Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune
Arkivsak:

19/46

Møtedato/tid:

14.03.2019 Kl 16:00

Møtested:

Rådhuset, møterom 241

Møtedeltakere:
Jomar Aftret, leder
Pål Sture Nilsen, nestleder
Regine Bianca Ness
Bente Rhodèn Forseth
Jan Erik Engan
Forfall:
Andre møtende:
Kjetil Mjøsund, rådmann
Margrete Haugum, Revisjon Midt-Norge SA
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Kopi: Varamedlemmer til orientering, ordfører, rådmann, Revisjon Midt-Norge SA.

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Eva J. Bekkavik på telefon 468 51 950, eller e-post: eva.bekkavik@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim, 06.03.2019

Jomar Aftret (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver,
Konsek Trøndelag
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Sakliste
Saksnr.
01/19
02/19
03/19
04/19
05/19
06/19
07/19
08/19
09/19

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra møte 29.11.2018
Rådmannens egenevaluering av internkontrollsystemet - orientering til
kontrollutvalget
Forvaltningsrevisjonsrapport - Dokumenthåndtering og journalføring
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Valg av sekretariat for kontrollutvalget i nye Trondheim kommune
Kontrollutvalgets årsmelding 2018
Orientering om aktuelle saker
Referatsaker
Eventuelt
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Godkjenning av protokoll fra møte 29.11.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
14.03.2019

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/46 - 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.

3

Saknr
01/19

Rådmannens egenevaluering av internkontrollsystemet orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
14.03.2019

Saknr
02/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
14/22 - 22
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rådmannens redegjørelse til orientering.
Utrykt vedlegg
Kontrollutvalgets sak 5/2015 Forvaltningsrevisjonsrapporten Overordnet internkontroll
Kommunestyrets sak 15/2015 Forvaltningsrevisjonsrapporten Overordnet internkontroll
Kontrollutvalgets sak 37/16 Forvaltningsrevisjonsrapport Overordnet internkontroll - Rådmannens oppfølging av
vedtak
Kontrollutvalgets sak 35/17 Orientering til kontrollutvalget – rådmannens egenevaluering av internkontrollsystemet

Saksutredning
Kommunestyret behandlet forvaltningsrevisjonsrapport Overordnet internkontroll på møte
26.03.2015 i sak 15/2015.
Kommunestyret ba rådmannen følge opp følgende punkter:
1. En større grad av formalisering av risikovurderinger og iverksetting av kontrolltiltak er
hensiktsmessig. Det bør etableres overordnede føringer for gjennomføring av
systematisk risikovurdering knyttet til regelverketterlevelse, måloppnåelse og kvalitet i
tjenesten.
2. Kommunen bør ha en enhetlig praksis for lagring av dokumentasjon, prosedyrer og
rutiner, herunder bruk av QM+.
3. Kommunen bør ha en systematisk/årlig egenevaluering av kommunens
internkontrollsystem.
På kontrollutvalgets møte 1. desember 2016 i sak 37/16 ga rådmannen en orientering til
utvalget vedr. oppfølging av kommunestyrets vedtak.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 37/16:
Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp. Kontrollutvalget ønsker en
årlig orientering fra rådmannen om egenevalueringen av internkontrollsystemet.
Rådmannen orienterte om sin egenkontroll påkontrollutvalgets møte 30.11.2017 (sak 35/17)
Kontrollutvalget ba om en ny orientering fra rådmannen vedr. egenevalueringen av
internkontrollsystemet på kontrollutvalgets siste møte i 2018.
Kontrollutvalgets sekretariat ba i brev av 15.11.2018 rådmannen i Klæbu kommune om en ny
orientering på utvalgets møte 29.11.2018, pga. sykdom så ble saken utsatt til dagens møte i
kontrollutvalget.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.
Kontrollutvalget må i tillegg diskutere om de vil ha en ny orientering fra rådmannen på slutten
av 2019 eller om de skal lukke saken helt.
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Forvaltningsrevisjonsrapport - Dokumenthåndtering og
journalføring
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
14.03.2019

Saknr
03/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
18/164 - 8
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rapporten til orientering og legger den frem for kommunestyret med
følgende innstilling:
1. Kommunestyret tar forvaltningsrevisjonsrapport om dokumenthåndtering og journalføring
til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge opp anbefalingen i rapportens pkt. 6.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi kontrollutvalget en orientering om status på hvordan
anbefalingen er fulgt opp på utvalgets møte 19. september 2019.
Vedlegg
Forvaltningsrevisjonsrapport - Dokumenthåndtering og journalføring
Saksutredning
Kontrollutvalget har vært opptatt av å finne et forvaltningsrevisjonsområde som vil gi
merverdi for Klæbu kommune med tanke på sammenslåingen med Trondheim kommune.
Kontrollutvalget har i sin vurdering av risiko og vesentlighet i Klæbu kommune vurdert
dokumenthåndtering og journalføring som et viktig område å se nærmere på i 2018/2019.
Med bakgrunn i plan for forvaltningsrevisjon for 2016-2018 foretok kontrollutvalget en
bestilling på sitt møte 08.03.2018.
Revisjon Midt-Norge SA har formulert følgende problemstillinger for prosjektet:
1. I hvilken grad har Klæbu kommune dokumentasjon og kontroll på eiendeler som ligger
utenfor regnskapssystemet (bilder, foto, bøker, kunst, antikviteter o.l.)?
2. Hvilke rutiner og dokumentasjon finnes på rør- og ledningsnett?
3. Hvilke rutiner er det for journalføring og dokumenthåndtering ute på enhetene og hvordan
praktiseres de?
Forvaltningsrevisjonen er gjennomført i perioden juni 2018 til januar 2019.
Revisors konklusjon
I hvilken grad har Klæbu kommune dokumentasjon og kontroll på eiendeler som ligger
utenfor regnskapssystemet (bilder, foto, bøker, kunst, antikviteter o.l.)?
Klæbu kommune har ingen registrering av eiendeler som ligger utenfor egnskapssystemet.
Uten en registrering eller dokumentasjon på hva man har er det vanskelig å si at man har
kontroll på disse eiendelene.
Hvilke rutiner og dokumentasjon finnes på rør- og ledningsnett?
Klæbu kommune har en digital registrering av vann- og avløpssystemet og har rutiner for å
ivareta denne dokumentasjonen.
Hvilke rutiner er det for journalføring og dokumenthåndtering ute på enhetene og
hvordan praktiseres de?
Klæbu kommune har ikke dokumenterte rutiner for journalføring og dokumenthåndtering ute
på enhetene, men har en innarbeidet praksis.
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Revisors anbefaling
Kommunen bør vurdere om de skal gjøre en enkel registrering med blant annet bilde
av verdigjenstander samt en vurdering av hvor disse bør plasseres.

Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Forvaltningsrevisjonsrapporten gir nyttig informasjon om eiendeler, rør- og ledningsnett, samt
dokumenthåndtering og journalføring.
Intensjonsavtalen mellom Klæbu og Trondheim kommuner slår fast at kunstgjenstander med
lokal tilhøringhet forblir i lokalmiljøet etter kommunesammenslåingen.
Revisors anbefaling om en enkel registrering av eiendeler som ikke finnes i
anleggsregisteret, bør følges opp av kommunen.
Kommunens arkiver er viktige både for å kunne dokumentere innbyggernes rettigheter og
plikter, men ikke minst er de viktige for kommunen selv, som skal dokumentere hva som er
gjort for innbyggerne og andre som påvirkes av kommunen. Arkivene har også en viktig
betydning for forskning og kulturhistoriske formål og historieskriving.
En viktig oppgave for Klæbu kommune frem mot kommunesammenslåingen er å følge
opp/bistå de ytre enheter på dette området, slik at bl.a. rettighetsdokumentasjon ikke går
tapt.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapporten til orientering og legge den frem for
kommunestyret med forslag om at revisjonens anbefaling følges opp.
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Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
14.03.2019

Saknr
04/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 030, TI - &20
Arkivsaknr
17/39 - 20
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering.
Vedlegg
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim 12.03.2019
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim 26.02.2019
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim 29.01.2019
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim 09.01.2019
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim 11.12.2018
Saksutredning
Norges Kommunerevisor Forbund (NKRF) sier i sin veileder vedr. kommunesammenslåinger
at det kan være hensiktsmessig for kontrollutvalget å be om jevnlige orienteringer fra
ordfører og prosjektleder/rådmann om kommunesammenslåingsprosessen.
Ordfører har orientert om kommunesammenslåingen på kontrollutvalgets møter i oktober
2017, samt i mars og november 2018.
Det har vært avholdt fem møter i fellesnemnda etter kontrollutvalgets møte i november 2018,
saklister følger med som vedlegg til denne saken.
Saksfremlegg og protokoll finnes her: https://innsyn.trondheim.kommune.no/motekalender
Neste møte i fellesnemda er berammet til 26. mars 2019.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Saken legges frem som en orienteringssak til kontrollutvalget.
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Trondheim kommune

Møteinnkalling
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim
Møtested:

Formannskapssalen, Trondheim

Møtedato: 12.03.2019

Tid: 11:00

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

Sakliste
Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 26.02.2019
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt
Saksnr.
PS 11/19

Tittel
Arkiv:19/7801

Rettskrav - utvelgelsesområde og innplassering i stillinger i nye
Trondheim kommune
PS 12/19

Arkiv:19/5444

Rutiner for fellesnemnda ved innplassering/tilsettingssaker

Møteinnkalling, Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim, 12.03.2019
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Trondheim kommune

Møteinnkalling
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim
Møtested:

Formannskapssalen, Trondheim

Møtedato: 26.02.2019

Tid: 09:00

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

Sakliste
Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 29.01.2019
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt
Saksnr.
PS 7/19

Tittel
Arkiv:19/2390

Til uttalelse: Årsbudsjett Miljøpakken 2019
PS 8/19

Arkiv:17/40840

Oppfølging av vedtak i fellesnemnda ut 2018
PS 9/19

Arkiv:18/1284

Til uttalelse: Temaplan for habiliterings- og rehabiliteringstjenester
for voksne 2019 - 2026
PS 10/19

Arkiv:19/5789

Klæbu helse- og velferdssenter - investeringsramme

Møteinnkalling, Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim, 26.02.2019
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Trondheim kommune

Møteinnkalling
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim
Møtested:

Kommunestyresalen, Klæbu

Møtedato: 29.01.2019

Tid: 09:00

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

Sakliste
Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 09.01.2019
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt
Saksnr.
PS 2/19

Tittel
Arkiv:19/1926

Handlings- og økonomiplanen 2020-2023, budsjett 2020 - tidsplan
PS 3/19

Arkiv:19/2078

Revidert kommunikasjonsplan - kommunesammenslåing
PS 4/19

Arkiv:19/2081

Status og videre fremdrift - kommunereform
PS 5/19

Arkiv:15/36871

IT-støtte til folkevalgte organer
PS 6/19

Arkiv:19/2349

Opplæringsprogram for folkevalgte

Møteinnkalling, Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim, 29.01.2019
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Trondheim kommune

Møteinnkalling
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim
Møtested:

Formannskapssalen, Trondheim

Møtedato: 09.01.2019

Tid: 13:00

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

Sakliste
Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 11.12.2018
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt
Saksnr.
PS 43/18

Tittel
Arkiv:18/40845

Unntatt offentlighet iht Ofl §25

Rettskrav på stillinger som kommunaldirektører i nye Trondheim

Møteinnkalling, Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim, 09.01.2019
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Trondheim kommune

Møteinnkalling
Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim
Møtested:

Formannskapssalen, Trondheim

Møtedato: 11.12.2018

Tid: 09:00

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

Sakliste
Pkt. 1 Godkjenning av innkalling og sakliste
Pkt. 2 Godkjenning av protokoll fra møte 20.11.2018
Pkt. 3 Melding av spørsmål/saker til eventuelt
Saksnr.
PS 40/18

Tittel
Arkiv:18/41116

Budsjett for fellesnemnda 2018 og 2019 for Klæbu og Trondheim
kommuner
PS 41/18

Arkiv:18/41094

Handlings- og økonomiplanene i Klæbu og Trondheim kommuner
2019-2022 og reformstøtte til nye Trondheim kommune
PS 42/18

Arkiv:18/30417

Åremål - nye Trondheim kommune
PS 43/18

Arkiv:18/40845

Unntatt offentlighet iht Ofl §25

Rettskrav på stillinger som kommunaldirektører i nye Trondheim
PS 44/18

Arkiv:18/37497

Valg av revisor til nye Trondheim kommune
PS 45/18

Arkiv:18/37572

Høring - Forslag til endringer i valgforskrifter

Møteinnkalling, Fellesnemnd for Klæbu og Trondheim, 11.12.2018
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Valg av sekretariat for kontrollutvalget i nye Trondheim kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
14.03.2019

Saknr
05/19

Saksbehandler Bystyresekretariatet i Trondheim
Arkivkode
FE - 030, TI - &20
Arkivsaknr
17/39 - 21
Forslag til vedtak/innstilling
Alternativ 1:
Fellesnemnda vedtar at dagens sekretariatsordning for kontrollkomiteen i Trondheim
videreføres og gjøres gjeldende for kontrollutvalget i den nye sammenslåtte kommunen.
Alternativ 2:
Fellesnemnda vedtar å kjøpe sekretariatstjenester for kontrollutvalget i den nye
sammenslåtte kommunen hos interkommunalt selskap.
Vedlegg
Sekretariatsordning for kontrollutvalget
Saksutredning
Saken er utredet av Bystyresekretariatet i Trondheim v/ enhetsleder Kristin Leinum og
saksbehandler Ole Kristian Lundereng.
Se vedlegg "Sekretariatsordning for kontrollutvalget".
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Trondheim kommune

Saksframlegg
Sekretariatsordning for kontrollutvalget
Arkivsak.: 19/2621

::: Sett inn innstillingen under denne linja

Forslag til vedtak/innstilling:
Alternativ 1:
Fellesnemnda vedtar at dagens sekretariatsordning for kontrollkomiteen i Trondheim videreføres
og gjøres gjeldende for kontrollutvalget i den nye sammenslåtte kommunen.
Alternativ 2:
Fellesnemnda vedtar å kjøpe sekretariatstjenester for kontrollutvalget i den nye sammenslåtte
kommunen hos interkommunalt selskap.
::: Sett inn innstillingen over denne linja
... Sett inn saksutredningen under denne linja

Saken gjelder
Saken gjelder valg av sekretariatsordning for kontrollutvalget i den nye sammenslåtte kommunen.
Kommuneloven § 23 nr. 7 legger til grunn at kommunestyret skal sørge for sekretærbistand til
kontrollutvalget. Kommuneloven og kontrollutvalgsforskriften åpner imidlertid for ulike løsninger
når det gjelder organiseringen av sekretariatet. Dette er naturlig da det kommunale selvstyret står
sterkt i Norge, og at måter å organisere dette arbeidet på må tilpasses ulike behov.
Det er ikke uttrykt eksplisitt i fellesnemndas mandat at den skal vedta framtidig
sekretariatsordning for kontrollutvalget. Inndelingslovens § 26 femte ledd må imidlertid forstås
slik at det er fellesnemnda som også skal beslutte dette, etter innstilling fra kontrollutvalgene i de
to kommunene:
”Fellesnemnda kan få fullmakt til å føre vidare deltaking i interkommunalt samarbeid om revisjon
eller føre vidare ein avtale med ein annan revisor. Det same gjeld for kontrollutvalssekretariatet.
Slike vedtak skal skje på bakgrunn av innstilling frå kontrollutvala”.
Fellesnemnda har på bakgrunn av denne bestemmelsen vedtatt hvilken revisjonsordning den nye
sammenslåtte kommunen skal ha. Nemnda kan på samme måte vedta hvilken sekretariatsordning
kontrollutvalget i den nye kommunen skal ha.
Fellesnemnda kan velge blant ulike alternativer når framtidig sekretariatsordning skal besluttes:
1. deltakelse i interkommunalt selskap etter kommuneloven § 17-1
2. etablere eget sekretariat direkte underlagt kontrollutvalget
3. deltakelse i annet interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 17-1, for eksempel
kommunalt oppgavefellesskap, vertskommunesamarbeid, aksjeselskap og samvirkeforetak
Saksfremlegg - arkivsak 19/2621
12423/ 19
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Trondheim kommune
4. kjøpe tjenester i markedet fra for eksempel advokatkontor, revisjonsselskap eller andre
typer selskap
Det er ikke på noe tidspunkt i sammenslåingsprosessen foreslått å utrede alternativene tre og fire.
I denne saken er det derfor alternativ én og to som blir belyst, og som danner grunnlaget for
innstillingen. Det er disse modellene Klæbu kommune og Trondheim kommune har hatt fram til i
dag.

Dagens ordninger
Klæbu kommune har vært tilknyttet det interkommunale selskapet Konsek Trøndelag IKS.
Selskapet er Norges største sekretariat i sitt slag med 10 ansatte fordelt på 8,6 årsverk. De leverer
tjenester til 36 eierkommuner. Selskapet har hovedkontor på Steinkjer og avdelingskontor i
Trondheim.
Konsek Trøndelags viktigste oppgaver er;
• å være administrator, saksbehandler og utreder for eierkommunene
• å gjøre juridiske vurderinger
• å utarbeide overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Kommunen har selv hatt ansvaret for valg og evt. fritak til kontrollutvalget, samt utbetaling av
godtgjørelse. Saker til kommunestyret i Klæbu fra kontrollutvalget, har gått via sekretariatet i
kommunen.
Klæbu kommune har i forbindelse med kommunesammenslåingen sagt opp sitt medlemskap i
Konsek Trøndelag IKS, med virkning fra 01.01.2020.
Trondheim kommune har eget sekretariat som er direkte underlagt kontrollutvalget. Sekretariatet
har for tiden ett årsverk. I perioder har sekretariatet hatt to årsverk. Ordningen ble etablert i 2004
(sak 157/2004), da sekretariatsordningen ble lovpålagt. Sekretariatet er lokalisert sammen med
kommunerevisjonen i egne lokaler i Søndre gate.
Sekretariatets viktigste oppgaver er;
• å administrere kontrollkomiteens møter
• å saksforberede de sakene som komiteen har til behandling
• å påse at komiteens vedtak blir effektuert
• å gjøre juridiske vurderinger
• å utarbeide overordnet analyse for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
Utover dette legger sekretariatet til rette for kommunikasjon og samhandling mellom
kommunerevisjonen og kontrollutvalget.

