Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune
Arkivsak:

19/95

Møtedato/tid:

16.05.2019 Kl 09:30

Møtested:

Rådhuset, Formannskapssalen

Møtedeltakere:
Ann Karin Haugen, leder
Helge A. Halvorsen, nestleder
Morten Sørløkken
Per Bjarne Bonesvoll
Kirsten G. Frøseth
Forfall:
Andre møtende:
Svein Olav Johnsen, kommunalsjef helse og velferd (sak 10)
Aina Reppe, daglig leder Midtre Gauldal Næringsselskap KF (sak 11)
Brit Dragåshaug, økonomisjef (sak 12)
Wenche Holt, Revisjon Midt-Norge SA
Eva J. Bekkavik, Konsek Trøndelag IKS

Kopi: Varamedlemmer, ordfører, rådmann, Revisjon Midt-Norge SA

Møtet avvikles for åpne dører, i tråd med kommuneloven § 31.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Eva J. Bekkavik på telefon 468 51 950, eller e-post: eva.bekkavik@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.
Trondheim, 09.05.2019

Ann Karin Haugen (sign.)
Leder av kontrollutvalget

Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver,
Konsek Trøndelag
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Sakliste
Saksnr.
09/19
10/19
11/19
12/19
13/19
14/19
15/19
16/19

Sakstittel
Godkjenning av protokoll fra møte 07.03.2019
Tilskudd psykisk utviklingshemmede - orientering til kontrollutvalget
Regnskap og revisjonsberetning 2018 Midtre Gauldal Næringsselskap KF Kontrollutvalgets uttalelse
Regnskap og revisjonsberetning 2018 Midtre Gauldal kommune Kontrollutvalgets uttalelse
Forvaltningsrevisjon dokumenthåndtering og journalføring - prosjektplan
Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Referatsaker
Eventuelt
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Godkjenning av protokoll fra møte 07.03.2019
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
16.05.2019

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/95 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.03.2019 godkjennes.
Utrykt vedlegg:
Møteprotokoll fra kontrollutvalgets møte 07.03.2019 (utsendt tidligere)

Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.
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Saknr
09/19

Tilskudd psykisk utviklingshemmede - orientering til
kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
16.05.2019

Saknr
10/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/93 - 22
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Orientering til kontrollutvalget om tilskudd psykisk utviklingshemmede
Saksutredning
På kontrollutvalgets møte 29.11.2018 ble det under sak 40/2018 Eventuelt, vedtatt å be
rådmannen om en orientering om tilskudd psykisk utviklingshemmede.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om bruk av tilskuddsmidler som
kommunen får for psykisk utviklingshemmede.
Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 16.05.2019.
Kontrollutvalgets sekretariat har i brev av 02.05.2019 bedt rådmannen om å gi
kontrollutvalget en orientering på utvalgets møte 16.05.2019.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til rådmannens orientering i møtet og anbefaler
kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.
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Vår saksbehandler: Eva J. Bekkavik, tlf. 468 51 950
E-post: eva.bekkavik@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 16/93-21
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 02.05.2019

Midtre Gauldal kommune
Rådhuset
7290 STØREN

Orientering til kontrollutvalget om tilskudd psykisk utviklingshemmede
På kontrollutvalgets møte 29.11.2018 ble det under sak 40/2018 Eventuelt, vedtatt å be
rådmannen om en orientering om tilskudd psykisk utviklingshemmede.
Kontrollutvalget fattet enstemmig følgende vedtak:
Kontrollutvalget ønsker en orientering fra rådmannen om bruk av tilskuddsmidler som
kommunen får for psykisk utviklingshemmede.
Orienteringen gis på kontrollutvalgets møte 16.05.2019.

Under henvisning til kontrollutvalgets vedtak i sak 40/2018, ber vi herved om at rådmannen i
Midtre Gauldal kommune orienterer på kontrollutvalgets møte 016.05.2019.
Orienteringen fra rådmannen vil bli lagt til starten av møtet
Med hilsen
Konsek Trøndelag IKS
Eva J. Bekkavik
seniorrådgiver

Kopi til:
Kontrollutvalgets leder
Ordfører

Postadresse:
Postboks 2564
7735 Steinkjer

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

Regnskap og revisjonsberetning 2018 Midtre Gauldal
Næringsselskap KF - Kontrollutvalgets uttalelse
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
16.05.2019

Saknr
11/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
17/118 - 9
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal Næringsselskap KF sitt årsregnskap
for 2018 oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i
regnskapssaken.
Vedlegg
Årsregnskap 2018
Revisors beretning Midtre Gauldal Næringsselskap KF
Kontrollutvalgets uttalelse om regnskap 2018 Midtre Gauldal Næringsselskap
Saksutredning
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaker. Kontrollutvalget skal
i henhold til kommuneloven avgi en uttalelse om årsregnskapet for kommunale foretak før
regnskapet vedtas av kommunestyret.
Forskrift om særbudsjett, særregnskap og årsberetning for kommunale og fylkeskommunale
foretak gir bestemmelser om dette:
§ 16. Regnskapsfrister og behandling av særregnskap og årsberetning
Særregnskapet og årsberetningen skal vedtas av kommunestyret og fylkestinget selv senest
seks måneder etter regnskapsårets slutt. Vedtaket må angi foretakets anvendelse av
regnskapsmessig mindreforbruk, eventuelt positivt årsresultat, eller dekning av
regnskapsmessig merforbruk, eventuelt negativt årsresultat.
Ifølge forskriften så skal regnskapet være avlagt av foretakets styre innen 15. februar året
etter regnskapsåret. Fristen er satt med utgangspunkt i at revisor kan avgi sin beretning
innen fristen som er den 15. april. Dette for å sikre en betryggende behandling av
årsregnskapet i kontrollutvalg, formannskap og kommunestyre før utgangen av juni.
Regnskapet for 2018 er avlagt av foretakets styre 01.04.2019.
Selskapet er ikke pliktig til å utarbeide årsberetning og har derfor ikke gjort det (jf. forskriftens
§ 19)
Regnskapet for Midtre Gauldal Næringsselskap KF viser et regnskapsmessig overskudd på
kroner 1.566.218.
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført årsrevisjonen for Midtre Gauldal Næringsselskap
KF for 2018 i samsvar med regnskapsloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god
revisjonsskikk i Norge og vedtatte revisjonsstandarder.
Revisjonsberetning er avgitt 09.04.2019. Revisor konkluderer med at regnskapet er avlagt i
samsvar med lov, forskrifter og god regnskapsskikk i Norge og gir et rettvisende bilde av
selskapets finansielle stilling pr. 31.12.2018.
Aina Reppe, daglig leder i Midtre Gauldal Næringsselskap KF, er invitert til møtet i
kontrollutvalget for å orientere om regnskap og årsberetning, samt å svare på spørsmål fra
utvalget.
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Kontrollutvalgets uttalelse er basert på selskapets regnskap for 2018, revisjonsberetningen
og eventuelle andre forhold som har kommet til kontrollutvalgets kunnskap.
Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være formannskapet i hende tidsnok til at
formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir innstilling til kommunestyret.
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors beretning og det foreliggende
årsregnskapet for Midtre Gauldal Næringsselskap KF for 2018.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor er kontrollutvalgets sekretariat av den
oppfatning at årsregnskapet og årsrapporten for Midtre Gauldal Næringsselskap KF gir et
forsvarlig uttrykk for selskapets sin virksomhet i 2018 og selskapets finansielle stilling pr.
31.12.2018.
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for
Midtre Gauldal Næringsselskap KF for 2018 som det fremgår av vedlegget «Kontrollutvalgets
uttalelse om regnskap 2018 for Midtre Gauldal Næringsselskap KF».
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Til kommunestyret i Midtre Gauldal kommune

