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Godkjenning av møteprotokoll
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune
Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/3 - 2
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.
Saksutredning
Godkjenning av møteprotokoll.
Protokollen er tidligere distribuert til utvalget.

Møtedato
06.02.2019

Saknr
01/19

Orientering om nettilgang og kapasitet i kommunen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
06.02.2019

Saknr
02/19

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/156 - 34
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
I kontrollutvalgets møte den 7.11.18 hadde kontrollutvalget en orientering om nettilgangen i
Venn (jfr. sak 32/18). Som en forlengelse av dette ønsker utvalget mer informasjon om
nettilgangen og kapasitet på nettet i kommunen (jfr. sak 48/18).
Rådmannen orienterer derfor kontrollutvalget om dette i dagens møte.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Orientering om diagnostisering av psykisk utviklingshemmede i
kommunen
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
06.02.2019

Saknr
03/19

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
15/156 - 35
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Saksutredning
I kontrollutvalgets møte den 7.11.18 fikk kontrollutvalget presentert en referatsak om Tolgasaken. I sommer kom det frem at Tolga kommune feilaktig hadde diagnostisert to innbyggere
som psykisk utviklingshemmet. Kontrollutvalget i Skaun ønsket å vite hvordan
diagnostisering av psykisk utviklingshemmede foregår i egen kommune (jf. kontrollutvalgets
sak 34/18).
Rådmannen orienterer kontrollutvalget om dette.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

Orientering om obligatorisk ferdighetsprøve i svømming
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato

Saksnr

Helene Hvidsten
FE - 033
15/156-33

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.
Vedlegg
Obligatorisk ferdighetsprøve i svømming
Saksutredning
I kontrollutvalgets møte den 7.11.18 i sak 37/18 vedtok utvalget at de ønsker en skriftlig
orientering om status på obligatorisk ferdighetsprøve i svømming for elever på 1.-4. trinn i
kommunen.
Fra skoleåret 2017/18 er det blitt obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming
for elever på 1.- 4. trinn.1 2 Øvelsene i prøven tar utgangspunkt i kompetansemålene i
læreplanen for kroppsøving og skal gjennomføres som en del av opplæringen. Formålet med
ferdighetsprøven er å styrke opplæringen, så elevene blir svømmedyktige innen 4. trinn.
Prøven består av syv øvelser med gradvis økning i vanskelighetsgrad. Elevene regnes som
svømmedyktige når de kan svømme 100 meter på magen, hvile tre minutt og så svømme
100 m på ryggen.
Vedlagt ligger en skriftlig orientering om status ferdighetsprøve i svømming for elever på
gjeldende årstrinn i Skaun kommune.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta redegjørelsen til orientering.

1

forskrift til opplæringslova og friskolelova § 2-4 tredje ledd
Svømme- og livredningsopplæring (2018) Tilgjengelig fra: https://www.udir.no/laring-ogtrivsel/lareplanverket/veiledning-til-lp/svomme-og-livredningsopplaring/forste-til-fjerde-arstrinn/ferdighetsprove-isvomming/ (Hentet: 10.1.2018)
2

Arkivsaksnr.:18/3199
SAKEN GJELDER:
ORIENTERINGSSAK STATUS OBLIGATORISK FERDIGHETSPRØVE I
SVØMMING 1. - 4. TRINN SKAUN KOMMUNE
RÅDMANNENS INNSTILLING:
Saken tas til orientering

SAKSDOKUMENTER:
SAKSFRAMLEGG:
I Kontrollutvalgets møte 5.11.12 sak 37/18 ble det bedt om en orientering om status for den
obligatoriske ferdighetsprøven i svømming 1. – 4. klasse i kommunen.
Fra skoleåret 2017/18 ble det obligatorisk å gjennomføre en ferdighetsprøve i svømming for elever
på 1.- 4. årstrinn. Formålet med ferdighetsprøven er å styrke svømmeopplæringen slik at elevene
blir svømmedyktige innen 4. trinn. Ferdighetsprøven består av syv øvelser som skal gjennomføres
som en del av opplæringen. Prøven er en konkretisering av to kompetansemål som gjelder
vanntilvenning og svømmedyktighet i læreplanen for kroppsøving etter 4. årstrinn. Det er derfor
ikke hensikten at øvelsene skal gjennomføres samlet på slutten av 4. årstrinn. Ferdighetsprøven
kan brukes som en del av et pedagogisk opplegg i opplæringen for å sikre progresjon og tilpasset
opplæring. Sammen med kompetansemålene skal øvelsene være en del av underveisvurderingen.
Øvelsene kan være utgangspunkt for å gi elevene læringsfremmende tilbakemeldinger og for å
involvere elevene i vurdering av egen utvikling. Ved å kartlegge og vurdere elevenes utbytte av
svømmeopplæringen, kan lærer finne de elevene som har behov for ekstra hjelp og støtte.
Ferdighetsprøven ble gjennomført ved alle barneskolene skoleåret 2017/18. Det er svært store
variasjoner på tilbakemeldingene fra de ulike skolene på prosentandel av elevene som har greid å
gjennomføre øvelsene prøven legger opp til. Det er vanskelig å konkludere på status for
ferdighetsprøvene da er kun ett årskull som har gått ut av fjerde klasse etter at det ble obligatorisk
å gjennomføre prøvene, samtidig gir skolene tilbakemelding om at omfanget av svømmeopplæring
i basseng ved skolene i Skaun er utfordrende i forhold til de krav som stilles i ferdighetsprøven.
Tilgang til svømmehall og skyssutgifter gjør det krevende å utvide svømmetilbudet for elevene.
Etter inneværende skoleårs evaluering av status for ferdighetsprøvene vil det bli vurdert om all
svømmeundervisning på barnetrinnet bør flyttes ned til småtrinnet, slik at flere elever får mulighet
til å nå kompetansemålene knyttet til svømmedyktighet.
ØKONOMISK VURDERING:

Orientering om gjennomført tilsyn - Fylkesmannen i Trøndelag
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
06.02.2019

Saknr
05/19

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &58
Arkivsaknr
16/169 - 8
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar rapport etter forvaltningskontroll til orientering.
Vedlegg
Varsel om tilsyn
Forvaltningkontroll landbruk Skaun kommune 2018
Saksutredning
Fylkesmannen i Trøndelag gjennomførte en forvaltningskontroll (et tilsyn) i Skaun kommune
den 24.10.2018. Den vedlagte rapporten viser de avvik og merknader som ble avdekket ved
tilsynet. I Skaun ble det konstatert 17 avvik og 5 merknader.
Rapporten fra forvaltningskontrollen legges frem for kontrollutvalget til orientering.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta rapport etter forvaltningskontroll til orientering.

Rapport etter forvaltningskontroll
Kontrollert kommune:

Skaun kommune

Dato rapport :

07.12.2018

Kontroll avholdt dato:

24.10.2018

Gjennomført av:

Arne Rannem (kontroll-leder)
Kjersti Alne Solberg
Gaute Arnekleiv
Anders Mona
Eva Dybwad Alstad

Til stede fra kommunen:

Jan Yngvar Kiel
Frøydis Aarnseth Aalbu
Sigrid Skauge Tiller
Edvin Eriksen

Kontrollerte ordninger:

-Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
for årene 2016 og 2017
-Skogfond for årene 2016 og 2017
-Regionale miljøtilskudd (RMP) for årene 2016 og 2017
-AR5 for 2017

Sammendrag
Rapporten er skrevet med bakgrunn i Fylkesmannen sin foreløpige rapport datert
09.11.2018 og Skaun kommune sin tilbakemelding datert 28.11.2018. Rapporten
beskriver de funn (avvik og merknader) som ble avdekket. I Skaun kommune ble det
konstatert 17 avvik og 5 merknader.
Generelt om kommunen
Landbruksforvaltningen i Skaun kommune er lagt til Teknisk kontor. På
kontrolltidspunktet var det 2 ansatte.
Tabellen under viser hvor mye midler og hvor mange enkeltvedtak som ble fattet i
Skaun kommune i 2017, på de tilskuddsordningene kommunen hadde fått delegert
myndighet fra staten:

1

Tilskuddsordning
Regionale miljøtilskudd (RMP)
Skogfond*
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
Produksjonstilskudd og avløsertilskudd
Tilskudd til avløsing ved sykdom og fødsel
mv
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Tilskudd til drenering
SUM

Antall enkeltvedtak

Beløp - kr

63
49
49
125

1.519.719,349.480,235.000,18.191.737,-

5

78.382,-

3
11
305

200.250,330.740,20.905.308,-

*Skogfond til NMSK skogkulturtiltak. I tillegg kommer skogfond godkjent av kommunene til alle andre
formål.