Kostnader
Gitt at begge alternativene benytter ett årsverk, er det lite som skiller mellom dem
kostnadsmessig.
Konsek Trøndelag IKS er i ferd med å omarbeide sin honorarmodell. De tar derfor noen forbehold
når de oppgir kostnader. Selskapet oppgir at om man tar utgangspunkt i at de skal betjene
kontrollutvalget i Trondheim med ett årsverk vil prisen være kr. 1.050.000 pr. år. Hvor mye

Saksfremlegg - arkivsak 19/2621
12423/ 19
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Trondheim kommune
kapasitet Konsek Trøndelag IKS vil måtte benytte for å betjene Trondheim kommune er på dette
tidspunkt uavklart.
Regnskapstall fra 2018 viser at kontrollkomiteens sekretariat i Trondheim kostet kr. 913 000. Dette
vil øke noe i 2019, i takt med lønns- og prisstigningen.

4. Nasjonal oversikt
Deloitte as har gjort en gjennomgang av landets kommuner som viser at de to interkommunale
samarbeidsordningene dominerer1. 345 av landets 422 kontrollutvalg mottar sekretariatstjenester
fra enten interkommunalt samarbeid (159) eller interkommunalt selskap (186). 71 kontrollutvalg
kjøper tjenesten i markedet (fordelt på både private og offentlige leverandører). Oslo, Bergen,
Trondheim og Skien kommuner har egne sekretariat.

5. Vurderinger
I 2004 fikk kommuneloven en egen bestemmelse om at kontrollutvalgene/kontrollkomiteene skal
ha egne uavhengige sekretariat. I forskriften om kontrollutvalg § 20 står det at
•
•
•
•

sekretariatet skal påse at de saker som behandles av kontrollutvalget er forsvarlig utredet
og at utvalgets vedtak blir iverksatt
sekretariatet skal være uavhengig av kommunens eller fylkeskommunens administrasjon
og av den eller de som utfører revisjon for kommunen eller fylkeskommunen
den som utfører sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget er direkte underordnet
kontrollutvalget og skal følge de retningslinjer og pålegg som utvalget gir
administrasjonssjefen har innenfor kontrollutvalgets myndighetsområde ikke instruksjonseller avgjøringsmyndighet overfor sekretariatet.

Lovens krav vil kunne oppfylles med begge de aktuelle alternativene. Det er likevel noen relevante
forhold som er egnet til å vurdere de to alternativene forskjellig:

1 ”Alternativer for valg av sekretariatsordning for kontrollutvalg” – Deloitte AS, Desember 2018.
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Trondheim kommune
•
•

•
•

tilgang på kompetanse
tilgang på kapasitet
fleksibilitet
nærhet og lokalkunnskap

Tilgang på kompetanse og kapasitet
Tilgangen på kompetanse og kapasitet vil være noe større i et interkommunalt selskap som Konsek
Trøndelag IKS. Ifølge en utredning av kontrollutvalgenes sekretariatsfunksjon, gjennomført av PwC
i 20172, vil interkommunale samarbeidsløsninger med flere ansatte kunne gi et bedre fagmiljø og
gjøre ordningen mindre sårbar. Konsek Trøndelag IKS kan vise til et bredt sammensatt fagmiljø
med god kapasitet. Som interkommunalt selskap vil de også kunne se sammenhenger og gi
erfaringsoverføring mellom de ulike kommunene i sin oppdragsportefølje.
Fleksibilitet, nærhet og lokalkunnskap
I Kontrollutvalgsboken[2] fra Kommunal og moderniseringsdepertementet (KMD) blir det vist til at
sekretariatet for kontrollutvalget må være fleksibelt når det gjelder tidspunkt for møter i utvalget,
og være tilgjengelig for utvalget med tanke på drøfte saker mellom møtene. Behovet for et
fleksibelt sekretariat blir også trukket frem i Norges Kommunerevisjonsforbund sin veileder for
kontrollutvalgssekretariat. Fleksibilitet, nærhet og lokalkunnskap vil være noe større i et
sekretariat som er direkte tilknyttet kommunen, og som drives i egen regi, enn i et
interkommunalt selskap. Et sekretariat i egen regi skal kun betjene ett kontrollutvalg og vil alltid
være tilgjengelig for kontrollutvalget ved behov. I en slik modell har den som utøver
sekretariatsfunksjonene kun én leder å forholde seg til – kontrollutvalgets leder. I et
interkommunalt selskap vil den som utøver sekretariatsfunksjonene måtte forholde seg til to
ledere – kontrollutvalgets leder og selskapets leder.
Fleksibilitet kan også handle om i hvilken grad sekretariatet har mulighet til å tilpasse tjenestene til
kommunens spesifikke behov. Deloitte skriver i sin rapport ”Alternativer for valg av
sekretariatsordning for kontrollutvalg” (2018) at ”dersom kommunen går inn som en av flere eiere
eller deltakere i et interkommunalt selskap er det sannsynlig at man ikke kan kreve å få tilpasset
tjenestene i særlig grad”. Mulighetene for fleksibilitet hos sekretariatet, både når det gjelder
tilgjengelighet og særlig når det gjelder tilpasning av tjenestene til kontrollutvalgets behov, vil
sannsynligvis være større når man driver sekretariatet i egen regi enn gjennom en interkommunal
samarbeidsløsning. Sekretariatets oppgaver og funksjoner vil da kunne påvirkes, endres og
tilpasses løpende, etter som behovene endrer seg.
I Kontrollutvalgsboken blir det pekt på at sekretariatet for kontrollutvalg, i tillegg til tilstrekkelig
kapasitet til saksforberedelse, utredning og oppfølging av saker, også bør holde seg oppdatert om
saker som er relevante for kontrollutvalget, slik at det kan være en faglig ressurs og
diskusjonspartner for kontrollutvalget. Det bør i følge Kontrollutvalgsboken kunne fungere som en
god sparringspartner for kontrollutvalget med hensyn til hvordan kommunen fungerer og når det
gjelder forståelse for kommunale prosesser generelt. Et sekretariat med nærhet og lokalkunnskap,
som på daglig basis følger den kommunale organisasjonen og de interne prosessene tett, vil
lettere kunne fylle en slik rolle.
Det skal imidlertid understrekes at opplevelsen av fleksibilitet, nærhet og lokalkunnskap når det
gjelder sekretariatsfunksjon for kontrollutvalget i Klæbu - som har kjøpt dette hos Konsek
2 PwC (2017): Nordland fylkeskommune. Utredning av kontrollutvalgets sekretariatsfunksjon.
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Trondheim kommune
Trøndelag IKS - har vært god. Vår vurdering er at dette vil være mer krevende å oppnå i en så stor
kommune som Trondheim. Det er lettere å sikre fleksibilitet, nærhet og lokalkunnskap med et
eget sekretariat direkte underlagt kontrollutvalget.
De forhold som er belyst over er gjentatt i tabellen under. Det understrekes at forskjellene mellom
de to alternativene ikke behøver å være vesentlige. Derfor brukes begrepene ”sterkere” og
”svakere” i tabellen under – ikke ”sterk” og ”svak”. Dessuten er det mulig innenfor begge
modellene å iverksette kompenserende tiltak og tilpasninger som gjør at man kommer sterkere ut
der man står svakere enn den andre.

Tilgang på kompetanse
Tilgang på kapasitet
Flekibilitet
Nærhet og lokalkunnskap

Modell 1 (IKS)
Sterkere
Sterkere
Svakere
Svakere

Modell 2 (egenregi)
Svakere
Svakere
Sterkere
Sterkere

6. Konklusjon
Det vil være relativt enkelt for et kommunalt sekretariat å innhente nødvendig kompetanse og
kapasitet ved behov, enten innenfor eller utenfor egen organisasjon. Etter vår vurdering vil det
være vanskeligere å kreve fleksibilitet, lokale tilpasninger, nærhet og lokalkunnskap av et
interkommunalt selskap.
Ut fra en totalvurdering anbefales at dagens ordning i Trondheim kommune videreføres i den nye
sammenslåtte kommunen.
Saken legges fram for kontrollkomiteen i Trondheim og kontrollutvalget i Klæbu for innstilling til
fellesnemnda.