Kontrollutvalgets uttalelse om Midtre Gauldal Næringsselskap KF
sitt årsregnskap 2018
Kontrollutvalget har i møte 16.05.2019, sak 11/2019 behandlet Midtre Gauldal
Næringsselskap KF sitt årsregnskap for 2018.
Årsregnskapet består av driftsregnskap, balanseregnskap, noteopplysninger.
Regnskapet er avgitt av selskapets styre 01.04.2019.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet og
revisjonsberetning datert 09.04.2019. I tillegg har daglig leder og oppdragsansvarlig
revisor supplert kontrollutvalget med muntlig informasjon om aktuelle
problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget.
Årsregnskapet for Midtre Gauldal Næringsselskap KF for 2018 er avlagt i samsvar
med lov og forskrifter og viser et årsresultat på kroner 1.566.218.
Kontrollutvalget mener at regnskapet gir informasjon om selskapets økonomiske drift
i 2018 og den økonomiske stillingen pr 31.12.2018.
Ut over ovennevnte har kontrollutvalget ikke merknader til Midtre Gauldal
Næringsselskap KF sitt årsregnskap for 2018 og anbefaler kommunestyret å
godkjenne regnskapet.
Kommunestyret anbefales videre å vedta at årsresultatet disponeres på følgende
måte: kroner 1.566.218 avsettes til annen egenkapital.

Støren den 16.05.2019

Ann Karin Haugen
Leder, kontrollutvalget

Kopi: Formannskapet
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Regnskap og revisjonsberetning 2018 Midtre Gauldal kommune Kontrollutvalgets uttalelse
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
16.05.2019

Saknr
12/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
17/118 - 8
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Midtre Gauldal kommunes årsregnskap for 2018
oversendes kommunestyret. Kopi sendes formannskapet før de foretar innstilling i
regnskapssaken.
Vedlegg
Revisors beretning 2018
Kontrollutvalgets uttalelse om regnskapet for 2018
Utrykt vedlegg
Årsregnskap og årsmelding 2018 – Midtre Gauldal kommune

Saksutredning
Det er formannskapet som innstiller til kommunestyret i regnskapssaken. Kontrollutvalget
skal i henhold til kommuneloven og forskrift om kontrollutvalg avgi en uttalelse om
årsregnskapet til kommunestyret. Kopi av kontrollutvalgets uttalelse skal være
formannskapet i hende tidsnok til at formannskapet kan ta hensyn til den før de avgir
innstilling til kommunestyret. Administrasjonen er invitert til møtet i kontrollutvalget for å
orientere om regnskap og årsmelding og svare på spørsmål.
Revisjon Midt-Norge SA har gjennomført årsrevisjonen for Midtre Gauldal kommune for 2018
i samsvar med kommuneloven, tilhørende forskrifter og i henhold til god kommunal
revisjonsskikk og vedtatte revisjonsstandarder.
Revisjonsberetning er avgitt 10.04.2019. Revisor konkluderer med at regnskapet er avgitt i
samsvar med lov og forskrifter og gir i det alt vesentlige en dekkende fremstilling av den
finansielle stillingen per 31. desember 2018.
Regnskapet for Midtre Gauldal kommune viser et mindreforbruk i overkant av 9,4 millioner
kroner. Resultatet før finanstransaksjoner (brutto driftsresultat) viser et positivt resultat i
overkant av 5,1 millioner kroner. Resultatet før regnskapsmessig bruk og avsetninger til fond
(netto driftsresultat) viser et positivt resultat i overkant av 10,2 millioner kroner.
Kontrollutvalgets sekretariat viser for øvrig til revisors beretning og årsregnskapet for Midtre
Gauldal kommune for 2018.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor er kontrollutvalgets sekretariat av den
oppfatning at årsregnskapet og årsrapporten for Midtre Gauldal kommune gir et forsvarlig
uttrykk for kommunen sin virksomhet i 2018 og Midtre Gauldal kommunes økonomiske
stilling pr. 31.12.2018.
Kontrollutvalgets sekretariat anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for
Midtre Gauldal kommune for 2018 som det fremgår av vedlegget ”Kontrollutvalgets uttalelse
om regnskapet for 2018”.
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Til kommunestyret i Midtre Gauldal kommune

Kontrollutvalgets uttalelse om Midtre Gauldal kommunes
årsregnskap for 2018
Kontrollutvalget har i møte 16.05.2019, sak 12/2019 behandlet Midtre Gauldal
kommunes årsregnskap for 2018.
Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter, noteopplysninger og pliktige budsjettopplysninger.
Grunnlaget for behandlingen har vært det avlagte årsregnskapet, revisjonsberetning
datert 10.04.2019 og administrasjonssjefens årsmelding. I tillegg har
oppdragsansvarlig revisor og administrasjonen supplert kontrollutvalget med muntlig
informasjon om aktuelle problemstillinger under behandlingen i kontrollutvalget.
Årsregnskapet for Midtre Gauldal kommune for 2018 er avlagt i samsvar med lov og
forskrifter og viser et mindreforbruk på kr. 9.429.961.
Kontrollutvalget mener at regnskapet, sammen med årsberetningen, gir informasjon
om kommunens økonomiske drift i 2018 og den økonomiske stillingen pr.
31.12.2018.
Kontrollutvalget anbefaler kommunestyret å godkjenne regnskapet for 2018 slik det
er avlagt.

