Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune
Arkivsak:

19/150

Møtedato/tid:

06.06.2019 Kl 09:30

Møtested:

Rådhuset, Formannskapssalen

Møtedeltakere:
Ann Karin Haugen, leder
Helge A. Halvorsen, nestleder
Morten Sørløkken
Per Bjarne Bonesvoll
Kirsten G. Frøseth
Forfall:
Andre møtende:
Rådmannen
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Kopi: Varamedlemmer, 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, 29.05.2019

Ann Karin Haugen (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver,
Konsek Trøndelag
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av vedtak, ny orientering
Gaveregnskap - orientering til kontrollutvalget
Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial
beredskap
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Forslag til møteplan for 2. halvår 2019
Referatsaker
Eventuelt
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Godkjenning av protokoll fra møte 16.05.2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
06.06.2019

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/150 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 16.05.2019 godkjennes.
Utrykt vedlegg:
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 16.05.2019 (utsendt tidligere)

Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.
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Saknr
17/19

Forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i grunnskolene rådmannens oppfølging av vedtak, ny orientering
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
06.06.2019

Saknr
18/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
17/120 - 11
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Vedlegg
Forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i grunnskolene - rådmannens oppfølging av vedtak,
ny orientering
Saksutredning
Toril Grøtte, kommunalsjef oppvekst, orienterte om rådmannens oppfølging av
kommunestyrets vedtak på kontrollutvalgets møte 29.11.2018 (sak 32/18).
Kontrollutvalget var godt fornøyd med orienteringen, både den skriftlige og den muntlige.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 32/18:
Kontrollutvalget ønsker fortsatt å ha forvaltningsrevisjonen til oppfølging og ber om en ny
tilbakemelding på sitt siste møte før sommeren 2019 (juni).
Rådmannen er i brev av 24.05.2019 (vedlegg) bedt om å gi kontrollutvalget en ny orientering
om oppfølgingen av kommunestyrets vedtak i sak 50/18.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget må ta stilling til om de fortsatt skal ha kommunen sitt arbeid med å få på
plass punktene i kommunestyrets vedtak til oppfølging eller om de anser kommunestyrets
vedtak som fulgt opp.
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Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 17/120-12
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 24.05.2019

Midtre Gauldal kommune
Rådhuset
7290 STØREN

Forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i grunnskolene - rådmannens
oppfølging av vedtak, ny orientering
Kontrollutvalget fikk en orientering om rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak på
utvalgets møte 29.11.2018 i sak 32/18.
Kontrollutvalget var godt fornøyd med orienteringen, både den skriftlige og den muntlige.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget ønsker fortsatt å ha forvaltningsrevisjonen til oppfølging og ber om en ny
tilbakemelding på sitt siste møte før sommeren 2019 (juni).

Kontrollutvalget har berammet sitt møte til torsdag 6. juni 2019 kl. 09:30 på rådhuset.
Orienteringen fra rådmannen vil bli lagt til starten av møtet hvis dette er ønskelig.

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver

Kopi til:
Kontrollutvalgets leder
Ordfører

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

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

Gaveregnskap - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
06.06.2019

Saknr
19/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/93 - 24
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Gaveregnskap - orientering til kontrollutvalget
Saksutredning
På kontrollutvalgets møte 16.05.2019 ble det under sak 16/2019 Eventuelt, vedtatt å be
rådmannen om en orientering om gaveregnskap.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om gaveregnskap, orienteringen gis på
kontrollutvalgets møte 6. juni 2019.
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 28.05.2019 bedt rådmannen om å gi
kontrollutvalget en orientering på utvalgets møte 06.06.2019.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.
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Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 16/93-23
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 28.05.2019

Midtre Gauldal kommune
Rådhuset
7290 STØREN

Orientering til kontrollutvalget om gaveregnskap
På kontrollutvalgets møte 16.05.2019 ble det under sak 16/2019 Eventuelt, vedtatt å be
rådmannen om en orientering om gaveregnskap.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Kontrollutvalget ber rådmannen om en orientering om gaveregnskap, orienteringen gis på
kontrollutvalgets møte 6. juni 2019.
Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 16/2019, ber vi herved om at rådmannen i
Midtre Gauldal kommune orienterer på kontrollutvalgets møte 06.06.2019.
Orienteringen fra rådmannen vil bli lagt til starten av møtet

Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver

Kopi til:
Kontrollutvalgets leder
Ordfører

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

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

Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og
helsemessig- og sosial beredskap
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
06.06.2019

Saknr
20/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &58
Arkivsaknr
16/163 - 16
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rapport fra tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og
sosial beredskap til orientering.
Vedlegg
Fylkesmannens følgebrev til tilsynsrapport
Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap
Midtre Gauldal kommune 2018
Kortfattet plan for lukking av avvik
Avslutning av tilsyn
Saksutredning
Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker samordning av tilsynsarbeidet mellom
blant annet fylkesmannen og kommunale kontrollutvalg. Som et ledd i dette er det naturlig å
gjøre bruk av tilsynsrapportene som tilsynsmyndighetene utarbeider etter tilsyn i
kommunene. Det samme gjelder for egenvurderinger som tilsynsmyndighetene ber
kommunene om å gjøre.
Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av
bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap.
Formålet med tilsynet var å:
• Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntree i
kommunen (sivilbeskyttelsesloven § 14)
• Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven §
15)
• Fastslå om kommunen har tilstrekkelige planer og prosedyrer for utarbeidelse av
beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester de er ansvarlige for (helsemessig
beredskapslov § 2-2)
Fylkesmannen har gjennomført tilsynet i perioden 2. juli 2018 - 27. august 2018, ferdig
rapport ble publisert 9. januar 2019.
Følgende avvik og merknader ble gitt etter tilsynet:
Det ble ikke gitt noen avvik på kommunal beredskap, men en merknad:
Kommunen har informert kommunestyret om tema i ROS-analysen, men selve analysen er
ikke vedtatt. Fylkesmannen forutsetter at dette gjøres i oktober 2018, som forespeilet av
kommunens ledelse i etterkant av tilsynet, jfr. forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2, 2.
ledd.
På helsemessig og sosial beredskap ble det gitt ett avvik:
Kommunen sørger ikke for å ha nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse i arbeidet med
helsemessig og sosial beredskap, jf. folkehelseloven § 27 og smittevernloven § 7-2, jf.
helseberedskapsloven § 2-2.
Fylkesmannen ba om en kortfattet plan for lukking av avviket innen 20. november 2018.
Midtre Gauldal kommune har i brev av 20.11.2018 gitt tilbakemelding til fylkesmannen.
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Fylkesmannen har i brev av 21.01.2019 avsluttet sitt tilsyn.
Når det gjelder fylkesmannens merknad til kommunal beredskap så har kommunestyret
vedtatt ROS-analysen på sitt møte 25.10.2018 i sak 63/2018.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til vedlagt tilsynsrapport for utfyllende informasjon om
tilsynet.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget gjennomgår Fylkesmannens rapport
fra tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap, og legger
dette til grunn som en del av sin rutinemessige oppfølging av virksomheten i Midtre Gauldal
kommune.
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Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Vår dato:
22.10.2018

