Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune
Arkivsak:
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Møtedato/tid:

07.03.2019 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:
Erik Fenstad, Envina IKS (sak 1)
Kristin Grindstuen, Enhetsleder Pleie og omsorg (sak 3)
Margrete Haugum, Revisjon Midt-Norge SA
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, 27.02.2019

Ann Karin Haugen (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver,
Konsek Trøndelag
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Sakstittel
Envina IKS- orientering til kontrollutvalget
Godkjenning av protokoll fra møte 29.11.2018
Forvaltningsrevisjonsrapport om Midtre Gauldal sykehjem, oppfølging av
vedtak - ny orientering til kontrollutvalget
Bestilling av forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalgets årsmelding 2018
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Referatsaker
Eventuelt
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Envina IKS- orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.03.2019

Saknr
01/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 037, TI - &30
Arkivsaknr
16/109 - 8
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Invitasjon til kontrollutvalgets møte 7. mars 2019
Saksutredning
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune har ifølge kommuneloven § 77-5 en pålagt
oppgave vedr. oppfølging av selskaper som kommunen har eierandeler i.
På kontrollutvalgets møte 29.11.2018 ble det under sak 38/18 Forslag til møteplan for 1.
halvår 2019 vedtatt å invitere Envina IKS til kontrollutvalgets møte 7. mars 2019.
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 05.02.2019 invitert Envina IKS til kontrollutvalgets
møte 07.03.2019.
Kontrollutvalget ba om en orientering om status etter Klæbu kommune sin uttreden, hvilke
utfordringer Envina IKS har i årene fremover, og om strategier for de neste 5 årene.
Envina IKS v/ Erik Fenstad har takket ja til invitasjonen og stiller i dagens møte i
kontrollutvalget.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til Envina IKS sin 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.: 16/109-9
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 05.02.2019

Envina IKS
Hofstadvegen 98
7224 MELHUS

Invitasjon til kontrollutvalgets møte 7. mars 2019
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune har ifølge kommuneloven § 77-5 en pålagt
oppgave vedr. oppfølging av selskaper som kommunen har eiernandeler i.
I den forbindelse så ønsker kontrollutvalget å invitere Envina IKS til sitt møte 7. mars 2019.
Kontrollutvalget ønsker en orientering om status etter Klæbu kommune sin uttreden, hvilke
utfordringer Envina IKS har i årene fremover, og om strategier for de neste 5 årene.
Kontrollutvalget har berammet sitt møte til torsdag 07.03.2019 kl. 09:30 på rådhuset,
Formannskapssalen i 4.etg. Hvis ønskelig så vil orienteringen fra Envina IKS 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

Godkjenning av protokoll fra møte 29.11.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.03.2019

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/28 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 29.11.2018 godkjennes.
Utrykt vedlegg:
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 29.11.2018 (utsendt tidligere)

Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.
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Saknr
02/19

Forvaltningsrevisjonsrapport om Midtre Gauldal sykehjem,
oppfølging av vedtak - ny orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.03.2019

Saknr
03/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
16/65 - 11
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Utrykt vedlegg
Kontrollutvalgets sak 2/17 Forvaltningsrevisjonsrapport Midtre Gauldal sykehjem
Kommunestyrets sak 15/17 Forvaltningsrevisjonsrapport Midtre Gauldal sykehjem
Kontrollutvalgets sak 24/17 Forvaltningsrevisjonsrapport om Midtre Gauldal sykehjem - rådmannens
oppfølging av vedtak

Saksutredning
Forvaltningsrevisjonsrapport om Midtre Gauldal sykehjem ble behandlet på kontrollutvalgets
møte 9. mars 2017 i sak 2/17. Kommunestyret behandlet rapporten på sitt møte 6.april .2017
i sak 15/17 og gjorde følgende vedtak:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport vedr. Midtre Gauldal sykehjem til
orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å:
• Utarbeide felles rutiner for vurdering av samtykkekompetanse og bruk av tvang, samt
sikre at alle ansatte gis tilstrekkelig opplæring og kompetanse i reglene om
samtykkekompetanse og bruk av tvang.
• Utarbeide felles rutiner eller retningslinjer for hvordan brukere skal gis medvirkning i
sin hverdag.
• Innføre et godt fungerende system for involvering av pårørende i spørsmål som
gjelder tilbudet til brukerne.
• Etablere et godt fungerende system for intern kontroll, med skriftlige rutiner på alle
områder på sykehjemmet.
• Etablere et godt fungerende avvikssystem, samt å gi ansatte en felles forståelse for
hva som skal registreres som avvik.
• Bruke avvikssystemet til å føre kontroll med områder der det er risiko for brudd på
regelverk og rutiner.
• Sette kompetanseutviklingen mer i system.
• Kartlegge årsakene til sykefraværet på en systematisk måte, samt å sette i verk
treffende forebyggingstiltak.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
punktene er fulgt opp innen 30. august 2017.
Forvaltningsrevisjonen viste at Midtre Gauldal sykehjem per høsten 2016 hade store utfordringer
på flere områder.
Rådmannens oppfølging
Kristin Grindstuen, Enhetsleder Pleie og omsorg, orienterte om rådmannens oppfølging av
kommunestyrets vedtak i sak 15/17 på kontrollutvalgets møte 21.09.2017 (sak 24/17).
Kontrollutvalget var godt fornøyd med orienteringen som ble gitt, mye arbeid er gjort og mye
er satt i gang. Kontrollutvalget ønsket på bakgrunn av dette en orientering om status når
endringer og tiltak hadde fått virket en stund.
Følgende vedtak ble fattet:
Kontrollutvalget ønsker en orientering om status i oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen på
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utvalgets første møte i 2019.
Kristin Grindstuen, Enhetsleder Pleie og omsorg, stiller i dagens møte og orienterer
kontrollutvalget om status på oppfølgingen av kommunestyrets vedtak.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.
Kontrollutvalget må ta stilling til om de fortsatt skal ha fokus på kommunen sitt arbeid med å
få på plass punktene i kommunestyrets vedtak eller om de anser kommunestyrets vedtak
som fulgt opp.
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Bestilling av forvaltningsrevisjon
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.03.2019

