 første ledd siste punktum.

dokumenter mv. som skal sendes kommunens kontrollutvalg og revisor.7 Denne
bestemmelsen kan imidlertid ikke brukes til å innskrenke den innsynsretten kontrollutvalg og
revisor har etter kommunelovens § 80 første ledd.
Den lovbestemte innsynsretten gjelder bare for selskap som er 100 % eid av kommuner og
fylkeskommuner i fellesskap. I selskaper med andre eiere, eller selskapsformer ikke omfattet
av denne formuleringen må retten til innsyn skaffes med andre hjemler.
Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles og har rett til å være tilstede på
selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ.8

Ressurser og rapportering
Ressurser til gjennomføring av selskapskontroll må, dersom kommunen ikke ønsker å tilføre
nye ressurser til formålet, tas av samme ressurser som stilles til rådighet for
forvaltningsrevisjon. Det vil derfor være nødvendig å foreta en løpende prioritering mellom
disse to formålene før bestilling av prosjekter. Det kan være hensiktsmessig at myndighet til
å gjøre denne prioriteringen legges til kontrollutvalget.
Revisjonen rapporterer til kontrollutvalget om hvert enkelt gjennomført prosjekt.
Kontrollutvalget legger disse løpende fram for kommunestyret.
Sist gang det ble gjennomført en selskapskontroll i Frøya kommune var i 2016. Da ble det
gjennomført en selskapskontroll av Hamos forvaltning IKS på oppdrag fra Frøya, Agdenes,
Hemne, Hitra, Meldal, Skaun og Snillfjord kommune. Rapporten fra selskapskontrollen ble
behandlet i kontrollutvalget den 9.6.16 under sak 19/16 og i kommunestyret under sak
147/16.

2. Eierskap og eierstyring i Frøya kommune
Kommunestyret i Frøya kommune vedtok i sitt møte 13.12.18 i sak 172/18 eierskapsmelding.
Samtidig ble det opprettet et eierutvalg.
Eierskapsmeldingen legger føringer for kommunens utøvelse av eierstyring. Den er også en
veiledning for styremedlemmer og representanter i generalforsamling og representantskap. I
meldingen er det lagt opp til at den skal behandles en gang her kommunestyreperiode, mens
oversikten over de enkelte selskapene skal behandles årlig.

3. Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden
Tabellen gir en oversikt over prosjekter i planperioden i uprioritert rekkefølge. Nærmere
innretting på prosjektene gjøres i dialog med revisjonen i møtet.

7
8

Prosjekt
Trøndersk kystkompetanse

Involverte kommuner
Frøya, Hitra

DalPro AS

Frøya, Hitra

koml. § 80 andre ledd.
koml. § 80 tredje ledd.

3

Utdyping av de enkelte prosjektene
DalPro AS
DalPro As ble stiftet i 1988 og har som formål å være et redskap for kommunene Hitra (eier
60 %) og Frøya (eier 40 %) i arbeidet med tiltak for yrkeshemmede. Selskapet har stor
omsetning og er en vesentlig investering for kommunen. Et interessant tema for en
selskapskontroll av DalPro er om selskapet unngår at driften virker konkurransevridende. I
2013 ble det gjennomført en eierskapskontroll der det blant annet ble konkludert med at
kommunen burde utarbeide en eierstrategi, videre at økonomi, organisering og oppgaver var
i samsvar med formålet til selskapet.