Støren 16.05.2019

Ann Karin Haugen
Leder, kontrollutvalget

Kopi: Formannskapet
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Forvaltningsrevisjon dokumenthåndtering og journalføring prosjektplan
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
16.05.2019

Saknr
13/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 217, TI - &58
Arkivsaknr
19/14 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
Vedlegg
Prosjektplan
Saksutredning
Kontrollutvalget og kommunestyret har gjennom utarbeidelsen og vedtak av revidert plan for
forvaltningsrevisjon for Midtre Gauldal kommune for 2016–2020, lagt premissene for
forvaltningsrevisjonsarbeidet ut 2020.
Fokusområde 1-3 er allerede bestilt og levert, samt behandlet i kontrollutvalget og i
kommunestyret.
Gjenstående fokusområder som er prioritert:
1. Dokumenthåndtering og journalføring
2. Innbyggerkommunikasjon
På kontrollutvalgets møte 7. mars 2019 bestilte utvalget en forvaltningsrevisjon på
dokumenthåndtering og journalføring i Midtre Gauldal kommune.
Kontrollutvalget fattet følgende vedtak i sak 4/19:
Kontrollutvalget viser til revidert plan for forvaltningsrevisjon for 2016–2020 og bestiller
en forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring i Midtre Gauldal
kommune.
Prosjektplan og ressursramme behandles på kontrollutvalgets møte 16. mai 2019.
Kontrollutvalget ber om at endelig rapport oversendes kontrollutvalgets sekretariat
innen 31. oktober 2019.
Kontrollutvalget gir sekretariatet fullmakt til å følge opp prosjektet på vegne av utvalget.
Revisjonen har konkretisert følgende problemstilling for forvaltningsrevisjonen:
Har Midtre-Gauldal kommune nødvendige rutiner og god praksis for
dokumenthåndtering og journalføring?
Problemstillingen er splittet i tre delproblemstillinger:
1. Har kommunen nødvendige rutiner for registrering av post og arkivering?
2. Har saksbehandlerne betryggende kompetanse om dokumenthåndtering og
journalføring?
3. I hvilken grad praktiserer kommunens ansatte dokumenthåndtering og journalføring i
henhold til lov, forskrift og egen arkivplan?
Forvaltningsrevisjon om dokumenthåndtering og journalføring gjennomføres med et
timeforbruk på inntil 320 timer.
Kontrollutvalget ba i sin bestilling til Revisjon Midt-Norge SA om at endelig rapport
oversendes kontrollutvalgets sekretariat innen 31. oktober 2019. Revisjonen har bedt om å få
utsatt leveringsfrist til 01.12.2019 eller 31.12.2019.
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Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Margrete Haugum, vil være tilgjengelig på telefon
eller Skype under kontrollutvalgets behandling av planen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalget må ta stilling til om problemstillingene revisjonen skisserer i prosjektplanen
dekker det utvalget vil ha svar på i denne forvaltningsrevisjonen.
I tillegg må kontrollutvalget diskutere og bestemme seg for leveringsfrist på ferdig rapport.
På bakgrunn av dette så legges saken frem uten forslag til vedtak.
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Oppfølging av politiske vedtak i Midtre Gauldal kommune
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
16.05.2019

Saknr
14/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
16/41 - 19
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar saken til orientering og ber sekretariatet om å oppdatere oversikten
"Saker for videre oppfølging" etter eventuelle innspill fremkommet i møtet.
Vedlegg
Saker for videre oppfølging
Kommunestyret 09.05.2019
Kommunestyret 04.04.2019
Formannskapet 25.04.2019
Formannskapet 13.03.2019
Saksutredning
I henhold til bestemmelsene om kontroll og tilsyn i kommuneloven skal kontrollutvalget føre
tilsyn med den kommunale forvaltningen på kommunestyrets vegne. Videre går det i forskrift
om kontrollutvalg frem at kontrollutvalget skal påse at kommunestyrets vedtak i tilknytning til
behandlingen av regnskapet, revisjonsberetningen eller forvaltningsrevisjonsrapporter blir
fulgt opp.
I tråd med kontrollutvalgets vedtak i sak 6/2016 Eventuelt, legger kontrollutvalgets sekretariat
frem kopi av sakslistene fra møtene i kommunestyret og formannskapet som er avholdt etter
utsending av sakspapirer til kontrollutvalget møte 07.03.2019. Kontrollutvalgets sekretariat
tar høyde for gjennomgang av disse sakene i møtet.
Tidligere saker til oppfølging
Det er ikke lagt inn nye saker i oppfølgingslisten etter forrige møte i kontrollutvalget. I den
grad det er skjedd utvikling i sakene som står oppført på oppfølgingslisten, som
kontrollutvalgets sekretariat er kjent med, er dette kommentert i tilknytning til saken.
Saker til oppfølging i perioden
Saker som krever særskilt oppfølging fra kontrollutvalget er saker av prinsipiell karakter,
saker der rådmannen gis særskilte pålegg eller saker som har betydning for kommunens
fremtidige tjenestetilbud, stilling eller omdømme.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Kontrollutvalgets sekretariat viser til gjennomgangen av kommunestyrets og formannskapets
vedtak. Saker som er satt til særskilt oppfølging fremgår av vedlegget "Saker for videre
oppfølging".
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Saker for videre oppfølging:
På bakgrunn av gjennomgang av aktuelle saker i perioden 01.03.2019, foreslår
kontrollutvalget at følgende saker videreføres til oppfølging :

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune – saker til oppfølging pr. 09.05.2019:
Sak
KS 55/16

Tittel
Eierstrategier Midtre
Gauldal kommune

Kommentar
1.

2.

Til oppfølging

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

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

KS 15/17

Kommunestyremøte 14.06.2018
Sak 47/18 Eierstrategi og eierskapsmelding
2018:
1. Midtre Gauldal kommunestyre tar
«Eierskapsmelding og Eierstrategi 2018» til
orientering med de oppdaterte
retningslinjene for utøvelse av eierskap,
ledelse og kontroll med kommunalt eide
selskaper i tråd med meldingens punkt 2.2
og de 19 underpunkter.
2. Eiermelding og Eierstrategi skal
oppdateres årlig og framlegges for
formannskapet i egenskap av «Eierforum»
før oversendelse til kommunestyret..
1. Kommunestyret tar
Forvaltningsrevisjonsrapport
forvaltningsrevisjonsrapport vedr.
Midtre Gauldal sykehjem
Midtre Gauldal sykehjem til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å:
•
Utarbeide felles rutiner for
vurdering av samtykkekompetanse
og bruk av tvang, samt sikre at alle
ansatte gis tilstrekkelig opplæring
og kompetanse i reglene om
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Orientering
3. mai 2018

NB!

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune – saker til oppfølging pr. 09.05.2019:
Sak

Tittel

Kommentar

3.

Til oppfølging

samtykkekompetanse og bruk av
tvang.
•
Utarbeide felles rutiner eller
retningslinjer for hvordan brukere
skal gis medvirkning i sin hverdag.
•
Innføre et godt fungerende system
for involvering av pårørende i
spørsmål som gjelder tilbudet til
brukerne.
•
Etablere et godt fungerende
system for intern kontroll, med
skriftlige rutiner på alle områder på
sykehjemmet.
•
Etablere et godt fungerende
avvikssystem, samt å gi ansatte en
felles forståelse for hva som skal
registreres som avvik.
•
Bruke avvikssystemet til å føre
kontroll med områder der det er
risiko for brudd på regelverk og
rutiner.
•
Sette kompetanseutviklingen mer i
system.
•
Kartlegge årsakene til
sykefraværet på en systematisk
måte, samt å sette i verk treffende
forebyggingstiltak.
Kommunestyret ber rådmannen gi
Orientering
kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding
21.09.2017
om hvordan punktene er fulgt opp
innen 30. august 2017

Kontrollutvalgets møte 21.09.2017
Kontrollutvalget var godt fornøyd med
orienteringen som ble gitt på dagens møte.
Kontrollutvalget ønsker en orientering om
status i oppfølgingen av
Forvaltningsrevisjonen på utvalgets første
møte i 2019.
Kontrollutvalgets møte 07.03.2019
Kristin Grindstuen, enhetsleder pleie og
omsorg og Svein Olav Johnsen,
kommunalsjef helse og velferd, orienterte
og svarte på spørsmål fra kontrollutvalget.
Kontrollutvalget var godt fornøyd med
orienteringen som ble gitt.