Saknr
04/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
19/14 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2020 og bestiller en
forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring i Midtre Gauldal kommune.
Prosjektplan og ressursramme behandles på kontrollutvalgets møte 16. mai 2019.
Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen
31. oktober 2019.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
Utrykt vedlegg
Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020

Saksutredning
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av revidert plan for
forvaltningsrevisjon for Midtre Gauldal kommune for 2016–2020, lagt premissene for
forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 2020.
Fokusområde 1-3 er allerede bestil og levert, samt behandlet i kontrollutvalget og i
kommunestyret.
Gjenstående fokusområder som er prioritert:
4 Dokumenthåndtering og journalføring
5 Innbyggerkommunikasjon
Følgende områder er aktuelle for forvaltningsrevisjon, men er ikke prioritert i planen
− Samhandlingsreformen
− Vedtaksoppfølging
− IKT sikkerhet
− Barnevern
Vi gjengir omtalen av område nr. 4 i revidert plan for forvaltningsrevisjon:
Dokumenthåndtering og journalføring
Sak- og arkivsystemet har stor betydning for saksbehandlingen og dokumenthåndteringen i
organisasjonen. Alle som driver saksbehandling må kunne lagre sine dokumenter i dette
systemet, enten direkte eller ved integrasjon med andre systemer.
Aktuelle problemstillinger i en slik forvaltningsrevisjon kan være: Har de ansatte den
nødvendige kunnskapen om systemet for å utnytte sak- og arkivsystemet fullt ut?
Kjenner de ansatte i Midtre Gauldal kommune til de aktuelle regler for saksbehandling og
følges disse reglene?
Margrete Haugum, forvaltningsrevisor Revisjon Midt-Norge SA, vil bistå kontrollutvalget
under behandling av saken slik at kontrollutvalget kan stille spørsmål, samt gi innspill til
gjennomføringen av forvaltningsrevisjonen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Med bakgrunn i revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2020 anbefaler sekretariatet
kontrollutvalget å bestille en forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring i

8

Midtre Gauldal kommune.
Prosjektplan og ressursramme behandles på kontrollutvalgets møte 16.05.2019, endelig
rapport ferdigstilles med oversendelse til kontrollutvalgets sekretariat innen oktober 2019.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
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Kontrollutvalgets årsmelding 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.03.2019

Saknr
05/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
16/15 - 9
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til forslag til årsmelding 2018 og legger saken frem for
kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2018 til orientering.
Vedlegg
Årsmelding 2018
Saksutredning
Kontrollutvalgets sekretariat har utarbeidet forslag til årsmelding for kontrollutvalget i Midtre
Gauldal 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 møte 07.03.2019.
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 derigjennom bidra til en
velfungerende forvaltning og tillit til kommunen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å oversende årsmeldingen til
kommunestyret til orientering.
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Kontrollutvalgets
årsmelding 2018
Midtre Gauldal 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
Varamedlemmer
Ann Karin Haugen
Leder
1. Odd Vårvik
Helge A. Halvorsen
Nestleder
2.Jorunn S. Haugen
Per Bjarne Bonesvoll
Medlem
3.Lars Woldmo
Morten Sørløkken
Medlem
4.Eli Moen
Kirsten G. Frøseth
Medlem
Utvalget størrelse og representasjon i kommunestyret er i henhold til kravene i
kommuneloven. I henhold til nye bestemmelser i kommuneloven skal minst ett av
medlemmene utgå fra kommunestyret, dette kravet er oppfylt. Kravene i kommuneloven til
jevn fordeling mellom kjønnene er ivaretatt.

1.2

Reglement for kontrollutvalget

Reglement for kontrollutvalget er vedtatt av kommunestyret2. Kommunestyret har også
vedtatt retningslinjer for møter i kontrollutvalget som gjennomføres som høring3. Begge er
publisert på utvalgets nettside: www.konsek.no/kontrollutvalg/mgauldal/

1.3

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

Jf. kommuneloven § 77.1
Mars 2012
3 November 2013.
2
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1.4

Kontrollutvalgets ressurser

1.4.1 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.
1.4.2 Revisjon
Midtre Gauldal kommune er medeier i og har avtale om levering av revisjonstjenester med
Revisjon Midt-Norge SA.
1.4.3 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
38 047
10 882
48 929

Budsjett
2018
80 000
29 000
109 000

Regnskap
2018
995 270
995 270

Budsjett
2018
995 000
995 000

Kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester

Art
375

Tekst
Sekretariat og revisjon
SUM DRIFTSUTGIFTER

Utgiftene til sekretariat og revisjon var i 2018 henholdsvis kr. 215.270 og kr. 780.000.