Trøndersk kystkompetanse
Selskapet ble stiftet i 2006 og er et nettverk for bedrifts- og næringsutvikling i regionen og
ikke minst på Hitra og Frøya. Selskapet eies av en rekke private aktører i tillegg til Hitra og
Frøya kommune, som eier 17,01 % hver. Selskapet er av liten økonomisk betydning for
eierkommunene, men av stor samfunnsmessig betydning. Selskapets formål er blant annet:
•
•
•

bli ledende for regional kompetanseutvikling i kystregionen i Midt-Norge
stimulere til økt vekst for eksisterende næringsliv og gi aktiv støtte til nyetableringer
gjennom oppbygging av et større totalmiljø
søke samarbeid om å tilføre regionen prosjektmidler til konkrete bedriftsprosjekter

Dersom øvrige eiere vil gi de kommunale eierne innsyn, kan en selskapskontroll av
Trøndersk kystkompetanse for eksempel belyse måloppnåelsen, om ressursene brukes i
tråd med eiernes føringer og om selskapet drives effektivt.

4

Kontrollutvalgets årsmelding for 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
10/19

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
16/87 - 8
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til årsmeldingen for 2018. Saken legges frem for kommunestyret
med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.
Vedlegg
Kontrollutvalgets årsmelding for 2018
Saksutredning
Kontrollutvalgets sekretariat har utarbeidet forslag til årsmelding for kontrollutvalget i Frøya
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 i møtet den 28.02.2019.
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. Utvalget kan gjennom dette bidra til en
velfungerende forvaltning og tillit til kommunen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å oversende årsmeldingen til
kommunestyret for orientering.

Kontrollutvalgets
årsmelding 2018
Frøya kommune
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Om kontrollutvalget, mandat og sammensetning

1.

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

Medlemmer
Lars Nordgaard
Helge Borgen
Kirsten Dragsnes
Laila Wedø
Sten Strømskag Arntzen

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Varamedlemmer
Eirik Johansen Bjørgan
Anne Katrine Finne
Gustav Gjevik
Bjørnar Espnes
Harry Osvald Hansen

(vara for Nordgaard)
(vara for Helge Borgen)
(vara for Dragsnes)
(vara for Sten Arntzen)
(vara for Laila Wedø)

Utvalget størrelse og representasjon i kommunestyret er i henhold til kravene i
kommuneloven. Kravene i kommuneloven til jevn fordeling mellom kjønnene er ivaretatt.

1.2

Reglement for kontrollutvalget

Reglement for kontrollutvalget er vedtatt av kommunestyret2. Dette er publisert på utvalgets
nettside: http://www.konsek.no/kontrollutvalg/froya/

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:

•

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
2

Jf. kommuneloven § 77.1
Sak 132/17, dato 30.11.2017

1.3

Kontrollutvalgets ressurser

1.3.1 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.
1.3.2 Revisjon
Frøya kommune er medeier i, og har avtale om levering av revisjonstjenester med Revisjon
Midt-Norge SA.
1.3.3 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
kr. 39 683
kr. 15 986
kr. 55 669

Budsjett
2018
kr. 58 500
kr. 91 500
kr. 150 000

Kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester

Art
375

Tekst
Sekretariat og revisjon
SUM DRIFTSUTGIFTER

Regnskap
Budsjett
2018
2018
kr1 050 600 kr.1 030 000
kr.1 106 269 kr.1 180 000

Utgiftene til sekretariat og revisjon var i 2018 på henholdsvis kr. 278 100 og kr. 772 500.

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 vedtok i 2018 forslaget til uttalelse angående Frøya
kommunes årsregnskap og årsberetning for 2017. Uttalelsen ble oversendt kommunestyret
med kopi til formannskapet.