KS 50/18

Kontrollutvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget anser kommunestyrets
vedtak som fulgt opp, saken avsluttes.
1. Kommunestyret tar
Forvaltningsrevisjonsrapport
forvaltningsrevisjonsrapport mobbing i
mobbing i grunnskolen
grunnskolene til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen følge
opp revisors anbefaling i rapportens pkt
4.2.
3. Kommunestyret ber rådmannen gi
kontrollutvalget skriftlig tilbakemelding
om hvordan anbefalingen er fulgt opp
innen 01.11.2018.
4. Kommunestyret ber rådmannen gjøre
tiltak for bedring av ytringsklima.
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Orientering
07.03.2019

Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune – saker til oppfølging pr. 09.05.2019:
Sak

Tittel

Kommentar

Til oppfølging

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

Ny orientering
06.06.2019

36

Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Kommunestyret
Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus
09.05.2019
16:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter som vanlig.
Gruppemøter fra kl 15:00. Bevertning kl 16:00.
Framlagte saker er godkjent av rådmannen.
Støren, den 02.05.2019
Sivert Moen
Ordfører
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

Arkivsaksnr

Saker til behandling
PS 16/19

Referatsaker
Saker til behandling

PS 17/19

Avtale om tjenestetilbud og samarbeidsavtale om
politiråd

2019/1815

Sak om tilsetting av ny rådmann ettersendes.
Mulig andre saker.
Møtet starter med en orientering om opprettelse av snøskuterløyper for fritidskjøring samt
orientering om Envina og mulig sammenslåing med andre selskap.
Mulig orientering om strategikonferanse i juni.
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Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Kommunestyret
Kommunestyresalen, Midtre Gauldal rådhus
04.04.2019
16:30

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter som vanlig.
Gruppemøter fra kl 1500. Bevertning kl 1600.
Framlagte saker er godkjent av rådmannen.
Støren, den 280319
Sivert Moen
ordfører
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Lukket

ArkivSaksnr

Saker til behandling
PS 9/19

Referatsaker

RS 5/19

Sak fra Kontrollutvalget til behandling i Kommunestyret
- Kontrollutvalgets årsmelding 2018

2019/827

RS 6/19

Kontrollutvalgets møteprotokoll til kommunestyret

2019/825

Saker til behandling
PS 10/19

Kontrollutvalgets årsmelding 2018

PS 11/19

Orientering om konsekvenser ved alternative
innsparingstiltak ved enhet Pleie og omsorg

PS 12/19

Bytte av revisor Midtre Gauldal Næringsselskap KF

PS 13/19

Hovedbankavtale 01.05.2019-30.04.2022 med opsjon til
30.04.2023

PS 14/19

5027_2016013_Rp_Furukollen og Olaplassen_Endelig
behandling etter mekling

2016/3862

PS 15/19

Oppnevning av styringsgruppe - kommunal planstrategi
2019-22

2019/1047
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2019/827
X

2019/898
2019/1177

X

2019/970

Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Formannskapet
Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus
25.04.2019
13:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Framlagte saker er godkjent av rådmannen.
Støren, den 100419
Sivert Moen
ordfører
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

Frist

Utv.

PS 18/19

Referatsaker

RS 45/19 Høring - Forslag til endringer i byggteknisk forskrift
(TEK17) om brannsikkerhet og avstandskrav på
campingplasser

030519

NPM

RS 46/19 Høring - Endring av vedtekter for KS - representasjon til
Fylkesmøter og Landsting

270319

UHO

RS 47/19 Høring - Delrevisjon av Nasjonal faglig retningslinje for
gravide i Legemiddelassistert rehabilitering (LAR) og
oppfølging av familiene frem til barnet når skolealder Tre anbefalinger

200519

UHO

RS 48/19 Høring - Nasjonal ramme for vindkraft

010819

NPM

RS 49/19 Høring - forslag til retningslinje om barnevernets ansvar
for barn som begår straffbare handlinger

010719

UHO

RS 50/19 Høring - Endring av utforming av veglistene

010619

NPM

RS 51/19 Høring - søkerstatistikk 2019 – 2020 og tilpasning av
opplæringstilbudet våren 2019

250419

OK

RS 52/19 Høring om holdningsklasser for avkjørsler og
byggegrenser - høringsfrist 15. mai

150519

NPM

RS 53/19 Høring – forslag til nye læreplaner

180619

OK

RS 54/19 Høring - Masterutdanning klinisk allmennsykepleie

010719

UHO

RS 55/19 Søknad om støtte til cup for psykisk utviklingshemmede
i Midtre Gauldal kommune

010519

UHO

RS 56/19 Høring - nye forskrifter til kommunelovens
økonomibestemmelser

090819

Rådmannen

RS 57/19 Høring – NOU 2019: 4 Organisering av norsk
naturskadeforsikring

020919

NPM

RS 58/19 Høring - forslag om endring i forskrift om radioaktiv
forurensning og avfall

070619

NPM

RS 59/19 Høring av planprogram og hovedutfordringer for
vannregion Glomma og de norske delene av vannregion
Västerhavet 2022-2027

300619

NPM

RS 60/19 Høring: Mattilsynet foreslår flere tiltak for å hindre at
skrantesjuke sprer seg

150519

NPM

RS 61/19 Høring - forslag til lov som gir utvalg tilgang til
opplysninger underlagt lovbestemt taushetsplikt

080419

Rådmannen

RS 62/19 Høring -utkast til langtidsplan for pilegrimssatsingen

010519

OK

RS 63/19 Høring - forslag til ny barnevernslov

010819

UHO

RS 64/19 Høring NOU 2018:13 Voksne i grunnskole- og

300819

OK
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videregående opplæring, finansiering av livsopphold
(Livsoppholdutvalget)
RS 65/19 Høring - endring i forskrift om arbeidstid for avlastere

090519

UHO

RS 66/19 Møteinnkalling til representantskapet i Konsek
Trøndelag IKS

010519

TO

RS 67/19 Til høringsinstansene - invitasjon til å avgi høringssvar Samarbeid innen bildediagnostikk mellom St. Olavs
hospital og Helse Nord-Trøndelag

050519

UHO

RS 68/19 Offentlig høring av endring i forskrift om dokumentasjon
av byggevarer og byggevareforordningen

040519

NPM

RS 69/19 Høring om gjennomføring av ny forordning nr.
2017/2394 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter
med ansvar for håndheving av
forbrukervernlovgivningen (CPC-forordningen) i
alkohol- og tobakksskadeloven

270519

Rådmannen

RS 70/19 Brev om Høring vedrørende Nasjonal transportplan
2022-2033 m/ invitasjon til skypemøte fredag 5. april
2019

FO

PS 19/19

Eiendomsskatt - brann - gbnr 230/23 - Geir Granøien

2019/1327

PS 20/19

Eiendomsskatt 2019 - gbnr 27/19 - Mette Sund

2019/757

Mulige andre saker.