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 har avgitt uttalelse til kommunens regnskap, uttalelsen er fremlagt for
formannskapet og har inngått som beslutningsgrunnlag ved kommunestyrets behandling av
kommunens regnskap for 2017.
Kontrollutvalget anbefalte kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2017 slik det ble
avlagt. Utvalget hadde ingen merknader til regnskapet.
Kontrollutvalget skal i henhold til kommuneloven avgi en uttalelse om årsregnskapet for
kommunale foretak før regnskapet vedtas av kommunestyret. Kontrollutvalget anbefalte
kommunestyret om å godkjenne regnskapet for 2017 for Midtre Gauldal Næringsselskap KF,
samt å vedta at årsresultatet ble avsatt til annen egenkapital. Kontrollutvalget ga en merknad
vedr. for sent avlagt årsregnskap og årsberetning. Fristene er henholdsvis 15. februar og 31.
mars. Kontrollutvalget ga samme merknad ved behandling av regnskapet for 2014, 2015 og
2016.
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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 Midtre Gauldal sykehjem
Forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet på kontrollutvalgets møte 9. mars 2017 i sak
02/2017, og på kommunestyrets møte 6. april 2017 i sak 15/2017.
Kontrollutvalget behandlet rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak på sitt møte
21. september 2017 i sak 24/2017. Utvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget ønsker en orientering om status i oppfølgingen av forvaltningsrevisjonen på
utvalgets første møte i 2019.
2.2.2 Sykefravær.
Forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet på kontrollutvalgets møte 1. juni 2017 i sak
17/2017, og på kommunestyrets møte 15. juni 2017 i sak 43/2017.
Rådmannens oppfølging av kommunestyrets vedtak ble behandlet på kontrollutvalgets møte
22. november 2017 i sak 33/2017. Utvalget ba om en ny orientering om rådmannens
oppfølging av kommunestyrets vedtak innen 20.05.2018.
Rådmannen orienterte på kontrollutvalgets møte 7. juni 2018 i sak 18/18.
Følgende vedtak ble fattet: Kontrollutvalgt anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.
2.2.3 Mobbing i grunnskolene.
Forvaltningsrevisjonsrapporten ble behandlet på kontrollutvalgets møte 7. juni 2018 i sak
19/2018, og på kommunestyrets møte 20. september 2018 i sak 50/2018, følgende vedtak

ble fattet:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i grunnskolene til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp revisors anbefaling i rapportens pkt 4.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding om hvordan
anbefalingen er fulgt opp innen 01.11.2018
4. Kommunestyret ber rådmannen gjøre tiltak for bedring av ytringsklima.
Kontrollutvalget behandlet rådmannens tilbakemelding på sitt møte 29. november 2018 i sak
32/2018. Utvalget 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).

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.
Kommunestyret har på sitt møte 14.06.2018 i sak 47/18 vedtatt følgende:
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. Ved senere gjennomgang av Eierskapsmelding i formannskapet, må det avsettes nok tid
da arbeidet for å sikre konsistente vurderinger er omfattende.
3. Eiermelding og Eierstrategi skal oppdateres årlig og framlegges for formannskapet i
egenskap av «Eierforum» før oversendelse til kommunestyret.

Det er ikke gjennomført selskapskontroll i 2018.
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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 5 møter og behandlet 40 saker, 3 av sakene gikk videre til
kommunestyret for endelig behandling. Oversikt over saker behandlet i kontrollutvalget i
2018 følger med som vedlegg til årsmeldingen.

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.
Kontrollutvalget har selv bedt om å få orienteringer om startlån, opprettelsen av
kommunalsjefstillinger, eierstrategier, nye personvernregler (GDPR), selvkost vann og avløp,
samt rutiner offentlige anskaffelser.
Som et ledd i en samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet Fylkesmannen og
kommunale kontrollutvalg, har kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune fått rapporter, som
Fylkesmannen utarbeider etter tilsyn i kommunene, fremlagt som orienteringssaker.
I 2018 har rapport fra Tilsyn med kommunens helse- og omsorgtjenester til mennesker med
utviklingshemming blitt lagt frem for kontrollutvalget.

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 i 2018 vært representert på Samling for kontrollutvalg i regi av Konsek
Trøndelag IKS.
Kontrollutvalget er medlem i Forum for Kontroll og Tilsyn. Årsmøtet arrangeres i tilknytning til
nasjonal konferanse som blir avholdt i mai/juni hvert år. Kontrollutvalget deltok ikke på
konferansen eller årsmøtet.

4.

Avslutning

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

Midtre Gauldal kommune 07.03.2019
Kontrollutvalget
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Saker behandlet av kontrollutvalget i 2018
Møtedato
01.03.2018

03.05.2018

Saksnr
01/18
02/18
03/18
04/18
05/18
06/18
07/18
08/18
09/18
10/18
11/18
12/18
13/18
14/18

07.06.2018

13.09.2018

29.11.2018

15/18
16/18
17/18
18/18
19/18
20/18
21/18
22/18
23/18
24/18
25/18
26/18
27/18
28/18
29/18
30/18
31/18
32/18
33/18
34/18
35/18
36/18
37/18
38/18
39/18
40/18

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra møte 22.11.2017
Orientering til kontrollutvalget vedr. startlån
Forvaltningsrevisjon mobbing i grunnskolen - prosjektplan
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Kontrollutvalgets årsmelding 2017
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra møte 01.03.2018
Regnskap og revisjonsberetning 2017 Midtre Gauldal kommune kontrollutvalgets uttalelse
Regnskap og revisjonsberetning 2017 Midtre Gauldal Næringsselskap KF Kontrollutvalgets uttalelse
Orientering til kontrollutvalget vedr. eierstrategier
Orientering til kontrollutvalget vedr. opprettelsen av kommunalsjefstillinger
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Tilsyn med kommunens helse- og omsorgstjenester til mennesker med utviklingshemming orientering til kontrollutvalget
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra møte 03.05.2018
Forvaltningsrevisjon vedr. sykefravær, rådmannens oppfølging av vedtak - ny orientering
Forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i grunnskolene
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Forslag til møteplan for 2. halvår 2018
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra møte 07.06.2018
Nye personvernregler - orientering til kontrollutvalget
Budsjettkontroll pr. 30.08.2018
Forslag til økonomiplan 2019 -2022 med budsjett for 2019 for kontrollutvalget
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra møte 13.09.2018
Forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i grunnskolene - rådmannens oppfølging av vedtak
Selvkost vann og avløp - orientering til kontrollutvalget
Rutiner offentlige anskaffelser - orientering til kontrollutvalget
Den finansielle revisjonen i Midtre Gauldal kommune - Orientering fra revisor
Gjennomgang av fokusområder i Plan for forvaltningsrevisjon
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Forslag til møteplan for 1. halvår 2019
Referatsaker
Eventuelt
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Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.03.2019