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 Forvaltningsrevisjon - økonomistyring i investeringsobjekter
Kontrollutvalget fikk levert forvaltningsrevisjon av økonomistyring i investeringsobjekter i sitt
møte den 22.08.18 (sak 20/18).
Revisor la frem følgende hovedproblemstillinger for forvaltningsrevisjonen:
1. Er det betryggende styring og kontroll av Frøya kommunes investeringsprosjekter?
2. Er det tilfredsstillende rutiner for avslutning av investeringsprosjekter og følges disse?
Revisor konkluderer med at kommunen har hatt et system for styring og kontroll med
kommunens investeringsprosjekter. Utfordringen har vært at systemene har vært
personavhengig, noe det er knyttet betydelig risiko til. Kommunen har startet arbeidet med å
utarbeide et oppfølgingssystem av investeringsprosjekter som er personuavhengig.
Systemet omfatter blant annet lagring av dokumenter for planlegging og gjennomføring av
prosjekter. Det vektlegges at dette systemet bør ferdigstilles snarlig for å sikre oversikt over
sentrale dokumenter. Informasjonen til kommunestyret bør også forbedres. Blant annet bør
kommunestyret gjennom året få oversendt statusrapporter om aktuelle
investeringsprosjekter.
Ansatte med ansvar for gjennomføring av investeringsprosjekter har møter for å utveksle
erfaringer om avslutning av prosjekter, men det mangler systematisering og dokumentering
av hvordan dette skal gjøres. Kommunen har rutiner for sluttregnskap, men det må avklares
hvilke investeringsprosjekter rutinene gjelder for, ettersom dette er uklart i dag.
Prosjektledere har vært usikre på i hvilke tilfeller sluttregnskap for investeringsprosjekter skal
sendes til kommunestyret. Rapporten ble oversendt kommunestyret som fattet følgende
vedtak i sitt møte den 27.9.18 (sak 118/18):
1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av økonomistyring i
investeringsprosjekter til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å etablere rutiner og systemer for å:
a. Oppdatere rutiner for planlegging, gjennomføring, evaluering og avslutning av
investeringsprosjekter og sikre at disse følges.
b. Ferdigstille og sikre at alle bruker felles oppfølgingssystem for investeringsprosjekter.
c. Etablere rutiner for arkivering av sentrale dokumenter for investeringsprosjekter i
saks- og arkivsystem.
d. Sikre at rapporter til kommunestyret om investeringsprosjekter har lik benevnelse og
tilstrekkelig innhold til at disse kan følges opp på en god måte.
e. Sikre at tilleggsbevilgninger for investeringsprosjekter rapporteres til kommunestyret i
budsjettåret de oppstår i samsvar med kommuneloven § 47 nr. 2.
f. Legge klare føringer for sluttregnskap i kommunen.
g. Sikre at de som har ansvar for planlegging og gjennomføring av kommunens
investeringsprosjekter, medvirker til etablering av rutiner, systemer og rapportering –
noe som bør sikre eierskap og etterlevelse av disse.
3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget om status i saken
innen utgangen av april 2019.

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.

2.3.1 Eierskapskontroll – eierstyring i Frøya kommune
Kontrollutvalget fikk presentert en eierskapskontroll av eierstyringen i Frøya kommune i sitt
møte den 28.2.18, sak 4/18.
I eierskapskontrollen tar revisjonen for seg kommunens system og praksis for eierstyring i de
selskapene kommunen har eierinteresser i. Kommunen har gjennom kommunestyret
eierposisjon i en rekke selskaper. Dette innebærer at kommunestyret må være bevisst de
styringsmulighetene som ligger i eierrollen, og utnytter denne til det beste for kommunen
interesser, innenfor rammene av god eierstyring. I undersøkelsen ble det sett på kommunens
eierrepresentasjon, kommunikasjonene mellom kommunestyret og valgte eierrepresentanter,
samt prosessen for valg av styremedlemmer i selskapene.
Revisor fant at kommunikasjonen i form av styringssignal mellom kommunestyret og den
enkelte eierrepresentant kunne vært bedre. Det savnes et eierutvalg for behandling og
utarbeidelse av saker knyttet til kommunens eierstyring.
Kontrollutvalget la frem rapporten for kommunestyret som behandlet saken i sitt møte 3.5.18
(sak 42/18). Kommunestyret fattet følgende vedtak:
1. Kommunestyret er tilfreds med at eierskapsmeldingene oppfyller KS sine
anbefalinger og at det er fokus på habilitet i styrende organer
2. Kommunestyret ber rådmannen om at det inntas en beskrivelse av et årshjul for
kommunens eierstyring i fremtidige eiermeldinger og at eiermeldingene rulleres årlig.
3. Kommunestyret ber rådmann legge frem sak vedrørende opprettelsen av et
eierutvalg for Frøya kommune.
4. Kommunestyret ber rådmann legge frem en egen sak for valg av eierrepresentant
med vararepresentant til Trondheim Havn IKS.
5. Kommunestyret ber rådmannen sikre at valgte eierrepresentanter med vara i IKS,
benevnes med navn i vedtaksprotokollen.
6. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av denne
eierkontrollen i løpet av 2018.
7. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