Drøfting/orientering:
Snurruhagen leir
Trafikksikkerhet ved Prestgården
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Møteinnkalling

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Formannskapet
Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus
13.03.2019
13:00

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere
beskjed.
Framlagte saker er godkjent av rådmannen.
Støren, den 050319
Sivert Moen
ordfører
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Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

PS 14/19

Referatsaker

Frist

RS 33/19 Vedrørende valg av ny dyrevernnemnd 2019-2022

Utvalg

TO

RS 34/19 Høring - Innspill - Klart språk i forskrift om
brannforebygging og revidering av § 3 "bålforbud"

010319

GBR

RS 35/19 Kom med tilbakemelding på Balansekunst Kulturstrategi for Trøndelag!

080419

OK

RS 36/19 Endringer i valgforskriften

TO

RS 37/19 Høring - Forslag til endring av forskrift om stønad til
dekning av utgifter til fysioterapi m.v.

010519

UHO

RS 38/19 Høring - forslag til lov om offentlige organers ansvar for
bruk av tolk mv (tolkeloven)

070619

OK

RS 39/19 19/681 Høringsbrev - NOU 2018:18 Trygge rammer for
fosterhjem

200519

UHO

RS 40/19 Høringsbrev til forskrift om regionale miljøtilskudd i
jordbruket, Trøndelag

010419

NPM

RS 41/19 Utkast til ny inndeling av kommuner i bo- og
arbeidsmarkedsregioner - høring

110519

RM/FO

RS 42/19 Høring – implementeringsplan for "Nasjonal strategi mot
hepatitter 2018-2023"

170319

UHO

RS 43/19 Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø - Os
kommune - Varsel om oppstart av planarbeid - Høring av
forslag til planprogram

100419

NPM

RS 44/19 Høring - NOU om prioritering i kommunal helse- og
omsorgstjeneste - Det viktigste først

220519

UHO

PS 15/19

Utkast til høringsuttalelse

2018/4581

PS 16/19

Søknad om skjenkebevilling - Utvidelse til alkoholholdig
drikke gr. 3 (brennevin) - søker Singsås kro og pub
v/Levent Kucukyavuz

2018/3434

PS 17/19

Midtre Gauldal kommunes deltakelse i Trøndelag
Fylkeskommunes prosjekt "Program for folkehelsearbeid
i Trøndelag 2017-2023" med tema "Forebyggende arbeid
mot ungdom og rus"

2017/2686

Mulige andre saker.
Møtet starter med informasjon om nytt jernbaneverksted – Trond G. Rusten og Åge Sjømark.
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Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
16.05.2019

Saknr
15/19

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/95 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar referatsakene til orientering.
Vedlegg
Melding om politisk vedtak - Kommunestyrets sak 10/2019
Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen
Kan rådmannen la være å svare på spørsmålet mitt ?
Ordfører kan stjele saker fra innbyggerinitiativet
Partigrupper er ikke kommunale organer
Var det lov å nekte folkevalgt innsyn i konsulentrapport ?
Kan kommunen selge skole med forbehold ?
Saksutredning
Kontrollutvalget har fått følgende dokumenter som referatsaker:
1. Melding om politisk vedtak, kommunestyrets sak 10/2019 Kontrollutvalgets årsmelding
2018
2. Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen
3. En kommunestyrerepresentant lurer på om ikke rådmannen er forpliktet til å svare.
4. Hvilke muligheter har en ordfører til å komme et innbyggerinitiativ i forkjøpet?
5. Saksbehandling i partiene er et internt anliggende for partiet selv.
6. Et kommunestyremedlem ba om innsyn i en konsulentrapport, men fikk avslag selv om
kommunestyret skulle få den utdelt i et senere møte.
7. Kan en kommune vedta at nedlagte skolebygg som selges, ikke skal kunne brukes til
privatskole?
Kontrollutvalgets sekretariat viser til de vedlagte dokumentene som legges frem som
referatsaker
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Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
Kongensgate 9 4. etg. Postuttak
7004 Trondheim

Melding om vedtak
Deres ref:

Vår ref
2019/827-4

Dato
08.04.2019

Kontrollutvalgets årsmelding 2018
Vedlagt følger vedtak gjort i Midtre Gauldal kommunestyre 040419.

Med hilsen

Margret Innset Buberg
Rådgiver
Dette dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskreven signatur.

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

Telefon
72 40 30 00
47

Telefaks
72 40 30 01

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

Saksframlegg

Arkivnr. 033
Utvalg
Kommunestyret

Saksnr. 2019/827-2
Utvalgssak
Møtedato
10/19
04.04.2019
Saksbehandler: Margret Innset Buberg

Kontrollutvalgets årsmelding 2018

Dokumenter i saken:
1 I Sak fra Kontrollutvalget til behandling i
Kommunestyret - Kontrollutvalgets
årsmelding 2018
2 S Kontrollutvalgets årsmelding 2018

Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS

Saksopplysninger
Kontrollutvalget har i møte 070319 behandlet årsmelding for 2018. Saksframlegg med vedtak, samt
utvalgets årsmelding følger vedlagt.
Kontrollutvalgets innstilling
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2018 til orientering.

Saksprotokoll i Kommunestyret - 04.04.2019
Kontrollutvalgets innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2018 til orientering.
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Vår dato
15.02.2019

Din/Deres dato

Saksbehandler
Lisa Reinkind

800 80 000
Skatteetaten.no

Din/Deres referanse

Telefon
92660521

Org.nr
974761076

Vår referanse
2019/5209401

Postadresse
Postboks 9200 Grønland
0134 OSLO

Kommunestyret i Midtre Gauldal kommune
Rørosveien 11
7290 STØREN

Kontrollrapport 2018 vedrørende skatteoppkreverfunksjonen for Midtre
Gauldal kommune
1. Generelt om faglig styring og kontroll av skatteoppkreveren
Skatteoppkreverens ansvar og myndighet følger av skattebetalingsloven og "Instruks for skatteoppkrevere"
av 8. april 2014.
Skattekontoret har faglig ansvar og instruksjonsmyndighet overfor skatteoppkreverne. Det betyr at
skattekontoret:
 plikter å yte veiledning og bistand i faglige spørsmål
 gjennom mål- og resultatstyring søker å legge til rette for best mulig resultater
 utfører kontroll av skatteoppkreveren
Grunnlaget for skattekontorets styring av skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes styring og
oppfølging av skatteoppkreverne" av 1. januar 2014. Grunnlaget for skattekontorets kontroll av
skatteoppkreverne er "Instruks for skattekontorenes kontroll av skatteoppkreverne" av 16. mai 2018.
Formålet med kontrollen er å avklare:
 om skatteoppkreveren har en tilfredsstillende intern kontroll for utførelsen av sine gjøremål
 om regnskapsføringen, rapporteringen og avleggelsen av årsrapport og årsregnskap er i samsvar
med gjeldende regelverk
 om utførelsen av innkrevingsarbeidet og oppfølgingen av restansene er i samsvar med gjeldende
regelverk
 om utførelsen av arbeidsgiverkontrollen er i samsvar med gjeldende regelverk