Saknr
06/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/41 - 18
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
Kommunestyret 28.02.2019
Kommunestyret 13.12.2018
Formannskapet 14.02.2019
Formannskapet 24.01.2019
Formannskapet 29.11.2018
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 29.11.2018. 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 23.11.2018 – 28.02.2019, foreslår
kontrollutvalget at følgende saker videreføres til oppfølging :

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune – saker til oppfølging pr. 28.02.2019:
Sak
KS 47/16

KS 55/16

Tittel
Selskapskontroll av Envina
IKS

Eierstrategier Midtre
Gauldal kommune

Kommentar
Kommunestyret tar rapport fra
selskapskontroll Envina IKS til
orientering
2. Kommunestyret ber rådmannen om å
legge frem en sak for kommunestyret
vedrørende hytterenovasjon som er i
tråd med forurensningsloven jf.
Revisjonens anbefalinger i rapportens
pkt 7.
3. Kommunestyret ber kommunens
eierrepresentant i Envina IKS om å:
− Arbeide for å etablere rutiner for
valg til styret slik revisjonen
anbefaler i rapportens pkt. 7
− Arbeide for at Envina IKS får
etablert en god nok kapasitet til å
håndtere full innsamling av
fritidsavfall fra alle 3
eierkommunene
Kontrollutvalgets møte 27.04.2017
Kommunestyret vedtok følgende i sak
87/2016 Handlingsprogram med
økonomiplan - 2017 - 2020 - Årsbudsjett
2016:
Pkt. 5. Renovasjon og feiegebyr fastsettes
som framlagt, men skal ikke gjelde for
fritidsboliger.

Til oppfølging

1.

NB!

Formannskapet 07.02.2018 sak 7/18
Kommunestyret vedtok i sak 71/17 –
Handlingsprogram med økonomiplan
følgende i pkt 13:
«Innføringen av renovasjon og feiing for
fritidsboliger utsettes inntil det foreligger en
NB!
plan for
hvordan det er tenkt gjennomført»
Ift renovasjon har formannskapet nedsatt en
gruppe som i samarbeid med Envina skal
utrede temaet renovasjon.
( Se også FS-sak 2/18)
1. 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.
2. 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
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Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune – saker til oppfølging pr. 28.02.2019:
Sak

Tittel

Kommentar

Til oppfølging

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 15/17

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 vedr.
Midtre Gauldal sykehjem
Midtre Gauldal sykehjem til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å:
•
Utarbeide felles rutiner for
vurdering av samtykkekompetanse
og bruk av tvang, samt sikre at alle
ansatte gis tilstrekkelig opplæring
og kompetanse i reglene om
samtykkekompetanse og bruk av
tvang.
•
Utarbeide felles rutiner eller
retningslinjer for hvordan brukere
skal gis medvirkning i sin hverdag.
•
Innføre et godt fungerende system
for involvering av pårørende i
spørsmål som gjelder tilbudet til
brukerne.
•
Etablere et godt fungerende
system for intern kontroll, med
skriftlige rutiner på alle områder på
sykehjemmet.
•
Etablere et godt fungerende
avvikssystem, samt å gi ansatte en
felles forståelse for hva som skal
registreres som avvik.
•
Bruke avvikssystemet til å føre
kontroll med områder der det er
risiko for brudd på regelverk og
rutiner.
•
Sette kompetanseutviklingen mer i
system.
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Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune – saker til oppfølging pr. 28.02.2019:
Sak

Tittel

Kommentar

Til oppfølging

•

3.

Kartlegge årsakene til
sykefraværet på en systematisk
måte, samt å sette i verk treffende
forebyggingstiltak.
Kommunestyret ber rådmannen gi
kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding
om hvordan punktene er fulgt opp
innen 30. august 2017

Orientering
21.09.2017

Kontrollutvalgets møte 21.09.2017
Kontrollutvalget var godt fornøyd med
orienteringen som ble gitt på dagens møte.
Kontrollutvalget ønsker en orientering om
status i oppfølgingen av
Forvaltningsrevisjonen på utvalgets første
møte i 2019.

KS 50/18

Kontrollutvalgets møte 07.03.2019
Rådmannens tilbakemelding er satt opp
07.03.2019
som egen sak i dagens møte.
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
om hvordan anbefalingen er fulgt opp
innen 01.11.2018.
4. 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).
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Ny orientering
06.06.2019

Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Kommunestyret
Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus
28.02.2019
16:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter som vanlig.
Gruppemøter fra kl 1500. Bevertning kl 1600.
Framlagte saker er godkjent av rådmannen.
Støren, den 210219
Sivert Moen
ordfører
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1

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

Saker til behandling
PS 1/19

Referatsaker

RS 1/19

Særutskrift Ekstra ressursbehov Lysgården verksted

2019/294

RS 2/19

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2019 orienteringssak

2015/2338

RS 3/19

Klage på reguleringsplan for Soknes 1 og Kalvtrøa 6 på
Støren - Midtre Gauldal 45/42 og 45/1-52 Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak

2018/856

RS 4/19

Klage på avvisning av klage - reguleringsplan for Soknes
barnehage- og boligområde - Midtre Gauldal kommune Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak

2018/2232

Saker til behandling
PS 2/19

Utviklingsstrategi - Først til framtida

2019/92

PS 3/19

Valg av nye medlemmer til generalforsamling i Soknedal
sparebank

2015/249

PS 4/19

Endring av selskapsavtale for 2019 - IKA Trøndelag IKS
- Klæbu kommune trer ut med virkning fra 010119

2018/4479

PS 5/19

Delegeringsreglement for Midtre Gauldal Kommune Prøveordning gjeldende fra 1.3.2019

2018/4030

PS 6/19

Boligfinansieringsordninger :Søknad om opptak av
midler i Husbanken til videre fordeling i år 2019.