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
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 6 møter og behandlet 52 saker, fire av sakene gikk videre
til kommunestyret for endelig behandling. En fullstendig oversikt over sakene som er
behandlet i kontrollutvalget følger på siste side.

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.

I tillegg har kontrollutvalget gjennom året fått ulike orienteringer fra rådmannen, fått fremlagt
tilsyn, og vært på virksomhetsbesøk i kommunen. En fullstendig liste over saker som
kontrollutvalget har behandlet ligger vedlagt.

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 vært representert på disse samlingene i 2018:

•
•

4.

Norges kommunerevisorforbunds samling for kontrollutvalg i januar
Konsek-dagen 2018 (oktober)

Avslutning

Årsmeldingen er en oppsummering av årets virksomhet i kontrollutvalget, utvalgets saker
ligger åpent på sekretariatets hjemmesider: http://www.konsek.no/kontrollutvalg/froya/
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.

Frøya kommune 27.02.2019
Kontrollutvalget

Vedlegg: Saker behandlet i kontrollutvalget i 2018

5.
2018
Dato
28.02

25.4

Sak

Tittel

Vedtak fattet i kontrollutvalget

01/18
02/18
03/18
04/18

Godkjenning av møteprotokoll
Nytt fra utvalgene
Referatsaker
Eierskapskontroll - eierstyring i
Frøya Kommune

Protokollen godkjennes
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra utvalgets medlemmer til orientering
Referatsakene tas til orientering.
Kontrollutvalget legger frem rapporten til kommunestyret med følgende innstilling:
1. Kommunestyret er tilfreds med at eierskapsmeldingene oppfyller KS sine anbefalinger og at det er fokus på
habilitet i styrende organer.
2. Kommunestyret ber rådmannen om at det inntas en beskrivelse av et årshjul for kommunens eierstyring i
fremtidige eiermeldinger og at eiermeldingene rulleres årlig.
3. Kommunestyret ber rådmann legge frem sak vedrørende opprettelsen av et eierutvalg for Frøya kommune.
4. Kommunestyret ber rådmann legge frem en egen sak for valg av eierrepresentant med vararepresentant til
Trondheim Havn IKS.
5. Kommunestyret ber rådmannen sikre at valgte eierrepresentanter med vara i IKS, benevnes med navn i
vedtaksprotokollen.
6. Kommunestyret ber rådmannen orientere kontrollutvalget om oppfølgingen av denne eierskapskontrollen i
løpet av 2018.
7. Kommunestyret tar for øvrig rapporten til orientering.

05/18

Årsmelding for kontrollutvalget
2017

Kontrollutvalget legger årsmeldingen fram for kommunestyret med følgende innstilling:

06/18
07/18

Orientering om teknisk etat
Eventuelt

08/18
09/18

Godkjenning av møteprotokoll
Kontrollutvalgets uttalelse til
årsregnskapet 2017

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2017 til orientering.
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
1. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak i forbindelse med innføringen av nye personvernregler.
2. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak i forbindelse med manglende innkalling til
formannskapets møte med byggherren som har ansvar for oppføring av brannstasjonen.
3. Kontrollutvalget ber sekretariatet legge frem en sak i forbindelse med vedtaksoppfølging for inneværende
valgperiode.
Protokollen godkjennes.
Kontrollutvalget vedtar forslaget til uttalelse angående Frøya kommunes årsregnskap og årsberetning for 2017.