Bystyresekretariatet i Trondheim, 28.02.2019

Kristin Leinum
enhetsleder

Ole Kristian Lundereng
saksbehandler

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift
... Sett inn saksutredningen over denne linja
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Kontrollutvalgets årsmelding 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
14.03.2019

Saknr
06/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &14
Arkivsaknr
16/17 - 10
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 Klæbu
kommune, der vi har oppsummert aktiviteten i kontrollutvalget i 2018. Kontrollutvalget vedtar
sin endelige årsmelding på bakgrunn av utsendt administrativt forslag, samt eventuelle egne
innspill i møtet 14.03.2019 .
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
Klæbu 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.

Kontrollutvalgets sammensetning i 2018

1.1

Medlemmer
Jomar Aftret
Pål Sture Nilsen
Regine Bianca Ness
Bente R. Forseth
Jan Erik Engan

Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem

Varamedlemmer
Ann Kristin Kvellheim
Johan L. Borgen
Arnt Inge Torvik
Siv Anita Aasnes Tsakem
Wenche Evelyn Harsjøen
Ove Lysklett

1. varamedlem
2. varamedlem
3. varamedlem
4. varamedlem
5. varamedlem
6. varamedlem

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. Klæbu kommunestyre har
vedtatt at minst to av kontrollutvalgets medlemmer skal velges blant kommunestyrets
medlemmer, dette vedtaket er ivaretatt. 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/klabu/

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.

1

Jf. kommuneloven § 77.1
Juni 2011
3 Februar 2014
2
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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.

1.4

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
Klæbu 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
55 810
27 707
83 517

Budsjett
2018
76 447
77 300
153 747

Regnskap
2018
1 022 050
1 022 050

Budsjett
2018
1 022 050
1 022 050

Kjøp av sekretariats- og revisjonstjenester

Art
375

Tekst
Sekretariat og revisjon
SUM DRIFTSUTGIFTER

Utgiftene til sekretariat og revisjon var i 2018 henholdsvis kr. 242.050 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.
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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 Overordnet internkontroll
Rapporten ble behandlet på kontrollutvalgets og kommunestyrets møter i mars 2015.
Rådmannens oppfølging av vedtak er behandlet på utvalgets møte i september 2015, mai
2016, desember 2016 og i november 2017. Utvalget har bedt om en ny orientering om
rådmannens egenevaluering av internkontrollsystemet på sitt møte 14.03.2019.
2.2.2 Mobbing i grunnskolen
Rapporten ble behandlet på kontrollutvalgets møte 31. mai 2018 i sak 19/2018, og på
kommunestyrets møte 14. juni 2018 i sak 30/2018, 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 01.10.2018.
Kontrollutvalget behandlet rådmannens tilbakemelding på sitt møte 25. oktoer 2018 i sak
34/2018. Utvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget anser kommunestyrets vedtak som fulgt opp.
2.2.3 Dokumenthåndtering og journalføring
Kontrollutvalget bestilte forvaltningsrevisjonen på sitt møte 8. mars 2018 i sak 02/2018.
Ferdig rapport skal behandles på kontrollutvalgets møte 14. mars 2019. Rapporten vil
deretter bli oversendt kommunestyret for endelig behandling på kommunestyrets møte 4.
april 2019.

2.3

Selskapskontroll

Kontrollutvalget skal kontrollere at selskapene som kommunen er eier i blir drevet i tråd med
politiske vedtak og lovverket. Utvalget skal også føre kontroll med at formålet med eierskapet
blir ivaretatt og at eierstyringen er god.
2.3.1 Envina IKS
Rapporten ble behandlet på kontrollutvalgets og kommunestyrets møter i juni 2016.
Kontrollutvalget fikk en orientering fra ordfører vedr. uttreden av Envina IKS på sitt møte i
oktober 2017 og i november 2018.
Det er ikke gjennomført selskapskontroll i 2018.

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.
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3.

Annet arbeid i utvalget

3.1

Møter

Kontrollutvalget har i 2018 avholdt 6 møter og behandlet 48 saker, 3 av sakene gikk videre til
kommunestyret og 1 sak gikk videre til fellesnmenda 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 en orientering om Sørborgen skole i forbindelse med et
besøk på skolen.
Kontrollutvalget har fått fremlagt saklister fra fellesnemnda til orientering slik at de kan holde
seg oppdatert på fellesnemndas arbeid og fremdrift i kommunesammenslåingen.
Som et ledd i en samordning av tilsynsarbeidet mellom blant annet Fylkesmannen og
kommunale kontrollutvalg, har kontrollutvalget i Klæbu kommune fått rapporter, som
Fylkesmannen utarbeider etter tilsyn i kommunene, fremlagt som orienteringssaker.
I 2018 har følgende rapporter blitt fremlagt:
− Kommunal beredskapsplikt og lov om helsemessig- og sosial beredskap
− Egenmeldingstilsyn NAV
− Tilsyn med tjensten til eldre i sykehjem

3.3

Opplæring og faglig samarbeid

Alle medlemmer i kontrollutvalget har fått tilbud om å delta i opplæring og faglig samarbeid
gjennom Konsek Trøndelag IKS, Norges kommunerevisorforbund og Forum for kontroll og
tilsyn. Utvalget har vært representert på disse samlingene i 2018:

•
•

4.

FKT årsmøte og fagkonferanse, 29. - 30. mai på Gardermoen.
Samling for kontrollutvalg i regi av KonSek Trøndelag IKS, 10. oktober på Hell.

Avslutning

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

14.03.2019
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

25

Saker behandlet av kontrollutvalget i 2018
Møtedato
08.03.2018

26.04.2018

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

31.05.2018

20.09.2018

25.10.2018

29.11.2018

14/18
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
33/18
34/18
35/18
36/18
37/18
38/18
39/18
40/18
41/18
42/18
43/18
44/18
45/18
46/18
47/18
48/18

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra møte 30.11.2017
Bestilling av forvaltningsrrevisjon - dokumenthåndtering og journalføring
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Orientering om aktuelle saker
Kontrollutvalgets årsmelding 2017
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra møte 08.03.2018
Regnskap og revisjonsberetning 2017 Klæbu kommune – Kontrollutvalgets uttalelse
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Fylkesmannens lukking av tilsyn med tjenesten til eldre i sykehjem orientering til kontrollutvalget
Avslutning egenmeldingstilsyn NAV - orientering til kontrollutvalget
Tilsynsrapport kommunal beredskapsplikt og lov om helsemessigog sosial beredskap - orientering til kontrollutvalget
Orientering om aktuelle saker
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra møte 26.04.2018
Egenmeldingstilsyn NAV - orientering til kontrollutvalget
Forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i grunnskolene
Forvaltningsrevisjon dokumenthåndtering og journalføring - prosjektplan
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Orientering om aktuelle saker
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra møte 31.05.2018
Fellesnemd for Klæbu og Trondheim kommuner - årsrapport og regnskap 2017
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Budsjettkontrollpr. 30.08.2018
Forslag til budsjett 2019 for kontrollutvalget
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra møte 20.09.2018
Forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i grunnskolene - rådmannens oppfølging av vedtak
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Orientering om aktuelle saker
Referatsaker
Eventuelt
Godkjenning av protokoll fra møte 25.10.2018
Rådmannens egenevaluering av internkontrollsystemet - orientering til kontrollutvalget Den finansielle revisjonen i Klæbu kommune - Orientering fra revisor
Status kommunesammenslåing - orientering til kontrollutvalget
Valg av revisor til nye Trondheim kommune
Forslag til møteplan for 2019
Orientering om aktuelle saker
Referatsaker
Eventuelt
Uttreden av Envina IKS - orientering til kontrollutvalget
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Orientering om aktuelle saker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
14.03.2019

Saknr
07/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/46 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Saksutredning
Gjennomgang av medlemmenes innspill vedrørende aktuelle saker fra de politiske
utvalgene, eventuelt innspill fra andre.
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møtedato
14.03.2019