2019/464

PS 7/19

Høringsbrev NOU 2018:11 Ny fjellov

2018/3236

PS 8/19

Overdragelse av Husbanklån - Grindahaugen Borettslag

2019/56

Møtet starter med en orientering om arbeidet med digitaliseringsstrategi v/PWC.
Deretter en orientering om Stortingsmelding nr 15 – Leve hele livet – v/kommunalsjef Svein
Olav Johnsen.
Mulig andre saker.
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3

Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Kommunestyret
Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus
13.12.2018
16:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter som vanlig.
Framlagte saker er godkjent av rådmannen.
Støren, den 06.12.2018
Sivert Moen
ordfører
Orientering:
Nye veier kommer klokken 15 og orienterer om Vindalsliene – Ulsberg og foreliggende plan for
ny E6.
Mulig andre saker.

Gruppemøter fra kl 14:00!
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1

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

Saker til behandling
PS 68/18

Referatsaker

RS 11/18 Månedsrapport oktober 2018

2018/2180

RS 12/18 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal
kommune - 29.11.2018

2018/764

Saker til behandling
PS 69/18

Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020

2016/516

PS 70/18

Vertskommunesamarbeid om vaktberedskap i
barnevernet

2018/4403

PS 71/18

Avsetning på fond for enslige mindreårige flyktninger

2018/4404

PS 72/18

Intern budsjettjustering - Innbetaling til Plankontor

2018/4305

PS 73/18

Handlingsprogram med økonomiplan 2019 - 2022

2018/3475

PS 74/18

Budsjettregulering investeringsprosjekt 2018

2018/4294

PS 75/18

Budsjettregulering adresseringsprosjekt

2018/4481

PS 76/18

Budsjettregulering av kalkulatoriske renter og avdrag

2018/4480
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Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Formannskapet
Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus
14.02.2019
13:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Framlagte saker er godkjent av rådmannen.
Møtet starter med informasjon/gjennomgang av personalsak. U.off. iht. kommunelovens § 31-4.
Informasjon «Ungdom og Rus» - v/Kristin Myklevoll
Støren, den 070219
Sivert Moen
ordfører
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 7/19

Referatsaker

Lukket

ArkivSaksnr

RS 22/19 Forslag på medlemmer til Trygg trafikks styre for
perioden 2019 - 2021

2018/4499

RS 23/19 Eierkommunenes ansvar - Envina IKS

2019/234

RS 24/19 Høringsbrev - Forskrift om jakt på bever i Melhus

2019/378

RS 25/19 Høring - Vi trenger innspill til hvordan vi i Trøndelag
sammen sikre et mest mulig omstillingsdyktig og
framtidsrettet arbeids- og næringsliv fram mot 2030!

2019/230

RS 26/19 Høring: Bedre regulering av større utbyggingsprosjekter
- rapport fra ekspertutvalg - forslag om endringer i
eierseksjonsloven

2019/186

RS 27/19 Høringsbrev - ny kontrollutvalgs- og revisjonsforskrift

2019/379

RS 28/19 Informasjon om oppnevning av ny dyrevernnemnd for
kommunene Oppdal, Rennebu, Holtålen, Melhus, Midtre
Gauldal og Røros

2018/3631

RS 29/19 Høringsbrev - ny budsjett og regnskapsforskrift og ny
forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for
eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for
ungdom

2018/4554

RS 30/19 Att kommunelegen - Ekstern høring pakkeforløp
hjerneslag - fase 2

2019/442

RS 31/19 Høring – Stoltenbergutvalgets rapport om
kjønnsforskjeller i skolen

2019/431

RS 32/19 Høring - opphevelse av Omstillingsloven

2019/444

PS 8/19

Utkast til høringsuttalelse

2018/4581

PS 9/19

Høringsbrev NOU 2018:11 Ny fjellov

2018/3236

PS 10/19

Fastsettelse av husleiesatser på nye kommunale boliger
Fredheim

2019/423

PS 11/19

Lysgården, forlenget leie og videre arbeide med
lokalisering
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3

X

2019/381

Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Formannskapet
Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus
24.01.2019
13:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Framlagte saker er godkjent av rådmannen.
Støren, den 160119
Sivert Moen
ordfører
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1

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Frist

Utv.

PS 1/19

Referatsaker

RS 1/19

Anmodning om bosetting av flyktninger i 2019 orienteringssak

TO

RS 2/19

Trafikksikkerhetstiltak Soknes Barnehage - Forslag til
hastighetsreduserende tiltak på kommunevei 1920 Utsatt gjennomføring

TO

RS 3/19

Høring på skoleruta for skoleåret 2020-2021

310119

OK

RS 4/19

Høringsbrev - forslag til endringer i veglova, plan- og
bygningsloven, vegtrafikkloven, yrkestransportloven,
skatteforvaltningsloven og matrikkellova og ny lov om
overgangsbestemmelser ved overføring av fylkesveiadm.
fra SVV til fylkeskommunene

180119

NPM

RS 5/19

Høring - strategi for bygningsdelen i matrikkelen

220319

NPM

RS 6/19

Høring om forslag til nytt inntektssystem for
fylkeskommunene

080319

FO

RS 7/19

Innkalling til møte i Representantskapet Midt-Norge
110-sentral IKS - 19.12.2018

RS 8/19

Høringsbrev - tilleggsnotat til høring om etablering av
nasjonalt Eldre-, pasient- og brukerombud

150119

UHO

RS 9/19

Lov og forskrift - tekniske standarder til ladepunkter og
fyllestasjoner for alternative drivstoff - høring

2802

NPM

RS 10/19 Høring - Miljøfyrtårns forslag til reviderte hotellkriterier

210119

TO

RS 11/19 Høring av forslag til endringer i forskrift om rett til
trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi
og fysioterapeuter og i forskrift om stønad til dekning av
utgifter til undersøkelse og behandling hos lege