Hjemmel for kontrollen
Hjemmel for kontroll er Reglement for økonomistyring i staten § 15:
«Overordnede virksomheter skal ivareta kontroll med at underliggende virksomheter
og enheter utenom statsforvaltningen som utøver forvaltningsmyndighet, utfører sine
oppgaver på forsvarlig måte og i henhold til § 14».
§ 14 inneholder bestemmelser for internkontroll.
Kontrolloppgavene er delegert til Fylkesmannen i Virksomhets- og
økonomiinstruksen nr 5.1.10.
Fylkesmannen skal kontrollere om kommunen har etablert systemer og rutiner som
sikrer at ordningen forvaltes i samsvar med gjeldende landbrukspolitikk, og i samsvar
med gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer.
Grunnlag for kontrollen
Fylkesmennene er gjennom Statens virksomhets- og økonomiinstruks og vårt
tildelingsbrev bedt om å vektlegge kontroll for å sikre kvalitetsmessig god
tilskuddsforvaltning. Utvelgelsen av kontrollobjekter er risikobasert. Samtidig står det i
tildelingsbrevet at vi bør ha forvaltningskontroll i 20 % av kommunene hvert år og at
vi skal ha 100 % oppfølging av avvik.
Målet med kontrollen er å ivareta at midlene over jordbruksavtalen brukes til det
formålet de er tiltenkt. Kontrollen skal også ivareta rettsikkerheten til søker.

Gjennomføring av kontrollen
Varsel om kontroll ble gitt i e-post av 28.08.2018 og kontrollen ble gjennomført
24.10.2018.
Følgende dokumenter var gjennomgått av Fylkesmannen før kontrollen:
• Utvalgte rapporter fra ØKS og WebSKAS
• Papirsøknader RMP
• Risikovurdering kontroll RMP
• Kontrollskjema foretakskontroll RMP
• Status for AR5 og jordregister
Kommunene hadde i forkant av kontrolldagen fått tilsendt et egenvurderingsskjema
som ble besvart og returnert til Fylkesmannen før stedlig kontroll.
Kontrollen startet med et åpningsmøte hvor hjemmel, informasjon om kommunen,
agenda for dagen og andre praktiske forhold ble gjennomgått. Deltakerne fra
Fylkesmannen hadde en forvaltningsdialog med saksbehandlerne på de ulike
ordningene og gikk også gjennom dokumentasjon på stedet. På slutten av dagen ble
det gjennomført et sluttmøte hvor funn ble gjennomgått muntlig. En foreløpig rapport
ble ettersendt kommunen per e-post 09.11.2018. Tilbakemeldingsfrist på foreløpig
rapport ble etter avtale med kommunen satt til 27.11.2018.
Resultat fra kontrollen
Følgende tema ble tatt opp uten at det ble registrert funn:
•

Det ble ikke registrert avvik eller merknader gjennom kontrollen for AR5.

Tabell på neste side gir en oversikt over de avvik og merknader som ble avdekket
under kontrollen:
Avvik er mangel på oppfyllelse av krav til forvaltningen av ordningen som er fastsatt i
eller i henhold til
• reglement for økonomistyring i staten
• styrende dokumenter
• regelverket og/eller retningslinjer for ordningen
Merknad er forhold som ikke strider med krav, men der fylkesmannen finner grunn til
å peke på behov for forbedringer

Avvik og merknader som ble avdekket under kontrollen:
Generelt
Avvik 1

Mangelfull delegasjon
Kommunen har ikke delegert belastningsfullmakt for
budsjettdisponering, gitt fra Fylkesmannen, for
tilskuddsordningene:
-«Spesielle miljøtiltak i jordbruket»
-«Nærings og miljøtiltak i skogbruket»
-«Tilskudd til drenering»
-«Tilskot til avløysing ved sjukdom og fødsel mv»
-«Tilskot til planting på nye areal som klimatiltak»
-«Tilskot til tettare planting og gjødsling som klimatiltak»

Avvik fra

Reglement for økonomistyring i staten
Bestemmelser om økonomistyring i staten
Fra og med 2019
Delegasjon av belastningsfullmakt for budsjettdisponering
skal inngå i kommunens delegasjonsreglement.

Frist for å lukke avvik
Kommentar

Avvik 2

Kommunen behandler mangelfulle søknader
• 2 søknader manglet underskrift
• 4 søknader manglet dato
• 3 søknader manglet fullmakt, søknadene er
underskrevet av personer som ikke er berettiget å
søke.
• 2 søknader manglet dokumentasjon på kostnader
knyttet til plantekjøp og plantearbeid.

Avvik fra

Økonomireglementet – Bestemmelser om økonomistyring i
staten.
Omgående
Kommunen må sikre seg at søknader er fullstendige.

Frist for å lukke avvik
Kommentar

Avvik 3

Habilitet
Saksbehandler i kommunen har som privatperson stilt krav
om refundering av kommunale rentemidler fra skogfond,
etter et utlegg i forbindelse med en skoleskogdag. Samme
saksbehandler har innvilget refusjonskravet.

Avvik fra

Forvaltningslovens kap 2 § 6-11

Frist for å lukke avvik
Kommentar

Omgående

Merknad 1

For lite skriftlig saksbehandling
Kommunen gjennomfører en del saksbehandling ved
direktekontakt med søker uten skriftlig dokumentasjon. Ved
muntlig saksbehandling er det fare for at søker ikke får
opplyst om sin klageadgang og ikke ivaretatt sine
rettigheter.

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)
Avvik 4

Manglende kartfesting
Kommunen har ikke gjennomførte rutiner for å kartfeste all
nyplanting og suppleringsplanting i WebSkas. Papirkart
foreligger delvis i bilagspermene.

Avvik fra

Landbruksdirektoratets retningslinjer for tilskudd til tettere
planting og suppleringsplanting.

Frist for å lukke avvik

Omgående

Kommentar

Retningslinjenes krav om kartfesting gjelder også ved
nyplanting.

Merknad 2

Mangelfulle retningslinjer NMSK
Kommunens overordna retningslinjer for NMSK i 2016 og i
2017 viser et behov for opprydding og tydeliggjøring. Vilkår
for tilskudd framgår ikke tydelig og det bør framgå hvordan
søknader som ikke oppfyller vilkårene vil bli behandlet.

Merknad 3

Dokumentasjon av tilskuddskontroller
Kommunen har i 2016 og 2017 registrert 10 %-kontrollen
på papir i bilagspermen. Landbruksdirektoratet opprettet i
2017 et system for registrering og dokumentasjon av
kontrollen i WebSkas som bør brukes. Fra og med 2018
skal system for registrering og dokumentasjon av kontrollen
i WebSkas brukes.

Merknad 4

Oppfølging av resultatkontroll
Når kommunene ved resultatkontroll avdekker brudd på
foryngelsesplikten er ikke disse feltene overført til systemet
for foryngelseskontroll i ØKS.

Skogfond
Avvik 5

Manglende kontroll av virkesomsetning og
skogfondsavsetning
Kommunen har ikke kontrollert og fulgt opp manglende
skogfondstrekk. Kommunen har heller ikke fulgt opp
manglende registrering av pålagte opplysninger ved en
virkesomsetning.
På en skogfondskonto er det i 2017 registrert en omsetning
på kr 277.000,- og 0 % i innbetalt skogfond. Det er heller
ikke registrert skogfond innbetalt i 2018.
På en skogfondskonto er det i 2016 innbetalt kr 2000,- i
skogfond uten at bruttoverdi og volum er oppgitt.

