Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune
Arkivsak:

19/92

Møtedato/tid:

02.05.2019 Kl 16:00

Møtested:

Rådhuset, møterom 241

Møtedeltakere:
Jomar Aftret, leder
Pål Sture Nilsen, nestleder
Regine Bianca Ness
Bente Rhodèn Forseth
Jan Erik Engan
Forfall:
Andre møtende:
Rådmann
Kjell Næssvold, 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 25.04.2019

Jomar Aftret (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

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra møte 14.03.2019
Regnskap og revisjonsberetning 2018 - Kontrollutvalgets uttalelse
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Orientering om aktuelle saker
Referatsaker
Eventuelt
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Godkjenning av protokoll fra møte 14.03.2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
02.05.2019

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/92 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 14.03.2019 godkjennes.
Utrykt vedlegg:
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 14.03.2019 (utsendt tidligere)

Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.
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Saknr
10/19

Regnskap og revisjonsberetning 2018 - Kontrollutvalgets uttalelse
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
02.05.2019

Saknr
11/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
17/116 - 9
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Klæbu kommunes årsregnskap for 2018 oversendes
kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i regnskapssaken.
Vedlegg
Revisjonsberetning 2018
Kontrollutvalgets uttalelse om regnskapet 2018
Utrykt vedlegg
Årsregnskap og årsmelding 2018 – Klæbu 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 Klæbu kommune for 2018 i
samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal
revisjonsskikk og vedtatte revisjonsstandarder.
Revisjonsberetning er avgitt 12.04.2019. 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 Klæbu kommune (inkl. fellesnmenda) viser et mindreforbruk i overkant av 26
millioner kroner. Resultatet før finanstransaksjoner (brutto driftsresultat) viser et positivt
resultat i overkant av 6,4 millioner kroner. Resultatet før regnskapsmessig bruk og
avsetninger til fond (netto driftsresultat) viser et positivt resultat i overkant av 4,4 millioner
kroner.
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors beretning og årsregnskapet for Klæbu
kommune for 2018.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor er kontrollutvalgets sekretariat av den
oppfatning at årsregnskapet og årsrapporten for Klæbu kommune gir et forsvarlig uttrykk for
kommunen sin virksomhet i 2018 og Klæbu kommunes økonomiske stilling pr. 31.12.2018.
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for
Klæbu kommune for 2018 som det fremgår av vedlegget ”Kontrollutvalgets uttalelse til
regnskapet for 2018”.
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Til kommunestyret i Klæbu kommune

Kontrollutvalgets uttalelse om Klæbu kommunes årsregnskap for 2018
Kontrollutvalget har i møte 02.05.2019, sak 11/2019, behandlet Klæbu 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 12.04.2019, og administrasjonssjefens årsberetning. I tillegg har oppdragsansvarlig
revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget.
Årsregnskapet for Klæbu kommune for 2018 er avlagt i samsvar med lov og forskrifter og
viser et mindreforbruk på kr. 26.429.774.
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 Klæbu 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.

Klæbu den 02.05.2019

Jomar Aftret
Leder, Kontrollutvalget

Kopi: Formannskapet
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Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
02.05.2019