Vår ref.:
2018/12880-352.1

Deres dato:

Deres ref.:

Rapport etter tilsyn med kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og
sosial beredskap i Midtre-Gauldal kommune
Fylkesmannen i Trøndelag gjennomførte tilsyn med kommunal beredskapsplikt og
helsemessig- og sosial beredskap i Midtre-Gauldal kommune 27. august 2018.
Vedlagt følger Fylkesmannens rapport fra tilsynet.
Fylkesmannen viser til anført avvik og ber om en kortfattet plan for lukking av avviket
innen 20. november 2018. Fylkesmannen ønsker videre å være i dialog med
kommunen fram til tilsynet avsluttes.
Eventuelle spørsmål kan rettes til fylkesberedskapssjef Dag Otto Skar på e-post
fmtldos@fylkesmannen.no eller telefon 73 19 91 68.

Med hilsen

Dag Otto Skar (e.f.)

Kaja Korsnes Kristensen

fylkesberedskapssjef
Kommunal- og justisavdelingen

rådgiver
Kommunal- og justisavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen underskrift

Kopi til:
Rådmann

Postadresse:
Postboks 2600
7734 Steinkjer
fmtlpost@fylkesmannen.no

Besøksadresse:
Steinkjer: Strandveien 38
10
Trondheim: Prinsensgt
1
www.fylkesmannen.no/trondelag

Telefon:
74 16 80 00
Org.nr.:
974 764 350

Saksbehandler:
Kaja Korsnes Kristensen
Telefon:
73 19 91 69

Rapport etter tilsyn med
kommunal beredskapsplikt og
helsemessig- og sosial beredskap
Midtre-Gauldal kommune
27. august 2018
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Tilsynsgruppe





Dag Otto Skar, fylkesberedskapssjef og tilsynsleder
Kaja Kristensen, rådgiver beredskap og tilsynssekretær
Siri Ramberg Stav, seniorrådgiver helse- og omsorgsavdelingen
Audhild Buan, seniorrådgiver helse- og omsorgsavdelingen

Deltakere fra kommunen









Sivert Moen, ordfører
Bodil Brå Alsvik, ass. rådmann og beredskapskontakt
Svein Olav Johnsen, kommunalsjef helse og velferd
Kristin Grindstuen, enhetsleder pleie og omsorg
Ketil Gorseth, leder psykisk helse
Oddveig Børset, enhetsleder helse og familie
Bjørn Lyngen, fastlege
Eric Takyi, kommuneoverlegen, deltok i telefonintervju

Innledning

Hensikten med tilsynet var å kontrollere kommunens arbeid og etterlevelse av
bestemmelsene om kommunal beredskapsplikt og helsemessig- og sosial beredskap.

Tilsynet ble gjennomført med hjemmel i:




Lov 26. juni 2010 om kommunal beredskapsplikt, sivilbeskyttelse og Sivilforsvaret
(sivilbeskyttelsesloven) § 29 og forskrift av 22. august 2011 om kommunal
beredskapsplikt § 10.
Lov om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 2, 1.
ledd, jfr. lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 2-1. Det
ble ført tilsyn med følgende lovbestemmelser:
o Helseberedskapsloven § 2-2, 1. ledd, jfr. lov om folkehelsearbeid
(folkehelseloven) § 28, 2. ledd
o Forskrift om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. §§ 1 til 9
o Folkehelseloven § 27 og Smittevernloven § 7-1 og § 7-2

Formålet med tilsynet var å:




Fastslå om kommunen har kartlagt hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i
kommunen (sivilbeskyttelsesloven § 14)
Fastslå om kommunen har utarbeidet en egen beredskapsplan (sivilbeskyttelsesloven
§ 15)
Fastslå om kommunen har tilstrekkelige planer og prosedyrer for utarbeidelse av
beredskapsplan for de helse- og omsorgstjenester de er ansvarlige for (helsemessig
beredskapslov § 2-2)
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Dokumentgrunnlag
Generelle dokumenter:







Kommuneloven
Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og sivilforsvar
Lov om helsemessig- og sosial beredskap
Helsetilsynsloven
Folkehelseloven
Smittevernloven

Sentrale styringsdokumenter:


St. meld 29 (2011 – 12) Samfunnssikkerhet

Kommunespesifikke dokumenter













Helhetlig risiko og sårbarhetsanalyse Midtre Gauldal 2015
Plan for kommunal kriseledelse
Krisekommunikasjonsplan Midtre Gauldal kommune
Plan for etablering av mottakssenter for evakuerte og pårørende
Diverse sektorrelaterte beredskapsplaner
Diverse sektorrelaterte ROS-analyser
Diverse retningslinjer, tiltakskort og prosedyrer
Smittevernplan
Psykososialt team i MGK
Kommunal planstrategi Midtre Gauldal 2016-2019
Kommuneplanens samfunnsdel 2014-2030
Kommuneplanens arealdel 2010-2022

Gjennomføring av tilsynet
Varsel om tilsyn ble sendt i brev av 02.07.2018.
Innledningsvis informerte tilsynsleder om bakgrunn og plan for tilsynet, etterfulgt av en kort
presentasjon fra kommunen. Det ble deretter gjennomført intervju med ordfører,
assisterende rådmann, leder psykososialt team, enhetsleder pleie- og omsorg og fastlege.
Kommuneoverlege ble intervjuet på telefon i etterkant av tilsynet. De fire siste intervjuene
ble ledet av representanter fra Fylkesmannens helse- og omsorgsavdeling.
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Hovedkonklusjon
Kommunal beredskap
Kommunen synes å ha god oversikt over risiko- og sårbarhetsbildet i kommunen. Det skjer
mye positivt innen samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet i kommunen og mange
involveres i arbeidet gjennom øvelser og kursing. Ved å systematisere arbeidet ytterligere vil
kommunen få et enda mer helhetlig perspektiv på området. Dette arbeidet er igangsatt.
Kommunen har en helhetlig ROS-analyse datert 2015 som er moden for revidering.
Kommunen har informert kommunestyret om tema i ROS-analysen, men selve analysen er
ikke vedtatt. Dette skal etter planen gjennomføres i oktober dette året.
Kommunens beredskapsplan er innholdsrik og det er utarbeidet gode tiltakskort. Kommunen
øvde egen kriseledelse våren 2018, og kjører CIM-øvelser hver måned. Det evalueres i
etterkant av øvelser.

Helsemessig- og sosial beredskap
Kommunelegen sin rolle
Kommuneoverlegefunksjonen er delt på to ansatte. I tillegg har kommunen avtale med
Trondheim kommune om tjenester innen miljørettet helsevern.
Kommunen har ingen beskrivelse eller rutiner for hvordan den samfunnsmedisinske
kompetansen skal være involvert i arbeidet med helsemessig og sosial beredskap.
Kommuneoverlegen står på varslingsliste til kommunens beredskapsråd og tilkalles ved
behov. Kommuneoverlegen har ikke deltatt ved kommunens beredskapsøvelser.
Kommunens plan for helsemessig og sosial beredskap er fra 2004. Det foreligger ingen plan
for når den skal revideres.
Kommuneoverlege har deltatt i utarbeidelse av smittevernplan (2018) og fungerer som
rådgiver for helsetjenesten i forbindelse med smittevern.
Kriseteam
Kommunen har et fungerende kriseteam som er bredt faglig sammensatt. Det er utarbeidet
planer som beskriver teamets arbeid og innsats, og alle medlemmer er oppført på
varslingsliste som oppdateres jevnlig. Kommunen har avsatt midler som kan benyttes til
kompetanseheving for kriseteamets medlemmer. Kommuneoverlegen er tilknyttet som
ressursperson som tilkalles ved behov. Kriseteam deltar i liten grad i kommunens øvrige
beredskapsøvelser.
Sykehjem og hjemmetjenester
Sykeheim og hjemmetjeneste gjennomfører egne øvelser, men deltar i liten grad i
kommunens øvrige øvelser. Alle avdelingsledere gis opplæring i beredskap og
krisehåndtering.
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Sykehjemmet har medisinlager for å sikre forsyninger ved kriser og aggregat.
Hjemmetjenesten har rutiner for hva de skal foreta seg om det er vanskelig å komme seg ut
til pasientene som bor i eget hjem, ved for eksempel uvær, ras eller oversvømmelse.
Kommunen har rutiner for brannberedskap og har en veletablert praksis for hvordan de skal
håndtere situasjoner med pasienter/brukere som forsvinner.

Merknader og avvik
Kommunal beredskap
Ingen avvik.
Merknad
Kommunen har informert kommunestyret om tema i ROS-analysen, men selve analysen er
ikke vedtatt. Fylkesmannen forutsetter at dette gjøres i oktober 2018, som forespeilet av
kommunens ledelse i etterkant av tilsynet, jfr. forskrift om kommunal beredskapsplikt § 2, 2.
ledd.

Helsemessig og sosial beredskap
Avvik
Kommunen sørger ikke for å ha nødvendig samfunnsmedisinsk kompetanse i arbeidet med
helsemessig og sosial beredskap, jf. folkehelseloven § 27 og smittevernloven § 7-2, jf.
helseberedskapsloven § 2-2.

15

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG
Statens hus, Strandveien 38, Pb 2600, 7734 Steinkjer | fmtlpost@fylkesmannen.no |
www.fylkesmannen.no\trondelag
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Fylkesmannen i Trøndelag
Postboks 2600
7734 STEINKJER

Deres ref:

Vår ref
2018/2769-7

Dato
20.11.2018

Kortfattet plan for lukking av avvik vedrørende kommunal beredskapsplikt
og helse og sosial beredskap
Vi viser til Fylkesmannens brev datert 22.10.2018 hvor Fylkesmannen viser til anført avvik og det bes om
en kortfattet plan for lukking av dette. Det er varslet avvik når det gjelder bruken av samfunnsmedisinsk
kompetanse i arbeidet med helsemessig og sosial beredskap. Det er varslet at kommunen ikke har
beskrivelser eller rutiner for hvordan dette skal skje.
Tidligere har kommuneoverlegefunksjonen vært delt på to ansatte. Dette er nå endret til at en ansatt
innehar funksjonen som kommunelege. Det vurderes som en bedre løsning å ikke stykke opp denne
funksjonen. Dette vil gi en bedre oversikt og kontinuitet. Kommunen har avtale med Trondheim
kommune om tjenester innenfor miljørettet helsevern.
Revidering av kommunens overordnede plan for helsemessig og sosial beredskap er initiert. Første møte
avholdt 13.11.2018. Arbeidsgruppen består av kommunalsjef helse og velferd, kommuneoverlege,
enhetsleder helse og familie og enhetsleder pleie og omsorg. Kommuneoverlegen vil ha en sentral rolle i
det videre arbeidet. Det anses som viktig å trekke inn og anvende den samfunnsmedisinske
kompetansen kommuneoverlegen innehar.
Vi planlegger lukke påpekt avvik, samt ferdigstille revidering av plan for helse og sosial beredskap i løpet
første halvdel av 2019.
Kortfattet plan:
-

Utarbeide rutiner for hvordan kommuneoverlegen skal være involvert i kommunens
helsemessige og sosiale beredskapsarbeid.

Postadresse
7290 STØREN
E-post: postmottak@midtre-gauldal.kommune.no

Telefon
72 40 30 00
17

Telefaks
72 40 30 01

Bank
Org.nr
6402 05 02272
970187715
www.midtre-gauldal.kommune.no

-

Gjennomgang av kommuneoverlegens avtale. Innholdet bør vurderes i lys av hvilke rutiner man
vurderer legges til grunn for kommuneoverlegens involvering i helsemessig og sosial
beredskapsarbeid.

-

Tydeliggjøring av kommuneoverlegens ansvarsområde og oppgaver innen helsemessig og sosial
beredskap.

-

Det anses som naturlig at kommuneoverlegen deltar som fast medlem av kommunens
beredskapsråd. Samfunnsmedisinsk kompetanse vurderes å ha en nødvendig plass i
beredskapsrådet. Ikke bare ved tilkalling.

-

Etablere rutine for kommuneoverleges deltakelse ved beredskapsøvelser.

-

Etablere rutine for når kommunelege deltar i kriseledelse.

-

Kommuneoverlegen involveres aktivt i arbeidet med lukking av påtalt avvik og revideringen av
overordnet plan for helsemessig og sosial beredskap. Det vil si konkrete arbeidsoppgaver og
deltakelse på planlagte møter.

Midtre Gauldal kommune er takknemlig for tilbakemeldinger fra Fylkesmannen i det videre arbeidet
med helsemessig og sosial beredskap.

Med hilsen

Svein Olav Johnsen
kommunalsjef helse og velferd
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.

18

Side 2 av 2

19

Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
06.06.2019

Saknr
21/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/41 - 20
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten
"Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.
Vedlegg
Saker for videre oppfølging
Formannskapet 23.05.2019
Saksutredning
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre
tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift
om kontrollutvalg frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til
behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir
fulgt opp.
I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 6/2016 Eventuelt, legger kontrollutvalgets sekretariat
frem kopi av sakslistene fra møtene i kommunestyret og formannskapet som er avholdt etter
utsending av sakspapirer til kontrollutvalget møte 16.05.2019. Kontrollutvalgets sekretariat
tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.
Tidligere saker til oppfølging
Det er ikke lagt inn nye saker i oppfølgingslisten etter forrige møte i kontrollutvalget. I den
grad det er skjedd utvikling i sakene som står oppført på oppfølgingslisten, som
kontrollutvalgets sekretariat er kjent med, er dette kommentert i tilknytning til saken.
Saker til oppfølging i perioden
Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter,
saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens
fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av kommunestyrets og formannskapets
vedtak. Saker som er satt til særskilt oppfølging fremgår av vedlegget "Saker for videre
oppfølging".
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Saker for videre oppfølging:
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 10.05.20419 - 29.05.2019,
foreslår kontrollutvalget at følgende saker videreføres til oppfølging:

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune – saker til oppfølging pr. 29.05.2019:
Sak
KS 55/16

Tittel
Eierstrategier Midtre
Gauldal kommune

Kommentar
1.

2.

Til oppfølging

Midtre Gauldal kommunestyre
oppnevner et utvalg bestående av 4
personer for å utarbeide forslag til
eierstrategi/er. Rådmannen, eller den
rådmannen oppnevner, utøver
sekretariatsfunksjon. Følgende velges:
Egil Skjærvold, Øystein Digre, ordfører
og varaordfører.
Forslag til eierstrategi skal være
utarbeidet innen medio november
2016.

Kontrollutvalgets møte 27.04.2017
Knut Dukane, rådmann, orienterte og svarte
på spørsmål fra kontrollutvalget.
Knut Magne Lundemo, sekretær for
utvalget, har fått i oppdrag å utarbeide et
utkast til en eierskapsmelding.
Når utredningen er på plass så har utvalget
sagt at de ønsker å bruke tiden frem til
oktober 2017 for å arbeide videre med
eierskapsmelding og strategi.
Kontrollutvalgets møte 03.05.2018
Knut Magne Lundemo, sekretær for
eierskapsutvalget, orienterte og svarte på
spørsmål fra kontrollutvalget.
Eierskapsutvalget vil legge siste hånd på
verket vedr. en kombinert eierstrategi og
eierskapsmelding på møte 7. mai, deretter
vil formannskapet få saken til behandling
31. mai og kommunestyret 14. juni.