Avvik fra
Frist for å lukke avvik

Forskrift om skogfond oa § 6 og § 10 jfr. også § 9
Omgående

Kommentar

Avvik 6

Feil bruk av rentemidler
Kommunen har godkjent bruk av rentemidler fra skogfondet
til tiltak som det ikke er hjemmel for.
Dekking av forsikring av en krattknuser og en
landbruksforsikring.
Dekking av faktura til en person for krattknusing utført av
ekstern aktør.

Avvik fra
Frist for å lukke avvik
Kommentar

Forskrift om skogfond oa. § 14.2
Omgående

Avvik 7

Manglende vedtak om frigivelse av skogfond
Kommunen har i 2016 i et tilfelle frigitt skogfond uten at
kommunen har fattet et skriftlig enkeltvedtak som synliggjør
vurderingene som skal legges til grunn i slike saker.

Avvik fra
Frist for å lukke avvik
Kommentar

Forskrift om skogfond o.a § 13
Omgående

Regionale miljøtilskudd (RMP)
Avvik 8

Manglende risikovurdering
Kommunen har ingen risikovurdering og følgelig heller
ingen dokumentasjon på risikovurdering ved uttak av
foretak til 5 % kontroll.

Avvik fra

Rundskriv 2017-25 kap 5.4.2
Det skal gjennomføres risikobasert kontroll av
opplysningene i søknaden. Kommunen skal kunne
dokumentere de vurderinger og prioriteringer som ligger til
grunn for utvalget av søkere til kontroll.

Frist for å lukke avvik
Kommentar

Omgående

Avvik 9

Manglende varsel om stedlig kontroll
Før gjennomføring av stedlig kontroll sender kommunen
ikke ut varsel om kontroll slik forvaltningsloven krever.

Avvik fra

Forvaltningsloven § 15
Fremgangsmåte ved gransking.
Rundskriv 2017-25:
Hovedregelen er at kontroll skal varsles. I varselet skal det
fremgå formål, rettsregel, informasjon om hva som skal
kontrolleres, dokumentasjon som foretaket skal legge frem,
informasjon om søkers plikter og rettigheter, tidspunkt for
kontrollen og klagerett.

Frist for å lukke avvik
Kommentar

Omgående

Avvik 10

Mangelfull kontroll av gjødslingsplanene
Dersom det avdekkes at gjødslingsplan mangler, eller at
den er mangelfull, så gir kommunen foretaket beskjed om
at dette må rettes opp. Det foretas ingen avkorting i
miljøtilskuddet på grunn av manglende eller mangelfull
gjødslingsplan.
Kommunen innvilger 5-årige gjødslingsplaner uten at
foretaket har søkt om dette.
Kommunen mener at ensidig kornproduksjon er å regne
som enkel driftsform og godtar 5-årige planer uten at det er
søkt om det. Størrelse på kornarealet tillegges lite vekt i
vurderinga.

Avvik fra

Rundskriv 2017-25 kap 5.5.1 og kap 5.5.2
Dersom gjødslingsplan mangler skal miljøtilskuddet
avkortes med 100 %, dersom gjødslingsplanen er
mangelfull skal miljøtilskuddet avkortes med inntil 50 %.
Forskrift om gjødslingsplanlegging, § 3:
«Det skal utarbeides gjødslingsplan før hver vekstsesong.
Foretak som disponerer husdyrgjødsel fra mer enn 5
gjødseldyrenheter skal ha en årlig gjødslingsplan. For
foretak som har en enkel driftsform, liten variasjon i
arealbruken eller ekstensiv driftsform, slik at
gjødslingsbehovet varierer svært lite for de enkelte skiftene
fra år til år, kan gjødslingsplanen vare i inntil 5 år når dette
godkjennes av kommunen.»

Frist for å lukke avvik
Kommentar

Omgående

Avvik 11

Manglende vurdering av avkorting ved regelverksbrudd
I 2016 gjennomførte kommunen avkorting i
produksjonstilskudd hos ett foretak på grunn av
regelverksbrudd (sak fra Mattilsynet). Det ble ikke vurdert å
foreta avkorting i miljøtilskuddet på samme foretak
(beitetilskudd)
Kommunen opplyser at de ved behandling av søknadene
om miljøtilskudd helst ikke bruker regelen om avkorting ved
feilopplysning og regelen om avkorting ved
regelverksbrudd.

Avvik fra

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket,
Sør-Trøndelag, § 14; «Dersom foretaket uaktsomt eller
forsettlig driver eller har drevet sin virksomhet i strid med
annet regelverk for jordbruksdrift kan hele eller deler av det
samlede tilskuddet som tilfaller foretaket avkortes».
Rundskriv 2017-25
Kap 5.5, andre ledd: «Det klare utgangspunktet er at
tilskuddet skal avkortes dersom de øvrige vilkårene for å
avkorte er oppfylt, men saksbehandler må alltid vurdere
hva som er rimelig og forholdsmessig i hvert enkelt tilfelle, jf
ordlyden «kan». Selv om bestemmelsen åpner for at det
etter en vurdering velges å ikke avkorte, skal avkorting
alltid vurderes.»

Frist for å lukke avvik
Kommentar

Omgående

Avvik 12

Manglende vurdering om avkorting ved feilopplysning i
søknaden
Kommunen opplyser at de ved behandling av søknadene
om miljøtilskudd helst ikke bruker regelen om avkorting ved
feilopplysning og regelen og avkorting ved regelverksbrudd.
I to søknader er det gitt feil opplysning i søknaden som
kunne medført feilutbetaling av tilskudd. Kommunen har i
saksbehandlinga korrigert til berettiga tilskudd. Kommunen
har i behandlingen av søknaden ikke vurdert om det
berettiga tilskuddet skal avkortes på grunn av
feilopplysning.

Avvik fra

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket,
Sør-Trøndelag, § 15, første ledd.
«Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil
opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlag
for en urettmessig utbetaling av tilskuddet for seg selv eller
andre, kan han hele eller deler av det samlede tilskuddet
som tilfaller foretaket avkortes.»
Rundskriv 2017-25
Kap 5.5, andre ledd: «Det klare utgangspunktet er at
tilskuddet skal avkortes dersom de øvrige vilkårene for å
avkorte er oppfylt, men saksbehandler må alltid vurdere
hva som er rimelig og forholdsmessig i hvert enkelt tilfelle, jf
ordlyden «kan». Selv om bestemmelsen åpner for at det
etter en vurdering velges å ikke avkorte, skal avkorting
alltid vurderes.»

Frist for å lukke avvik
Kommentar

Omgående

Avvik 13

Endring av søknad til søkers gunst
Kommunen har i en søknad flytta arealet (45 dekar) fra
feilsøkt areal «beite av arealer med spesielle verdier (bratt
areal)» til «beite av biologisk verdifullt arealer». Kommunen
har ikke dokumentasjon på at søkeren ønskte å søke på
denne ordninga og har heller ikke skjøtselsplan for arealet
slik reglene krever.

Avvik fra

Rundskriv 2017-25 kap 5.2.1
Dersom saksbehandler etter søknadsfristen blir
oppmerksom på at omsøkte verdiene skulle vært høyere,
eller at tiltak ikke har kommet med i søknaden, er
hovedregelen at saksbehandler ikke skal endre på det som
er omsøkt. Unntaket er for eksempel åpenbare feilføringer
eller når de regionale forskriftene med veiledningsmateriell
åpner for justeringer.

Frist for å lukke avvik

Omgående

Kommentar
Avvik 14

Kommunen overstyrer «erosjonsrisikokartet» i saker
om ingen/utsatt jordarbeiding
Storparten av kommunen er erosjonsrisikokartlagt. For
områdene som ikke har slik kartlegging skal kommunen
regne ut erosjonsrisikofaktoren når det søkes tilskudd som
krever dette.
Skaun kommune har for de arealene som er
erosjonsklassifisert også regna erosjonsrisikofaktor og lagt
denne til grunn for beregning av tilskudd. Denne utregninga
har medført høyere erosjonsrisiko enn det
erosjonsrisikokartene tilsier, og dermed betydelig høyere
tilskuddsutbetaling enn berettiga.