Saknr
12/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 030, TI - &20
Arkivsaknr
17/39 - 23
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim 30.04.2019
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim 26.03.2019
Sekretariatsordning for kontrollutvalget - Fellesnemdas vedtak i sak 13/19
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 har orientert om kommunesammenslåingen på kontrollutvalgets møter i oktober
2017, mars og november 2018, samt i mars 2019.
Det har vært avholdt ett møte i fellesnemnda etter kontrollutvalgets møte i mars 2019,
sakliste følger med som vedlegg til denne saken.
Saksfremlegg og protokoll finnes her: https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender
Neste møte i fellesnemda er berammet til 30. april 2019, sakliste følger med som vedlegg til
denne saken.
15. mars 2019 ble Klæbu kontrollutvalg sin innstilling til fellsnemda om valg av
sekretariatsordning for kontrollutvalget i nye Trondheim kommune sendt over til
Bystyresekretariatet.
Klæbu kontrollutvalg sin særutskrift m/behandling, vedtak, samt innstilling til fellesnemda ble
kun lagt ut som saksprotokoll under møtedokumenter (fellesnemndas møte 26. mars) på
innsynsløsningen i Trondheim kommune, ikke som et vedlegg til selve saken.
Konsek påpekte til Bystyresekretariatet (19. mars) at innstillingen til fellesnemnda også måtte
inneholde innstillingen fra kontrollutvalget i Klæbu.
Dette ble ikke tatt til følge, noe vedtaket i fellesnemndas sak 13/19 viser (vedlegg).
Kontrollutvalgets leder tok opp behandling og vedtak i fellesnemdas sak 13/19 på
kommunestyremøtet 4. april 2019.
Steinar Lianes, fagsjef Klæbu kommune, har hatt dialog med Bystyresekretariatet om
fellesnemndas behandling av sak 13/19. Ordfører Kirsti Tømmervold har tatt opp saken med
ordfører i Trondheim og Bystyresekretariatet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Saken legges frem som en orienteringssak til kontrollutvalget.
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Trondheim kommune

Møteinnkalling
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim
Møtested:

Formannskapssalen, Trondheim

Møtedato: 30.04.2019

Tid: 13:00

Eventuelt forfall meldes bystyret.postmottak@trondheim.kommune.no
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Sakliste
Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 26.03.2019
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt
Saksnr.
PS 26/19

Tittel
Arkiv:19/13132

Unntatt offentlighet iht Ofl §25

Innplassering av kommunaldirektører i Trondheim kommune fra
1.1.2020
PS 27/19

Arkiv:19/12352

Unntatt offentlighet iht Ofl §13 jf.fvl §13 første ledd nr.1

Innplassering av leder - bystyresekretariatet
PS 28/19

Arkiv:15/36871

IT-støtte til folkevalgte organer - status og videre framdrift
PS 29/19

Arkiv:19/5028

Oppnevning av valgkomite til rådene i Trondheim kommune
PS 30/19

Arkiv:19/8248

Rapport til formannskapet om status 2018 for arbeidet med
Planstrategi for Trondheim kommune 2016-2019
PS 31/19

Arkiv:19/11315

Høringssvar - forslag til ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift
PS 32/19

Arkiv:19/13079

Klæbu helse- og velferdssenter - omsorgsboliger

Møteinnkalling, Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim, 30.04.2019
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PS 33/19

Arkiv:18/16196

Revidert prosjektplan vår 2019
PS 34/19

Arkiv:19/11223

Rapportering på delprosjekter i kommunesammenslåingen
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Trondheim kommune

Møteprotokoll
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim
Møtested: Formannskapssalen, Trondheim
Møtedato: 26.03.2019
Tid: 09.20
Til stede på møtet
Medlemmer:

Varamedlemmer:
Meldt forfall:

Kirsti Tømmervold, Geir Waage, Marek Jasinski, Ola Lund Renolen,
Geirmund Lykke, Ottar Michelsen, Elin Marie Andreassen, Lillian
Waaden,
Sissel Trønsdal, Berit Tiller, Reidar Kløven Sæther, Ole Horgøien, Britt
Hukelås (fra kl 09.55)
Rita Ottervik, Ingrid Skjøtskift, Alf Steinar Tømmervold, Paal Christian
Bjønnes, Jarle Martin Gundersen Rådmann Kjetil Mjøsund

Ikke møtt:
Fra administrasjonen:

Rådmann Morten Wolden

Møteleder:
Fra sekretariatet:

Ordfører Kirsti Tømmervold
Knut Ole Bleke

Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste:
Godkjent
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 26.02.2019:
Godkjent
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt:
Orientering fra rådmannen v/Lasse Øvergård om omsorgsboliger i Klæbu