010219

UHO

RS 12/19 Høring – Forslag til nasjonale retningslinjer for helse- og
sosialfagutdanninger - fase 2

030319

UHO

TO

RS 13/19 Saksdokumenter og protokoll fra møte i
Representantskapet for Midt-Norge 110-sentral IKS 191218

TO

RS 14/19 Møtereferat - IUA beredskapsstyre – 131218

TO

RS 15/19 Høring - forslag til endringer i riksarkivarens forskrift §
7-29 om bevaring av pasient- og journalopplysninger

010319

UHO

RS 16/19 Høring – forslag til læreplan i norsk for voksne
innvandrere nivå C1

200319

OK

RS 17/19 Høring - forslag til endring i organisering av skoleåret i
videregående opplæring

210319

OK

RS 18/19 Offentlig ettersyn - Planprogram - Regional plan for

220819

NPM/FO
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arealbruk i Trøndelag
RS 19/19 Høringsbrev - ny budsjett og regnskapsforskrift og ny
forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for
eldre, for personer med funksjonsnedsettelse og for
ungdom

120419

UHO

RS 20/19 Høring av Overgangsforskrift for adressering i Meldal,
Snillfjord, Agdenes og Orkdal kommune frem mot
etablering av Orkland kommune

230119

NPM

RS 21/19 Høring - delstrategier Trøndelag fylkeskommune

150419

FO/NPM

PS 2/19

Delegeringsreglement for Midtre Gauldal Kommune Prøveordning gjeldende fra 1.3.2019

PS 3/19

Nettmobbing

PS 4/19

Utviklingsstrategi - Først til framtida

Info status plansaker m.m.
Mulig andre saker.
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Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Formannskapet
Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus
29.11.2018
13:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Framlagte saker er godkjent av rådmannen.
Bedriftsbesøk CAPRO og Norfoam. Oppmøte kl 1100 på CAPRO (Engan)
Støren, den 221118
Sivert Moen
ordfører
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Frist

Behandling

PS 56/18

Referatsaker

RS 112/18

Høring - Forslag til endringer i valgforskriften og
forskrift om direkte valg til kommunedelsutvalg

131218

FO

RS 113/18

Høring: Utkast til mal for bruk av ernæringskrav og kriterier ved anbud/innkjøp av mat og drikke i
offentlig sektor

191218

UHO

RS 114/18

Høring av forskrift om medisinske kvalitetsregistre

200119

UHO

RS 115/18

Høring - lån fra Husbanken - utkast til ny forskrift

feb. 2019

FO

RS 116/18

Melding om politisk vedtak - områdeplan for Melhus
sentrum - høring og offentlig ettersyn

180118

NPM

RS 117/18

Høring - forslag om endringer i folketrygdloven mv. Krav til opphold i Norge for rett til barne- og
ektefelletillegg

080219

UHO

RS 118/18

Protokoll fra møte i representantskapet 191118 Envina IKS

RS 119/18

Høring - Anbefalinger for undersøkelse av hørsel i
helsestasjoner

200819

UHO

PS 57/18

Høring om forslag til endringer i forskrift om
utlevering av opplysninger fra grunnbok og matrikkel,
forskrift om tinglysing, forskrift om gebyr for
tinglysing og forskrift om eiendomsregistrering

2018/3170

PS 58/18

Budsjettregulering investeringsprosjekt 2018

2018/3538

PS 59/18

Handlingsprogram med økonomiplan 2019 - 2022

2018/3475

Søknad om skjenkebevilling – u.off. – utdeles på møtet
Forhandlinger – lukket i hht kommunelov 31-5
Mulige andre saker
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
07.03.2019

Saknr
07/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/28 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Melding om politisk vedtak kommunestyrets sak 69/2018
Kemnerkontorets årsrapport 2018
Vedlegg for årsregnskapet 2018 - inkl omtale naturressursskatt
Årsregnskap - sammendrag
Fylkesmannens rett til å omgjøre vedtak
Man kan bli valgt inn i utvalg selv om man ikke vil
Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv
Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer
Over 200 brudd på arkivloven
Må betale mobbeoffer 2 millioner i erstatning
Rapport fra Fylkesmannens dialogmøter 2018. dagens og morgendagens eldreomsorg
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
1. Kommunestyrets vedtak i sak 69/18 Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020
2. Kemnerkontorets årsrapport 2018.
3. Kan fylkesmannen omgjøre et kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven og treffe et
nytt vedtak i stedet, eller kan fylkesmannen bare oppheve det ugyldige vedtaket?
4. Har man ikke gyldig grunn til å takke nei, må man godta å bli valgt inn i kommunale råd
og utvalg.
5. Det er ikke lov med indirekte oppnevninger til IKS-enes representantskap, påpeker Jan
Fridthjof Bernt.
6. Kan rådmannen fortelle om arbeidet med budsjettforslaget til utvalgte grupper?
7. Flere av bruddene dreier seg om rettighetsdokumentasjon som berører enkeltpersoner.
8. En skole har plikt til å undersøke om sosiale og faglige problemer kan skyldes mobbing,
konkluderer Inntrøndelag tingrett.
9. Oppsummering av Fylkesmannens dialogmøter i Trøndelag høsten 2018.
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker
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Melding om politisk vedtak – Midtre Gauldal kommunestyre
Kommunestyrets møte 13.12.2018

Sak 69/18 Revidert plan for forvaltningsrevisjon 2016-2020
Kontrollutvalgets forslag til innstilling
Kommunestyret godkjenner revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016- 2020.
Saksprotokoll i Kommunestyret
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret godkjenner revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016- 2020.
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Vedlegg til årsregnskapet for 2018
Årsregnskapet er avlagt etter kontantprinsippet. Årsregnskapet viser skatter og avgifter mv som er
innbetalt i løpet av regnskapsåret.
Innbetalte skatter og avgifter mv er fordelt til kommunen, fylkeskommunen, folketrygden og staten
(skattekreditorene), etter gjeldende fordelingstall.