KS 50/18

Orientering
3. mai 2018

Kommunestyremøte 14.06.2018
Sak 47/18 Eierstrategi og eierskapsmelding
2018:
1. Midtre Gauldal kommunestyre tar
«Eierskapsmelding og Eierstrategi 2018» til
orientering med de oppdaterte
retningslinjene for utøvelse av eierskap,
ledelse og kontroll med kommunalt eide
selskaper i tråd med meldingens punkt 2.2
og de 19 underpunkter.
2. Eiermelding og Eierstrategi skal
oppdateres årlig og framlegges for
NB!
formannskapet i egenskap av «Eierforum»
før oversendelse til kommunestyret..
1. Kommunestyret tar
Forvaltningsrevisjonsrapport
forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i
mobbing i grunnskolen
grunnskolene til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge
opp revisors anbefaling i rapportens pkt
4.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi
kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune – saker til oppfølging pr. 29.05.2019:
Sak

Tittel

Kommentar
4.

Til oppfølging

om hvordan anbefalingen er fulgt opp
innen 01.11.2018.
Kommunestyret ber rådmannen gjøre
tiltak for bedring av ytringsklima.

Kontrollutvalgets møte 29.11.2018
Toril Grøtte, kommunalsjef oppvekst,
orienterte om oppfølgingen av
kommuenstyrets vedtak. Kontrollutvalget
var godt fornøyd med orienteringen, både
den skriftlige og den muntlige
Følgende omforent forslag til vedtak ble
fattet:
Kontrollutvalget ønsker fortsatt å ha
forvaltningsrevisjonen til oppfølging og ber
om en ny tilbakemelding på sitt siste møte
før sommeren 2019 (juni).
Kontrollutvalgets møte 06.06.2019
Rådmannen er bedt om å gi en ny
orientering, orienteringen er satt opp som
egen sak i dagens møte.

Ny orientering
06.06.2019

Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Formannskapet
Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus
23.05.2019
13:00

NB! Felles møte med NPM – kommunedelplan Støren - tidsrommet 0900 – 1200.
Møte i valgstyret 1200-1300.
Generalforsamling ASVO – kl 1300.
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Framlagte saker er godkjent av rådmannen.
Støren, den 160519
Sivert Moen
ordfører
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Dato

Utvalg

PS 22/19

Referatsaker

RS 71/19 Høringsbrev - Forslag til endringer i plan- og
bygningsloven, eierseksjonsloven og burettslagslova

010919

NPM

RS 72/19 Høring av forslag til endringer i forskrift til
opplæringsloven og forskrift til friskoleloven Fraværsgrensen og trafikkopplæring

070619

OK

RS 73/19 Høring - Forslag til forskrift om nasjonal retningslinje for
paramedisin

010819

UHO

RS 74/19 Møteinnkalling til representantskapet i Konsek
Trøndelag IKS, 29.4.2019, Scandic Hell hotell

TO

RS 75/19 Høring av forslag til endringer i barnehageloven med
forskrifter (ny regulering av private barnehager)

260719

OK

RS 76/19 Ekstern høring - anbefalinger om måling av vekt og
lengde/høyde - under Nasjonal faglig retningslinje for
veiing og måling i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

010819

UHO

RS 77/19 Høring - Forslag om innføring av meldeplikt for
shewanellainfeksjoner og vibrioinfeksjoner til
Meldingsystemet for smittsomme sykdommer

060619

UHO

RS 78/19 Høring - Særlovgjennomgang om internkontroll.
Oppfølging av ny kommunelov

160919

Rådmannen

RS 79/19 Høring av planprogram og hovedutfordringer for
regional vannforvaltningsplan for Trøndelag vannregion
og de norske delene av Bottenhavets vattendistrikt 2022
– 2027

120719

NPM

RS 80/19 Protokoll for møte i representantskapet 24. april 2019 Gauldal brann og redning IKS
RS 81/19 Høring - endring av opptaksområder for helseforetak i
Midt-Norge som konsekvens av kommune- og
regionreform

TO
040619

RS 82/19 Protokoll IUA Sør-Trøndelag årsmøte 2019 19/6110

UHO

TO

RS 83/19 Høring - Samhandling om kartlegging og utredning av
psykisk helse og rus hos barn i barnevernet
(Samhandlingsforløpet)

080719

UHO

RS 84/19 Høring - Forslag til endinger i spesialistforskriften og
forskrift om trygderefusjon for leger m.v.

240519

UHO

RS 85/19 Høring om krav til kompetanse for lærere i
grunnopplæringen

280619

OK

RS 86/19 Høring av forskrift om innskrenket jakttid for elg i
jakttidsperioden 2020-2022 for kommunene Steinkjer,
Verran, Snåsa, Frosta, Stjørdal og Røros i Trøndelag.

120719

NPM
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RS 87/19 Høring - Forslag til endringer i bioteknologiloven

010919

UHO

PS 23/19

Kollektivtilbud - Leskur langs offentlig vei for reisende i
Midtre Gauldal - Forslag til etablering, uttalelse

2018/3342

PS 24/19

Eierstrategi og eiermelding 2019 - Formannskapet som
Eierforum

2019/2007

PS 25/19

Trafikksikkerhetstiltak Soknes barnehage - ny
behandling

2018/788

Mulige andre saker.
Mulig ettersendelse:
Ansettelsesavtale rådmann
Mulig sak om salg av areal
Informasjon:
Trøndelag Sør v/Yri i tidsrommet 1330 – 1400
Envina v/Fenstad kl 1430
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Forslag til møteplan for 2. halvår 2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
06.06.2019