Avvik fra

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket,
Sør-Trøndelag, § 7, punkt 1) Ingen/ utsatt jordarbeiding.
«Klassifisering i henhold til veileder for prioritering av
arealer for tilskudd til endret jordarbeiding utarbeidet av
Jordforsk utgitt av Landbruksdepartementet eller
erosjonsrisikokart utarbeidet av Skog og landskap.»
Rundskriv 1/2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.
«Dersom det eksisterer erosjonsrisikokart for området vil
omsøkte arealer inntegnet på kart i det elektroniske
søknadssystemet bli fordelt mellom erosjonsrisikoklassen.
For andre områder skal kommunen fordele søkerens
arealoppgave mellom erosjonsrisikoklassene.»

Frist for å lukke avvik
Kommentar

Omgående
Erosjonsrisikokartene skal brukes der slike finnes.
Fylkesmannen ser at beskrivelsen i regelverket om dette
kunne vært skrevet klarere, men mener likevel at rundskriv
1/2017 er tydelig nok. Ingen andre kommuner i SørTrøndelag har tolka reglene slik Skaun har gjort.
Regelverket for 2018 sier at erosjonsrisikokartet skal
brukes for de arealene som dekkes av disse.

Avvik 15

Kommunen innvilger tilskudd uten at skjøtselsplan er
vedlagt
I alle saker (8) for «beite av biologiske verdifulle arealer»
og for ei sak for «slått av slåttemark» er skjøtselsplan ikke
vedlagt søknaden. Kommunen har ikke etterspurt
skjøtselsplan og vet ikke om søkerne har slike planer.

Avvik fra

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket,
Sør-Trøndelag, § 5 tilskudd til biologisk mangfold. For

ordninga «beite av biologiske verdifulle arealer» og
«skjøtsel av slåttemark» skal søker vedlegge skjøtselsplan
for de arealene som omsøkes.
Frist for å lukke avvik
Kommentar

Omgående

Avvik 16

Kommunen innvilger uberettiga setertilskudd
Det er for 2016 og 2017 innvilga tilskudd til seterdrift på et
fellesbeite.

Avvik fra

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket,
Sør-Trøndelag, § 6 punkt 1) «Seterdrift».
Tilskudd til seterdrift skal bidra til å ivareta viktige
kulturlandskapsverdier knytta til seterdrift og ta vare på
tradisjonen med setring i fjellområdene i fylket.

Frist for å lukke avvik
Kommentar

Omgående
Fellesbeitet har aldri vært seter og setringa foregår ikke i de
tradisjonelle seterområdene.

Avvik 17

Kommunen innvilger uberettiga tilskudd til skjøtsel av
slåttemark
Ett foretak har mottatt miljøtilskudd til skjøtsel av
slåttemark. Arealet som er innvilga tilskudd har ikke verdi A
eller B i Naturbase.

Avvik fra

Forskrift om tilskudd til regionale miljøtiltak i jordbruket,
Sør-Trøndelag, § 6 «Tilskudd til biologisk mangfold,
skjøtsel av utvalgte naturtyper og prioriterte naturtyper».
«I søknadssystemet skilles det mellom skjøtsel av
slåttemark og slåttemyr, som gjelder slått av arealer som
inngår som utvalgte naturtyper etter «Forskrift om utvalgte
naturtyper etter naturmangfoldloven», dvs. at de er
klassifisert som «svært viktig» (A-lokalitet) eller «viktig» (Blokalitet) av Miljødirektoratet, og slått av biologisk verdifulle
arealer, som også er gammel kulturmark, men som ikke er
A- eller B-lokaliteter.»

Frist for å lukke avvik
Kommentar

Omgående

Merknad 5

Kommunen bruker i svært liten grad merknads- og
kommentarfeltene i saksbehandlingssystemet eStil.

Avsluttende kommentar
Fylkesmannen ser alvorlig på det store omfanget av avvik og merknader som ble
avdekket gjennom forvaltningskontrollen den 24.10.2018 i Skaun kommune. Mange
avvik er gjennomgående og ikke enkelttilfeller. Utviklingen etter forrige
forvaltningskontroll i 2013 har ikke gått i positiv retning.
Det er Skaun kommune sitt ansvar å sette av tilstrekkelig ressurser slik at man får
gjennomført en tilfredsstillende forvaltning av tilskuddsordningene på
landbruksområdet.
Fylkesmannen i Trøndelag forventer at Skaun kommune tar tak i de utfordringene
kontrollen har avdekket, og øker fokuset på forbedringsarbeid innen
tilskuddsforvaltningen på jord- og skogområdet.

Plan for forvaltningsrevisjon 2019-2021
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
06.02.2019

Saknr
06/19

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 217, TI - &30
Arkivsaknr
16/70 - 12
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget slutter seg til plan for forvaltningsrevisjon 2019-2021, og legger planen fram
for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret vedtar plan for forvaltningsrevisjon 2019-2021, med følgende prioriterte
områder:
1. Barnevern
2. Institusjonsbaserte tjenester
3. Brann- sikkerhet og beredskap
Kommunestyret gir kontrollutvalget fullmakt til å foreta endringer eller omprioriteringer i
planen dersom utvalget finner det nødvendig som følge av endringer i risiko- eller
vesentlighetsbildet. Kontrollutvalget fordeler ressurser mellom forvaltningsrevisjon og
selskapskontroll innenfor ressursrammene avsatt til dette formålet.
Vedlegg
Plan for forvaltningsrevisjon Skaun 2019-2021
Saksutredning
I henhold til Forskrift om kontrollutvalg, § 10, skal kontrollutvalget utarbeide plan for
forvaltningsrevisjon, som skal vedtas endelig av kommunestyret. Planene skal utarbeides
minimum en gang i løpet av valgperioden, og senest i løpet av første året i perioden.
Forrige plan for forvaltningsrevisjon gikk ut ved utgangen av 2018.
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens virksomhet ut fra en vurdering
av risiko og vesentlighet. Sekretariatet har utarbeidet en risiko- og vesentlighetsanalyse som
grunnlag for forslag til prioriterte områder i denne planen.
Sekretariatet prioriterer følgende områder:
1. Barnevern
2. Institusjonsbaserte tjenester
3. Brann- sikkerhet og beredskap
Utdyping av disse områdene står i den vedlagte planen.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å vedta plan for forvaltningsrevisjon 2019-2021, men
oppfordrer kontrollutvalget og kommunestyret til selv å vurdere prioriteringene i planen og
eventuelt gjøre endringer.
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1

Om forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget er ansvarlig for å påse at:1
det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og
forutsetninger
Det som vil kunne være relevant å se på i en forvaltningsrevisjon er om:2
•

Forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med
kommunestyrets vedtak og forutsetninger

•

Forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt
på området

•

Regelverket etterleves

•

Forvaltnings styringsverktøy og verktøy er hensiktsmessige

•

Beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organene samsvarer med
offentlige utredningskrav

•

Resultatet i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyret eller fylkestingets
forutsetninger og/eller om resultatene for virksomhet er nådd

Forvaltningsrevisjon er derfor et viktig verktøy for kommunens øverste politiske organ for å
føre tilsyn og kontroll med kommunens totale forvaltning og de resultater som oppnås.
Utarbeidelse av plan for forvaltningsrevisjon
Kommunestyret er oppdragsgiver for forvaltningsrevisjonen. For å sikre at revisjonen som
utføres er i tråd med kommunestyrets ønsker og behov, skal det vedtas en egen plan for
forvaltningsrevisjon, hvor det er angitt prioriteringer for en gitt periode.3.
Denne planen er utarbeidet for perioden 2019-2021. Kontrollutvalget vil underveis i perioden
eventuelt vurdere om det må gjøres omprioriteringer, eller om planen må oppdateres.
Denne planen er en rullering av plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 basert på
dokumentet overordnet analyse fra oktober 2016, utarbeidet av Kontrollutvalgssekretariat
Midt-Norge IKS. Kontrollutvalget vedtok i sitt møte 5.12.18 under sak 45/18 hvilke områder
de ønsket å ta med i ny plan for forvaltningsrevisjon.
Gjennomføring av forvaltningsrevisjonene
Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge SA. De vil stå for den praktiske utføringen av
forvaltningsrevisjonsprosjektene. Prosjektene utføres i tråd med kommuneloven § 78,
forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner og RSK 001 Standard for
forvaltningsrevisjon vedtatt av Norges Kommunerevisorforbund.
Med bakgrunn i planen skjer konkretisering av prosjektene i kontrollutvalgsmøte før
bestilling. Dersom kontrollutvalget finner det nødvendig, kan de fravike planen, etter
godkjenning i kommunestyret.