Saknr
08/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/46 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Kemnerkontorets årsrapport 2018
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. Kemnerkontorets årsrapport 2018.
2. 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?
3. Har man ikke gyldig grunn til å takke nei, må man godta å bli valgt inn i kommunale råd
og utvalg.
4. Det er ikke lov med indirekte oppnevninger til IKS-enes representantskap, påpeker Jan
Fridthjof Bernt.
5. Kan rådmannen fortelle om arbeidet med budsjettforslaget til utvalgte grupper?
6. Flere av bruddene dreier seg om rettighetsdokumentasjon som berører enkeltpersoner.
7. En skole har plikt til å undersøke om sosiale og faglige problemer kan skyldes mobbing,
konkluderer Inntrøndelag tingrett.
8. Oppsummering av Fylkesmannens dialogmøter i Trøndelag høsten 2018
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker.
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KEMNERENS INNLEDNING
Den totale skatte- og avgiftsinnbetalingen i 2018 hos Kemneren i Trondheimsregionen var kr.
28 975 954 095. Trondheim kommunes andel av skatte- og avgiftsinnbetalingen var kr. 6 030
359 645. I forhold til Trondheim kommunes budsjett for 2018 er dette kr. 262 115 645 over
budsjett. Klæbu kommunes andel av skatte- og avgiftsinnbetalingen var kr. 151 440 588.
Kemneren i Trondheimsregionen kan for 2018 vise til gode resultater. Vi når våre mål på
innkreving og arbeidsgiverkontroll både for Trondheim og Klæbu kommuner.
Stedlig kontroll av skatteoppkreverfunksjonen i 2018 har ikke avdekket avvik og det er ikke
gitt pålegg. Kontoret er forsvarlig organisert og bemannet.
Sykefraværet i 2018 har vært noe høyere enn tidligere år. Det er i 2018 gjennomført flere
tiltak for å redusere sykefraværet. Dette arbeidet vil fortsette i 2019.
Høsten 2017 ble det startet et utviklingsarbeid i egen organisasjon. I første kvartal 2018 ble
det gjennomført en kartlegging av nåsituasjonen og formulert tiltak til oppfølging. Det ble på
grunnlag av kartleggingen besluttet å gjennomføre en omorganisering av Trondheim
kemnerkontor. Samtidig ble det ved enheten i 2018 implementert helhetlig avdelingsledelse.
Høsten 2018 ble alle ansatte innplassert i ny organisering med virkning fra 1. januar 2019. Ny
organisasjonsstruktur består av to nye avdelinger; avdeling Innkreving og avdeling Innsats.
Det ble høsten 2018 rekruttert og tilsatt to ny avdelingsledere.
Formålet med omorganiseringen er å øke bidraget i arbeidet med å sikre fundamentet for
finansiering av offentlig sektor. Økt etterlevelse og økt skatteinngang er forventede effekter
av målrettet innsats mot både medspillere og motspillere. Kampen mot arbeidskriminalitet er
styrket i 2018 og vil intensiveres i årene fremover. Tjenestetilbudet ut til skatteyterne skal
kontinuerlig utvikles og moderniseres.

Trondheim 20. januar 2019

Gaute Bjøru
Kemner
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1. SKATTEREGNSKAPET
1.1 Skatteregnskap 2018
Avlagt etter kontantprinsippet
1 Likvider
Skyldig skattekreditorene
Skyldig andre
Innestående margin
Udisponert resultat
Sum
2 Arbeidsgiveravgift
Finansskatt lønn
Kildeskatt mv – 100 % stat
Naturressursskatt
Personlige skatteytere
Tvangsmulkt
Upersonlige skatteytere
Renter
Innfordring
Sum
Fordelt til Folketrygden arbeidsgiveravgift
Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift
Fordelt til Fylkeskommunen
Fordelt til Staten
Fordelt til kommunen
Krav som er ufordelt
Videresending plassering mellom kommuner
Sum
Sum totalt
3

2018
40 621 275
-1 486 549
-2 363
-39 132 364
1
0
-65 935 456
-1 054 738
-10 107
-5 671 848
-489 262 854
-531 797
-14 841 635
-146 571
121 712
-577 333 294

2017
40 035 418
-2 265 840
-4 455
-37 765 123
0
0
-63 869 621
-752 044
0
-475 624 319
-353 129
-36 159 969
-482 833
-12 556
-577 254 471

Endring
1,5 %
-34,4 %
-47,0 %
3,6 %
3,2 %
40,2 %
2,9 %
50,6 %
-59,0 %
-69,6 %
0,0 %

65 935 458
152 287 161
32 729 232
180 612 705
151 440 588
-2
-5 671 848
577 333 294
0

63 869 621
146 113 743
32 356 607
185 360 594
149 553 906
0
0
577 254 471
0

3,2 %
4,2 %
1,2 %
-2,6 %
1,3 %
0,0 %
-

Kemneren i Klæbu bekrefter at skatteregnskapet i 2018 er ført, avstemt og avlagt i samsvar
med gjeldende forskrifter og retningslinjer, jf. Instruks for skatteoppkrevere § 3-2. Det er ikke
mottatt pålegg om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av skatteregnskapet fra
regional kontrollenhet i 2018.
Trondheim 20. januar 2019

Gaute Bjøru
Kemner
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1.2 Marginoppgjør
Margin for inntektsåret 2017
Innestående margin for inntektsåret 2017 pr. 31.10.2018
For mye avsatt margin for inntektsåret 2017
Marginprosent

4 525 474
4 525 466
9,0 %

Margin for inntektsåret 2018
Innestående margin for inntektsåret 2018 pr. 31.12.2018
Marginprosent

39 132 364
9,0 %

Marginoppgjøret for inntektsåret 2017 viser et overskudd på kr. 4 525 466, noe som utgjør en
nedgang på kr. 1 726 979 (-27,6 %) fra året før. Marginprosenten er pr. 31.12.2018 på 9,0 %,
sist endret i april 2012. Kemneren foreslår ingen endringer i marginprosenten for inntektsåret
2019.
Marginoppgjøret kan ha stor betydning for novemberoppgjøret hvert år. Det er derfor ønskelig
med et positivt marginoppgjør slik at skattekreditorene slipper å få redusert skatteinngang i
november.

1.3 Skatteavregning 2017
Upersonlige skattytere
Inntektsår
Antall upersonlige skattytere totalt
Antall med restskatt
Restskatt kr.
Overskytende forskudd kr.

2017
250
66
12 795 038
7 633 589

2016
243
62
17 810 293
4 541 130

2015
242
77
6 123 655
8 010 122

Personlige skattytere
Inntektsår
Antall personlige skattytere totalt
Antall med restskatt
Restskatt kr.
Overskytende forskudd kr.

2017
4 918
759
16 649 836
40 610 444

2016
4 887
776
16 843 814
38 018 503

2015
4 882
845
22 078 342
39 989 803
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1.4 Skatte- og avgiftsinngang 2018
1.4.1 Total skatte- og avgiftsinngang

Brutto innbetalt skatt og arbeidsgiveravgift (beløp i millioner kroner)
År
På landsbasis1
Kemneren i Klæbu

2018

2017

2016

2015

877 479,0

8,2 %

810 616,0

7,3 %

755 738,0

-5,0 %

795 752,0

577,3

0,0 %

577,3

3,2 %

559,3

3,6 %

540,0

1.4.2 Kemneren i Trondheimsregionen

Fordeling til skattekreditorene (beløp i millioner kroner)
År

2018

2017

2016

2015

Klæbu kommunes andel

151,4

1,3 %

149,6

3,0 %

145,3

10,5 %

131,5

Skatt til fylkeskommunen
Medlemsavgift til
folketrygden

32,7

1,2 %

32,4

2,9 %

31,5

7,5 %

29,3

152,3

4,2 %

146,1

1,7 %

143,6

6,1 %

135,3

Arbeidsgiveravgift

65,9

3,2 %

63,9

1,4 %

63,0

3,3 %

61,0

Fordelt til Staten

180,6

-2,6 %

185,4

5,5 %

175,8

-3,9 %

183,0

1.4.3 Klæbu kommunes andel
Skatteinngangen for Klæbu kommune er på kr. 151,4 millioner. Dette utgjør en økning på 1,3
% i forhold til fjoråret. Landets kommuner samlet sett har til sammenligning opplevd en
økning på 3,7 %.

1

Tallene på landsbasis er hentet fra SSB, og inkluderer skattearter som for eksempel ordinær- og særskatt
på utvinning av petroleum som ikke utgjør en del av skatteinngangen til landets kemnerkontorer.
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2. KEMNERENS VIRKSOMHET
2.1 Ansvarsområde
Kemneren i Trondheimsregionen er skatteoppkrever i kommunene Trondheim og Klæbu.
Kemneren mottar og innkrever formues- og inntektsskatt, kildeskatt, arbeidsgiveravgift og
trygdeavgift. Innbetalingene føres og avstemmes i et eget skatteregnskap og fordeles til
skattekreditorene kommunen, fylkeskommunen og stat.
Kemneren utøver arbeidsgiverkontroll i Trondheim, Klæbu og Fosen. Formålet er å sikre at
arbeidsgivere overholder sine plikter etter skatteloven, skattebetalingsloven,
skatteforvaltningsloven og folketrygdloven. Kontrollen rettes primært mot arbeidsgivers
oppgave-, skatte-, trekk- og avgiftsplikt.
Videre har kemneren ansvaret for tvangsinnfordring av parkeringsgebyr og andre kommunale
krav og avgifter for Trondheim kommune.

2.2 Organisering
2.2.1 Organisasjonskart

Kemner

Avdeling bedrift

Avdeling person

Avdeling kontroll

Avdeling bedrift har ansvaret for føring av skatteregnskapet og innfordring av forskuddstrekk,
arbeidsgiveravgift, upersonlig restskatt og forskuddsskatt. Avdelingen har også ansvaret for
fordringsanmeldelser og oppfølging av konkurser, oppfølging av utleggstrekk og innkreving
av kommunale parkeringsgebyr.
Avdeling person har ansvaret for innfordring av personlig restskatt og forskuddsskatt.
Innfordringen av kommunal eiendomsavgift er også lagt til denne avdelingen.
Avdeling kontroll har ansvaret for stedlig arbeidsgiverkontroll i Trondheim, Klæbu og i seks
kommuner på Fosen.
8
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2.2.2 Ressurser og kompetanse
Kontoret har etter kemnerens vurdering tilstrekkelig kompetanse innenfor våre tre
hovedområder:




Skatteregnskap
Innfordring
Arbeidsgiverkontroll

Fordeling av årsverk til skatteoppkreverfunksjonen i Trondheim og Klæbu pr. 31.12.2018:
Område

Årsverk

%- andel fordelt

3,2

8,7 %

Innfordring

14,6

40,0 %

Arbeidsgiverkontroll

13,4

36,6 %

Administrative oppgaver
Totalt

5,4
36,6

14,8 %
100 %

Skatteregnskap

I tillegg benyttes 1,5 årsverk til innfordring av kommunale krav, 2 årsverk til
arbeidsgiverkontroll på Fosen og 0,3 årsverk til administrering av disse oppgavene.