Saknr
22/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/133 - 23
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar følgende møteplan for 2. halvår 2019:
August September Oktober November Desember
Kontrollutvalget
12.
21.
Kontrollutvalgets leder gis fullmakt til å endre møteplanen, dersom dette skulle vise seg
nødvendig.
Saksutredning
For å kunne planlegge å gjennomføre kontroll- og tilsynsarbeidet på en best mulig måte er
det nødvendig å fastsette en møteplan for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets møter vil
fungere som milepæler, både for gjennomføring og presentasjon av revisjonsarbeid for
kontrollutvalget, og for oppgaver som er sterkere knyttet til kontrollutvalgets egen virksomhet.
Kontrollutvalget kan i tilknytning til saken diskutere tema for de enkelte møter, dersom det er
ønskelig. Sekretariatet har ut fra erfaringer fra tidligere år, samt lovpålagte oppgaver, lagt inn
noen foreløpige stikkord.
I budsjettet for 2018 har kontrollutvalget budsjettert med å gjennomføre 5 møter i 2019, og
det er naturlig å avvikle 3 på våren og 2 på høsten. Kontrollutvalgets møteplan bør tilpasses
møteplanen for kommunestyret.
Utvalget kan løpende gjennom året, vurdere om det er behov for endringer.
Med bakgrunn i forventninger om saker så langt så kan følgende møteplan antydes for 2.
halvår 2019:
August September Oktober November Desember
Kommunestyret
10. og 31.
12.
Formannskapet
19.
14. og 28.
Kontrollutvalget
12.
21.
12. september 2019
Viktige saker i september er utarbeidelse av budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten for
2020 som legges frem for endelig vedtak i kommunestyret i forbindelse med
budsjettbehandlingen for 2020. Kontrollutvalget må også utarbeide en rapport om utvalgets
virksomhet for valgperioden 2015-2019 som legges frem for det nye kommunestyret til
orientering.

21. november 2019
Nytt kontrollutvalg !
Møtet legges i utgangspunktet opp som et informasjonsmøte der vi legger opp til en
gjennomgang av kontrollutvalgets oppgaver, funksjon og rolle, samt en presentasjon av
Konsek Trøndelag IKS og Revisjon Midt-Norge SA.
I november vil revisor orientere om den finansielle revisjonen for regnskapsåret 2019.
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Sekretariatet foreslår å legge kontrollutvalgets siste møte til 21. november. Tidspunktet er
valgt ut fra at de fleste oppgaver for 2019 da må være ferdigstilt, samtidig kan behandling av
saker 21. november være tidsnok til å kunne få saker fremmet for kommunestyrets siste
møte før jul, som er satt opp til 12. desember.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler at kontrollutvalget avvikler 2 møter 2. halvår 2019.
Forslag til møteplan fremgår av kontrollutvalgssekretariatets innstilling.
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
06.06.2019

Saknr
23/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/150 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Bare utvalget selv som kan utsette en sak
Bør vurdere karantenebestemmelse for kommunepolitikere
Kan man klage på gebyret for vann og avløp?
Offentlig ansatte må tåle åpenhet
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
1. Når saklisten er sendt ut, er det denne som i utgangspunktet er ramme for hva som skal
behandles i møtet. Det er da bare utvalget selv som kan ta en sak av saklisten.
2. I dag har vi ingen lovbestemmelser om karantene for kommunalpolitikere når de går inn
andre verv eller stillinger. Det bør departement snarest vurdere å innføre, mener
professor Bernt.
3. I forbindelse med nybygging blir det søkt om sanitærabonnement, etter å ha fått innvilget
søknaden om å koble seg på vann og avløp kommer fakturaen fra kommunen to ganger i
året. Men kan man klage på gebyret?
4. Hvordan toppledere i Kommune-Norge utfører jobben sin, kan ikke ses som et personlig
forhold.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.
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Bare utvalget selv som kan utsette en sak
Kommunal Rapport 29.04.2019

Har ordfører myndighet til å fjerne en sak fra saklisten til et av kommunens utvalg?
Når saklisten er sendt ut, er det denne som i utgangspunktet er ramme for hva som skal
behandles i møtet. Det er da bare utvalget selv som kan ta en sak av saklisten, skriver
professor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: I innkalling til et møte i utvalg for næring og tiltak i en kommune var oppført sak
om manglende oppfølging av rivingsforbud og korrekt registrering av fradelt tomt, eid at et
medlem av formannskapet. Dagen før møtet fjernet ordføreren saken fra saklisten under
henvisning til at den ikke var godkjent av rådmannen, og at det ikke forelå en tilstrekkelig
saksutredning til at den kunne behandles.
Kan ordfører gripe inn i saksbehandlingen i et utvalg på denne måten?
(Dette spørsmålet tar utgangspunkt i en konkret sak, senere har det vist seg at de faktiske
forhold var mer komplisert enn det spørsmålet gir uttrykk for. Det generelle spørsmålet om
hvilken myndighet ordfører har, er likevel interessant. Red anmerk.)

SVAR: Nei, her ser det ut som om ordføreren har handlet utenfor det hun har myndighet til å
gjøre.
I kommuneloven (1992) § 32 nr. 2 er det fastsatt at «Lederen for folkevalgt organ setter opp
sakliste til det enkelte møte», og at denne så «skal sendes organets medlemmer med
høvelig varsel, og skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles».
Når saklisten er sendt ut, er det denne som i utgangspunktet er ramme for hva som skal
behandles i møtet. Det er da bare utvalget selv som kan ta en sak av saklisten – ved vedtak
om «å utsette realitetsbehandlingen», se § 34 nr. 1, første setning.
Ordfører kan verken stoppe eller «trekke» en sak som er oppført på saklisten. Det kan heller
ikke utvalgsleder. Ordfører og rådmann kan ta kontakt med utvalgsleder før møtet og
anmode om at denne fremmer forslag der om at saken blir utsatt, men det er opp til
utvalgsleder om hun vil ta hensyn til. Ordfører og rådmann har møte- og talerett i
utvalgsmøtene, se hhv. § 9 nr. 4 og § 23 nr. 3, og kan da anbefale at saken utsettes, men
det er bare medlem av utvalget som kan fremme formelt forslag om dette som utvalget kan
votere over.
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Bør vurdere karantenebestemmelse for kommunepolitikere
Kommunal Rapport 06.05.2019