1

kommuneloven § 77
forskrift om revisjon § 7 første ledd
3 kontrollutvalgsforskriften § 10
2

Oppfølging og rapportering
Revisor rapporterer til kontrollutvalget om resultater av gjennomført forvaltningsrevisjon.4
Videre er kontrollutvalget tillagt ansvar for å rapportere om sitt arbeid til kommunestyret.
Dette gjøres fortløpende etter gjennomførte revisjoner.

Prioriterte områder for forvaltningsrevisjon
Her angis prioriterte områder for forvaltningsrevisjon, med forslag til mulig innretning på
prosjektene.
Prosjektene er vurdert på bakgrunn av risiko- og vesentlighetsvurderingene i den
overordnede analysen. Det er prioritert totalt tre prosjekter.
Det er i prioriteringene også tatt hensyn til områder der det har vært gjennomført lite
forvaltningsrevisjon på tidligere år. Det er videre tatt hensyn til om forvaltningsrevisjon anses
å være et godt virkemiddel til å forbedre kvaliteten på området, og eventuelle signaler fra
politisk hold om hvor det er ønskelig med mer kunnskap.
Utdypingene av innretning må ses på som eksempler på muligheter, ikke et bindende forslag
til gjennomføring av prosjektene.

4

forskrift om revisjon § 8

3

Område
1 Barnevern
Fra 2018 har barnevernet i Skaun vært organisert i et interkommunalt samarbeid med
Melhus, hvor Melhus er vertskommune. Som følge av dette, må Skaun ha tillatelse fra
Melhus kommune om de skal kunne revidere saksbehandlingen i barnevernstjenesten. Det
som derfor vil kunne være relevant å se på for Skaun kommune er Melhus kommune sin
tjenesteleveranse til Skaun kommune. Skaun kan se på om leveransen samsvarer med
avtalen og om leveringen oppfyller lovkrav. Selv om administrasjonen ligger til Melhus, er
rådmannen i Skaun fortsatt pliktig å ha et påse-, og tilsynsansvar for barnevernet.
Barnevernet er av stor samfunnskritisk betydning for en sårbar gruppe. Dette fordrer at det
holdes kontinuerlig fokus på tjenesten. Nå har Skaun hatt et samarbeid med Melhus i ett
år, og planer og rutiner har fått litt tid til å sette seg. Å gjennomføre en forvaltningsrevisjon
kan derfor være hensiktsmessig i denne planperioden. Det er fylkesmannen som fører
tilsyn med den statlige delen av barnevernet, men en forvaltningsrevisjon kan legge
hovedvekten på andre forhold enn det fylkesmannen fører tilsyn med.
2 Institusjonsbaserte tjenester
Skaun kommune har i tidligere år hatt høye kostnader til institusjonsbaserte tjenester
sammenlignet med fylket, landet uten Oslo og den KOSTRA gruppen Skaun tilhører.
Samhandlingsreformen har også medført nye utfordringer for kommunene, og i 2017 fikk
kommunen ansvaret for pasienter i innenfor rus og psykiatri. Dette er også tjenester som
har store konsekvenser for den enkelte bruker. At kommunen tillegges denne oppgaven vil
kunne legge ytterligere press på tjenester som tilbys. I en forvaltningsrevisjon, kan det for
eksempel være aktuelt å se på om kommunen har en god og effektiv styring og drift av
institusjonsbaserte tjenestene, hvorvidt brukernes rettigheter ivaretas på en god måte,
brukermedvirkning og hvordan kommunen har taklet innføring av samhandlingsreformen
mm.
3 Brann- sikkerhet og beredskap
Skaun er tilsluttet et vertskommunesamarbeid for brann- og redningstjenesten, hvor Orkdal
er vertskommune. Skaun kommunen er likevel pliktig til å påse at de tjenester kommunen
innhenter er i henhold til de lov- og forskriftskrav som oppstilles. Kommunen skal sørge for
at drift av brannvesenet er forsvarlig og at brannvesenet ivaretar de forebyggende og
beredskapsmessige oppgaver på en effektiv og sikker måte. Kommunens internkontroll
skal sikre at kravene til brann- og redningsvesenets forebyggende og beredskapsmessige
oppgaver til enhver tid etter loven og forskriftene blir overholdt. Det ble i et varsel i 2016
gjengitt flere punktet som kan være kritikkverdige, flere av punktene sammenfaller med de
avvik som ble påpekt i 2013 av DSB. Kontrollutvalget fikk også en orientering om
vertskommunesamarbeidet innenfor brann- og redning i 2017, og utvalget fikk da en
gjennomgang av hvordan avvik er fulgt opp.

4

Plan for selskapskontroll 2019-2021
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato
06.02.2019

Saksnr
07/19

Helene Hvidsten
FE - 037, TI - &30
16/69-9

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget vedtar forslag til plan for selskapskontroll 2019-2021.
Saken legges fram for kommunestyret med følgende innstilling:
I.
Kommunestyret vedtar plan for selskapskontroll 2019-2021, med følgende prioriterte
prosjekter:
1. Kapto AS
2. Næringshagen i Orkdalsregionen AS
II.
Kommunestyret delegerer til kontrollutvalget å kunne foreta endringer i planperioden.
III.
Kontrollutvalget fordeler ressurser mellom forvaltningsrevisjon og selskapskontroll
innenfor ressursrammene avsatt til dette formålet.
Vedlegg
Plan for selskapskontroll Skaun 2019-2021
Saksutredning
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i
selskaper.1
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll.
Denne planen skal være basert på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra
risiko- og vesentlighetsvurderinger. Formålet med analysen er å identifisere behovet for
selskapskontroll innen de ulike sektorene og med de ulike selskapene.2
Kontrollutvalgssekretariatet har lagt opp til at plan for selskapskontroll rulleres to ganger i
valgperioden, slik at kommunestyret har større mulighet til å gi signaler og dermed påvirke
prioriteringene som gjøres.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Revisjonsressursene som er satt av til selskapskontroll og forvaltningsrevisjon må sees
samlet. Sekretariatet anbefaler derfor at det i vedtaket delegeres myndighet til
kontrollutvalget til å prioritere ressurser mellom disse to formålene.
Videre kan det bli aktuelt for Skaun å bli med på samarbeidsprosjekt hvis andre offentlige
eiere uttrykker ønske om selskapskontroll i selskaper der også Skaun er medeier.
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget legger frem saken for kommunestyret med
sekretariatets innstilling og den vedlagte planen for selskapskontroll for 2019-2021.

1
2

Kommuneloven § 77-5
kontrollutvalgsforskriften § 13
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1

1. Om selskapskontroll
Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i
selskaper.1
Kommunens interesser omfatter eierskap i selskapsformene; aksjeselskap (AS),
allmennaksjeselskap (ASA), interkommunale selskap (IKS), interkommunale samarbeid,
samvirkeforetak og andre selskaper med begrenset ansvar. Denne planen legger videre til
grunn at selskapskontrollen også skal omfatte alle selvstendige virksomheter der kommunen
har et eierskap eller interesser med tydelig karakter av eierskap som stiftelser og foreninger.

Plan for selskapskontroll
Kontrollutvalget skal minst én gang i valgperioden og senest innen utgangen av året etter at
kommunestyret er konstituert, utarbeide en plan for gjennomføring av selskapskontroll.
Planen skal baseres på en overordnet analyse av kommunens eierskap ut fra risiko- og
vesentlighetsvurderinger, med sikte på å identifisere behovet for selskapskontroll på de ulike
sektorer og med de ulike selskapene. Planen skal vedtas av kommunestyret som kan
delegere til kontrollutvalget å foreta endringer i planperioden.2
Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene
i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver
kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og
forutsetninger (eierskapskontroll). Selskapskontrollen kan også omfatte forvaltningsrevisjon.3
I likhet med plan for forvaltningsrevisjon er det kontrollutvalget som fremmer forslag om plan
til selskapskontroll, mens det er kommunestyret som vedtar planen.
Denne planen er en rullering av Skaun sin plan for selskapskontroll 2017-2018.