2.3 Internkontroll
Internkontroll skal sikre at vi planlegger, organiserer, utfører og kvalitetssikrer våre aktiviteter
i samsvar med gjeldende regelverk og resultatkrav, og at dette gjøres ut fra en risiko- og
vesentlighetsvurdering.
I 2018 har vi fortsatt med å opprettholde internkontrollrutinene som er på plass ved kontoret.
Med bakgrunn i den nye personvernloven er vi også godt i gang med en omfattende
gjennomgang av rutinene for kontorets arbeidsprosesser. Nye årlige risikovurderinger vil også
bli foretatt for å påse at risikobildet er oppdatert. Dette vil begrense kontorets sårbarhet.
Vi har ikke mottatt pålegg fra revisjonen knyttet til driftsåret 2018. En stadig økende
oppmerksomhet rundt egen internkontroll har bidratt til dette.
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3. INNFORDRING AV KRAV
3.1 Restansesituasjonen
3.1.1 Total skatte- og avgiftsrestanse pr. 31.12.2018

Skatteart

Sum restanse
pr. skatteart
Arbeidsgiveravgift inkl.
Renter
Artistskatt
Finansskatt
Forsinkelsesrenter
Forskuddsskatt
Forskuddsskatt person
Forskuddstrekk inkl.
renter
Gebyr
Innfordringsinntekter
Inntekt av summarisk
fellesoppgjør
Kildeskatt
Restskatt inkl. renter og
tilbakesøkingskrav
Restskatt person inkl.
renter og
tilbakesøkingskrav
Tvangsmulkt
Sum restanse diverse
krav
Diverse krav
Sum restanse
pr. skatteart
inkl. diverse krav

Restanse
31.12.2018

Herav
berostilt
restanse
31.12.2018

Restanse
31.12.2017

Herav
berostilt
restanse
31.12.2017

Endring i
restanse

Endring i
berostilt
restanse

9 924 772

0

8 317 942

0

1 606 830

0

231 345

0

244 525

0

-13 180

0

0
0
468 998
0
1 993 026

0
0
0
0
0

0
0
476 928
0
1 665 991

0
0
0
0
0

0
0
-7 930
0
327 035

0
0
0
0
0

699 173

0

296 096

0

403 077

0

0
81 384

0
0

0
90 736

0
0

0
-9 352

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 390

0

232 209

0

-125 819

0

5 909 661

0

5 110 183

0

799 478

0

434 795

0

201 274

0

233 521

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 924 772

0

8 317 942

0

1 606 830

0

Totalrestansen økte i 2018 med kr. 1 606 830.
Økningen i forskuddstrekk, ca. kr. 400 000, skyldes én arbeidsgiver som hadde unnlatt å
rapportere lønn for 2017 og korrigerte dette i desember 2018. Dette hadde også innvirkning på
totalrestansen for arbeidsgiveravgift.
Økningen i personlig forskuddsskatt og restskatt er relativt markant. Dette kan ikke knyttes til
enkeltsaker i 2018 og må ses som generelle økninger i restansene for de to kravstypene.
Restansen for tvangsmulkt har også en markert økning i 2018. Dette skyldes primært at flere
10
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enkeltpersonsforetak er ilagt mulkt for manglende eller for sen levering av skattemelding.
3.1.2 Eldre restanser
Inntektsår

Sum restanse (debet) kr.

Herav skatteart restskatt person kr.

2016

1 367 161

1 130 961

2015

706 674

518 566

2014

307 230

229 468

4 169 934

2 783 927

2013 – 1995

Vi følger opp eldre krav jevnlig. I tillegg til oppfølging via arbeidslisten i Sofie tar vi ut
restanseliste for eldre enkeltår og gjennomgår disse mot Sofie for å sjekke status og se etter
utleggsmuligheter.
Rapporten Restanseliste – forelda krav tas ut jevnlig med foreldelsesdato frem i tid slik at vi
kan se hvilke krav som nærmer seg foreldelse. Krav som bør avskrives blir avskrevet straks
etter at foreldelse har inntrådt. Vi foretar foreldelsesavbrytende tiltak der dette er tjenlig. I de
tilfellene hvor krav er forsøkt sikret tidligere og ny foreldelsesfrist nærmer seg, sjekker vi
utleggs- eller trekkmuligheter. Dersom dette ikke finnes, vil kravet som hovedregel bli
avskrevet som foreldet.

3.2 Avskrivninger og ettergivelser
Vi avskriver krav i forbindelse med gjennomført gjeldsordning, i dødsbo med intet til skifte,
ved foreldelse og summarisk iht. retningslinjer for avskrivning av 22. mars 2012. Krav
ettergis enten av hensyn til skyldneren eller av innfordringsmessige hensyn jf.
skattebetalingsloven §§ 15-1 og 15-2.

Avskrivninger og ettergivelser 2018 Klæbu
Ordinær avskrivning
Summarisk avskrivning
Ettergivelse
Totalt kr.

Beløp kr.
298 013
0
0
298 013
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3.3 Innfordringens effektivitet
3.3.1 Resultater pr. 31.12.2018 for Trondheim og Klæbu samlet

Personlige skattytere
Restskatt person 2016
Resultat pr. 31.12.2018
Resultatkrav pr. 31.12.2018

96,9 %
95,5 %

Forskuddsskatt person 2017
Resultat pr. 31.12.2018
Resultatkrav pr. 31.12.2018

99,4 %
99,3 %

Upersonlige skattytere
Restskatt selskap 2016
Resultat pr. 31.12.2018
Resultatkrav pr. 31.12.2018

98,1 %
99,4 %

Arbeidsgiveravgift 2017
Resultat pr. 31.12.2018
Resultatkrav pr. 31.12.18

99,9 %
99,8 %

Forskuddsskatt selskap 2017
Resultat pr. 31.12.2018
Resultatkrav pr. 31.12.2018

99,9 %
99,9 %

Forskuddstrekk 2017
Resultat pr. 31.12.2018
Resultatkrav pr. 31.12.2018

100 %
99,9 %

3.3.2 Personlige skattytere
Resultatet for innbetalt forskuddskatt 2017 ble 99,4 % som er samme resultat som for
forskuddskatt 2016. For innbetalt restskatt 2016 fortsatte fremgangen og vi oppnådde 96,9 %
som er det beste resultatet noen gang, 0,6 % høyere enn tilsvarende for restskatt 2015.
Resultatkravene ble nådd med god margin for begge skattartene.
Vi opprettholdt vårt fokus på rask pågang på store, nye krav i 2018. I tillegg til å inngå
betalingsavtaler benyttet vi de tilgjengelige virkemidlene: telefoninkasso, utleggstrekk,
utleggsforretning, motregning, tvangssalg og konkurs. Utlegg i bankkonti er et effektivt
virkemiddel. I 2018 tok vi utlegg i konti 69 ganger og sperret til sammen 9,3 millioner kroner.
Dette er omtrent som året før. De fleste utlegg i konti er allerede realisert. Opplysninger fra a12
40

Årsrapport 2018

Kemneren i Trondheimsregionen

Klæbu kommune

meldingene gjør oss i stand til å legge ned utleggstrekk raskt. Antall betalingsavtaler ligger
stabilt på et lavt nivå. Vi inngikk i 2018 170 avtaler mot 149 året før.
Resultatet for restskatt 2016 var i stor grad påvirket av 2 store krav. Disse kravene utgjorde
98,5 millioner kroner av en total restanse på 855,3 millioner kroner, dvs. ca 11,5 % av
restansen. Begge kravene ble innfridd men ikke rettidig.