I dag har vi ingen lovbestemmelser om karantene for kommunalpolitikere når de går inn
andre verv eller stillinger. Det bør departement snarest vurdere å innføre, mener professor
Bernt.
I motsetning til det som gjelder for politikere knyttet til statsapparatet, har vi ingen
lovbestemmelse om adgang til å ilegge karantene for kommunale politikere, påpeker Jan
Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: I Bergen har de nå en sak der man vurderer om en byråd med ansvar for
helsesaker som nå har fått en stilling i et privat helseforetak, skal ilegges karantene i et halvt
år før hun kan gå over i denne stillingen. Hvilke regler har vi om dette?
SVAR: Vi har en lov om slike forhold i statstjenesten – karanteneloven. Denne inneholder
bestemmelser som gir en «karantenenemnd» adgang til å pålegge karantene for
regjeringsmedlemmer, statssekretærer, politiske rådgivere statsansatte «i særlige tilfeller» i
inntil seks måneder, bl.a. når «politikerens tidligere ansvar og arbeidsoppgaver har gitt eller
kan gi virksomheten politikeren blir tilknyttet eller etablerer særlige fordeler» (karanteneloven
§ 6). Men vi har ingen tilsvarende lovbestemmelser om karantene for kommunalpolitikere når
de går inn andre verv eller stillinger.
En kommune må likevel kunne vedta reglement som gir adgang til å pålegge tilsatte der
tilsvarende begrensninger. Dette er da en del av tilsettingsvilkårene for dem det gjelder, og
er lovlig så lenge det ikke strider mot forbudet i avtaleloven § 38 mot slike klausuler som
«urimelig innskrenker vedkommendes adgang til erverv eller må anses for å strekke seg
lenger enn nødvendig for å verne mot konkurranse».
Etter min oppfatning bør alle kommuner ha et slikt reglement for sine tilsatte. På samme
måte som for tilsatte og politikere i statsforvaltning, har et karanteneutvalg ingen rettslig plikt
til å pålegge karantene, men det ligger da selvsagt under i et slikt reglement at det skal
håndheves konsekvent og likt for alle det gjelder.
Spørsmålet blir så om kommunen kan – og bør – vedta og håndheve et tilsvarende
reglement for en byråd eller andre folkevalgte. Byråden er i denne forbindelse en folkevalgt.
Hun er ikke tilsatt av kommunen, men utpekt til dette vervet ved en politisk prosess. Og i
motsetning til det som gjelder for politikere knyttet til statsapparatet, har vi ingen
lovbestemmelse om adgang til å ilegge karantene for kommunale politikere. Et slikt pålegg,
som innskrenker en privatpersons handlefrihet, må da ha hjemmel i lov, slik man nå har for
statsråder og politikere knyttet til regjeringsapparatet. Uten hjemmel i lov har et
kommunestyre ikke rettslig hjemmel for å begrense politikeres yrkesvalg verken samtidig
med eller etter at de sitter i sine verv. Det meste man kan gjøre så lenge det ikke er
lovbestemmelser om dette, er å vedta et etisk reglement som anbefaler at folkevalgt som går
ut av visse verv, frivillig avstår fra å tiltre i stilling der det oppstår slike problemer.
Men jeg vil sterkt anbefale at departement ser på denne problemstillingen så raskt som
mulig, og vurderer om vi ikke burde ha en bestemmelse om dette i kommuneloven.
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Kan man klage på gebyret for vann og avløp?
Kommunal Rapport 14.05.2019