20.6

22.08

10/18
11/18
12/18
13/18
14/18

Nytt fra utvalgene 25.4.2018
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll
Orientering om slamhåndtering i
Frøya kommune

15/18

Møteplan høsten 2018

16/18

Nytt fra utvalgene 20.06.18

17/18
18/18
19/18
20/18

Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll
Forvaltningsrevisjon økonomistyring i
investeringsprosjekter

Uttalelsen oversendes kommunestyret med kopi til formannskapet.
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra utvalgets medlemmer til orientering.
Referatsakene tas til orientering.
Ingen vedtak fattet.
Protokollen godkjennes.
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Kontrollutvalget ber rådmannen komme med en ny orientering innen et halvt år.
I tillegg til møtet i august, ønsker utvalget ett møte i oktober og ett i desember, i stedet for møtet i september og
november.
Sekretariatet kommer tilbake med møtedatoer, disse vedtas på kontrollutvalgets møte 22. august
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Utvalget ønsker at rådmannen orienterer om dispensasjon i byggesaker, ulovlighetsoppfølging og
saksbehandlingsfrister på neste kontrollutvalgsmøte.
Kontrollutvalget tar sakene til orientering.
Utvalget ønsker at rådmannen orienterer om implementering av GDPR i løpet av høsten
Protokollen godkjennes.
Kontrollutvalget tar rapporten fra forvaltningsrevisjon til orientering og legger frem følgende innstilling til
kommunestyret:
1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av økonomistyring i investeringsprosjekter til
etterretning.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å etablere rutiner og systemer for å:
a. Oppdatere rutiner for planlegging, gjennomføring, evaluering og avslutning av
investeringsprosjekter og sikre at disse følges.
b. Ferdigstille og sikre at alle bruker felles oppfølgingssystem for investeringsprosjekter.
c. Etablere rutiner for arkivering av sentrale dokumenter for investeringsprosjekter i saks- og
arkivsystem.
d. Sikre at rapporter til kommunestyret om investeringsprosjekter har lik benevnelse og tilstrekkelig
innhold til at disse kan følges opp på en god måte.
e. Sikre at tilleggsbevilgninger for investeringsprosjekter rapporteres til kommunestyret i budsjettåret
de oppstår i samsvar med kommuneloven § 47 nr. 2.
f. Legge klare føringer for sluttregnskap i kommunen.
g. Sikre at de som har ansvar for planlegging og gjennomføring av kommunens
investeringsprosjekter, medvirker til etablering av rutiner, systemer og rapportering – noe som bør
sikre eierskap og etterlevelse av disse.

21/18

22/18

23/18
24/18

25/18
26/18
27/18
28/18

24.10

29/18
30/18
31/18
32/18

Orientering om dispensasjon i
byggesaker

Forslag til møteplan høsten
2018

Budsjettkontroll pr. 31.07.2018
Budsjett for kontrollutvalget
2019 med økonomiplan 20202022
Enhetsbesøk høsten 2018
Nytt fra utvalgene 22.08.18
Referatsaker
Eventuelt

Godkjenning av innkalling og
saksliste
Godkjenning av møteprotokoll
Enhetsbesøk hos Nabeita
oppvekstsenter
Budsjett for kontrollutvalget for
2019 med økonomiplan 2020 2022

3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget om status i saken innen utgangen av
april 2019
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Kontrollutvalget ber kommunestyret vurdere om bemanningen på teknisk avdeling står i forhold til de mange
arbeidsoppgavene avdelingen har, ettersom det er høy befolkningsvekst og mange byggesaker på Frøya
Kontrollutvalget vedtar følgende møter for høsten 2018:
Onsdag 22. august (vedtatt tidligere i sak 15/18)
Onsdag 24. oktober
Onsdag 28. november
Møtestart er kl. 9. Leder kan vurdere om det er behov for flere eller færre møter i løpet av høsten.
Kontrollutvalget tar budsjettkontroll per 31.07.2018 til orientering
Saken utsettes til neste møte.