2. Om skatteoppkreveren
Skatteoppkreverkontoret omfatter kommunene Melhus, Skaun og Midtre Gauldal.
Sum årsverk i henhold til skatteoppkreverens årsrapporter:
Antall årsverk 2018
5,1

Antall årsverk 2017
5,1
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Antall årsverk 2016
5,1

3. Måloppnåelse
Skatte- og avgiftsinngang
Skatteoppkreverens frist for avleggelse av årsregnskapet og årsrapporten er 20. januar 2019.
Skattekontoret har mottatt regnskapet innen avtalt frist.
Årsregnskapet for Midtre Gauldal kommune viser per 31. desember 2018 en skatte- og avgiftsinngang1 til
fordeling mellom skattekreditorene (etter fradrag for avsetning til margin) på kr 619 603 021 og utestående
restanser2 på kr 12 501 192.
Innkrevingsresultater
Tabellen viser innkrevingsresultatene per 31. desember 2018 for Midtre Gauldal kommune.
Resultatkrav
2018 (i %)

Innbetalt av
sum krav 2018
(i %)

Innbetalt av
sum krav 2017
(i %)

Innbetalt av
sum krav for
regionen (i %)

Restskatt personlige skattytere 2016

96,00 %

97,48 %

97,30 %

96,94 %

Forskuddstrekk 2017

99,90 %

99,96 %

99,99 %

99,95 %

Forskuddsskatt personlige skattytere 2017

99,40 %

100,00 %

99,71 %

99,51 %

Forskuddsskatt upersonlige skattytere 2017

99,90 %

100,00 %

100,00 %

99,95 %

Restskatt upersonlige skattytere 2016

99,40 %

100,00 %

100,00 %

99,08 %

Arbeidsgiveravgift 2017

99,80 %

99,85 %

99,99 %

99,86 %

Skatteoppkreveren for Midtre Gauldal kommune har gode innfordringsresultater, og har nådd kravene som
er satt av skattekontoret.
Resultater for arbeidsgiverkontrollen
Kemnerkontoret for Melhus, Skaun og Midtre Gauldal er tilsluttet den interkommunale kontrollordningen
Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag.
Resultater for kemnerkontoret per 31. desember 2018 viser følgende i henhold til skatteoppkreverens
resultatrapportering:
Antall
arbeidsgivere i
kommunen/
kontrollordningen
1 072

Minstekrav antall
kontroller
(5 % av
arbeidsgiverne)
54

Antall utførte
kontroller i 2018

Utført kontroll
2018 (i %)

60

5,6 %

Utført kontroll
2017 (i %)

5,2 %

Utført kontroll
2018 region (i %)

4,2 %

Det er gjennomført tilstrekkelig antall arbeidsgiverkontroller.

4. Skattekontorets kontroll av skatteoppkreveren
Skattekontorets kontroll av skatteoppkreverne i regionen utføres i henhold til en årlig plan, hvor behovet for
kontroll av områdene skatteregnskap, innkreving og arbeidsgiverkontroll vurderes overordnet for hver
skatteoppkrever. Samtlige områder vil derfor nødvendigvis ikke bli kontrollert hvert år.

1
2

Sum innbetalt og fordelt til skattekreditorene
Sum åpne (ubetalte) forfalte debetkrav
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Skattekontoret har for 2018 utført kontorkontroll av skatteoppkreveren for området skatteregnskap.
Skattekontoret har i 2018 også gjennomført stedlig kontroll av skatteoppkreveren for områdene
skatteregnskap og innkreving avholdt 25. og 27.04.18. Rapport er sendt skatteoppkreveren 03.05.18.
Stedlig kontroll for området arbeidsgiverkontroll ble avholdt ved Arbeidsgiverkontrollen i Trøndelag
20.12.18. Rapport er sendt arbeidsgiverkontrollenheten 10.01.19.
Skatteoppkrevers overordnede internkontroll
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at skatteoppkreverens overordnede
interne kontroll i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Regnskapsføring, rapportering og avleggelse av årsregnskap
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at regnskapsføringen,
rapporteringen og avleggelsen av årsregnskapet i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk
og gir et riktig uttrykk for skatteinngangen i regnskapsåret.
Skatte- og avgiftsinnkreving
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av innkrevingsarbeidet
og oppfølgingen av restansene i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.
Arbeidsgiverkontroll
Basert på de kontrollene som skattekontoret har gjennomført, anser vi at utførelsen av
arbeidsgiverkontrollen i det alt vesentlige er i samsvar med gjeldende regelverk.

Med hilsen
Ida Moen
Skatteetaten

Lisa Reinkind

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
For ettertiden kan spørsmål til Skatteetaten om oppfølging av skatteoppkreverne rettes til:
 oppfolging-skatteoppkrever@skatteetaten.no for skatteregnskaps- og innkrevingsområdet
 SKOstyringAGK@skatteetaten.no for arbeidsgiverkontrollområdet

Kopi til:

Skatteoppkreveren for Midtre Gauldal kommune
Kontrollutvalget for Midtre Gauldal kommune
Rådmann/administrasjonssjef for Midtre Gauldal kommune
Riksrevisjonen
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Kan rådmannen la være å svare på spørsmålet mitt?
Kommunal Rapport 02.04.2019