3.3.3 Upersonlige skattytere
Med unntak av restskatt for upersonlige skattytere ble alle målkrav innfridd.
Resultatene for skatteartene arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk tilsvarer fjorårets. Resultatet
for forskuddsskatt upersonlige ble 0,1 prosentpoeng lavere i 2018 enn i foregående år.
For upersonlig restskatt ble resultatet 1,5 prosentpoeng lavere i 2017 sammenlignet med
2016. Årsaken til manglende resultatoppnåelse skyldes at 77 % av restansen pr 31.12.18 er
bundet opp i konkurs, samt at ytterligere 2 % av kravet gjelder tilleggsskatt unntatt
innfordring pga aktiv klagesak. Beløpet som er bundet opp i konkurs utgjør totalt kr 9 452
525, der 3 av 18 konkurser utgjør kr 8 580 050. Aktiv restanse (krav som er gjenstand for
innfordring) pr. 31.12.18 utgjorde kr 2 552 689. Kr 1 538 716 av dette ble innbetalt 04.01.19.
Antall utleggsforretninger ble økt med 16,5 % i 2018 sammenlignet med 2017. Totalt ble det
innfordret kr. 16,18 millioner ved utlegg i bankkonti.
I 2018 begjærte vi 52 upersonlige skattytere konkurs. 35 begjæringer ble trukket etter
innbetaling av restansene. 11 konkurser ble åpnet på vår begjæring, mens fire begjæringer
resulterte i at skattyter selv valgte å melde oppbud. I to av sakene ble det åpnet etter
begjæring fra annen rekvirent.
Vi foretar systematisk motregning mot eventuelle utbetalinger fra Trondheim kommune. I
2018 ble det gjennomført 162 motregninger med motregnet beløp på til sammen kr. 14 122
063 millioner.

3.4 Konkurser

Begjæringer
Konkursåpninger

2018
1
0

2017
1
1

2016
0
0

2015
0
0

2014
2
1

2013
2
2
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3.5 Skatteutvalget
Det regionale skatteutvalget behandler søknader om ettergivelse av skattekrav etter innstilling
fra skatteoppkreveren. Dersom omsøkt hovedstol overstiger kr. 200 000, er det skattekontoret
som avgjør søknaden, men da med forslag fra skatteutvalget. Ettergivelse er i disse sakene
begrunnet med hensynet til skyldner. Vilkårene følger av skattebetalingsloven § 15-1.
År
Antall saker

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

0

0

0

0

0

0

0

3.6 Særnamskompetanse
Skattebetalingsloven kapittel 14 tillegger kemneren særnamskompetanse. Dette innebærer
myndighet til å foreta utleggsforretninger til sikring og inndrivelse av skatte- og avgiftskrav.
Særnamskompetansen har stor betydning for Kemneren i Trondheimsregionen. Samtlige
utleggsforretninger i Trondheim og Klæbu i 2018 ble avholdt uten involvering av
namsfogden. Videre er det i 2018 sendt 1 548 pålegg om trekk i lønn til dekning av personlige
skattekrav. Det bemerkes at det også løper utleggstrekk fra tidligere år.
Særnamskompetansen ble også benyttet til tvangsinnfordring av parkeringsbøter. Totalt
sendte vi pålegg om trekk i lønn i 488 saker for Trondheim Parkering KF. I tillegg motregnet
vi ubetalte bøter i til gode skatt for 2017. Innfordret beløp i 2018 ble på kr. 711 358. Ved
utgangen av året var 78 krav helt eller delvis ubetalt.
Ordningen muliggjør en effektiv prosess fra beslutning til gjennomføring. Dette gir oss
raskest mulig innfordring og et fortrinn i dekningskappløpet.
I 2018 ble det varslet 110 trekkansvar mot arbeidsgivere som unnlot å gjennomføre
utleggstrekk i henhold til utsendt pålegg. Samlet innbetaling etter trekkansvar ble kr. 992 689.
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4. KONTROLL AV ARBEIDSGIVERE
4.1 Organisering av arbeidsgiverkontrollen
Kontrollavdelingen hos Kemneren i Trondheimsregionen utfører stedlige kontroller for
kommunene Trondheim og Klæbu, samt stedlig kontroll for seks kommuner på Fosen.

4.2 Planlagte og gjennomførte kontroller
Antall planlagte kontroller for Trondheim og Klæbu i 2018 var 307. Dette utgjør 4,2 % av
totalt antall opplysningspliktige i kommunene. Antall gjennomførte kontroller i Trondheim og
Klæbu i 2018 var 309, hvorav 302 ble avholdt i Trondheim. Dette utgjør 4,3 % av totalt antall
opplysningspliktige i kommunene.
Til sammenligning gjennomførte kontrollavdelingen 360 kontroller i Trondheim og Klæbu i
2017, hvorav 350 ble avholdt i Trondheim.

4.3 Resultater fra kontrollene

Styringsparametre og statistikk for kontroll

Målkrav

Antall2 arbeidsgivere i kommunen som har vært gjenstand for stedlig kontroll

2018

4,2 %3

4,3 %

Avdekking - Egenretting (inntekt og grunnlag aga) på selskapsnivå

-

39 837 184

Avdekking – Endringsforslag oversendt Skatt (inntekt og grunnlag aga)

-

54 654 766

65 %

64 %4

Antall kontroller med treff

2

Trondheim og Klæbu vurderes samlet
Det ble etter styringsdialogsmøte den 02.02.18 inngått avtale om at stedlig arbeidsgiverkontroll i Trondheim og Klæbu skal
gjennomføre 305 bokettersyn, hvorav 121 skal være avdekkingskontroller. 25 av avdekkingskontroller skal være knyttet til
pilot for prediktiv modell, og en forutsetning for avtalen var at tips fra a-krim området og a-krim generelt blir prioritert i
kontrollvirksomheten.
4
92 av kontrollene er plukket ut av kemnerkontoret og 24 av kontrollene er plukket ut av Skatteetaten gjennom pilot for
prediktiv modell. Avdekkingen utgjør hhv 69 og 5, og avdekkingsprosenten hhv 75 % og 21 %.
3
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Saksbehandlingstid:
Antall kontroller ferdigstilt innen 4 mnd.

80 %

90 %

Antall kontroller ferdigstilt innen 4-6 mnd.

95 %

95 %

Antall kontroller ferdigstilt innen 12 mnd.

100 %

100 %

121

116

Formalkontroller

-

85

Undersøkelseskontroller

-

108

Oppfølgingskontroller

-

0

Kontrollfordeling:
Avdekkingskontroller

4.4 Vurdering av kontrollaktiviteten
Bemanning
Pr. 31.12.18 har kontrollavdelingen 15,6 stillinger som kan benyttes til arbeidsgiverkontroll,
inkl. ledelse, kvalitetssikring og systemutvikling. Ca. to årsverk benyttes til kontrollaktivitet
på Fosen. To av medarbeiderne har i løpet av året vært ute i lengre permisjon, samt en
medarbeider sluttet i løpet av året og en sluttet pr 31.12.18.
Avdelingen har benyttet 1 621 dagsverk til bokettersyn i Trondheim og Klæbu i 2018, noe
som er ca. 5 % mer enn i 2017.
Resultatavtale med Skattetaten
Med bakgrunn i styringsdialogen med Skatteetaten ble det utarbeidet en resultatavtale som
medførte
- Redusert antallskrav (fra 5 % til 4,2 % av arbeidsgiverne)
- Deltakelse i samlokalisert A-krim (80 % stilling i samlokalisert enhet)
- Prioritering av A-krim (både tips fra Skatteetaten og deltakelse i ulike aksjoner)
- Prioritering av avdekkingskontroller
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Oppfølging resultatavtale/resultatindikatorer
Avdelingen har gjennomført totalt 309 arbeidsgiverkontroller i Trondheim og Klæbu, fire mer
enn det som var avtalt med Skatteetaten. Vi har således oppfylt målkravet avtalt med
Skatteetaten vedrørende kontrollhyppighet.
Gjennomførte arbeidsgiverkontroller fordeler seg med (Klæbu i parentes) 116 (0)
avdekkingskontroller, 85 (4) formalkontroller, 108 (3) undersøkelseskontroller. Avdelingen
har som følge av avtalen med Skatteetaten økt antall avdekkingskontroller med 18 %, og
redusert antall formal- og undersøkelseskontroller. Ettersom avdekkingskontroller er mer
ressurskrevende enn formal- og undersøkelseskontroller, er en naturlig konsekvens av en slik
omprioritering at totalt antall bokettersyn blir redusert fra 2017 til 2018.
I Trondheim har avdelingen hatt avdekking i 64 % av avdekkingskontrollene, en økning fra
59 % i 2017. Resultatkravet er avdekking i 65 % av avdekkingskontrollene, og indikatoren
skal si noe om kvaliteten på utplukk av kontrollobjekter. I 2018 har avdelingen hatt avdekking
i 75 % av avdekkingskontrollene som er plukket ut av kemnerkontoret, mens det har vært en
avdekking på 21 % i kontrollene som ble plukket ut av Skatteetaten gjennom prosjektet for
risikobaserte utplukk i regi av Skatt Vest.
Det er under kontrollvirksomheten i Trondheim avdekket manglende innberetning av
inntektsgrunnlag med totalt kr. 61 952 066 og grunnlag arbeidsgiveravgift med kr. 32 539
884. Tilsvarende tall for 2017 var hhv. kr. 55,4 millioner og kr. 35,8 millioner. Det er altså en
økt avdekking på inntekt på ca. 12 % og en nedgang i avdekkingen på grunnlag
arbeidsgiveravgift på 9 %. Reduksjonen i avdekking på grunnlag arbeidsgiveravgift skyldes i
all hovedsak at det i 2017 var en stor sak på endring avgiftsgrunnlag med kr. 17,36 millioner.
Skattedirektoratet har i 2018 innført måling av saksbehandlingstid fra et bokettersyn blir
startet opp til det blir oversendt Skatteetaten for å synliggjøre tidsbruk i prosessen, og fastsatt
målkrav for å sikre at påbegynte bokettersyn blir ferdigstilt innen rimelig tid. Avdelingen har
holdt seg innenfor målkravene fastsatt av Skatteetaten.
Kvalitetssikring og utplukk
Kontrollavdelingen har en relativt omfattende kvalitetssikring av rapporter. Tilbakemeldinger
fra Skatteetaten indikerer at kvaliteten på bruk av Koss og de rapporter som utarbeides er god.
Avdelingen har i løpet av 2018 økt fokus på risikobasert utplukk av kontrollobjekt,
dokumentasjon av utvelgelsesfasen i Koss samt koordinering og oppfølging av tips i Koss. En
forbedret avdekkingsprosent fra 68 (eksl. pilot) i 2017 til 75 (eksl. pilot) i 2018 indikerer at
arbeidet har vært vellykket.
Konkursforum
Forumet består pr. dato av to spesialkonsulenter (kontroll og bedrift) og to juridiske rådgivere
(bedrift). Konkursforum skal blant annet, gjennom å samle og koordinere kunnskap og
informasjon, bidra til at treffprosenten ved utplukk av kontrollobjekter i konkursbo er optimal
med tanke på avdekning av ikke innberettet trekk- og avgiftspliktige beløp og avdekning av
17
45