Kontrollutvalget besøker Nabeita oppvekstsenter i forbindelse med kontrollutvalgets møte 24. oktober
Ingen vedtak.
Referatsakene tas til orientering.
1. Utvalgets varamedlemmer inviteres til å delta på Konsek-dagen 2018. Sekretariatet sender ut e-post med
informasjon om dette.
2. Utvalget ønsker en orientering fra rådmannen om kostnader i forbindelse med innleie av konsulenter i
kommunen, fordelt på virksomheter.
3. Utvalget ønsker en lovlighetskontroll av kommunestyrets vedtak i sak 19/18. Saken dreier seg om utbygging
hos Nutrimar og spørsmålet er om kommunen kan dekke utgiftene knyttet til flytting av vannledning.
Sekretariatet sender en forespørsel til Frøya kommune angående avfallsdeponiet på Kvisten. Utvalget ønsker
å vite om avfallsdeponeringen gjøres i henhold til lover og regler.
Innkalling og sakliste godkjennes.
Protokollen godkjennes.
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering
Kontrollutvalget vedtar budsjettet for 2019 med en økning av godtgjøring til leder til kr. 2000 per måned fra neste
kontrollutvalgsperiode.
Kontrollutvalget oversender saken til kommunestyret og tilrår kommunestyret å fatte følgende vedtak:

33/18

Bestilling av forvaltningsrevisjon

Kontrollutvalgets forslag til økonomiplan for 2020-2022 og budsjett for 2019 med en ramme på kr. 1.185 000 inkludert
kjøp av revisjons- og sekretariatstjenester for kontrollutvalget, vedtas.
I 2014 ble det gjennomført en forvaltningsrevisjon av helhetlig innsats for barn og unge i Frøya kommune.
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen for å høre om funnene i revisjonen er fulgt opp.
Kontrollutvalget ønsker en forvaltningsrevisjon av det tverrfaglige samarbeidet for barn og unge i kommunen. Revisor
utarbeider en prosjektplan som legges frem for vedtak i neste kontrollutvalgsmøte.

34/18
35/18

36/18

37/18

28.11.

38/18
39/18
40/18
41/18
42/18
43/18

44/18
45/18

46/18
47/18

Orientering om bemanning på
teknisk etat
Orientering fra rådmannen om
kommunestyrets vedtak om
ventilkammer på Nordskag
Orientering fra rådmannen om
kostnader i forbindelse med
innleie av konsulenter
Orientering om avfallsdeponiet
på Kvisten
Nytt fra utvalgene 24.10.18
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av møteprotokoll
Godkjenning av innkalling og
sakliste
Forslag til møteplan våren 2019

Enhetsbesøk våren 2019
Orientering om
konsulentkostnader i Frøya
kommune
Orientering om implementering
av GDPR
Vedtaksoppfølging etter
forvaltningsrevisjon av helhetlig
innsats for barn og unge

Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.

Saken utsettes til neste møte.

Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra utvalgets medlemmer til orientering.
Referatsakene tas til orientering.
Ingen vedtak fattet.
Protokollen godkjennes.
Innkalling og sakliste godkjennes.
Møtedatoer for våren 2019:
onsdag 27. februar
tirsdag 30. april
onsdag 12. juni
Møtestart er kl. 10.
Kontrollutvalget besøker Kysthaven i sitt første møte i 2019.
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om evalueringen av konsulenttjenester
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra rådmannen til orientering
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering. Med dette ser kontrollutvalget forvaltningsrevisjon av
helthetlig innsats for barn og unge som lukket.