Rådmannen sier at hun ikke har tid til å svare på spørsmål fra de enkelte
representantene utenom kommunestyremøtene, skriver
kommunestyrerepresentant og lurer på om ikke rådmannen er forpliktet til å
svare.
Rådmannen har ikke noen alminnelig plikt til å gi svar på alle spørsmål som hun
mottar fra borgerne, påpeker professor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Som kommunestyrerepresentant har jeg fra tid til annen stilt
spørsmål per e-post direkte til rådmann og etatssjefer. Dette har jeg fått beskjed
fra om at jeg må slutte med og stille mine spørsmål i rette forum, nemlig
kommunestyremøtene. Rådmannen sier at hun ikke har tid til å svare på
direktespørsmål fra de enkelte representantene. Hun gir også beskjed om at alle
henvendelsene skal gå til rådmannen, ikke direkte til etatssjefene.
Kan rådmannen avslå å svare på mine spørsmål som jeg stiller per e-post
utenom kommunestyremøtene? Har jeg ikke samme rett som en vanlig borger å
stille spørsmål til rådmannen og etatssjefer, og forvente svar? Og er det slik at
alle henvendelser må gå gjennom rådmannen?
SVAR: Som kommunestyrerepresentant har du selvsagt den samme rett som
alle andre borgere til å rette henvendelser til og stille spørsmål til hvem du
ønsker i kommuneadministrasjonen. Rådmannen kan ikke forby deg å gjøre
dette, men kan selvsagt anbefale at du i stedet stiller spørsmål av generell
interesse i møte i kommunestyret, slik du har rett til etter kommuneloven § 34
nr. 2, slik at alle folkevalgte kan få del i dette.
På den andre siden har ikke rådmannen noen alminnelig plikt til å gi svar på alle
spørsmål som hun mottar fra borgerne. Den eneste regelen vi har i lovverket om
dette er bestemmelsen i forvaltningsloven § 11, der det er fastsatt at
«Uavhengig av om sak pågår, plikter forvaltningsorganet innen sitt sakområde å
gi veiledning som nevnt i annet ledd til en person som spør om sine rettigheter
og plikter i et konkret forhold som har aktuell interesse for ham.»
I dette ligger at du bare har krav om svar på det du spør om, hvis du har en
aktuell personlig interesse i å få avklart dine rettigheter eller plikter i en konkret
sammenheng.
Men rådmannen, eller noen på hennes vegne, må ta stilling til om du skal få svar
på det du spør om, og besvare henvendelsen din, eventuelt med beskjed om at
dette vil eller kan administrasjonen ikke uttale seg om. Hvem du i første omgang
velger å sende spørsmålet til, er din sak. Men hvem som skal besvare en slik
henvendelse, er det rådmannen som avgjør.
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Ordfører kan «stjele saken» fra innbyggerinitiativet
Kommunal Rapport 25.02 2019

Hvilke muligheter har en ordfører til å komme et innbyggerinitiativ i forkjøpet?
SPØRSMÅL: Det samles underskrifter til et innbyggerinitiativ etter kommunelovens paragraf
39 a, med frist for tilslutning etter kommunestyrevalget. Kan ordfører, på bakgrunn av at
saken blir kjent, fremme den for kommunestyret før forslagsstiller til innbyggerinitiativ leverer
underskriftene, også når det er klart at forslagsstiller ønsker å la saken fortsette over et visst
tidsrom, til etter valget 2019, nettopp for å holde saken varm gjennom valgkampen?
SVAR: Det er ingen hindring for at ordfører kan sette en sak på dagsordenen i
kommunestyret, og på den måte så å si «stjele saken» fra innbyggerinitiativet.
I kommuneloven § 32 nr. 2 er det fastsatt at lederen for et folkevalgt organ setter opp
saklisten til det enkelte møte. Og når saken først har blitt behandlet der, kan det ikke reises
innbyggerforslag om samme spørsmål i løpet av denne valgperioden. Se kommuneloven §39
a nr. 3, bokstav b.
Men hvis ordfører har ført en slik sak på saklisten til et møte, kan kommunestyret vedta at
behandlingen skal utsettes f.eks. fordi man vil avvente et varslet innbyggerforslag.
Etter valget er det fritt fram for innbyggerinitiativ om samme sak så lenge ikke det nye
kommunestyret har hatt den til behandling. Avgjørende er her når forslaget «fremmes» –
altså leveres inn; før eller etter det nye kommunestyret er valgt og har konstituert seg.
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Partigrupper er ikke kommunale organer
Kommunal Rapport 25.03.2019

Saksbehandling i partiene er et internt anliggende for partiet selv, skriver professor Jan
Fridthjof Bernt.
Kommunelovens bestemmelser om møter gjelder ikke for partigruppenes møter.
SPØRSMÅL: I en kommune gis det tilskudd til partigruppene i kommunestyret etter satser
fastsatt av kommunestyret. Et av partiene har bestemt at dette tilskuddet i sin helhet skal gis
som godtgjøring til gruppelederen. Dette skjedde helt formløst i et gruppemøte, uten
forutgående innkalling eller sakliste. Det ble ikke skrevet noe referat eller møtebok fra møtet.
Et medlem fra et annet parti ber om at kontrollutvalget vurderer om dette er tilstrekkelig
grunnlag for at kommunen kan foreta utbetaling av denne godtgjøringen til gruppeledere, idet
hun etterlyste dokumentasjon av vedtaket i partigruppen i form av protokoll fra møtet. Kan
eller må kommunen stille krav om dette?
SVAR: Partigruppene er ikke kommunale organer, og bestemmelsene i kommuneloven om
møter i folkevalgte organer gjelder ikke her. Spørsmålet om hvilke krav man kan stille til
saksbehandlingen i en sak som dette, blir dermed et internt anliggende for partiet. For
kommunen er spørsmålet bare hvem som har myndighet til å treffe beslutninger av denne
typen og hva slags dokumentasjon som må kreves for det som er vedtatt.
Utgangspunktet må her være at hvis ikke annet er fastsatt, enten i kommunens reglement
eller i partiets vedtekter, må partigruppen selv treffe vedtak om bruk av den støtten den
mottar fra kommunen. Det er ikke noen særlige formkrav til hvordan slikt vedtak skal treffe.
Er det uenighet om det foreligger et gyldig vedtak, eller om innholdet av dette, må dette
avklares i nytt gruppemøte.
For kommunen er spørsmålet hva som kreves av dokumentasjon for hva som er vedtatt. Jeg
vil mene at det her er tilstrekkelig med et brev fra den som har myndighet til å opptre på
gruppens vegne. Det er i utgangspunktet gruppeleder, men hvis saken gjelder ham spesielt,
bør det også kreves medunderskrift fra gruppesekretær eller nestleder, eller om slik ikke er
utpekt, et annet medlem.
Noen krav ut over dette til hvordan vedtak er truffet og dokumentert tror jeg ikke kommunen
kan stille.
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Var det lov å nekte folkevalgt innsyn i konsulentrapport?
Kommunal Rapport 18.03 2019