Bestilling og gjennomføring av selskapskontroll
Kommunens revisor er Revisjon Midt-Norge SA. Revisjonen vil gjennomføre
selskapskontrollene på bestilling fra kontrollutvalget. Utvalget bestiller selskapskontroll ut i fra
denne planen, og nærmere innretting av undersøkelsen gjøres i kontrollutvalgets
bestillingsmøte.

Innsyn og undersøkelser i selskaper4
Kommunens kontrollutvalg og revisor har rett til å kreve opplysninger fra selskapets daglige
leder, fra styret og den valgte revisor for selskapet som finnes påkrevd for deres kontroll i
interkommunale selskaper, interkommunale styrer og i aksjeselskap der kommunen alene
eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller interkommunale selskaper
direkte eller indirekte eier alle aksjene.5
I den utstrekning det finnes nødvendig, kan kontrollutvalget og kommunens revisor selv
foreta undersøkelser i selskapet.6
I henhold til loven kan kommunestyret fastsette regler om kontrollutvalgets og revisors
kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskapet og herunder fastsette hvilke
1

kommuneloven § 77 nr. 5
forskrift om kontrollutvalg i kommuner og fylkeskommuner § 13
3 forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner kap. 3. og forskrift om kontrollutvalg i kommuner og
fylkeskommuner § 14, sml. kommuneloven § 77 nr. 4.
4 kommuneloven § 80.
5 kommuneloven § 80 første ledd, jf. kommuneloven § 27.
2

6kommunelovens

§ 80 første ledd siste punktum.

dokumenter mv. som skal sendes kommunens kontrollutvalg og revisor.7 Denne
bestemmelsen kan imidlertid ikke brukes til å innskrenke den innsynsretten kontrollutvalg og
revisor har etter kommunelovens § 80 første ledd.
Den lovbestemte innsynsretten gjelder bare for selskap som er 100 % eid av kommuner og
fylkeskommuner i fellesskap. I selskaper med andre eiere, eller selskapsformer ikke omfattet
av denne formuleringen må retten til innsyn skaffes med andre hjemler.
Kontrollutvalget og kommunens revisor skal varsles og har rett til å være tilstede på
selskapets generalforsamling, samt møter i representantskap og tilsvarende organ.8

Ressurser og rapportering
Ressurser til gjennomføring av selskapskontroll må, dersom kommunen ikke ønsker å tilføre
nye ressurser til formålet, tas av samme ressurser som stilles til rådighet for
forvaltningsrevisjon. Det vil derfor være nødvendig å foreta en løpende prioritering mellom
disse to formålene før bestilling av prosjekter. Det kan være hensiktsmessig at myndighet til
å gjøre denne prioriteringen legges til kontrollutvalget.
Revisjonen rapporterer til kontrollutvalget om hvert enkelt gjennomført prosjekt.
Kontrollutvalget legger disse løpende fram for kommunestyret.
Siste gang det ble gjennomført selskapskontroll i Skaun kommune var i 2016. Da ble det
gjennomført en selskapskontroll av Hamos forvaltning IKS på oppdrag fra Agdenes, Frøya,
Hemne, Hitra, Meldal, Skaun og Snillfjord kommune. Rapporten fra selskapskontrollen ble
behandlet i kontrollutvalget den 1.6.16 under sak 20/16 og i kommunestyret 21.06.16 under
sak 32/16.

2. Eierskap og eierstyring i Skaun kommune
I Skaun kommune ble det i kommunestyrets sak 83/09 vedtatt en eierstrategi og prinsipper
og retningslinjer for forvaltning og oppfølging av Skaun kommunes eierinteresser i eksterne
selskaper i tillegg til en egen eierstrategi.
I eierstrategien legges det opp til at formannskapet skal fungere som eierskapsutvalg for
kommunen for å sikre en profesjonell forvaltning av eierskapet. Større saker og saker av
prinsipiell betydning skal legges fram for kommunestyret. Det skal etableres klare rutiner for
deltakelse i generalforsamlinger, vurderinger av styresammensetning og formål med
eierskap i det enkelte selskap. Formannskapet skal årlig fremme en sak til kommunestyret
med orientering om kommunens eierinteresser i de forskjellige selskaper.

3. Prioriterte prosjekter for selskapskontroll i planperioden
Tabellen gir en oversikt over prioriterte prosjekter i planperioden. Nærmere innretting på
prosjektene gjøres i dialog med revisjonen i møtet.

7
8

Prioritering Prosjekt
1
Kapto AS

Involverte kommuner
Skaun

2

Skaun, Orkdal, Meldal, Rindal,
Agdenes, Snillfjord

Næringshagen i Orkdalsregionen AS

kommuneloven § 80 andre ledd.
kommunelovens § 80 tredje ledd.

3

Utdyping av de enkelte prosjektene
Kapto AS
Selskapet er heleid av Skaun kommune, og representerer en moderat investering. Selskapet
utfører viktige tjenester for kommunen som attføringsbedrift. Formålet er å tilby
arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), varig tilrettelagt arbeid (VTA) og kommunale
tiltaksplasser (KT), samt tilby praksisplasser for elever fra videregående skoler i regionen.
Selskapet har en solid økonomi. Formålet er ikke økonomisk avkastning, og en stor del av
inntektene består av offentlige tilskudd.

Næringshagen i Orkdalsregionen AS
Næringshagen et innovasjons – og utviklingsselskap som arbeider for vekst og nyskaping i
næringslivet i Orkdalsregionen. Selskapet jobber for næringslivet i kommunene Skaun,
Rindal, Meldal, Orkdal, Snillfjord og Agdenes. De tilbyr tjenester som blant annet
markedsføring, kompetanseheving, rådgiving, strategiprosesser, rekruttering, utarbeiding av
klynger og lignende. I tillegg har selskapet en rådgivingstjenester for de som ønsker å starte
bedrift.
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Kontrollutvalgets årsmelding for 2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato

Saksnr

Helene Hvidsten
FE - 033, TI - &14
17/22-11

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger årsmeldingen fram for kommunestyret med følgende innstilling:
Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding for 2018 til orientering.
Vedlegg
Årsmelding Skaun kommune 2018
Saksutredning
I henhold til kommuneloven skal kontrollutvalget rapportere til kommunestyret på resultatene
av sitt arbeid.1 Kontrollutvalget rapporterer løpende om sitt arbeid ved å legge frem rapporter
fra forvaltningsrevisjoner, og andre forhold kommunestyret bør ta stilling til.
I tillegg er det vanlig praksis at kontrollutvalget oppsummerer sitt arbeid i en årsmelding.
Kontrollutvalgssekretariatet har utarbeidet utkast til årsmelding for 2018. Denne behandles
av kontrollutvalget og legges deretter frem for behandling i kommunestyret.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å behandle, og komme med innspill til årsmelding for
2018. Utvalget oppfordres også til foreta endringer der dette eventuelt er nødvendig.
Videre anbefaler sekretariatet at kontrollutvalget legger årsmeldingen frem for
kommunestyret til orientering.

1

kommuneloven § 77 pkt. 6

Kontrollutvalget i Skaun kommune

ÅRSMELDING 2018

Administrativt utkast til kontrollutvalgets møte den 6.2.2019

1 Mandat og sammensetning
1.1 Kontrollutvalgets formål
Kontrollutvalget er et lovpålagt organ og er kommunestyrets kontroll- og tilsynsorgan.1
Kontrollutvalget skal bidra til at kommunen ivaretar og gjennomfører sine oppgaver til det
beste for innbyggerne i kommunen.
Utvalget sitt arbeid skal gi tillitt mellom innbyggerne og kommunen. Kontrollutvalget skal
påse at kommunen leverer sine tjenester på en effektiv og målrettet måte i henhold til lov,
forskrift, statlige føringer og tråd i med kommunestyrets intensjoner og vedtak.