Sumlinjene i årsregnskapet:
• Likvider
Likvidene i skatteregnskapet består av bankbeholdning for skatt og eventuelt
kontantbeholdning.
• Skyldig skattekreditorene
Fordelingsoppgjøret til skattekreditorene for desember, står som gjeld i balansen pr. 31.12.
Skatteoppkreveren skal utbetale fordelingsoppgjøret til skattekreditorene senest 10. januar.
Dersom dette er et positivt beløp, har skatteoppkreveren en fordring på skattekreditorene.
Skattekreditorene skal innbetale dette beløpet til skatteoppkreveren senest 20. januar.
• Skyldig andre
Dette beløpet består av uidentifiserte og uplasserte innbetalinger, som ikke er fordelt
til skattekreditorene pga mangelfull informasjon fra den som innbetaler.
• Innestående margin
Ved hvert periodiske oppgjør i inntektsåret og de seks første månedene i året etter inntektsåret skal
det holdes tilbake en bestemt prosent av innbetalt forskuddstrekk og forskuddsskatt som margin.
Marginen skal nyttes til oppgjør med skattytere som får til gode skatt ved avregning.
• Udisponert resultat
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.
• Innbetalte skatter og avgifter, Renter, Innfordring
Dette beløpet er innbetalt arbeidsgiveravgift, finansskatt, forskuddstrekk fratrukket marginavsetning,
forskuddsskatt for personlige og upersonlige skattytere, eventuell naturressursskatt for de kommuner
det gjelder, restskatt og overskytende forskudd for personlige og upersonlige skattytere, kildeskatt,
tvangsmulkt samt renter og gebyrer.
• Fordelt til skattekreditorene
Dette er innbetalte skatter og avgifter, renter og gebyrer som er fordelt til skattekreditorene i henhold til
gjeldende fordelingstall.
• Krav som er ufordelt
Dette skal være et lite beløp som skyldes øreavrunding i skatteregnskapssystemet.
• Videresending plassering mellom kommuner
Dette gjelder innbetalinger i mellomregning med andre kommuners skatteregnskap. Eksempler er
naturressursskatt (innbetalt til kontorkommunen fra 2018, og omfordelt til de skatteregnskaper som har
rett på beløpet) og oppgjør av summarisk fellesoppgjør.
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Fylkesmannens rett til å omgjøre vedtak
Kommunal Rapport 10.12 2018

Min konklusjon er at slik loven lyder i dag, vil en fylkesmann kunne treffe nytt realitetsvedtak når hun
omgjør et kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven «av eget tiltak», altså utenfor klagesak.
SPØRSMÅL: Kan fylkesmannen omgjøre et kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven og treffe
et nytt vedtak i stedet, eller kan hun bare oppheve det ugyldige vedtaket?

SVAR: Det alminnelige utgangspunkt er etter forvaltningsloven § 35 andre avsnitt at klageinstans kan
omgjøre vedtak av eget tiltak – altså selv om det ikke er påklaget – hvis det (§ 35, første avsnitt,
bokstav c) «må anses ugyldig». Ved omgjøring ut fra denne bestemmelsen vil klageinstansen kunne
velge mellom å oppheve vedtaket eller treffe nytt vedtak i saken.
I fjerde avsnitt i § 35 fastslås imidlertid at bestemmelsene om klageinstansens kompetanse til å
omgjøre av eget tiltak, ikke gjelder bl.a. for «statlige organer som er klageinstans etter § 28 annet ledd
første eller annet punktum». Dette unntaket gjelder imidlertid ikke når klageretten er forankret i særlov,
se § 35 siste avsnitt, bare der den følger av § 28. Første setning i § 28 andre avsnitt («punktum» og
«ledd») angår intern klagebehandling innen den enkelte kommune eller fylkeskommune, og andre
setning omtaler den helt spesielle situasjon der det er kommunestyret eller fylkestinget som har truffet
det påklagde vedtaket, noe som betyr at intern kommunal klagebehandling ville være problematisk.
Begrunnelsen for begrensningen i adgang til omgjøring av eget tiltak i disse situasjonene er hensynet
til det kommunale selvstyre. Det er kontroversielt når statlige organer har fått kompetanse til å
overprøve forvaltningsskjønn utøvd av kommunale organer ved klage fra part i saken, men dette er
begrunnet i hensynet til borgerens rettssikkerhet. Ved omgjøring av eget tiltak gjør ikke dette hensynet
seg gjeldende i samme grad. Parten har altså ikke klaget, og i praksis blir det normalt et spørsmål om
omgjøring til skade for parten, f.eks. fordi det er gitt en tillatelse eller dispensasjon som fylkesmannen
mener ikke burde vært gitt.
Fylkesmannen har kompetanse etter kommuneloven § 59 nr. 5 til lovlighetskontroll av kommunalt
vedtak av eget tiltak, og skal da (nr. 4, siste avsnitt) oppheve dette hvis det er ugyldig. Denne
bestemmelsen gir imidlertid bare kompetanse til å oppheve vedtaket, ikke til å treffe et nytt vedtak i
stedet. Den underliggende begrunnelsen for denne begrensningen er den samme som for regelen i
fvl. § 35, fjerde avsnitt; det ville bety at fylkesmannen utøver et forvaltningsskjønn som etter loven er
lagt til kommunen.
Spørsmålet blir dermed hva som gjelder når fylkesmannen overprøver et kommunalt vedtak med en
annen hjemmel for klagebehandling enn forvaltningsloven § 28 eller kommuneloven § 59, slik som i
plan- og bygningsloven § 1-9, siste avsnitt, der det fastslås at «Departementet er klageinstans for
enkeltvedtak etter denne lov». Et nærliggende synspunkt kunne være at her må det samme gjelde
som for saker der statlig organ er klageinstans for kommunale vedtak etter Fvl. § 28; slik at
klageinstansen bare kan tre i aksjon der det er inngitt klage, eller ved lovlighetskontroll etter
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kommuneloven § 59 nr. 5. Men som vi har sett må dette avgjøres for den enkelte lov, og for plan- og
bygningsloven § 1–9 siste avsnitt er det ikke tvilsomt at fylkesmannen også kan overprøve vedtak
etter denne loven av eget tiltak.
Pbl. § 1–9 siste avsnitt er en videreføring av tilsvarende bestemmelse i § 15 siste avsnitt i plan- og
bygningsloven av 1985, som kommenteres slik i Ot.prp. nr. 56, 1984-1985:
«Etter femte ledd er departementet klageinstans for vedtak truffet av fylkesmannen. Vedtak
fylkesmannen treffer i klagesaker kan ikke påklages videre. Departementet vil i disse tilfellene av eget
tiltak ha adgang til å ta saken opp til overprøving og eventuell omgjøring, jf. forvaltningslovens § 35»
Det som omtales her, er altså departementets adgang til å omgjøre fylkesmannens vedtak i klagesak,
men det er nærliggende å lese det som sies slik at man uten videre forutsetter at fylkesmannen – som
jo handler på grunnlag av delegeringsvedtak fra departementet – vil ha tilsvarende adgang til å
«omgjøre» et kommunalt vedtak av eget tiltak.
«Omgjøre» må i denne sammenheng antas å omfatte ikke bare annullering av vedtaket, men også at
det treffes nytt vedtak som trer i stedet for det gamle – som i en klagesak. Jf. her fvl. § 33 andre
avsnitt, siste setning, om underinstansens adgang til å «oppheve eller endre vedtaket dersom den
finner klagen begrunnet», § 34, siste avsnitt om klageinstansens adgang til å «selv treffe nytt vedtak i
saken eller oppheve det», og § 35, første avsnitt om ulike grunnlag for at et forvaltningsorgan «kan
omgjøre sitt eget vedtak».
Min konklusjon blir etter dette at slik loven lyder i dag, vil en fylkesmann kunne treffe nytt
realitetsvedtak når hun omgjør et kommunalt vedtak etter plan- og bygningsloven «av eget tiltak»,
altså utenfor klagesak. Dette vil imidlertid i så fall være et nytt vedtak, som kan påklages til
departementet.
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Man kan bli valgt inn i utvalg selv om man ikke vil
Kommunal Rapport 21.01.2019