Et kommunestyremedlem ba om innsyn i en konsulentrapport, men fikk avslag selv om
kommunestyret skulle få den utdelt i et senere møte. Er det lov?
Det bakenforliggende hensyn for å holde konsulentrapporten tilbake var etter alt å dømme et
ønske om at administrasjonen skulle ha mulighet for å legge sin egen saksfremstilling og
sine egne vurderinger inn i saken før debatten tok til. Men dette er ikke et hensyn som kan
brukes til å unndra denne rapporten fra innsyn, mener professor Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: En kommune har innhentet en konsulentrapport om drift og organisering
sykehjem og hjembaserte tjenester i kommunen. Rapporten inneholder eksterne og faglige
vurderinger av dagens sykehjem- og hjemmebaserte tjenester, og innspill om hvordan
kommunen kan organisere og jobbe med særlig eldreomsorgen og andre deler av
helsesektoren framover.
Rapporten skal behandles i kommunestyremøte, men ble ikke journalført da kommunen fikk
den, eller sendt ut sammen med sakspapirene til møtet. Et medlem av kommunestyret ber
om innsyn i rapporten før møtet, men dette blir avslått, idet vises til at den i vil bli delt ut til
kommunestyrets medlemmer i forkant av møtet.
Som begrunnelse for avslaget fremholder kommuneadvokaten blant annet:
«Rapporten inneholder eksterne og faglige vurderinger av dagens sykehjem- og
hjemmebaserte tjenester i kommunen. Den inneholder videre innspill på hvordan vi kan
organisere og jobbe med særlig eldreomsorgen og andre deler av helsesektoren framover.
Rapporten er et internt dokument for administrasjonen og bestilt av rådmannen.» Og føyer
kommuneadvokaten til: «Siden rapporten er bestilt av rådmannen, er det naturlig at
administrasjonen behandler saken internt først.»
Er det lovlig?
SVAR: I offentleglova § 15 andre avsnitt har vi en bestemmelse om adgang til å nekte innsyn
i «dokument som inneheld råd om og vurderingar av korleis eit organ bør stille seg i ei sak,
og som organet har innhenta til bruk for den interne saksførebuinga si.» Denne
bestemmelsen gir imidlertid ikke rett til å nekte innsyn i et dokument i sin helhet, bare i «delar
… som inneheld råd om og vurderingar av korleis eit organ bør stille seg i ei sak», og bare
«når det er påkravd av omsyn til ei forsvarleg ivaretaking av det offentlege sine interesser i
saka».
Det betyr at denne bestemmelsen bare tillater sladding av de delene av dokumentet som
karakter av råd til kommunen om hva den bør gjøre, ikke f.eks. beskrivelser av faktiske
forhold eller prognoser om fremtidig behov.
«Faglige vurderinger av dagens sykehjem- og hjemmebaserte tjenester i kommunen» er klart
nok utsagn om faktiske forhold, og kan derfor ikke unntas fra innsyn etter denne
bestemmelsen. Jeg vil også tro at det samme gjelder «innspill på hvordan vi kan organisere
og jobbe med særlig eldreomsorgen og andre deler av helsesektoren framover». Dette
fremtrer som beskrivelse av mulige handlingsalternativer - hva man kan gjøre - og er da ikke
«råd om og vurderingar av korleis eit organ bør stille seg». Det er jo i siste hånd et politisk
eller forvaltningsmessig spørsmål, der avgjørelsen vil måtte bygge også på en rekke
vurderinger og hensyn – både politisk, administrativ og økonomisk prioritering - som det ikke
er konsulentfirmaets oppgave å gi råd om. Synspunktene i utredningen er bare premisser for
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de vurderingene kommunen skal foreta; faglige vurderinger som i neste omgang må prøves
mot andre typer hensyn som det ikke er konsulentfirmaets oppgave å mene noe om.
På denne bakgrunn vil jeg tro at denne rapporten ikke inneholder opplysninger som er av en
slik karakter at de unntas fra offentlig innsyn etter bestemmelsen i offl. § 15.
I alle fall er det etter min mening rimelig klart at ikke noe av det som står her, «er påkravd» å
hemmeligholde «av omsyn til ei forsvarleg ivaretaking av det offentlege sine interesser i
saka». Dette ser vi også av at dokumentet blir frigitt i sin helhet når det legges fram i åpent
kommunestyremøte.
Og selv om det skulle stå noe her som kan sladdes, er det vanskelig å tro at hele
dokumentet kan unntas fra innsyn etter bestemmelsen i offl. § 12, fordi «dei unnatekne
opplysningane utgjer den vesentlegaste delen av dokumentet», eller det som da gjenstår «vil
gi eit klart misvisande inntrykk av innhaldet». Det vil i så fall være en ganske sterk
karakteristikk av konsulentfirmaets arbeid med saken.
Av samme grunn er også helt klart at det ikke ville være adgang til fastsette utsatt innsyn
etter offl. § 5 fram til kommunestyremøtet. Vilkårene for dette er svært strenge; det kan bare
gjøres «såframt det er grunn til å tru at dei dokumenta som ligg føre, gir eit direkte
misvisande bilete av saka, og … innsyn derfor kan skade klare samfunnsmessige eller
private interesser». Det er ingenting som tyder på at denne konsulentrapporten hadde slike
mangler. Det bakenforliggende hensyn for å holde den tilbake var etter alt å dømme et ønske
om at administrasjonen skulle ha mulighet for å legge sin egen saksfremstilling og sine egne
vurderinger inn i saken før debatten tok til. Men dette er ikke et hensyn som kan brukes til å
unndra denne rapporten fra innsyn.
Rapporten skulle vært journalført da kommunen mottok den, se offl. § 10som viser til
«reglane i arkivlova» om dette, det vil i praksis si arkivforskrifta § 9 om plikt til å registrere
alle inngående og utgående saksdokumenter. Brudd på journalføringsplikten er straffbart,
se arkivlova § 22.
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Kan kommunen selge skole med forbehold?
Kommunal Rapport 8.4 2019 10:35

Departementet skal høre på kommunens synspunkter før en avgjørelse om
skolegodkjenning tas, påpeker Jan Fridthjof Bernt.
SPØRSMÅL: Kan en kommune vedta at nedlagte skolebygg som selges, ikke skal
kunne brukes til privatskole?
Svar: Jeg er ikke kjent med at dette er reist som en juridisk problemstilling tidligere,
og svaret på spørsmålet om kommunen kan bruke sin eierinteresse på denne måten,
er vel ikke helt opplagt. Utgangspunktet er etter friskolelova § 2–1er imidlertid at når
departementet skal ta stilling til om det vil godkjenne etableringen av en privatskole,
slik at denne får krav på statstilskudd, skal det nekte slik godkjenning dersom
«etableringa vil medføre negative konsekvensar for det offentlege skoletilbodet, eller
andre særlege grunnar tilseier at skolen ikkje bør godkjennast.» Kommunen skal bli
hørt før slik godkjenning gis, og kan påklage vedtaket. Kommunens vurdering av hva
en slik etablering kan bety for det lokale offentlige skoletilbudet er svært viktig, og
jeg vil ut fra dette mene at kommunen må kunne gjøre et slikt vedtak for å ivareta
egen skolestruktur.
SPØRSMÅL: Er det noe juridisk hinder for at en kommune innfører fritt skolevalg i
grunnskolen som prinsipp?
Svar: – I opplæringslova § 8 fastslås som alminnelig regel at grunnskoleelevene har
«rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei
soknar til». Etter søknad kan en elev tas inn på en annen skole enn den hun hører til,
men dette må da ikke gå ut over andre elever som bor skolekretsen og ønsker å gå
på denne skolen.
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Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune

Møtedato
16.05.2019

Saksbehandler Eva J. Bekkavik
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/95 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem uten forslag til vedtak.
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