Årsrapport 2018

Kemneren i Trondheimsregionen

Klæbu kommune

straffbare forhold. Avdekkingsprosenten ved kontroller i konkurser i 2018 er 69 %, en
forbedring fra 2017 hvor det var en avdekkingsprosent på 65 %.

4.5 Samarbeid med andre kontrollaktører
Samlokalisert A-krimenhet
Samlokalisert A-krimenhet er et samarbeidsprosjekt i regionen med blant annet Skatteetaten,
Politi, Toll, NAV og Arbeidstilsynet. Samarbeidet er, etter avdelingens vurdering, et viktig
virkemiddel i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet, hvor en av hovedmålsetningene er å sikre
seriøse bedrifter gode konkurranseforhold innenfor sine bransjer.
Avdelingen deltar med 80 % stilling i den samlokalisert A-krimenheten. Avdelingen har i
tillegg deltatt i flere felles aksjoner med samlokalisert a-krimenhet innenfor blant annet
- Bygg- og anlegg (29)
- Frisør (26)
- Transport (19)
- Restaurant (7)
- Verksted (5)
Avdelingen har som følge av resultatavtale med Skatteetaten forsøkt å legge opp deltakelsen i
A-krimsamarbeidet slik at arbeidet i størst mulig grad bidrar til måloppnåelse på
resultatindikatorer fastsatt av Skatteetaten. Resultatene fra kontrollvirksomheten viser at
avdelingen har lykkes godt med dette. Avdelingen har benyttet ca. 406 dagsverk til deltakelse
i samlokalisert a-krimenhet, deltakelse på aksjoner i regi av samlokalisert a-krimenhet og
bokettersynsrapport som følge av deltakelse i samlokalisert a-krimenhet. Det er i forbindelse
med disse kontrollene/aksjonene avdekket manglende innberetning av inntekt/avgiftsgrunnlag
med totalt kr. 8 989 427.
Pilot for utplukk av kontrollobjekter
Skatt Vest har i samarbeid med Skatt Midt-Norge utarbeidet en prediktiv modell for
utvelgelse av kontrollobjekter til arbeidsgiverkontroll. Modellen bygger på en analyse
av datagrunnlaget, arbeidsprosesser og samhandling i oppgaveløsningen og risikobildet på
lønnsområdet. Formålet med prosjektet er å sikre et bedre risikobasert utplukk med mindre
bruk av ressurser. Avdelingen har i 2018 deltatt i videreføringen av den tidligere
pilotundersøkelsen, og har i den forbindelse ferdigstilt 24 kontroller i Trondheim.
Avdekkingsprosenten i prosjektet var 21 %, mens avdekkingsprosenten på øvrige utplukk
(utenfor pilot) var 75 %. Det ble i forbindelse med kontrollene benyttet 223 dagsverk, og
avdekket manglende innberetning av inntekt og avgiftsgrunnlag med hhv. kr. 4 948 500 og kr.
4 374 252. Selv om avdekkingsprosenten tilsier at modellen for risikobasert utplukk må
utvikles videre, er avdelingen positiv til å delta i videre undersøkelser knyttet opp mot
prediktiv modell.
Kunnskapsbaserte kontroller – prosjekt i regi av Skatteetaten
På landsbasis er det i 2018 gjennomført 2 000 stedlige undersøkelseskontroller innen a-krim
med fokus på etterlevelse innen lønnsområdet. 200 av kontrollene skulle avholdes i region
Midt-Norge, hvorav 40 skulle gjennomføres av kemneren i Trondheimsregionen. Avdelingen
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har sluttført 40 kontroller, hvorav 37 er ferdigstilt i Trondheim og 3 er ferdigstilt i Klæbu. Det
er benyttet totalt 171 dagsverk til disse kontrollene.

Avholdelse av kurs innenfor Koss i regi av Skattedirektoratet
En medarbeider ved avdelingen har i 2018 holdt landsomfattende kurs i Koss for nye
kontrollører.
Kontrollforum
Kontrollavdelingen deltar i kontrollforum, som er et formalisert samarbeid mellom de største
arbeidsgiverkontrollmiljøene i Norge.

4.6 Gjennomførte informasjonstiltak
Kontrollavdelingen har ikke gjennomført spesielle informasjons- eller veiledningstiltak rettet
mot arbeidsgivere i Klæbu kommune i 2018.
Avdelingen har deltatt som foredragsholder på ”Økonomidag for idretten i Trøndelag med
fokus på lønn”, sammen med representant fra Skatteetaten og idrettskretsens egne fagfolk.
Kurset ble avholdt av Sør-Trøndelag idrettskrets målgruppen for kurset var
særkretser/regioner, Idrettslag samt ansatte i idrettslag og kretser/regioner.

VEDLEGG


Årsregnskap for Klæbu kommune – detaljert for 2018



Forklaring til årsregnskapet
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Årsregnskap for Klæbu kommune for regnskapsåret 2018. Avlagt etter
kontantprinsippet.
Utvalgskriterier:

Kommunenummer

Måned

Hovedbokstype

5030

12

K

Nivå 1

Nivå 2

Likvider

2018

Bank

40.035.418

40.621.275

40.035.418

Int fordelt folketr arbavg

-199.121

-423.034

Int fordelt folketr medlavg

-455.066

-667.339

Int fordelt stat FS

-883.077

-6.702.328

Int fordelt til fylkeskomm

-95.926

-302.474

Int fordelt til kommunen

-440.908

-1.526.880

Int fordelt til stat TS mv

-220.068

341.596

Mellomregnskapskonto

639.498

6.035.376

Oppgjørskonto RAFT
Sum
Skyldig andre

Diverse debitorer og kreditorer
Innbetalinger ikke inntektsført
Uidentifiserte innbetalinger
Sum

Ikke fordelt til
skattekreditorer

Innestående margin
Udisponert resultat
Sum

Innbetalt skatter og
avgifter

Arbeidsgiveravgift
Finansskatt lønn
Kildeskatt mv - 100% stat
Naturressursskatt
Personlige skatteytere
Tvangsmulkt
Upersonlige skatteytere
Sum

Renter

Renteinntekter
Renteutgifter
Sum

Innfordring

Innfordringsinntekter
Innfordringsutgifter
Sum

Fordelt skattekreditorene

Fordelt til Folketrygden - arbeidsgiveravgift
Fordelt til Folketrygden - medlemsavgift
Fordelt til Fylkeskommunen

168.119

979.243

-1.486.549

-2.265.840

-2.363

0

0

-4.455

-

-

-2.363

-4.455

-39.132.364

-37.765.123

1

-

-39.132.363

-37.765.123

-65.935.456

-63.869.621

-1.054.738

-752.044

-10.107

0

-5.671.848

-

-489.262.854

-475.624.319

-531.797

-353.129

-14.841.635

-36.159.969

-577.308.435

-576.759.082

-226.958

-555.328

80.387

72.495

-146.571

-482.833

-9.809

-30.052

131.521

17.496

121.712

-12.556

65.935.458

63.869.621

152.287.161

146.113.743

32.729.232

32.356.607

Fordelt til Staten

180.612.705

185.360.594

Fordelt til kommunen

151.440.588

149.553.906

Videresending plassering mellom kommuner
Sum
Ufordelt

2017

40.621.275

Sum
Skyldig
skattekreditorene

Dato: 17.01.2019

Krav som er ufordelt

-5.671.848

0

577.333.296

577.254.471

-2

0

Sum

-2

0

Sum Totalt

0

0

Årsregnskap - kommune - detaljert

Trondheim 20. januar 2019
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Forklaring til årsregnskapet
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 på grunn av 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, 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.
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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.
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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.
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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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