Etter å ha fått innvilget søknaden om å koble seg på vann og avløp kommer fakturaen fra
kommunen to ganger i året. Men kan man klage på gebyret?
Jeg har vanskelig for se at lovavdelingen har rettslig grunnlag for en slik innskrenkende
tolking av en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti i forvaltningsloven, skriver Jan Fridthjof
Bernt.
SPØRSMÅL: I forbindelse med nybygging blir det søkt om sanitærabonnement. Etter
behandling av sanitærsøknaden blir det sendt ut et brev der søknaden blir godkjent og
opplyst hvilket areal som legges til grunn i forbindelse med gebyrinnkrevingen. Faktura for
innkreving av vann og avløp utsendes normalt to ganger i året. Kan man påklage en slik
fakturafastsettelse?
SVAR: i forvaltningsloven § 28 har vi regler om klagerett. Slik klagerett har som alminnelig
regel den som er part i saken, over alle «enkeltvedtak». Enkeltvedtak er i lovens § 2 bokstav
a og b definert som «en avgjørelse som treffes under utøving av offentlig myndighet og som
… konkret er bestemmende for rettigheter … til en eller flere bestemte personer».
Spørsmålet er blir da om den gebyrfastsettingen som her skjer, er et enkeltvedtak.
I et brev 15. april i år legger Justisdepartementets lovavdeling til grunn at når fastsetting av
slikt gebyr «følger automatisk av regler fastsatt i forskrift», er det ikke et enkeltvedtak, idet
det viser til sin egen uttalelse fra 2003 (JDLOV-2002-4149) der man la til grunn at
«fastsetting av gebyr for den enkelte gebyrpliktige som følger automatisk av regler fastsatt i
forskrift, ikke er enkeltvedtak». Enkeltvedtak vil det etter lovavdelingens oppfatning bare
være «Dersom gebyrfastsettingen bl.a. er resultat av vedtak truffet individuelt overfor den
enkelte gebyrpliktige». I motsatt fall vil «regnes ikke fastsettingen som “bestemmende for”
plikten til å betale gebyr».
Jeg finner at det i beste fall er uklart på hvilket grunnlag lovavdelingen kommer fram til denne
forståelsen av forvaltningslovens definisjon av «enkeltvedtak» Spørsmålet er hva som er den
rettslige begrunnelsen for dette?
Lovavdelingens utgangspunkt at det avgjørende er om en gebyrfastsetting «er et resultat av
vedtak truffet individuelt overfor den enkelte gebyrpliktige» Det er det, uttaler Lovavdelingen,
ikke dersom det er tale om «fastsetting av gebyr for den enkelte gebyrpliktige som følger
automatisk av regler fastsatt i forskrift».
Det kan ut fra dette se ut som man mener at alle avgjørelser hvor man bare konstaterer at
vilkår i en lov eller forskrift for et gebyr er til stede, og man så meddeler dette til borgeren i
form av faktura eller på annen måte, gjelder ikke reglene i forvaltningsloven om klagerett for
parten. Parten har med andre ord ikke noen mulighet til å få overprøvd verken det faktiske
grunnlag gebyrfastsettelsen bygger på eller forståelsen av lov eller forskrift som denne skjer
på grunnlag av. Dette gjelder også, sier Lovavdelingen, der «boligens areal inngår i
vurderingen av gebyrets størrelse», idet opplysninger om dette hentes fra
eiendomsregisteret/matrikkelen. Først hvis «det viser seg at disse opplysningene er feil, vil
det oppstå behov for å korrigere gebyret». Et vedtak om å korrigere gebyret vil, sier
lovavdelingen, «i utgangspunktet være et enkeltvedtak», men altså forutsetningsvis ikke en
beslutning om ikke å korrigere dette etter anmodning fra grunneier.
Jeg har vanskelig for se at lovavdelingen har rettslig grunnlag for en slik innskrenkende
tolking av en grunnleggende rettssikkerhetsgaranti i forvaltningsloven. Plikten til å betale
gebyr begynner ikke å løpe før det foreligger en faktura eller annen melding fra forvaltningen
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om dette, og for borgeren er det da ganske likegyldig om gebyrfastsettelsen er basert på et
generelt regelverk eller på en mer individualisert vurdering. Behovet for å kunne få kontrollert
regelforståelse og de faktiske forutsetninger for avgjørelsen er åpenbart like stort der denne
er en mekanisk regelanvendelse som der det utøves et mer konkret skjønn. Jeg viser her til
det jeg skriver om dette i Bernt og Rasmussen, Frihagens forvaltningsrett s. 166-167, og til
godkjent merknad til bestemmelsen i Lovdata, skrevet av professor Tarjei Bekkedal. (3.
oktober 2009 14:24.)
Noen stor merbelastning for forvaltningen er dette ikke. Hvis en borger henvender seg til
myndighetene og hevder at en gebyrfastsetting enten feil, må man selvsagt se på denne og
vurdere om den er riktig. Hvis det ikke er gjort noen feil, sendes klagen til klageinstansen,
som raskt vil kunne konstatere om det foreligger opplysninger som tilsier at det kan ha vært
gjort feil. Hvis det gebyret er fastsatt korrekt på grunnlag av forskriften om dette, og det ikke
er tvil om de faktiske forhold, er det en enkel operasjon å avslutte saken. I motsatt fall må
man selvsagt gjøre det som er nødvendig for å få avklart de faktiske og rettslige
tvilsspørsmålene. Det skulle da bare mangle at ikke borgeren skulle kunne be om dette, som
ved alle andre typer enkeltavgjørelser som pålegger henne plikter eller utgifter.
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Offentlig ansatte må tåle åpenhet
Kommunal Rapport 16.05.2019

Hvordan toppledere i Kommune-Norge utfører jobben sin, kan ikke ses som et personlig
forhold.
Etter klage fra Kommunal Rapport, har Fylkesmannen i Innlandet nå gjort en solid og
opplysende vurdering – og krevd slutt på hemmelighold om det som beskrives som
tjenestehandlinger.
Foranledningen er at Kongsvinger kommune har nektet innsyn i et varslingsbrev med
anklager om trakasserende lederstil. Kommunen gikk beklageligvis så langt at de definerte
brevet i sin helhet som taushetsbelagt informasjon, med henvisning til forvaltningslovens
bestemmelser om «noens personlige forhold».
Det holdt naturlig nok ikke for Fylkesmannen, som altså tok innsynsklagen til følge.
Fylkesmannen sier forbilledlig klart at forvaltningsloven ikke beskytter eventuell kritikk mot
hvordan offentlige tjenestemenn utfører jobben sin. Vedtaket er endelig, og Fylkesmannen
gir nyttige henvisninger til Sivilombudsmannen og rettledningen til offentlighetsloven, i tillegg
til lovparagrafer. Ettersom offentlig ansatte skal ivareta allmenne interesser, er det rimelig
med større grad av åpenhet enn det som gjelder ellers, og selvsagt i større grad jo høyere
stilling det er snakk om.
Med dette bakteppet, er kommunens reaksjon fornuftig: Kommunen tar til etterretning at
Fylkesmannen vurderer den konkrete saken annerledes enn kommunen. Vi må kunne
forvente at både Kongsvinger og andre kommuner vil ta med seg lærdommen fra denne
saken i behandling av framtidige saker.
Åpenhet er i seg selv egnet til å skape tillit. Og Kommunal Rapport og andre medier ber
gjerne om innsyn – i et demokratisk og sannhetssøkende perspektiv. Når det er sagt, vil det
opplagt ha verdi for alle involverte å overholde taushetsplikten, der den må gjelde.
Uansett er effektiv behandling viktig. For å oppnå ønskelig resultat, må kommunen også
sørge for oversendelse av klagesaker snarest mulig – som blant annet Kongsvinger her
bestreber seg på.
Offentlighet er heldigvis et tema som fenger mange i Kommune-Norge. Saken fra Kommunal
Rapport om at Fylkesmannen opphever Kongsvingers hemmelighold, er blant de mest leste
sakene i nettavisa i skrivende stund. Søkelys på hvordan toppledere i det offentlige utøver
jobben sin må tåles. Det er viktigere enn det er ubekvemt.
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Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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