Har man ikke gyldig grunn til å takke nei, må man godta å bli valgt inn i kommunale råd og
utvalg.
Plikten til å ta imot valg til kommunale nemnder følger av kommunelovens paragraf 14,
opplyser professor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Vi har et utvalg i kommunen som heter Råd for eldre og funksjonshemmede.
Dette utvalget har to representanter fra kommunestyret, og fire fra diverse aktuelle
lag/foreninger. Nå har vi kommet i den situasjonen at det av ulike årsaker ikke er
representanter fra et lag fra i høst av. Vi mangler både fast medlem og vara. Leder ved dette
laget har oppnevnt to representanter uten deres samtykke. Mitt spørsmål er: Kan medlem av
et lag/forening bli valgt inn i et utvalg uten deres samtykke?
SVAR: Jeg antar at det er tale om et utvalg opprettet i medhold av eldrerådsloven § 4 a, om
felles råd for eldre og mennesker med funksjonshemning. Valg av medlemmer i slike råd skal
foretas av kommunestyret selv, jf. kommuneloven § 10 nr. 3, som gjelder tilsvarende her.
Ved valg til slike utvalg skal organisasjonene for disse ha rett til å komme med forslag til
medlemmer, jf.eldrerådsloven § 2, andre avsnitt, og Lov om råd for mennesker med nedsett
funksjonsevne § 6, siste setning, om forslagsrett for hhv. pensjonistforeninger og
organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne hvis det er separate råd for disse
to saksområdene.
Kommunestyret har ikke plikt til å velge, eller velge mellom, dem som er foreslått av
organisasjonene. Ordføreren må legge disse forslagene fram til votering sammen med
eventuelle andre forslag fra kommunestyrets egne medlemmer, men kommunestyret står
helt fritt til å velge eller la være å velge noen av dem som er foreslått fra organisasjonene.
Ingen av disse lovene har bestemmelser om plikt til å ta imot valg, men kommuneloven § 14
nr. 1 har regler om plikt til å ta imot valg blant annet til «kommunale … nemnder opprettet i
medhold av andre lover». Disse gjelder også her, og det betyr at som alminnelig regel har
alle som står oppført i folkeregisteret som bosatt i kommunen, plikt til å ta imot valg, hvis de
ikke går inn under noen av de særlige fritaksgrunnene i denne bestemmelsen.

53

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.
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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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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.
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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.
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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.
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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.
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Denne rapporten er en oppsummering av referatene fra 11 dialogmøter Fylkesmannen i
Trøndelag hadde med Trøndelagskommunene høsten 2018. Tema var dagens og
morgendagens eldreomsorg. Rapporten gjør rede for det faglige og teoretiske grunnlaget, før
resultatene presenteres og til slutt drøftes. Det er først og fremst Eldre og rus, Vold i nære
relasjoner og Tvang og makt som vies spesiell oppmerksomhet. Dernest ligger
Stortingsmeldingen "Leve hele livet" også til grunn
Du finner hele rapporten her:
https://www.fylkesmannen.no/Trondelag/Helse-omsorg-ogsosialtjenester/Helsetjenester/dialogmoter-med-kommunene-i-2018/
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