1.2 Kontrollutvalgets sammensetning
Kontrollutvalget i Skaun kommune består av 5 medlemmer, samt varamedlemmer.
Funksjonstiden følger valgperioden. Minst ett av utvalgets medlemmer skal velges blant
kommunestyrets medlemmer. Utelukket fra valg er ordfører, varaordfører, medlemmer og
varamedlemmer av formannskap, driftsutvalg og andre kommunale nemnder med
beslutningsmyndighet.
Kontrollutvalget bestod av følgende medlemmer og varamedlemmer i 2018:
Roy Michelsen (Frp)
Arne Morten Lundhaug
Johnsen (SV)
Georg Heggelund (Ap)
Oddrun Husby (Sp)
Ann-Sølvi Valås Myhr (H)

Leder
Nestleder

Jonvald Nikkinen (SP)
Hege Anita Harbakk (Ap)

1. Varamedlem
2. Varamedlem

Medlem
Medlem
Medlem

Erik Johansen (Ap)
Jan Stenkløv (H)
Tine Røstum (Ap)

3. Varamedlem
4. Varamedlem
5. Varamedlem

Minst ett medlem av kontrollutvalget skal være medlem av kommunestyret.2 Roy Michelsen
ivaretar dette.

1.3 Likestilling
Kontrollutvalget består av 3 menn og 2 kvinner. Lovkrav om likestilling mellom kjønnene ble
derfor ivaretatt gjennom hele 2018.3

1.4 Etiske retningslinjer
Kommuneloven skal legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy
etisk standard.4 I 2018 ble det ikke behandlet spesielle saker hvor etikk har vært hovedtema,
men det berøres i tilknytning til noen enkeltsaker og i diskusjoner i kontrollutvalget.

2 Kontrollutvalgets virksomhet
2.1 Saksbehandling
Kontrollutvalget er opptatt av å samarbeide og opptre partipolitisk nøytralt. Kontrollutvalget
rapporterer løpende på sin virksomhet til kommunestyret gjennom å legge frem

1

kommuneloven (koml.) § 77
koml. § 77 nr. 1 tredje ledd
3 koml. § 38a nr. 3
4 koml. § 1
2

møteprotokoller, gjennom presentasjon av revisjonsrapporter og ved å avgi uttalelse i
forbindelse med årsregnskapet.
I tråd med kommuneloven ble kontrollutvalgets møter avholdt for åpne dører. Kontrollutvalget
lukker dørene kun i saker der det behandles opplysninger underlagt lovpålagt taushetsplikt
eller andre forhold etter kommuneloven § 31. I 2018 var det ingen saker som var gjenstand
for lukking. Ordfører og revisor har møterett i kontrollutvalget.
Kontrollutvalget hadde 6 møter og behandlet 48 saker i 2018. Rådmannen inviteres i
enkeltsaker for å redegjøre for forhold kontrollutvalget etterspør. Rådmannen har møtt
personlig, eller ved stedfortreder på fire av møtene i 2018 i 9 saker.
Protokoller fra kontrollutvalgets møter oversendes kommunestyret som referatsaker.
Kommunestyret får på denne måten løpende oversikt over virksomheten til kontrollutvalget.
Alle kontrollutvalgets sakspapirer, møteprotokoller og revisjonsrapporter er tilgjengelige på
sekretariatets nettsider: http://www.konsek.no

2.2 Regnskapsrevisjon
Kontrollutvalget skal forestå bestilling av regnskapsrevisjon fra revisor og å påse at
regnskapene blir revidert på en betryggende måte, avgi uttalelse om kommunens
årsregnskap og å påse at revisors og kommunestyrets påpekninger til årsregnskapet blir
fulgt opp.
Kontrollutvalget avga i 2018 en uttalelse vedrørende kommunens årsregnskap for 2017,
basert på fremlagte regnskapsdokumenter og beretning fra kommunens revisor, Revisjon
Midt-Norge SA. Formannskapet fikk en kopi av uttalelsen før de ga sin innstilling til
kommunestyret. Grunnlaget for behandlingen i kontrollutvalget den 25.04.18 var
administrasjonssjefens avlagte årsberetning med årsregnskap og noter, samt
revisjonsberetningen. I tillegg orienterte ansvarlig revisor og admirasjonen under
behandlingen i kontrollutvalgets møte. Kontrollutvalget mener årsmelding med årsregnskap
ga nødvendig informasjon om kommunens økonomiske stilling pr 31.12.2017 og ga
tilstrekkelig grunnlag for behandling i kommunestyret. Kontrollutvalget ble i tillegg orientert av
revisor om revisjonsarbeidet både i planleggingsfasen og etter årsoppgjør.

2.3 Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal utrede behovet for, planlegge samt bestille forvaltningsrevisjoner i
kommunen. Resultatene fra arbeidet skal rapporteres til kommunestyret. Frekvensen for
utarbeidelse av planer for forvaltningsrevisjon skal i henhold til kommuneloven være
minimum én gang i hver valgperiode. Kontrollutvalget utarbeider nå toårige planer.
Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2018 ble vedtatt av kommunestyret den 15.12.2016 i sak
79/16. Denne planen ble lagt til grunn for forvaltningsrevisjonsarbeidet i 2018.
Forvaltningsrevisjon i planperioden har tre prioriterte prosjekter:
1. Grunnskole – psykososialt læringsmiljø
2. Barnevern – kvalitet i saksbehandlingen
3. Institusjonsbaserte tjenester
Alle forvaltningsrapporter legges fram for kontrollutvalget etter hvert som de avlegges og
revisor foretar en gjennomgang av revisjonsarbeidet og konklusjonene. Samtlige rapporter
sendes videre til kommunestyret.

Forvaltningsrevisjon – det psykososiale skolemiljøet
Kontrollutvalget i Skaun vedtok i møte den 6.09.17 under sak 23/17 å bestille en
forvaltningsrevisjon av det psykososiale skolemiljøet. Forvaltningsrevisjonen ble lagt fram for
kontrollutvalget i møte den 12.09.18 under sak 24/18.
Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å se på det forebyggende arbeidet med det
psykososiale skolemiljøet i grunnskolen i Skaun.
Revisjonen hadde to hovedproblemstillinger:
1. Arbeides det aktivt og systematisk med skolemiljøet?
2. I hvilken grad følger skolene opp aktivitetsplikten i kapittel 9A?
Revisor konkluderte med at Skaun kommune i lengre tid har jobbet aktivt med det
psykososiale skolemiljøet i kommunen. Revisor fant at dette arbeidet har vært styrket de
siste årene, blant annet som følge av endringer i opplæringslovens kapittel 9A. Det ble
likevel avdekket at kommunen har enkelte utfordringer når det gjelder samarbeid og bruk av
kompetanse på tvers av tjenester.
Konklusjonen på problemstilling nr. 2 var at kommunen følger opp bestemmelsene i
opplæringsloven om aktivitetsplikt. Det er likevel ulikhet i hvordan malene for aktivitetsplikt
brukes, og det er fortsatt forbedringspotensiale i arbeidet med disse malene. Det ble også
bemerket at aktivitetsplikten ofte iverksettes etter at foresatte har henvendt seg til skolen.
Revisor stiller spørsmål ved om det ikke i flere tilfeller burde vært iverksatt aktivitetsplan også
etter Melding om elevens skolemiljø - et varslingssystem som brukes av de som jobber ved
skolen.
Kontrollutvalget (og senere kommunestyret) vedtok følgende:
1. Kommunestyret tar rapporten fra forvaltningsrevisjon av forebyggende arbeid og
oppfølging av det psykososiale skolemiljøet til orientering.
2. Kommunestyret ber rådmannen om å:
a. sikre at satsinger, som f.eks. LP-modellen, blir videreført i sin helhet i
overgangen fra prosjekt til den den ordinære skolehverdagen
b. utnytte sosiometriske verktøy effektivt for å avdekke uønsket adferd i
skolemiljøet tidligst mulig
c. legge til rette for at skolene har den kompetansen som skal til for å møte
nye utfordringer med det psykososiale skolemiljøet
d. gjennomgå rutinene for å skrive aktivitetsplaner med utgangspunkt i
Melding om elevenes skolemiljø, altså meldinger som kommer fra de som
jobber ved skolen
e. vurderer å videreutvikle praksisen omkring skriving av aktivitetsplaner for å
sikre god dokumentasjon, og særlig vurdere rutinene omkring evaluering
3. Kommunestyret ber rådmannen rapportere tilbake til kontrollutvalget om status i
saken i løpet av våren 2019.