48/18

49/18
50/18
51/18
52/18

Prosjektplan for
forvaltningsrevisjon av helhetlig
innsats for barn og unge
Statusrapportering for finansiell
revisjon 2018
Nytt fra utvalgene 28.11.18
Referatsaker
Eventuelt

Kontrollutvalget bestiller forvaltningsrevisjon av den helhetlige innsatsen for barn og unge i Frøya kommune. For å
gjennomføre prosjektet vil revisjonen bruke en ressurs på 330 timer, og leveringsfrist er 1. april 2019. I forbindelse
med forvaltningsrevisjonen ber utvalget om en vurdering av timebruken fra revisjonen.
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Kontrollutvalget tar redegjørelsen fra utvalgene til orientering.
Lars Nordgård deltar på kontrollutvalgskonferansen i januar.
Ingen vedtak fattet.

Orientering om timebruk fra revisjonen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
11/19

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/444 - 6
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Orientering om timebruk fra revisjonen
Saksutredning
I kontrollutvalgets møte den 28.11.18, under sak 48/18, vedtok kontrollutvalget å bestille en
forvaltningsrevisjon av den helthetlige innsatsen for barn og unge i Frøya kommune. Utvalget
vedtok samtidig at de ønsket en vurdering av timebruken fra revisjonen.
Faglig leder for forvaltningsrevisjon, Unni Romstad, redegjør for dette i vedlagt e-post.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Unni Romstad <unni.romstad@revisjonmidtnorge.no>
1. februar 2019 08:52
Helene Hvidsten
Tor Arne Stubbe
SV: Vedtak i KU Frøya

Hei,
Revisor gjennomfører alle forvaltningsrevisjoner i henhold til RSK 001. I følge standardens pkt 20 om
prosjektplan heter det blant annet: «Prosjektplanen skal også redegjøre for planlagt tids - og ressursbruk,
inklusive bruk av ekstern bistand». Om ressursbehov og tidsplan heter det videre at «det vil være
rimelig at prosjektplanen beskriver rammene for undersøkelsen, både når det gjelder ressursbruk og
tidspunkt for avslutning og rapportering».
Rammen for ressursbruk tidspunkt for avslutning og rapportering går alltid fram av våre prosjektplaner,
og vi har ikke lagt opp til en mer detaljert rapportering. Dette fordi tidsbruk innenfor rammen vil kunne
endre seg gjennom prosjektets levetid, samtidig som det vil kunne påvirkes av forhold som avdekkes
under arbeid med prosjektet. Dermed blir detaljrapportering lite hensiktsmessig.
Vi vil i forbindelse med levering av prosjektet rapportere virkelig ressursbruk (timeforbruk) til
kontrollutvalget. Dersom det oppstår vesentlige endringer i prosjektet, vil kontrollutvalget bli orientert
om dette.
Vennlig hilsen
Unni Romstad

Fagleder forvaltningsrevisjon
M +47 417 39 319 | Skype for business <sip:unni.romstad@revisjonmidtnorge.no>

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

Nytt fra utvalgene 27.2.19
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.02.2019

Saknr
12/19

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/168 - 18
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar nytt fra utvalgene til orientering.
Saksutredning
Medlemmene i kontrollutvalget følger hvert sitt hovedutvalg og orienterer resten av utvalget
om aktuelle saker. Utvalgene er fordelt slik:
Kommunestyre: Helge Borgen
Formannskap: Laila Wedø
Hovedutvalg for drift: Sten S. Arntzen
Hovedutvalg for forvaltning: Kirsten Dragsnes
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget tar nytt fra utvalgene til orientering.

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
27.02.2019

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/6 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.
Vedlegg
Må betale mobbeoffer 2 millioner i erstatning
Over 200 brudd på arkivloven
Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv
Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer
Årsrapport Frøya 2018
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Må betale mobbeoffer 2 millioner i erstatning
2. Over 200 brudd på arkivloven
3. Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv
4. Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer
5. Årsrapport for Frøya kommune for 2018 fra kemnerkontoret

Saknr
13/19

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.

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.

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.

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.

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.

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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