Møteprotokoll for Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim, 26.03.2019 (19/9897)
11

1

Trondheim kommune

Saksliste
Saksnr.
PS 13/19

Tittel
Arkiv:19/2621

Sekretariatsordning for kontrollkomiteen
PS 14/19

Arkiv:18/30417

Innføring av åremål for topplederstillinger i nye Trondheim
kommune
PS 15/19

Arkiv:18/42214

Skole- og barnehagekalender 2020-2021
PS 16/19

Arkiv:18/43383

Høring - ny forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for
eldre, for personer med funksjonsnedsettelse funksjonsnedsettelse
og for ungdom
PS 17/19

Arkiv:19/1917

Økonomireglement
PS 18/19

Arkiv:19/7908

Kostnader ved deponering av ESA - kommunereform
PS 19/19

Arkiv:19/7915

Rullering av kommunikasjonplan rettet mot ansatte
PS 20/19

Arkiv:19/8135

Nytt grunnlag for utskriving av eiendomsskatt for nye Trondheim
kommune fra og med 2020
PS 21/19

Arkiv:19/8617

Høring - Endring av vedtekter for KS - representasjon til
Fylkesmøter og Landsting
PS 22/19

Arkiv:18/41116

Foreløpig prosjektregnskap for 2018 og forslag til revidert budsjett
2019 for fellesnemnda for Klæbu og Trondheim kommune

Møteprotokoll for Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim, 26.03.2019 (19/9897)
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Trondheim kommune
PS 23/19

Arkiv:19/9698

Trondheim og Klæbu kommuner - utleie av kommunale lokaler og
idrettsanlegg i 2019/2020
PS 24/19

Arkiv:19/10433

Orientering om endringer i prosjektledelsen
PS 25/19

Arkiv:18/34801

Vurdering av fellesnemnda sitt tidligere vedtak om stillingen som
kommunaldirektør for samferdsel
FO 5/19

Arkiv:19/11210

Eventuelt - Orientering om omsorgsboliger i Klæbu med Lasse
Øvergård

Møteprotokoll for Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim, 26.03.2019 (19/9897)
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Orientering om aktuelle saker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
02.05.2019

Saknr
13/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/92 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Saksutredning
Gjennomgang av medlemmenes innspill vedrørende aktuelle saker fra de politiske
utvalgene, eventuelt innspill fra andre.
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
02.05.2019

Saknr
14/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/92 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Melding om politisk vedtak - kommunestyrets møte 04.04.2019
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. Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 11/19 Forvaltningsrevisjonsrapport
dokumenthåndtering og journalføring.
2. En kommunestyrerepresentant lurer på om ikke rådmannen er forpliktet til å svare.
3. Vedtak om nye tiltak i sammenslåingskommuner bør legges fram for fellesnemnda til
uttalelse.
4. Fellesnemnda har ingen fullmakter når det gjelder personalforholdene i kommuner som
skal slås sammen.
5. Hvilke muligheter har en ordfører til å komme et innbyggerinitiativ i forkjøpet?
6. Saksbehandling i partiene er et internt anliggende for partiet selv.
7. 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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Melding om politisk vedtak – Klæbu kommunestyre
Kommunestyrets møte 04.04.2019

Sak 11/19 Forvaltningsrevisjonsrapport dokumenthåndtering og journalføring
Kontrollutvalgets innstilling
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om dokumenthåndtering og journalføring til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingen i rapportens pkt. 6.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en orientering om status på hvordan
anbefalingen er fulgt opp på utvalgets møte 19. september 2019.
Behandling:
Margrete Haugum fra Revisjon Midt-Norge orienterte.
Ved votering ble innstillingen enstemmig vedtatt.

Kommunestyrets vedtak
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om dokumenthåndtering og journalføring til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingen i rapportens pkt. 6.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en orientering om status på hvordan
anbefalingen er fulgt opp på utvalgets møte 19. september 2019.
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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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