2.4 Selskapskontroll
Kommuneloven pålegger kontrollutvalget å føre kontroll med forvaltningen av kommunens
eierinteresser. Formålet er både å kontrollere at kommunen forvalter sine eierinteresser på
en god måte og at det enkelte selskap driftes i tråd med kommunens vedtak og intensjoner.
Videre legges det opp til at prosjektet tar for seg eierstyringen, herunder eiernes
målsettinger og eierskapsutøvelse, samt selskapets styringssystemer for å etterleve krav fra
eierne.
Plan for selskapskontroll 2017-2018 har følgende prioriterte prosjekter:

1. Kapto AS
2. System og praksis for eierstyring
Det ble ikke gjennomført selskapskontroll i Skaun kommune i 2018.

2.5 Andre saker
I tillegg til de lovpålagte oppgavene knyttet til revisjon og selskapskontroll har kontrollutvalget
ført løpende tilsyn med kommunens virksomhet gjennom orienteringer fra rådmannen om
aktuelle saker eller områder. Kontrollutvalget rapporterer til kommunestyret om dette dersom
det skulle fremkomme forhold som gjør det nødvendig. Dette har ikke vært vurdert
nødvendig i 2018.
Eksempler på områder som har vært berørt i møter i 2018, utenom de faste ordinære
sakene knyttet til lovpålagte oppgaver:
•
•
•
•
•
•

Orientering fra kommunelegetjenesten
Orientering om arbeidet med å bekjempe arbeidslivskriminalitet
Orientering om implementering av nye personvernregler (GDPR)
Orientering om barnevernet i Skaun
Enhetsbesøk hos Kapto AS
Enhetsbesøk hos Rossvollheimen

2.6 Samarbeid og opplæringsaktiviteter
Samarbeid og dialog med andre kontrollutvalg er en nyttig arena for faglig utvikling for
kontrollutvalget, og bidrar til å styrke utvalgets aktiviteter. Kontrollutvalget er medlem av
organisasjonen Forum for kontroll og tilsyn (FKT), en interesseorganisasjon for
kontrollutvalg. Utvalget har også tilgang til møteplasser gjennom Norsk
kommunerevisorforbund (NKRF) og Konsek.
I oktober 2018 deltok Georg Heggelund på Konsek sin årlige kontrollutvalgskonferanse.

3 Ressurser
For å utøve sin funksjon på en god og forsvarlig måte må kommunestyret gi
kontrollutvalget økonomiske rammer som muliggjør dette.
Kontrollutvalget er i henhold til kommuneloven pålagt å utarbeide budsjettforslag for
kontroll- og tilsynsvirksomheten i kommunen.
Kontrollutvalget har i 2018, som for tidligere år, holdt seg innenfor gjeldende
budsjettrammer.

3.1 Sekretariatstjenester
Kontrollutvalget har sekretariatsbistand fra Konsek Trøndelag IKS. Selskapet er et resultat av
sammenslåing av tidligere KonSek Midt-Norge IKS og Komsek Trøndelag IKS. 2018 var det
første året det nye selskapet har virket for i alt 36 kommuner i Trøndelag, samt Trøndelag
fylkeskommune.
Sekretariatet skriver saksframstillinger, bistår kontrollutvalget i praktisk tilrettelegging og
oppfølging av møter, utarbeider forslag til plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll,
samt vedtaksoppfølging. Videre utfører Konsek oppgaver på vegne av kontrollutvalget. I
det løpende arbeidet er sekretariatet bindeledd mellom utvalg og revisjonsselskap.

Skaun kontrollutvalg hadde budsjettert med 229 timer til sekretariatstjenester. Ved årets
slutt var det totalt benyttet 262 timer. Dette skylles i hovedsak at kontrollutvalget har
behandlet noen flere saker enn året før, samt sekretærbytte.

3.2 Revisjonstjenester
Skaun kommune har avtale om levering av revisjonstjenester med Revisjon Midt-Norge
SA (RMN). Selskapet er en sammenslåing av Revisjon Midt-Norge IKS og KomRev
Trøndelag IKS.
For 2018 var det avsatt 340 timer til regnskapsrevisjon og 280 timer til
forvaltningsrevisjon. Revisjonsarbeidet for 2018 ble gjennomført innenfor tildelte
ressursrammer.

3.3 Økonomiske rammer
I henhold til bestemmelsene i forskrift om kontrollutvalg § 18 utarbeidet kontrollutvalget
forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen. Kontrollutvalgets forslag til
budsjettramme for kontroll- og revisjonsarbeidet følger med formannskapets
budsjettinnstilling til kommunestyret.
Totalt hadde kontrollutvalget i 2018 et budsjett på kr 1 159 050 inkludert revisjon og
sekretariatstjenester. Regnskap per 31.12.2018 viser samlede utgifter på kr 1 084 888. Av
dette har kr 242 050 gått til sekretariatstjenester og kr 780 000 til revisjon. Kr. 62 838 har gått
til kontrollutvalgets egen virksomhet inkludert møtegodtgjørelse. Kontrollutvalget er tilfreds
med de rammebetingelsene utvalget har for sitt arbeid, og mener disse legger til rette for en
god kommunal egenkontroll.

4 Avslutning
Kontrollutvalget anser at målet om å være et uavhengig kontrollorgan har blitt ivaretatt på
en god måte også for 2018. I utvalgsmøtene er det tilsynsperspektivet som styrer
diskusjoner og vedtak, mens partipolitiske hensyn legges til side. Sakene som er
behandlet i kontrollutvalget bærer ikke preg av å være politiske omkamper eller ha
partipolitiske agendaer. Utvalget har vært bevisst på problemstillinger knyttet til
uavhengigheten.
Kontrollutvalgets arbeid krever at medlemmene er aktive og setter seg inn i til dels
kompliserte saker innenfor hele kommunes virksomhet. Arbeidet fordrer et nært og godt
samarbeid med både kommunestyret og administrasjonen. Kontrollutvalget opplever en
konstruktiv dialog med politisk og administrativ ledelse. Kontrollutvalget ønsker på denne
måten å bidra til en velfungerende forvaltning som svarer til de forventinger innbyggerne har
til kommunen.
Kontrollutvalget takker for samarbeidet i 2018 og ser frem til et nært og godt samarbeid
med kommunestyret og administrasjonen også i 2019.
Børsa, 6.2.2018
Roy Michelsen
Kontrollutvalgets leder

Nytt fra utvalgene 6.2.18
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
06.02.2019

Saknr
09/19

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/3 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar nytt fra utvalgene til orientering.
Saksutredning
Medlemmene i kontrollutvalget følger hvert sitt politiske organ for å kunne orientere resten av
kontrollutvalget om aktuelle saker. Utvalgtes medlemmer har ansvar for disse organene:
•
•
•
•
•

Roy Michelsen: Kommunestyret
Georg Heggelund: Plan- og miljøutvalget
Oddrun Husby, Helse: Kultur og oppvekstutvalget
Ann-Sølvi V. Myhr: Arbeidsmiljøutvalget og administrasjonsutvalget
Arne M.L. Johnsen: Formannskapet

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å ta nytt fra utvalgene til orientering.

Referatsaker
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune

Møtedato
06.02.2019

Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/3 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene blir tatt til orientering.
Vedlegg
Må betale mobbeoffer 2 millioner i erstatning
Over 200 brudd på arkivloven
Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv
Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer
Fylkesmannens rett til å omgjøre vedtak
Årsrapport 2018
Årsregnskap-sammendrag Skaun
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Må betale mobbeoffer 2 millioner i erstatning
2. Over 200 brudd på arkivloven
3. Representantskap til et IKS skal velges av kommunestyret selv
4. Rådmannen må forholde seg til folkevalgte organer
5. Fylkesmannens rett til å omgjøre vedtak
6. Årsrapport for 2018 fra kemnerkontoret
7. Sammendrag av årsregnskap fra kemnerkontoret

Saknr
10/19

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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

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.

Eventuelt
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Skaun kommune
Saksbehandler Helene Hvidsten
Arkivkode
FE - 033, TI - &17
Arkivsaknr
19/3 - 1
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.
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